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جرش للبحوث والدراسات

أثر رأس المال البشري كمصدر في تحقيق الميزة التنافسية :حالة
دراسية على منظمات االعمال الصغيرة والمتوسطة في األردن

«The Impact of human capital in achieving competitive advantage:
A case study in small and medium Jordanian organizations
محمد عمر الزعبي*

ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إىل بيــان أثــر رأس املــال البــري بأبعــاده ( املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة،
الخــرة ) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة واملتوســطة من خــال التعريف
بــرأس املــال البــري ومكوناتــه ،التعريــف بامليــزة التنافســية وأركانهــا ومقوماتهــا ،وتحليــل األثــر
مــن خــال الفرضيــات واملتغ ـرات بــن رأس املــال البــري وامليــزة التنافســية .كــا هدفــت هــذه
الدراســة إىل معرفــة تأثــر كل مــن املتغـرات الشــخصية والوظيفيــة ملوظفــي هــذه املنظــات عــى
مــدى تحقيــق امليــزة التنافســية.
واعتمــدت هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي ،وأســلوب الدراســة امليدانيــة .فقــد
تــم تطويــر اســتبانه لغايــات جمــع البيانــات األوليــة ،وقــد وزعــت قامئــة االســتبيان عــى عينــة
طبقيــة عشــوائية بلــغ قوامهــا ( )38منظمــة صغــرة ومتوســطة الحجــم ومســجلة يف ســوق عــان
املــايل مــن أصــل مجتمــع دراســة بلــغ ( )74رشكــة صغــرة ومتوســطة .أعيــد منهــا ( )51قامئــة
اســتبيان اعتــرت صالحــة للتحليــل.
وقد متثلت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيام ييل:
 - 1بينــت الدراســة أن رأس املــال البــري كمصــدر لتحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة كان إيجابيــاً وذا مســتوى مرتفــع.
 - 2وجــود تأثــر ايجــايب عــايل ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  0.05بــن مختلــف أبعــاد
رأس املــال البــري (املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة ،الخــرة) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية
يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة.
 - 3أظهــرت الدراســة وجــود تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (0.05 =a
فأقــل) بــن العوامــل الشــخصية والوظيفيــة (العمــر ،واملســتوى التعليمــي ،والخــرة) وبــن
تحقيــق امليــزة التنافســية .وعــدم وجــود هــذا التأثــر فيــا يخــص متغــر (النــوع).
أوصــت الدراســة بــرورة قيــام املنظــات بتخفيــض أســعار منتجاتهــا ،وتعزيــز قــدرات
العاملــن مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة أكــر.
كلامت مفتاحية :رأس املال البرشي ،امليزة التنافسية ،املنظامت الصغرية واملتوسطة.
* أستاذ مشارك  -قسم ادارة االعامل  -كلية االقتصاد والعلوم االدارية -جامعة جرش  -األردن
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Abstract
The primary aim of this study is to explore the impact of human capital variables
(knowledge, efficiency, skills, experience) as a source in achieving competitive advantage in small and medium Jordanian organizations.
Population of (74) small and medium Jordanian organizations register in Amman
Financial Market, from which a sample of (38) respondent drawn randomly to represented managers working at these organizations. A questionnaire developed by
the researcher was administrated to subject (n=76) returned usable versions were
(51) with return percentage (75 %).
The most salient findings of the study are:
1. Human capital as a source in achieving competitive advantage was available at
high and positive level in small and medium Jordanian organizations.
2. There is a statistical significant influence for the human capital variables in the
achieving of competitive advantage in the small and medium Jordanian organizations.
3. There is a statistical significant effect of managers’ total experiences, ages, and
educational level on the managers’ attitudes toward achieving the competitive
advantage in their organizations, not appear for sex variable.
Keywords: Human capital, Competitive advantage, Small and Medium organization.
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مقدمة
شــهدت الحيــاة عــى مــر العصــور انجــازات مذهلــة تدلــل عــى القــدرة البرشيــة يف تشــييد
الــروح الهائلــة للحضــارة البرشيــة ،بوجهيهــا اإلنســاين والــا إنســاين مــن خــال ارتفــاع قيمــة
العنــر البــري كوحــدة اقتصاديــة  ،واعتبــاره منــذ القــدم جــزء مــن ثــروة األمــم ،ملــا يســاهم
بــه العمــل البــري يف عمليــة اإلنتــاج ،واســتنادا لتاميــز الطاقــة اإلنتاجيــة لإلنســان وتفوقهــا عــى
جميــع أشــكال الــروة األخــرى.
ويشــر الباحثــون (كـرايض )2013 ،إىل أن التحــدي األهــم يف مجــال التعليم واالقتصــاد والتاميز،
يكمــن يف القــدرة عــى امتــاك القــدرات البرشيــة املتميــزة ،والقــادرة عىل إحــداث التغيــر ،ومواكبة
التطــور الهائــل والقفـزات التكنولوجيــة العامليــة يف اإلنتــاج ووســائل اإلنتــاج وإدارة األعامل .
ويفــرض أنصــار النظريــة التقليديــة ،أن التطــور التكنولوجــي هــو عنــر خارجــي يف معادلــة
النمــو ال ميكــن التحكــم بــه ،بينــا وجــد أنصــار النظريــات الحديثــة للنمــو أن هــذا التطــور هــو
عنــر داخــي ،يرتبــط بالــروة املعرفيــة التــي ميلكهــا الفــرد أو املنظمــة ،وبوســع أي كان تحويلــه إىل
تقــدم اقتصــادي فيــا لــو توفــرت لــه بيئــة تنظيميــة وترشيعيــة ومؤسســاتية مالمئــة.
ويــرى كثــر مــن الباحثــون (كالفضــل ،2014 ،و العــدوان وســليامن )2015 ،أن رأس املــال
البــري ميثــل املعــارف واملهــارات والقــدرات والخـرات التــي تجعــل العنــر البــرى قــادرا ً عــى
أداء واجباتــه ومســئولياته الوظيفيــة بــكل فاعليــة وكفــاءة .وتتعلــق تنميــة رأس املــال باســتقطاب
ومســاندة العنــر البــرى واالســتثامر فيــه ،وذلــك باســتخدام العديــد مــن الوســائل التــي تتضمــن
التعليــم والتدريــب ،وإعطــاء النصــح واإلرشــاد والتدريــب امليــداين ،واإلرشاف املبــارش والتدريــب
عــى إدارة العمــل ،والتطويــر التنظيمــي وإدارة املــوارد البرشيــة.
ويتنــاول الباحــث يف هــذه الدراســة موضــوع لــه مــن األهميــة نصيــب ،وهــو عالقــة رأس املــال
البــري يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغرية واملتوســطة .
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الدراسات السابقة:
 -1دراســة (ربيحــة :)2015 ،عــن رأس املــال البــري ودوره يف تحقيــق االبتــكار التنظيمي .هدفت
الدراســة اىل التعــرف عــى دور رأس املــال البــري ومبختلــف أبعــاده واملتمثلــة يف (املعرفــة،
املهــارات والقــدرات ،فريــق العمــل ،معنويــات العاملــن) يف تحقيــق االبتــكار التنظيمــي
يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة مــن وجهــة نظــر العاملــن .توصلــت الدراســة إىل أن
مســتوى توافــر تطبيــق رأس املــال البــري واالبتــكار التنظيمــي كان مرتفعـاً ،ووجــود املعرفــة
واملعنويــات العاليــة وفريــق العمــل كان لهــا دور أســايس يف تحقيــق االبتــكار التنظيمــي،
ووجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بــن رأس املــال البــري واالبتــكار التنظيمــي.
