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العالقة بين رأس المال البشري وأداء األعمال لقطاع االتصاالت:
دراسة تطبيقية في دولة الكويت

*

ناصر ساجد مراد الناصر

طالب دكتوراه الفلسفة بعلم اإلدارة

قسم اإلدارة  -كلية المال واألعمال
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
المملكة األردنية الهاشمية

ملخص:
هدفت الدراسة إلى تفحص مدى تأثيرر أر

المأال البشأري فأا أداع األعمأال لشأركات ا تلأا ت الكو تيأة ،مأن الأالل

معرف أأة تل أأورات ولراع الم أأدرر ن ،واحتم أأا ت اس أأتالدامهم لماشأ أرات أر

الم أأال البش أأري لرفأ أ مس أأتويات األداع ف أأا ش أأركات

ا تلا ت الكو تية .وتُعتبأر هأهه الد ارسأة د ارسأة ارتباطيأة ،فقأد اعتمأدت منهجيأة تحلرليأة ،حرأس قاسأت أيأر المتغرأر المسأتق
وه أأو أر الم أأال البش أأري ) (HCبعنالأ أره اليالي أأة (التعل أأيم وال أأتعلم ،الالبأ أرات ،وا بتك أأار والق أأدرة عل أأى التاللرأ أ ) ف أأا أداع
األعمال لشركات ا تلا ت فا دولة الكو ت .وقد ُجمعت البيانات عن طر أداة الدراسة وها استبانة ،مأن وحأدة التحلرأ
أدرر تقر ابأا،
أدرر مأن ألأ  500م اا
والمعارنة وهم المدررون فا شركات ا تلا ت ،وبلأ عأدد أفأراد العرنأة المسأتجربة  118م اا
المأأال البشأأري فأأا أداع

رجابي أا ل أ أر
واسأأتعملت الد ارسأأة التقنيأأات اإلحلأأاتية المالتلفأأة .وكنترجأأة وجأأدت الد ارسأأة أيأ اا
قوي أا وا ا
أر ا
األعمأال لشأركات ا تلأأا ت الكو تيأة ،حرأأس باسأتطاعة المأأدرر ن إدارة أر المأال البشأأري فأا تلأ الشأركات مأأن أجأ رفأ
مستوى األداع على المدى البعرد .وأظهرت الدراسة أن التثيرر األكبر كان للعنلر اليالأس لأ أر

المأال البشأري وهأو ا بتكأار

للموظفرن وقدرتهم على التاللر  ،رليه عنلر البرات الموظفرن ،برنما لم يكن لعنلر التعليم والتعلم أي أيأر معنأوي فأا أداع
أعمال شركات ا تلا ت .وقد أولت الدراسة بمز د من ا هتمام ب أر

المال البشري من أج إدارته بشك ناجح وفعال.

المقدمة:
منأه نهايأة القأرن الماضأا ،شأهد العأالم الأدالول إلأى علأر ا قتلأاد المعرفأا ) ،(Lee and Chen, 2013: 400جأراع
الدرناميكيأأة المتسأأارعة ل أوفرة وغ أ ازرة المعلومأأات ) ،(Bontis and Fitz-enz 2002: 223فباتأأت المنظمأأات ُمجب أرة علأأى

ا نلأأهار فأأا بوتقأأة النمأأو ا قتلأأادي واليأأورة اللأأناعية المتحققأأة ) .(Maina et. al., 2014: 1ممأأا أسأأفر عأأن سأأعرها –
المنظمأات -الأداتم مأتال وتحقرأ ا سأتفادة القلأوى مأن ألأولها المعرفيأة ) .(Cabrita et. al., 2007: 267وعلأى مأدى
العقود الماضية كانت دراسة األلول غرر الملموسة ،من أكير القضايا أهميأة باحتاللهأا ألوقأات وجهأود البأاحيرن والدارسأرن فأا
هها المجال ) .(Nayebzadeh et. al., 2013: 59فهنا من اعتبأر أر

المأال الفكأري ،المحأر األساسأا لتاللرأ القيمأة

وتحقرأ المرأزة التنافسأية المسأتدامة ) .(Cabrita et. al., 2007: 269وقأال ) (Saeed et. al., 2013: 517إن أر
* تم تسلم البحس فا أغسط

 ،2014وُقب للنشر فا نوفمبر .2014
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المال البشري وأداع األعمال...