 -2دراســة (طبــي وهيبــة :)2012 ،عــن االســتثامر يف رأس املــال البــري ودوره يف تحقيــق امليــزة
التنافســية لــدى املؤسســات الصغــرة واملتوســطة .هدفــت الدراســة اىل تقديــم مختلف أشــكال
االســتثامر يف رأس املــال البــري ،كــا ركــزت عــى التدريــب والتحفيــز يف املؤسســات الصغــرة
واملتوســطة ودورهــا يف تحقيــق امليــزة التنافســية .توصلــت الدراســة إىل أن املؤسســات مــا
زالــت بعيــدة عــن ثفافــة امليــزة التنافســية ،ومل تــدرك بعــد الــدور الهــام الــذي يلعبــه املــورد
البــري يف نجاحهــا واســتمرارها.
 -3دراســة (نافــز :)2012 ،األهميــة التنمويــة لــرأس املــال البــري يف الوطــن العــريب ودور الرتبيــة
والتعليــم فيــه .هدفــت الدراســة اىل بيــان األهميــة التنمويــة لــرأس املــال البــري يف الوطــن
العــريب ودور الرتبيــة والتعليــم فيــه .ولتحقيــق ذلــك تعــرض الباحــث اىل املحــاور األربعــة
التاليــة  :مفهــوم تنميــة رأس املــال البــري  .واألهميــة االقتصاديــة لــرأس املــال البــري .
ودور الرتبيــة والتعليــم يف تكويــن و بنــاء رأس املــال البــري  .وقطــاع الرتبيــة والتعليــم ودوره
يف تنميــة رأس املــال البــري يف الوطــن العــريب .توصلــت الدراســة اىل التقنيــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة عــى رأس املــال البــري ،املعــرف مبســتوى املهــارات واملعــارف ،كواحــد مــن
عوامــل االنتــاج املمكــن تراكمهــا مــع الوقــت ،وان مســرة تنميــة رأس املــال البــري ترتبــط
بشــكل وثيــق مبســرة نظريــات التنميــة ونظريــات النمــو االقتصــادي ،فالتنميــة البرشيــة
هــي جــزء مــن كل لعمليــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،ولقــد تطــور مفهــوم التنميــة
البرشيــة مــع تطــور البعــد االنســاين يف الفكــر التنمــوي الســائد يف كل مرحلــة.
 -4دراســة (املقادمــة :)2013 ،دور الكفــاءات البرشيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية .هدفــت
الدراســة اىل معرفــة دور الكفــاءات البرشيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف الجامعــة
اإلســامية ،والتعــرف عــى مســتوى امليــزة التنافســية للجامعــة اإلســامية .توصلــت الدراســة
اىل وجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بــن توفــر الكفــاءات البرشيــة وتحقيــق امليــزة التنافســية ،وأن
نســبة تحقيــق امليــزة التنافســية متوفــر وعــايل ،وأن هنــاك عالقــة ارتبــاط بــن مــدى توفــر
املعرفــة والقــدرات واملهــارات املوجــودة يف الــكادر البــري ،ومــدى قــدرة الجامعــة عــى
تحقيــق امليــزة التنافســية.
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 -5دراســة (صبــح :)2013 ،دور الجامعــات الفلســطينية يف تننيــة رأس املــال البــري مــن وجهــة
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس .هدفــت الدراســة اىل ابــراز دور الجامعــات الفلســطينية
مبحافظــات غــزة يف تنميــة رأس املــال البــري  ،والكشــف عــن املعوقــات التــي تحــد مــن
دور الجامعــات الفلســطينية يف تنميــة رأس املــال البــري  ،والكشــف عــن داللــة الفــروق
بــن متوســطات تقديــر عينــة الدراســة للــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــات الفلســطينية يف
تنميــة رأس املــال البــري تبعــا ملتغـرات الدراســة .توصلــت الدراســة اىل أن دور الجامعــات
الفلســطينية يف تنميــة رأس املــال البــري مــن وجهــة نظــر أعضــاء التدريــس احتــل املرتبــة
االوىل  ،وأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة حــول الــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــات
الفلســطينية مبحافظــات غــزة يف تنميــة رأســال البــري مــن وجهــة نظــر اعضــاء هيئــة
التدريــس تعــزى اىل املتغــرات الشــخصية والوظيفيــة.
مشكلة الدراسة:
اســتطاعت املنظــات الكبــرة إىل حــد مــا أن متتلــك ميــزة تنافســية مــن خــال القــدرات
املاديــة والتكنولوجيــة واإلنتاجيــة العاليــة ،وقــد اســتفادت تلــك املنظــات مــن ثــورة التكنولوجيــا
والصناعــة العامليــة يف اخـراق األســواق ،فظهــرت املنظــات متعــددة الجنســيات ،والتجــارة الدوليــة
والتســويق االلكــروين ،وقــد حققــت تلــك املنظــات نجاحــات كبــرة وعائــدات أكــر ،ولكــن أهــم
مــا امتلكتــه تلــك املنظــات هــو القــدرات البرشيــة والعقــول القــادرة عــى اســتيعاب ومواكبــة كل
هــذه التغـرات الديناميكيــة .وإن هــذا يبــن لنــا صعوبــة دخــول الســوق وامتــاك ميــزة تنافســية
يف ظــل عــدم امتــاك القــدرات البرشيــة املتميــزة ،والتــي متكــن املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف
الحفــاظ عــى مســتواها أو مســتوى منوهــا .وميكننــا اختصــار مشــكلة البحــث يف التســاؤل الرئيــي
التــايل:
مــا هــو أثــر رأس املــال البــري كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة
واملتوســطة ؟ مــن خــال االجابــة عــن االســئلة التاليــة:
 مــا هــو أثــر معرفــة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
 مــا هــو أثــر كفــاءة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
 مــا هــو أثــر مهــارة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
 مــا هــو أثــر خــرة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
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أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة يف أهميــة املوضــوع الــذي تتناولــه ،وقــدرة املنظــات التــي متتلــك
رأس مــال بــري قــادر عــى النهــوض والتطــور والتميــز واكتســاب املعرفــة وامليــزة التنافســية ،مــا
يحقــق طمــوح أي منظمــة صغــرة أو متوســطة .
وعــى الصعيــد العمــي فــإن امتــاك أي منظمــة لقــدرات برشيــة متميــزة يجعلهــا قــادرة
عــى مواجهــة التنافســية العاليــة ،واكتســابها للميــزة التنافســية التــي تجعلهــا قــادرة عــى البقــاء
والتطــور.
أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إىل بيــان أثــر رأس املــال البــري كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية
للمنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن ويتحقــق هــذا الهــدف مبــا يــي:
 -1التعريف برأس املال البرشي ومكوناته.
 -2بيــان أثــر رأس املــال البــري يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية .
 -3التعريف بامليزة التنافسية وأركانها ومقوماتها وكيفية اكتسابها وتعزيزها .
 -4تحليل التأثري بني رأس املال البرشي وامليزة التنافسية.
فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األوىل:
ال يوجــد تأثــر ذات داللــة إحصائيــة لــرأس املــال البــري( املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة ،الخــرة)
كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن .وينبثــق عنهــا
الفرضيــات الفرعيــة االربــع التاليــة:
( )1ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
( )2ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للكفــاءة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
( )3ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
( )4ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للخــرة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
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الفرضية الرئيسية الثانية:

ليــس مــن املتوقــع أن تؤثــر املتغـرات الشــخصية والوظيفيــة (النــوع ،العمــر ،املســتوى التعليمــي،
الخــرة الوظيفيــة) تأثـرا ً معنويـاً ذي داللــة إحصائيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة يف األردن.

منهجية الدراسة
 .1تصميم الدراسة
اعتمــدت هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي ،وأســلوب الدراســة امليدانيــة القائــم
عــى املســح القطاعــي ،وذلــك مــن خــال إعــداد وتطويــر اســتبانة كأداة رئيســية لجمــع البيانــات.
.2منوذج الدراسة
املتغري املستقل
رأس املال البرشي

املتغري التابع

شكل رقم ( )1من إعداد الباحث باالسرتشاد بالدراسات ذات العالقة
(ربيحة ،5102 ،وطبيش وهيبة.)2102 ،

 .3مجتمع وعينة الدراسة
لقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة العاملــة يف
القطاعــات املختلفــة يف األردن واملســجلة يف ســوق عــان املــايل (البورصــة .)2012 ،واعتــادا عــى
تصنيــف كل مــن جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين للتميــز وبورصــة عــان* ،بلــغ عــدد منظــات
األعــال الصغــرة واملتوســطة الصناعيــة واملســجلة يف ســوق عــان املــايل ( )20منظمــة ،أمــا عــدد
منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة غــر الصناعيــة (رشكات تأمــن وخدمــات**) واملســجلة
* أقل من  50عامالً منظمة صغرية ومتوسطة صناعية .وأقل من 100عامالً منظمة صغرية ومتوسطة غري صناعية.
** جميع الرشكات املالية البنكية املسجلة يف سوق عامن املايل لديها عدد من املوظفني يزيد عن  100موظف.
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يف نفــس الســوق فقــد بلــغ ( )54منظمــة .وعليــه بلــغ حجــم مجتمــع الدراســة الــكيل ()74
منظمــة صغــرة ومتوســطة .وقــد كانــت وحــدة التحليــل يف هــذه الدراســة هــي الفــرد املديــر
يف هــذه املنظــات .ولقــد تــم اختيــار عينــة طبقيــة عشــوائية مــن هــذه املنظــات بلــغ قوامهــا
( )38منظمــة .ومبعــدل فرديــن عــى األقــل مــن كل منظمــة ،بالطريقــة العشــوائية لتشــكل عينــة
الدراســة  % 65مــن مجتمــع الدراســة ،تــم توزيــع ( )76اســتبانة واســرد الباحــث منهــا  55اســتبانة
فقــط وبنســبة  ، 75%وبعــد التدقيــق تــم اســتبعاد اربعــة اســتبانات اعتــرت غــر صالحــة للتحليــل،
بحيــث تكونــت عينــة الدراســة بصورتهــا النهائيــة مــن  51فــردا .ويبــن الجــدول رقــم ( )1توزيــع
هــذه املنظــات حســب القطاعــات املختلفــة .ويتضمــن ملحــق رقــم ( )1تصنيــف وأســاء جميــع
هــذه املنظــات.
جدول رقم ()1
عدد املنظامت

عدد اإلستبانات
املوزعة
26

القطاع

عدد املنظامت
الكيل

النسبة ()%

الصناعة

20

27

13

الخدمات

33

44.6

12

24

التأمني

21

28.4

13

26

املجموع

74

100

38

76

عينة الدراسة

 .4طرق جمع البيانات
لقــد تــم بنــاء تطويــر واســتخدام اســتبانة كوســيلة لجمــع البيانــات مــن منابعهــا األوليــة،
وذلــك باالسرتشــاد بدراســة كل مــن (املقادمــة )2013 ،و (الفضــل )2014 ،و(،)Borter, 1993
لتحقيــق أغــراض هــذه الدراســة .وقــد اشــتملت االســتبانة عــى جزئــن:
الجــزء األول :احتــوى عــى معلومــات عامــة متعلقــة ببعــض العوامــل الدميوغرافيــة والوظيفيــة
ملديــري منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة املشــمولني يف هــذه الدراســة مــن حيــث الجنــس،
والعمــر ،واملســتوى التعليمــي ،وعــدد ســنوات الخــرة اإلجامليــة.
الجــزء الثــاين :احتــوى عــى مجموعــة مــن األســئلة املقفلــة والتــي تهــدف إىل قيــاس محــاور
الدراســة املختلفــة .وتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخــايس يف قيــاس هــذه املحــاور ،وعــى النحــو
التــايل )1( :لـ(درجــة منخفضــة جدا ً) )2( ،لـ(درجــة منخفضة) )3( ،لـ(درجة متوســطة) )4( ،لـ(درجة
عاليــة) )5( ،لـ(درجــة عاليــة جدا ً).
وقد تم ٳعتامد املقياس التايل بناءا ً عىل قيم املتوسط الحسايب:
من  2.33 -1.00منخفضة ،من  3.67 -2.34متوسطة من  5.00 -3.68مرتفعة
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.5محددات الدراسة:
لقد واجه الباحث عددا ً من الصعوبات خالل قيامه بهذه الدراسة ،ومتثلت مبا ييل:
 -1اعتــاد هــذه الدراســة عــى اتجاهــات املبحوثــن ،وبالتــايل االعتــاد عــى مــدى صــدق
املبحوثــن يف اإلجابــة عــى فقــرات االســتبانة أداة الدراســة الرئيســية.
 -2عــدم وجــود اتفــاق حــول تعريــف منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة عــى املســتوى
الرســمي والبحثــي بســبب اختــاف معايــر التصنيــف املســتخدمة ،وبالتــايل االعتــاد عــى
تصنيــف ســوق عــان املــايل.
.6األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لقــد تــم اســتخدام برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة Statistical Package
 for Social Sciences- SPSSيف تحليــل البيانــات األوليــة التــي تــم جمعهــا ألغــراض هــذه
الدراســة ،ومتاشــياً مــع طبيعــة هــذه الدراســة ،وأهدافهــا ،وأســئلتها ،فقــد تــم اســتخدام عــدة
أســاليب إحصائيــة منهــا بعــض األســاليب الوصفيــة التــي شــملت عــى :النســب املئويــة والتكـرارات
واملتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لفق ـرات االســتبانة املختلفــة .كــا تــم اســتخدام
كرونبــاخ ألفــا بهــدف التحقــق مــن التجانــس أو االتســاق الداخــي ألداة القيــاس والتأكــد مــن
ثباتهــا .كــا تــم اســتخدام اختبــار التبايــن ،وتــم اســتخدام هــذا االختبــار مــن اجــل معرفــة إذا كان
هنــاك اختــاف مهــم يف مــدى توفــر رأس املــال البــري ،تبع ـاً للمتغ ـرات الشــخصية والوظيفيــة.
كــا تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط (ف) وذلــك الختبــار فرضيــات الدراســة.
منظامت األعامل الصغرية واملتوسطة
 .1املفاهيم واملعايري والخصائص
شــهدت الســنوات األخــرة تزايــد اإلدراك بــأن منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة الحجــم
تقــوم بــدور حاســم يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة ،وتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة األساســية .وينبــع
هــذا االهتــام مــن دورهــا املتزايــد يف خلــق فــرص عمــل جديــدة ومســاهمتها يف زيــادة الصــادرات
وقدرتهــا عــى االبتــكار والتجديــد وفعاليــة االســتثامر فيهــا مــن خــال اســتجابتها للتغيــر واملحافظة
عــى اســتمرارية املنافســة وتقويتهــا وقدرتهــا العاليــة عــى اســتيعاب التكنولوجيــا الجديــدة.
ويختلــف تعريــف منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة مــن بلــد إىل آخــر؛ وذلــك ألن
تحديــد حجمهــا يف الحقيقــة يســتند إىل مفاهيــم نســبية لهــا عالقــة مبــارشة بدرجــة التنميــة
االقتصاديــة للبلــد املعنــي وظروفــه الدميغرافيــة واالجتامعيــة ،مــا يــؤدي إىل اختــاف املفهــوم
مــن بلــد إىل آخــر ( .)Galling, 2001وعليــه ال يوجــد تعريــف واحــد ملنظــات األعــال الصغــرة
واملتوســطة .ففي معظــم بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،عــى ســبيل
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املثــال ،يعتــر حجــم القــوة العاملــة يف املنظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة أهــم معيــار يف
تعريفهــا .لكــن مــا يســمى منظمــة صغــرة ميكــن أن يض ـ ّم نحــو  50عام ـ ًا يف بلجيــكا واليونــان،
و 100عامــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،و 200عامــل يف كنــدا ،وإيطاليــا وأســبانيا ،و 500عامــل
يف الدامنــارك وفرنســا وأملانيــا وايرلنــدا.
وال يختلــف الوضــع يف الــدول العربيــة وغريهــا مــن بلــدان العــامل ،حيــث تتبايــن تعاريــف
املنظــات الصغــرة واملتوســطة والكبــرة تباينـاً كبـرا ً .ففــي اليمــن ،عــى ســبيل املثال ،تعــد املنظمة
صغــر ًة عندمــا تضــم أقــل مــن أربعــة عــال ،وتعـ ّد متوســطة عندمــا يـراوح عــدد العاملــن فيهــا
بــن عاملــن وتســعة عــال ،وتعــد كبــرة عندمــا يربــو عــدد العاملــن فيــه عــى  10عــال .ويف
األردن ،تعــد املنظمــة صغــر ًة عندمــا ي ـراوح عــدد العاملــن فيهــا بــن عاملــن و 24عام ـاً ،وتعــد
متوســطة عندمــا ي ـراوح عــدد العاملــن فيهــا بــن  25و 100عام ـاً (.)ESCWA, 2003: 7
وقــد أوضحــت األدبيــات أن هنــاك ثالثــة مشــاكل رئيســية خاصــة باملنظــات الصغــرة
واملتوســطة (:)Lall, 2000
 مشــاكل متعلقــة بصغــر الحجــم :والتــي متنــع املنظــات الصغــرة واملتوســطة مــن االســتفادةمــن اقتصاديــات الحجــم الكبــر ( )Economic of Scaleالتــي يتمتــع بهــا أمثالهــم مــن
املنظــات الكبــرة.
 مشــاكل متعلقــة بصعوبــة الحصــول عــى مدخــات اإلنتــاج :فاملنظــات الكبــرة قــديكــون لهــا فــرص نفــاذ أفضــل ألســواق املدخــات واالئتــان والعاملــة والبنيــة املعلوماتيــة
والتكنولوجيــا مقارنــة بالحــال بالنســبة للمنظــات الصغــرة واملتوســطة.
 مشــاكل متعلقــة بالتحيــز يف السياســات الحكوميــة :يف العديــد مــن البلــدان وخاصــة يفالبلــدان الناميــة نجــد أن سياســات الحكومــة متحيــزة لصالــح املنظــات الكبــرة .فنجــد أن
األنظمــة القامئــة والقوانــن واللوائــح املطبقــة متيــز املنظــات الكبــرة.
ويــرى الباحــث أنــه إذا أريــد للمنظــات الصغــرة واملتوســطة يف املنطقــة العربيــة أن متلــك
القــدرة عــى املنافســة يف ظــل هــذه الظــروف اإلقليميــة والدوليــة الجديــدة ،فــا بــد لهــا أن تحســن
منتجاتهــا ،وأن تع ـ ّزز أداءهــا مبختلــف الوســائل .وعليهــا أن تتحـ ّـى باالبتــكار واإلبــداع يف إيجــاد
الســبل واألدوات التــي تســاعدها عــى التعامــل مــع هــذا التغيــر ،وأن تتبــن الفــرص وتســتغلها،
وتخلــق األســواق الجديــدة وتطورهــا ،وأن تتكيــف مــع التكنولوجيــات الجديــدة وتطبيقاتهــا.
 .2واقع منظامت األعامل الصغرية واملتوسطة يف األردن

يزيــد حجــم املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن عــى  98%مــن املنظــات العاملــة يف
مختلــف القطاعــات .وتســاهم هــذه املنظــات بتوظيــف  60%مــن القــوى العاملــة ومبــا ال يزيــد
عــى  50%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،مقارنــة مــع  80%-70%للــدول املتقدمــة حســب مــؤرشات
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وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل .وتشــر هــذه املــؤرشات النخفــاض حــدة الفقــر والبطالــة ،حيــث
أن العديــد مــن املؤسســات قامــت بتقديــم خدمــات ماليــة وغــر ماليــة لتنميــة وتطويــر قطــاع
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن (منشــورات صنــدوق التنميــة والتشــغيل.)2007 ،
ورغــم االعتــاد عــى عــدد العاملــن كمعيــار لتحديــد األحجــام املختلفــة للمنظــات ،إال أن هنالــك تبايــن
واضــح يف هــذا املعيــار عــى مســتوى املؤسســات واملنظــات الرســمية املختلفــة يف األردن.

رأس املال البرشي :املفهوم واالهمية
إن اهتــام النظريــة االقتصاديــة بقضيــة رأس املــال البــري هــو اهتــام قديــم قــدم علــم
االقتصــاد ذاتــه ،فمنــذ الكتابــات األوىل آلدم ســميث والتــى تركــزت حــول أهميــة التخصص وتقســيم
العمــل ىف أســباب ثــروة وتقــدم األمــم ،كان العنــر البــري محــور العمليــة التنمويــة .ولقــد
اعتــرت منــاذج النمــو االقتصــادي الجديــدة رأس املــال البــري العنــر الحاســم ىف عمليــة التنميــة.
وعــي الرغــم مــن شــيوع اســتخدام مصطلــح راس املــال يف عــدد مــن الكتابــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة خــال القــرن املــايض ،إال انــه ال يوجــد حتــى اآلن تعريــف موحــد ومســتقر لــه .غــر
ان هــذا ال ينفــي وجــود درجــة عاليــة مــن التشــابه يف التعريفــات املســتخدمة  ،والتــي تنظــر
معظمهــا لــرأس املــال البــري بإعتبــاره مجموعــة املهــارات والقــدرات واإلمكانــات والخـرات التــي
يكتســبها الفــرد ،ومتكنــه مــن املشــاركة يف الحيــاة اإلقتصاديــة واكتســاب الدخــل  ،والتــي ميكــن
تحســينها مــن خــال االســتثامر يف التعليــم والرعايــة الصحيــة والتدريــب وغريهــا مــن أشــكال رأس
املــال البــري األخــرى .ويعــرف رأس املــال البــرى ىف العديــد مــن الكتابــات عــى انــه مجموعــة
املهــارات والقــدرات واإلمكانــات والخــرات التــى يكتســبها الفــرد ،والتــى متكنــه مــن املشــاركة
ىف الحيــاة االقتصاديــة ،وبالتــايل يحقــق منفعــة اقتصاديــة تعــود عليــه ومــن ثــم تنعكــس عــى
املجتمــع بأكملــه .ومــن التعريفــات واســعة اإلنتشــار ملصطلــح راس املــال البــري ذلــك التعريــف
الــذي تتبنــاه منظمــة اليونيســيف  ،والــذي يــرى « أنــه املخــزون الــذي متتلكــه الدولــة مــن الســكان
االصحــاء املتعلمــن االكفــاء واملنتجــن ،والــذي يعــد عامـ ًا رئيســياً يف تقديــر امكانياتهــا مــن حيــث
النمــو االقتصــادي وتعزيــز التنميــة البرشيــة « .وقــد عـ َرف (عبداملنعــم )2009 ،رأس املــال البــري
بأنــه :قــدرات مســتخدمي الرشكــة الالزمــة لتوفــر حلــول لعمالئهــا ،وهــو ميثــل مصــدر االبتــكار
والتجديــد ،وهــو ينمــو بإســتخدام الرشكــة ملعــارف املســتخدمني ،كــا َعــرف (رايض)2013 ،
راس املــال الفكــري بأنــه املعرفــة الشــخصية والخ ـرات العلميــة واملهــارات والقــدرات اإلبداعيــة
واإلبتــكارات التــي ميتلكهــا العاملــون باملنظمــة ،وتذهــب عندمــا يغــادر املوظفــون أعاملهــم.
كــا عــرف (العــدوان وســليامن )2015 ،رأس املــال الفكــري بأنــه العاملــون باملنظمــة وميتلكــون
املعرفــة والخــرات ولديهــم حــس الرغبــة يف التعلــم والتطــور ،وتحكمهــم املعايــر األخالقيــة يف
كافــة املســتويات اإلداريــة .ويلعــب رأس املــال البــرى دورا هامـاً ومحوريـاً ىف التنميــة االقتصاديــة
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وذلــك مــن خــال العقــول والعاملــة املدربــة التــى تراكمــت عــر الزمــن ،كــا أن العنــر البــري
كان وال ي ـزال احــد أهــم الــروس ىف عجلــة التقــدم الى دولــة ،فالعقــل البــري هــو الــذى يبــدع
ويبتكــر ويصنــع وبالتــايل فــان اعتــاد اى دولــة عــى اســترياد اآلالت والعاملــة املدربــة ال يكفــي
لــى تتقــدم ،بــل البــد أن يتوافــر لديهــا مخــزون مــن القــدرات البرشيــة الواعيــة والقــادرة عــى
تحقيــق االســتخدام األمثــل لتلــك املــوارد ودفــع الدولــة اىل األمــام.
و ينســب (الفضــل )2014 ،نقـاً عــن  Ashtonرأس املــال البــري يف املنظــات إىل املعــارف
و املهــارات و الخـرات املرتاكمــة عنــد العاملــن التــي تخلــق مهــارات القيــادة و القــدرة عــى حــل
املشــاكل و اتخــاذ القـرارات الرشــيدة و التعامــل مــع املخاطــر ،و عليــه فهــو يعكــس فاعليــة املنظمة
يف إدارة مواردهــا امللموســة و غــر امللموســة للحصــول عــى الخــرة و الثقافــة و املعرفــة الالزمــة
لتحقيــق امليــزة التنافســية و خلــق القيمــة.
ومــن هنــا تظهــر أهميــة دراســة العالقــة بــن تنميــة املــوارد البرشيــة والنمــو االقتصــادي ،
حيــث يعــد االســتثامر ىف رأس املــال البــري مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى النمــو االقتصــادي
يف االقتصــاد القومــي أو املجتمــع ،وال يعتمــد تكويــن رأس املــال البــري عــى التعليــم والتدريــب
فقــط بــل عــى مقــدار الخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة التــي تعمــل عــى بنــاء وصيانــة رأس املــال
البــري .لذلــك هنالــك ربــط بــن مــا عــرف بالتنميــة البرشيــة والنمــو االقتصادي،حيــث أن كل
واحــد منهــا ينعكــس عــى األخــر ســلبا وإيجابــا ،حيــث أن النمــو االقتصــادي يتــم مــن خــال
تحســن القــدرات البرشيــة ،كــا أن تحقيــق النمــو املنشــود ينعكــس عــى التنميــة البرشيــة حيــث
يوســع مــن الخيــارات أمــام املــوارد البرشيــة بشــكل خــاص وأمــام الســكان بشــكل عــام .وســتقوم
الدراســة ببيــان دور رأس املــال البــري يف تحقيــق امليــزة التنافســية .
ومــا تقــدم ميكــن القــول بــأن مفهــوم راس املــال البــري هــو مفهــوم ديناميــي متعــدد
األبعــاد ،يتســم بعالقــات تشــابكية قويــة مــع العديــد مــن املفاهيــم الهامــة االخــرى مثــل راس
املــال املعــرىف ،ورأس املــال االجتامعــي والتنميــة البرشيــة ،اال انــه يتاميــز عنهــم يف كونــه يركــز عــي