المال الفكأري رتميأ فأا المعأارل والمهأارات التأا تسأاعد فأا تحقرأ األهأدال الماسسأية .وقأد قسأم )(Bontis, 1998: 66
و) (Bontis and Fitz-enz, 2002و) (Cabrita et. al., 2007: 266و)(Najim et. al., 2012: 153, 157
و) (Naveed and Malik, 2012: 880, 887و) (Sharabati et. al., 2013: 32أر
هأأار أر

المأأال البشأأري ،و أر

المأأال الهيكلأأا ،و أر

المأال الفكأري إلأى ياليأة مكونأات

مأأال العالقأأات .وأضأأال ) (Sharabati, 2013: 261إن أر

المأأال

أثيرر فأا األداع .حرأس مأن شأثنه أن رأادي إلأى ز أادة اإلنتاجيأة مأ
البشأري يعتبأر أهأم مكونأات أر المأال الفكأري ،بأ واألكيأر ت اا
إرجاب أا فأأا تاللر أ وتعز أأز القيمأأة
تقلر أ التك أالرف ) .(F-Jardon and Gonzalez-Loureiro, 2013: 2260ممأأا رأأاير ا
التجار ة للمنظمة).(Sheikhi, 2012: 10737) ،(Sharabati, 2013: 26) ،(Imran et. al., 2012: 135
أمأا بالنسأبة لأءداع ) ،(Business Performanceفهنأا مأن حأدد األداع بماشأرات قيأا

ماليأة فقأ ( F-Jardon

 )and Gonzalez-loureiro, 2013: 255وأمأا فأا تقر أر ) (Link Consulting, 2014: 2فقأد ُحأدد األداع فأا عأدة
تلنيفاتر منها ماشرات مالية ،وماشرات كمية (غرر ماليأة) ،وماشأرات نوعيأة .وهنأا مأن قأا األداع مأن الأالل ماشأرات
األلأأول

اإلنتاجيأأة ) ،(Matsson, 2014وكفأأاعة وجأأودة المنأأتج ) .(Adel, 2013كمأأا إن هنأأا ماشأرات الالأأة لقيأأا

غرأر الملموسأة وتثيررهأا فأا األداع ) .(Gates and Langevin, 2010: 5أمأا فأا د ارسأة )(Bontis et. al., 2000

و) (Sharabati et. al., 2010و) (Sharabati, 2013و) (Sharabati et. al., 2013فق أأد ت أأم قي أأا
( (Performanceمأ أأن الأ أأاللر اإلنتاجيأ أأة ) (Productivityوالربحيأ أأة ) (Profitabilityوالقيمأ أأة السأ أأوقية

األداع

(Market

) ،valuationوهل من الالل عشرة ماشرات يابتة.
وعلأ أأى لأ أأعرد ا تلأ أأا ت ،ف أ أ ن مسأ أأاحة السأ أأوع العأ أأالما لالتلأ أأا ت أالأ أأهت فأ أأا التوس أ أ بشأ أأك هات أ أ ومتسأ أأارع
) .(International Telecommunication Union, 1999: 11مما أدى إلى ضرورة مواكبة شركات ا تلأا ت لتلأ

التغررات ،فثلبح ل از اما علرها تحقر ا ستفادة القلوى مأن رعو
أن هنأا معضألة كمأا رأرى ) (Sajjad et. al., 2013: 76وهأا أن معأد ت دوران العمأ العاليأة تعتبأر مأن أكيأر القضأايا
األمأوال البشأر ة فرهأا ) ،(Khan et. al., 2014: 88برأد

الشأأاتكة التأأا تواجأأه قطأأاع ا تلأأا ت .حرأأس يكأأر البأأاحيون الجهأأد والوقأأت الكيرأأر لد ارسأأة وفهأأم وتحلر أ األسأأباب لتل أ

المعضأألة ،ووض أ الحلأأول محاولأأة للحأأد منهأأا .مأأن هنأأا فقأأد تبلأأورت أهميأأة د ارسأأة أيأأر أر

الم أال البشأأري فأأا أداع قطأأاع

ا تلا ت ).(Sharabati et. al., 2013: 33

مشكلة الدراسة:
اللص تقر ر التنمية اإلنسأانية العربيأة للعأام ( )2003الأهي وضأعه عأدد مأن الالبأراع والبأاحيرن العأرب ،إلأى وجأود قلأور