العنــر البــري بإعتبــاره فقــط أحــد املحــددات الرئيســية لعمليــة النمــو االقتصــادي ،خاصــة ىف
ظــل شــيوع مظاهــر العوملــة واالنفتــاح ،ومــا نتــج عنهــا مــن تزايــد حــدة املنافســة وتعاظــم دور
العلــم واملعرفــة واإلبــداع البــري ىف تحديــد القــدرة التنافســية لإلقتصــادات املختلفــة.
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أهمية رأس املال البرشي
يعــد العنــر البــري مــن أهــم العنــارص اإلنتاجيــة التــي ميكــن أن تســاهم يف تحقيــق
التنميــة ،ومــن هنــا فــإن تراكــم راس املــال البــري يســاعد يف التقــدم التكنولوجــي ويعــد مصــدرا ً
مــن مصــادر النمــو املســتدام .وتشــر األدبيــات االقتصاديــة إىل أن رفــع معــدالت النمــو املســتدام
يتــم عــن طريــق زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة واالســتثامر يف األصــول امللموســة وغــر امللموســة مثــل
االبتــكار والتعليــم والتدريــب .
كام َبي كل من (فرعون واليقي) بأن أهمية رأس املال البرشي تربز من خالل:
 اعداد الكفاءات البرشية املؤهلة. أساس البحث العلمي وتوظيف نتائجه. أساس االبداع واالبتكار والتي تعترب أساس التنافسية. أساس التنظيم والتنسيق يف مختلف عنارص االنتاج. يضمن عنرص االستدامة يف التنافسية االقتصادية. يخلق مصادر جديدة للدخل القومي.أبعاد رأس املال البرشي:
 - 1املعرفــة :وتتضمــن املعرفــة املهنيــة والفنيــة واملتخصصــة ،وترتبــط بالفهــم واالدرك الواســع
لبيئــة االعــال املتغــرة واســتخدام التكنولوجيــا ،وتتمثــل يف قــدرة اســتفادة العاملــن مــن
الربامــج التدريبيــة والتعلــم املســتمر والتعلــم املهنــي.
 - 2املهــارات والقــدرات :وتتضمــن مهــارات التفــاوض وبنــاء العالقــات مــع اآلخريــن وفــن التعامل
مــع الزبائــن ،واســتخدام الحاســوب ،واملهــارات قــد تكــون فرديــة أو جامعيــة ،وتتعلــق بكيفيــة
وضــع املعرفــة يف واقــع ملمــوس.
 - 3الخــرة العمليــة :وتتضمــن كل مــا يكتســبه الفــرد ،ويزيــد مــن قدرتــه عــى االكتشــاف واجـراء
الدراســات العلميــة( .ابوالجالجــل.)2012 ،

ويــرى (العنــزي وصالــح )2009 ،بــأن رأس مــال بــري يجــب أن توفــر فيــه مجموعــة من املســتويات
املعرفية:
 )1املعرفــة اإلدراكيــة ( : )Cognitive Knowledgeو تتمثــل يف قــدرة اســتفادة العاملــن مــن الربامــج
التدريبيــة و التعليــم املســتمر و التعليــم املهنــي و الحصــول عــى شــهادة علميــة.
 )2املهــارات املتقدمــة ( :)Advanced Skillsو تتمثــل يف كيفيــة وضــع تلــك املعرفــة النظريــة يف واقــع
تطبيــق ملمــوس.
 )3فهــم األنظمــة ( :)Understandingو تتمثــل بتنميــة الدوافــع الذاتيــة للعاملــن مــن قبــل اإلدارة و
رعايــة االســتعدادات و التكيــف مــع النجــاح و خلــق حاجــات االندفــاع العــايل و الفــرق املبدعــة و
الجامعــات املتامســكة.
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امليزة التنافسية :املفهوم واألهمية
تنشــأ امليــزة التنافســية مبجــرد توصــل املؤسســة إىل اكتشــاف طــرق جديــدة أكــر فعاليــة مــن
تلــك املســتعملة مــن قبــل املنافســن ،حيــث يكــون مبقدورهــا تجســيد هــذا االكتشــاف ميدانيـاً.
عــ َرف (بورتــر )1993 ،امليــزة التنافســية بأنهــا الطــرق الجديــدة التــي تكتشــفها املنظمــة،
والتــي تكــون أكــر فعاليــة مــن تلــك املســتخدمة مــن قبــل املنافســن .يف حــن ع ـ َرف (العــوايل،
 )2010امليــزة التنافســية بقــدرة املؤسســة عــى تحقيــق حاجــات املســتهلك أو القيمــة التــي يتمنــى
الحصــول عليهــا مــن املنتــج .ويعـ َرف الباحــث امليــزة التنافســية بأنهــا :قــدرة املنظمــة عــى إمتــاك
مجموعــة مــن الخصائــص تســتطيع مــن خاللهــا تحقيــق النجــاح والتقــدم والتفــوق عــى غريهــا
مــن املنظــات العاملــة بنفــس املجــال.
أنواع امليزة التنافسية :ميز (بورتر )1993 ،بني نوعني من امليزة التنافسية:
 - 1التكلفــة األقــل :قــدرة املنظمــة عــى التصنيــع وتســويق منتجاتهــا بتكلفــة أقــل مقارنــة
باملنظــات األخــرى ،مــع املحافظــة عــى مســتوى الجــودة املطلوبــة.
 - 2متييــز املنتــج :قــدرة املنظمــة عــى تقديــم منتــج فريــد لــه قيمــة مرتفعــة لــدى الزبــون
باملقارنــة مــع املنافســن ،كتقديــم جــودة أعــى ،خدمــات أفضــل ،خصائــص إضافيــة.
مؤرشات تحقيق امليزة التنافسية( :جامل الدين ومعمر)2010 ،
 الربحية :وتحسب بقسمة رأس املال عىل األصول. تكلفة االنتاج :تكلفة الصنع بالنسبة لتكلفة املنافسني لإلنتاج املتجانس. االنتاجيــة الكليــة لعوامــل االنتــاج :مــدى الفعاليــة التــي تحــول بهــا املنظمــة عنــارص االنتــاجاىل مخرجــات.
 الحصة السوقية :نسبة مبيعات املنظمة اىل املنظامت املنافسيةالطريقة واإلجراءات:
 .1وصف الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة
يبــن الجــدول رقــم ( ،)2وصــف الخصائــص العامــة ألفـراد عينــة الدراســة واملتمثلــة يف النــوع،
والعمــر ،واملؤهــل العلمــي ،وعــدد ســنوات الخــرة اإلجامليــة.
يشــر الجــدول رقــم ( )2عــى أن نســبة الذكــور يف عينــة الدراســة قــد بلغــت ()% 58.8
يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث ( .)% 41.2وهــذا يــدل عــى تــدين نســبة مشــاركة املــرأة يف إدارة
منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة عينــة الدراســة .وقــد يعــزى ضعــف هــذا التمثيــل إىل وجود
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بعــض املعوقــات االجتامعيــة التــي تواجههــا النســاء العامــات يف املنظــات األردنيــة ،مثــل :التمييــز
مــن قبــل أصحــاب العمــل بــن مهــام ومســؤوليات كل مــن الرجــل واملــرأة ،وكذلــك العــادات
والتقاليــد التــي تضــع املــرأة يف إطــار بعــض األعــال دون غريهــا.
أمــا عــن توزيــع أفـراد عينــة الدراســة حســب العمــر ،فيشــر الجــدول رقــم ( )2إىل أن نســبة
املديريــن الذيــن تقــع أعامرهــم يف الفئــة العمريــة ( 30-20ســنة) قــد بلغــت ( ،)70.6%وهــي
النســبة األعــى ،يف حــن بلغــت نســبة املديريــن يف الفئــة العمريــة ( 40-31ســنة) (،)23.5%
وبلغــت نســبتهم يف الفئــة العمريــة ( 50-41ســنة) ( .)3.9%وبلغــت نســبة املديريــن يف الفئــة
العمريــة (أكــر مــن  50ســنة) ( .)2%ويــدل هــذا التوزيــع عــى أن متوســط أعــار املديريــن
عينــة الدراســة غالبيتــه مــن األعــار الصغــرة واللذيــن يتمــزوا يف هــذا العمــر باالندفــاع واملغامــرة
والعمــل الــدؤوب والحــاس يف العمــل.
جدول رقم ( ،)2ن=()51
املتغري
النوع
العمر

املؤهل العلمي

الخربة االجاملية

العدد

النسبة املئوية %

املستوى
ذكر

30

58.8%

انثى

21

41.2%

 30 -20سنة

36

70.6%

 40 -31سنة

12

23.5%

 50 -41سنة

2

3.9%

اكرث من  50سنة

1

2.0%

توجيهي فام دون

2

3.9%

دبلوم/بكالوريوس

44

86.2%

دراسات عليا

5

9.8%

 1-5سنوات

16

31.4%

 6-10سنوات

23

45.1%

أكرث من  10سنوات

12

23.5%

كــا يبــن الجــدول بــأن نســبة مــن يحملــون درجــة البكالوريــوس مــن املديريــن كانــت عاليــة
وجــاءت بنســبة البكالوريــوس فكانــت هــي االعــى بنســبة مئويــة  .86.2%كــا أن غالبيتهــم لديــه
خــرة متوســطة ( )10-6ســنوات ،إذ كانــت نســبتهم .45.1%
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تحليل ومناقشة أسئلة وفرضيات الدراسة:
يتضمــن هــذا الجانــب عرضــا للنتائــج االحصائيــة التــي تــم التوصــل اليهــا بعــد تحليــل بيانــات
أداة الدراســة ،وســيتم الكشــف عــن دالالت الفــروق ملتغـرات الدراســة ،ومعرفــة طبيعــة العالقــة
بــن املتغـرات ،وذلــك مــن خــال االجابــة عــن اســئلة الدراســة.
االختبارات الخاصة بأداة القياس (االستبانة)
أ -صدق األداة Instrument Validity:
لقــد تــم التأكــد مــن صــدق املحتــوى ألداة القيــاس (االســتبانة) واملســتخدمة يف هــذه
الدراســة ،بحيــث تــم عرضهــا بعــد تطويــر الشــكل األويل لهــا عــى عــدد مــن املحكمــن مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس يف جامعــة الريمــوك ،للتأكــد مــن تغطيتهــا لجوانــب املوضــوع األساســية ووضوحهــا،
وســامة صياغتهــا ومحتوياتهــا .ثــم عدلــت األداة بنــا ًء عــى مالحظاتهــم.
ب-ثبات األداة :Instrument Reliability
لقــد تــم التأكــد مــن ثبــات األداة املســتخدمة يف الدراســة مــن خــال اســتخراج معامــل
كرونبــاخ ألفــا لالتســاق الداخــي  Cronbach’s Alphaألســئلة الدراســة .ويبــن الجــدول رقــم ()3
ابــرز نتائــج هــذا االختبــار.
جدول رقم ()3
رقم املحور

16

عدد الفقرات

قيمة ألفا

عنوان املحور

1

مدى توافر املعرفة

4

0.88

2

مدى توافر الكفاءة

5

0.92

3

مدى توافر املهارة

4

0.86

4

مدى توافر الخربة

5

0.83

5

امليزة التنافسية

5

0.89

جميع املحاور

23

0.87
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النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرئييس:
مــا هــو أثــر رأس املــال البــري كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة
واملتوســطة؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات
املعياريــة ملجــاالت رأس املــال البــري ولفقـرات كل مجــال ،وكــا هــو مبــن يف الجــدول رقــم ()4
التــايل:
جدول رقم ()4
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

متتلــك الرشكــة أكــر عــدد مــن املــوارد البرشيــة املؤهلــة
عــن باقــي الــركات املنافســة.

4.47

.900

مرتفع

ميتلــك موظفــو املنظمــة املعرفــة التامــة املحدثة باســتمرار
عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا املنظمــة.

4.17

.840

مرتفع

ميتلك موظفو املنظمة خربة عالية يف مجال اعاملهم

4.13

.930

مرتفع

الرشكــة لديهــا القــدرة عــى تقديــم خدمــة ال يســتطيع
املنافســن تقليدهــا.

3.99

1.17

مرتفع

يســعى العاملــون إليجــاد طــرق جديــدة ومبتكــرة يف
العمــل.

3.83

0.98

مرتفع

يتشــارك املوظفــون يف املعرفــة مــن خــال مــا يقدمــه
املوظفــون القدامــى مــن خـرات الزمــة للموظفــن الجــدد.

3.55

0.77

متوسط

يوجــد لــدى موظفــي املنظمــة املعرفــة الالزمــة ألداء
مهامهــم عــى اكمــل وجــه

3.20

0.81

متوسط

رأس املال البرشي الكيل

3.88

0.65

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا املجــال قــد جــاءت
بدرجــة متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (متتلــك الرشكــة أكــر عــدد مــن املــوارد
البرشيــة املؤهلــة عــن باقــي الــركات املنافســة) باملرتبــة االوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ
( ،)4.47وانحـراف معيــاري ( ،)900.يليــه فقــرة (ميتلــك موظفــو املنظمــة املعرفــة التامــة املحدثــة
باســتمرار عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا املنظمــة  ).يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب (،)4.17
وانحــراف معيــاري (.)840.
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا (يوجــد لــدى موظفــي املنظمــة
املعرفــة الالزمــة ألداء مهامهــم عــى اكمــل وجــه  ).مبتوســط حســايب ( ،)3.20وانح ـراف معيــاري
(.)0.81
17
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أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفقـرات بلــغ ( ،)3.88يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة
بــن ( )1.17( -)0.65وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافق واإلنســجام
بــن اجابــات املبحوثــن حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنحـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.65
املجال األول  :املعرفة
يشــر الجــدول رقــم ( )5اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال املعرفــة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()5
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

تســاعد معرفتــك باســتخدام تقنيــات حديثــة يف
انجــاز العمــل

3.98

1.24

مرتفع

يســتطيع موظفــو املنظمــة التكيــف مــع ضغــوط
العمــل.