فأأا المعرفأأة ،ومأأن أجأ تحو أ اليأأروة المعرفيأأة إلأأى أر

مأأال معرفأأا ،رنبغأأا توظرأأف القأأدرات البشأأر ة فأأا بنأأاع مجتمأ معرفأا

ماهأ ( .تقر أأر التنميأأة اإلنسأأانية العربيأأة .)2003 ،وعلأأى اللأأعرد نفسأأه ،وحتأأى عأأام  2004كانأأت غالبيأأة الد ارسأأات حأأول أر

المأأال البشأأري قأأد أُجر أأت فأأا بأأالد الغأأرب ،فأأا حأأرن أنأأه تأأم إجأراع د ارسأأات قلرلأأة جأ اأدا فأأا الأأوطن العربأأا حأأول الموضأأوع نفسأأه
) .(Bontis, 2004: 16وقأال ) (Seleim et. al., 2004: 332فأا د ارسأتهم – التأا تعأد مأن أولأى الد ارسأات فأا الأوطن
العربأا حأأول هأها الموضأأوع – إنأه

توجأأد أبحأأاس حأول أر

) (Sharabati et. al., 2010: 117بأثن مفهأوم أر

المأأال الفكأري علأأى لأأعرد المنظمأات فأأا الأوطن العربأأا .وعقأأب

المأال الفكأري مفهأوم تطأور حأدرياا ،وحتأى انن لأم ُيفهأم بشأك كامأ مأن
96
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ِقبأ المنظمأأات فأأا العأأالم العربأأا ،و تأأثيرره فأأا األداع .ومأأن أجأ تحسأأرن األداع ،رجأأب علأأى المنظمأأات إدارة مواردهأأا البشأأر ة

بشأك فعأال .لكأن ) (Sharabati et. al., 2013: 35أشأاروا إلأى اسأتحالة إدارة أر

المأال البشأري بشأك فعأال دون قياسأه

أو ا .وعلأأى اللأأعرد نفسأأه ،ف أ ن العدرأأد مأأن البأأاحيرن واألكأأاديمررن والممارسأأرن تول ألوا إلأأى أن أنظمأأة القيأأا

وتحسأرن -فاعليأة أر

الحاليأأة -لتقرأأيم

المأال البشأري ومأدى تأثيرره فأا األداع ،تعتبأر غرأر مالتمأة ).(Sharabati and Nour, 2013: 107

أم أأا عل أأى ل أأعرد ا تل أأا ت الكو تي أأة ،فيعت أأرل بع أأا المأ أراقبرن المتالللأ أرن ،بوج أأود تح أأديات وعقب أأات تواج أأه ش أأركات

ا تلا ت ،سواع أكان هل على اللعرد اإلداري أم التقنا والبرمجا أم المعلوماتا أم حتى على النوع البشري ( أر

المال

أتنادا إل أأىر
البشأأري) .وبن أأاع عل أأى م أأا تق أأدم س أتقوم الد ارس أأة بتقل أأا أيأأر أر الم أأال البشأأري ف أأا أداع قط أأاع ا تلأأا ت اس أ ا
)،(IBM Business Consulting Services, 2005) ،(International Telecomminication Union, 1999

)(Saeed et. al., 2013) ،(Mahmud et. al., 2012) ،(Murphy and Traistaru, 2007) ،(Bin Ismail, 2005
).(Janjua and Gulzar, 2014) ،(Sharabati et. al., 2013) ،(Sajjad et. al., 2013

أسئلة الدراسة:
السؤال الرئيس:
هل يوجد أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
المال البشري إلى يالية عنالر ،ف ن الساال الرتي

رتفرع إلى يالية أستلة فرعية هار

نظر لتقسيم أر
اا
 -1ه روجد أير لتعليم وتعلم الموظفرن فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت؟
 -2ه روجد أير لالبرات الموظفرن فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت؟

 -3ه روجد أير بتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت؟

فرضيات الدراسة:
من الالل أستلة الدراسة المهكورة ساباقا ،يمكن اشتقاع الفرضيات البحيية التاليةر

اختبار الفرضية الرئيسة:
) :(H0.1ال يوجد أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
وتنبي عن الفرضية الرتيسة ،الفرضيات الفرعية التاليةر
الفرضية الفرعية األولى  :H0.1.1ال يوجد أثر لتعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصااالت فاي دولاة الكويات عناد
مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

الفرضااية الفرعيااة الثانيااة  :H0.1.2ال يوجااد أثاار لخب ارات المااوظفين فااي أداء شااركات اال تصاااالت فااي دولااة الكوياات عنااد
مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