3.84

1.13

مرتفع

تحتفــظ املنظمــة بالعاملــن ذوي املعرفــة العاليــة
مبواصفــات العمــل

3.77

0.93

مرتفع

ميتلــك املوظفــون يف املنظمــة الشــجاعة الكافيــة
للقيــام بأعــال ابداعيــة.

3.70

1.10

مرتفع

لــدى موظفــي املنظمــة معرفــة عاليــة ألداء املهــام
املنوطــة بهم.

3.64

1.26

متوسط

تشــجع االدارة عــى اســتخدام تقنيــات حديثــة يف
العمــل

3.52

0.89

متوسط

يشــعر املوظفــون بالراحــة خــال تعاملهــم مــع
بعضهــم.

3.35

1.07

متوسط

املعرفة الكيل

3.73

0.88

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا املجــال قــد جــاءت
بدرجــة متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (تســاعد معرفتــك باســتخدام تقنيــات حديثــة
يف انجــاز العمــل) باملرتبــة األوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ ( ،)3.98وانح ـراف معيــاري (،)1.24
يليــه فقــرة (يســتطيع موظفــو املنظمــة التكيــف مــع ضغــوط العمــل  ).يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط
حســايب ( ،)3.84وانح ـراف معيــاري (.)1.13
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امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة (يشــعر املوظفــون بالراحــة خــال تعاملهــم مــع بعضهــم)
مبتوســط حســايب ( ،)3.35وانحراف معيــاري (.)1.07

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفقـرات بلــغ ( ،)3.73يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة
بــن ( )1.26( -)0.89وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافق واإلنســجام
بــن اجابــات املبحوثــن حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنحـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.88

املجال الثاين :الكفاءة
يشــر الجــدول رقــم ( )6اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال الكفــاءة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()6
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

يــؤدي موظفــو املنظمــة اعاملهــم املطلوبــة عــى افضــل مــا
يكــون وبشــكل ثابــت

4.29

.750

مرتفع

تســهم الخــرة العلميــة التــي ميتلكهــا املوظفــون يف تقديــم
حلــول متميــزة.

4.00

1.01

مرتفع

يعتــر موظفــو املنظمــة مبدعــن مقارنــة مــع موظفــي
الــركات االخــرى.

3.86

1.13

مرتفع

يحرص املوظفون عىل انجاز األعامل بطريقة صحيحة.

3.25

1.35

متوسط

تعمل املمنظمة عىل اختيار االفراد املؤهلني

3.10

0.94

متوسط

الكفاءة الكيل

3.69

.580

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا املجــال قــد جــاءت
بدرجــة متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (يــؤدي موظفــو املنظمــة اعاملهــم املطلوبــة
عــى افضــل مــا يكــون وبشــكل ثابــت) باملرتبــة االوىل بأعىل متوســط حســايب بلــغ ( ،)4.29وانحراف
معيــاري ( ،)750.يليــه الفقــرة (تســهم الخــرة العلميــة التــي ميتلكهــا املوظفــون يف تقديــم حلــول
متميــزة ).يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب ( ،)4.00وانح ـراف معيــاري (.)1.01
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة (تعمــل املمنظمــة عــى اختيــار االف ـراد املؤهلــن)

مبتوســط حســايب ( ،)3.05وانحــراف معيــاري (.)0.94

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفق ـرات بلــغ ( ،)3.69يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة بــن (-)0.75
( )1.35وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافــق واإلنســجام بــن اجابــات املبحوثــن
حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنح ـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.58
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املجال الثالث :املهارة
يشــر الجــدول رقــم ( )7اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال املهــارة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()7
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

يتالئم عمل املنظمة مع املهارات التي متتلكها

4.35

0.89

مرتفع

تضع املنظمة حوافز لتنمية مهارات االفراد

4.31

1.06

مرتفع

تعمل املنظمة عىل تدريب العاملني الكتساب
مهارات جديدة

3.45

1.07

متوسط

تستخدم املنظمة االفراد ذوي املهارات الفنية

3.23

0.87

متوسط

تتناسب االجور واملكافآت مهاراتك يف العمل

3.10

1.10

متوسط

املهارة الكيل

3.68

0.94

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفق ـرات هــذا املجــال قــد جــاءت بدرجــة
متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (يتالئــم عمــل املنظمــة مــع املهــارات التــي متتلكهــا) عــى
املرتبــة االوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ ( ،)4.35وانحـراف معيــاري ( ،)740.يليــه فقــرة (تضــع املنظمــة
حوافــز لتنميــة مهــارات االفـراد) يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب ( ،)4.31وانحـراف معيــاري (.)1.06
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا (تتناســب االجــور واملكافــآت مهاراتــك يف
العمــل) مبتوســط حســايب ( ،)3.10وانحـراف معيــاري (.)1.10

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفق ـرات بلــغ ( ،)3.68يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة بــن (-)0.87
( )1.10وهــي منخفضــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة متوســطة مــن التوافــق واإلنســجام بــن اجابــات املبحوثــن
حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنحـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.94
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املجال الرابع  :الخربة
يشــر الجــدول رقــم ( )8اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال الخــرة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()8
الرقم

الفقرات

املتوسط الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

تعمل املنظمة عىل االحتفاظ بالعاملني ذوي
الخربات العالية

4.12

0.60

مرتفع

تناسب الوظيفة التي أشغلها خربايت العملية

4.07

0.65

مرتفع

تتاح الفرصة للعاملني الستثامر خرباتهم

4.02

0.80

مرتفع

تقدم املكافأت والحوافز عىل أساس الخربات

3.93

0.55

مرتفع

ينجز املوظفون اعاملهم بشكل متجدد ولديهم
الخربة عىل تقديم افكار جديدة ألساليب العمل

3.80

0.87

مرتفع

تعتمد املنظمة يف شغل الوظائف عىل العاملني
من ذوي الخربات الطويلة

3.60

0.72

متوسط

الخربة الكيل

3.92

0.71

مرتفع

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفق ـرات هــذا املجــال قــد جــاءت بدرجــة
متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (تعمــل املنظمــة عــى االحتفــاظ بالعاملــن ذوي الخـرات
العاليــة ).عــى املرتبــة االوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ ( ،)4.12وانحــراف معيــاري ( ،)600.يليــه
فقــرة (تناســب الوظيفــة التــي أشــغلها خ ـرايت العمليــة) يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب (،)4.07
وانح ـراف معيــاري (.)650.
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا (تعتمــد املنظمــة يف شــغل الوظائــف عــى
العاملــن مــن ذوي الخـرات الطويلــة) مبتوســط حســايب ( ،)3.60وانحـراف معيــاري ) (.0.72

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفق ـرات بلــغ ( ،)3.92يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة بــن (-)0.55
( )0.87وهــي منخفضــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة عاليــة مــن التوافــق واإلنســجام بــن اجابــات املبحوثــن
حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنح ـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.71
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اختبار الفرضيات:

الفرضيــة الرئيســية األوىل  :ال يوجــد تاثــر ذا داللــة إحصائيــة لــرأس املــال البــري( املعرفــة ،الكفاءة،
املهــارة ،الخــرة) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
الفرضيــة الفرعيــة ( :)1ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )9نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر املعرفــة كمصدر
يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغرية واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )9تحليل معامل االنحدار ( )regressionللفرضية األوىل
Adjust R
square

R square

0.550

0.680

R

Sig

قيمة F

651.42 .000 0.730a

متوسط درجة مجموع
املربعات الحرية املربعات
1.442
.001

37

Regression 32.351
Residual
0.112

50

32.463

13

Total

 a. constantامليزة التنافسية b. variable
يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )9أن معامــل التحديــد ( )regressionبلــغ ( )0.550وهــذا
يعنــي أن املعرفــة قــد فــرت مــا نســبته ( )68%مــن التبايــن الحاصــل يف املتغــر التابــع (امليــزة
التنافســية) .حيــث تبــن وجــود تأثــر ذا داللــة احصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة ،ووفق ـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي
أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

الفرضيــة الفرعيــة ( :)2ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للكفــاءة يف تحقيــق امليــزة التنافســية
كمصــدر يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
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يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )10نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر الكفــاءة
كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )10تحليل معامل االنحدار ( )regressionللفرضية الثانية
Adjust R
square

R square

0.620

0.450

R

متوسط درجة مجموع
 Sigقيمة F
املربعات الحرية املربعات

715.32 .000 0.705a

1.301

37

Regression 31.410
Residual
0.112

50

31.522

13

.002

Total

 a. constantامليزة التنافسية b. variable
يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )10أن معامــل التحديــد ( )regressionبلــغ ( )0.620وهــذا
يعنــي أن الكفــاءة قــد فــرت مــا نســبته ( )45%مــن التبايــن الحاصــل يف املتغــر التابــع (امليــزة
التنافســية) .حيــث تبــن وجــود تأثــر ذا داللــة احصائيــة للكفــاءة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة ،ووفق ـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي
أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للكفــاءة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

الفرضيــة الفرعيــة ( :)3ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )11نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر املهــارة
كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )11تحليل معامل االنحدار ) (regressionللفرضية الثالثة
Adjust R
square

R square

0.530

0.590

R

Sig

متوسط درجة مجموع
قيمة F
املربعات الحرية املربعات

614.31 .002 0.745a

1.505
.001

37

Regression 33.501
Residual
0.113

50

33.614

13

Total

 a. constantامليزة التنافسية b. variable
يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )11أن معامــل التحديــد ( )coefficientبلــغ ( )0.530وهــذا يعني
أن املهــارة قــد فــرت مــا نســبته ( )59%مــن التبايــن يف امليــزة التنافســية .حيــث تبــن وجــود
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تأثــر ذا داللــة احصائيــة للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة ،ووفقـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة
للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
الفرضيــة الفرعيــة ( :)4ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للخــرة كمصــدر يف تحقيق امليزة التنافســية
يف املنظــات الصغرية واملتوســطة يف األردن.

يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )12نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر الخــرة كمصدر
يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغرية واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )12تحليل معامل االنحدار ) (regressionللفرضية الرابعة
R
Adjust R
square square
0.601

0.650

R

متوسط درجة
 Sigقيمة F
املربعات الحرية
1.403

740.22 .000 0.743a

.001

 a. constantامليزة التنافسية b. variable

مجموع
املربعات

37

30.342

13

0.111

50

30.453

Regression
Residual
Total

يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )12أن معامــل التحديــد ( )regressionبلــغ ( )0.601وهــذا
يعنــي أن الخــرة قــد فــرت مــا نســبته ( )65%مــن التبايــن يف امليــزة التنافســية .حيــث تبــن
وجــود تاثــر ذا داللــة احصائيــة للخــرة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة ،ووفقـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة
للخــرة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
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الفرضية الرئيسية الثانية:
ليــس مــن املتوقــع أن تؤثــر املتغــرات الشــخصية والوظيفيــة (النــوع ،العمــر ،املســتوى
التعليمــي ،الخــرة الوظيفيــة) تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف
املنظــات الصغــرة واملتوســطة.
يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )13نتائــج تحليــل التبايــن الرباعــي إلختبــار مســتوى التأثــر
بــن الخصائــص الشــخصية والوظيفيــة ومســتوى تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة
جدول رقم ()13
مجموع املربعات

متوسط
املربعات

درجات
الحرية

قيمة ف

مستوى الداللة

النوع

0.610

0.213

2

1.701

0.172

العمر

2.430

1.124

1

2.520

*0.033

املستوى التعليمي

3.670

1.011

2

3.035

*0.041

الخربة الوظيفية

6.610

2.401

3

0.490

*0.024

0.614

51

املتغري

119.502
الكيل
•دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

يالحــظ مــن الجــدول الســابق رقــم ( )13أنــه ال يوجــد تأثــر ذي داللــة إحصائيــة بــن النــوع
,وامليــزة التنافســية .وقــد يعــزى الســبب يف ذلــك إىل أن تحقيــق امليــزة التنافســية ليــس مقصــورا ً
عــى فئــة الذكــور دون اإلنــاث أو العكــس ،بــل هــو يف متنــاول كلتــا الفئتــن الذكــور واإلنــاث .مــا
يعنــي قبــول الفرضيــة يف هــذا الجانــب.
ويتضــح مــن الجــدول أيضـاً أنــه يوجــد تأثــر ذي داللــة إحصائية بني كل مــن العمر ،واملســتوى
التعليمــي ،والخــرة الوظيفيــة وبــن تحقيــق امليــزة التنافســية .ورمبــا يرجــع الســبب يف ذلــك إىل أن
طــول فــرة الخــرة واملســتوى التعليمــي والعمــر يســهم يف إضافــة الجديــد ويعــزز ويحقــق امليــزة
التنافســية .مــا يعنــي رفــض الفرضيــة املتعلقــة بهــذه الجوانــب.
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النتائج والتوصيات:
 - 1بينــت الدراســة أن رأس املــال البــري يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة كمصــدر يف تحقيــق
امليــزة التنافســية ،كان إيجابيــاً وذا مســتوى مرتفــع ،وجــاءت جميــع املجــاالت أعــى مــن
املتوســط املحايــد ( ،)3إذ إحتــل مجــال الخــرة املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب ( )3.92وانحراف
معبــاري ( ،)0.71ثــم تــاه باملرتبــة الثانيــة مجــال املعرفــة مبتوســط حســايب ( )3.73وانحـراف
معيــاري ( ،)0.88وجــاء مجــال الكفــاءة باملرتبــة الثالثــة إذ بلــغ املتوســط الحســايب إلجابــات
أفـراد عينــة الدراســة ( )3.69وانحـراف معيــاري ( ،)0.58يف حــن جــاء باملرتبــة األخــرة مجــال
املهــارة مبتوســط حســايب ( )3.68وانحـراف معيــاري ( .)0.94حيــث تبــن أن رأس املــال البــري
هــو العنــر الحاســم ىف عمليــة التطويــر ،وميثــل مصــدرا ً لالبتــكار والتجديــد ،وبالتــايل يعتــر
أهــم عنــر يف تحقيــق امليــزة التنافســية .وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة (ربيحــة،)2015،
ودراســة (املقادمــة.)2013،
 -2وجــود تأثــر ايجــايب عــايل ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  0.05بــن مختلــف أبعــاد
رأس املــال البــري (املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة ،الخــرة) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية
يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
 -3كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
( 0.05 = aفأقــل) بــن (النــوع) وبــن تحقيــق امليــزة التنافســية .مــا يعنــي أن امليــزة
التنافســية ال تتأثــر بالنــوع فهــو ليــس مقصــورا ً عــى اإلنــاث دون الذكــور أو العكــس .بينــا
أظهــرت الدراســة وجــود تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (0.05 =a
فأقــل) بــن العوامــل الشــخصية والوظيفيــة (العمــر ،واملســتوى التعليمــي ،والخــرة الوظيفيــة)
وبــن تحقيــق امليــزة التنافســية .مــا يــدل بشــكل واضــح عــى أن تحقيــق امليــزة التنافســية
للمنظمــة يتأثــر بأعــار وخ ـرات واملســتويات العلميــة للعاملــن.
التوصيات :
 - 1من الرضوري أن يعطى املوظفني املعرفة الالزمة ألداء مهامهم عىل أكمل وجه .
 - 2من املهم أن تعمل املنظمة عىل مساعدة املوظفني للتكيف مع ضغوط العمل .
 - 3يجــب أن تحــرص املنظمــة عــى تخفيــض أســعار منتجاتهــا مقارنــة مــع الــركات املنافســة
مــا يكســبها ميــزة تنافســية اضافيــة.
 - 4من املناسب أن تعزز املنظمة موظفيها من خالل عقد املزيد من الدورات التدريبية.
 - 5عمل دراسات إضافية حول مواضيع ذات صلة كرأس املال الزبائني.
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