الفرضية الفرعية الثالثة  :H0.1.3ال يوجد أثر البتكار الموظفين وقدرتمم علاى التخليا فاي أداء شاركات اال تصااالت فاي
دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05
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أهمية الدراسة:
تعتبأأر د ارسأأة أيأأر أر

وادارة أر

المأأال البشأأري فأا أداع شأأركات ا تلأأا ت مأأن أولأأى الد ارسأأات فأأا دولأأة الكو أأت .هأأها وُيعتبأأر قيأأا

مهمأا ،لأي
المال البشري ا

أيضأا لمتالأهي القأ اررات (الماسسأات الحكوميأة).
فقأ لءكأاديمررن والممارسأرن ،وانمأا هأو مهأم ا

أمأأا مأأن الجانأأب النظأأرير فبالنسأأبة للبأأاحيرن واألكأأاديمررن ،قأأد تضأأرف هأأهه الد ارسأأة إضأأافة نوعيأأة لأأءدب النظأأري والعملأأا .وأمأأا
الجانأأب اليأأانا فهأأو الجانأأب التطبيقأأا ،فبالنسأأبة للممارسأأرن والمهنرأأرن ،كلمأأا زادت مع أرفتهم بعنالأأر أر

المأأال البشأأري وأي أره فأأا

األداع ،زادت قدرتهم على قياسه ( )Measuredوادارته ( (Managedمأن أجأ تحسأرن األداع .كمأا تكمأن أهميأة هأهه الد ارسأة فأا

تناولهأأا لل أأناعة مهم أأة ج أ اأدا ،ه أأا ل أأناعة ا تل أأا ت ،هلأ أ أن جمي أ الماسس أأات الحكومي أأة والالال أأة ،بات أأت الر أأوم ت أأولا ه أأهه
اللناعة أهمية عظمى لما تحمله من دور فا تالفرف األعباع المالية والعملية ،وكهل تضرر الهامش الوقتا فا اإلنجاز.

هدف الدراسة:
رتلالص هدل الدراسة فا تقلا أير أر

لراع المدرر ن حول أير عنالر أر

أر

المال البشري فا أداع شأركات ا تلأا ت الكو تيأة ،عأن طر أ استقلأاع

المال البشري فا أداع األعمال فرهأا .وهلأ مأن الأالل :الالأرو بتولأيات حأول قيأا

المال البشري وتثيرره فا األداع ،للقطاعات الالالة والعامة ،ولانعا الق اررات ،والجهأات الحكوميأة فأا دولأة الكو أت،

وكهل لءكاديمررن.

أنموذج الدراسة:
اتفأ كأ مأن ) ،(Bontis, 1998و) ،(Bontis et. al., 2000و) ،(Seleim et. al., 2004و)،(Seliem et. al., 2007

و) ،(Sharabati et. al., 2010و) ،(Sheikhi, 2012و) ،(Sharabati, 2013و)،(Sharabati and Nour, 2013
و) ،(Sharabati et. al., 2013و) ،(Kanayo, 2013و) ،(Backman et. al., 2014علأى تقسأيم أر

المأال البشأري

إلى يالية عنالر ،هأار الأتعلم ،والتعلأيم ،والالبأرات ،وا بتكأار ،والقأدرة علأى التاللرأ  .وسأول تعتمأد هأهه الد ارسأة المكونأات
المأهكورة كمتغرأرات مسأتقلة ) .(Independent variablesأمأا المتغرأر التأاب ) (Dependent variableفرتميأ فأا أداع

األعمأأال ) ،(Business performanceالأأهي ُسأأيقا

اإلجراتية) كما هو مبرن فا األنموه رقم (.)1

مأأن الأأالل الماش أرات العش أرة (التأأا سأأتُعرا فأأا الملأأطلحات

المتغيرات المستقلة )(Independent Variables

المتغير التابع )(Dependent Variable

رأس المال البشري )(Human Capital

أداء األعمال )(Business Performance

التعليم والتعلم Learning & Education

أداء األعمال

الخبرات Experience & Expertise

Business Performance

االبتكار والقدرة على التخليق
Innovation & Creation

المصدر :الباحث في االعتماد على نماذج ،(Bontis et. al., 2000) :و ) ،(Seleim et. al., 2007و ) ،(Sharabati et. al., 2010و (Sharabati,
) ،2013و ).(Sharabati and Nour, 2013
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التعريفات اإلجرائية:
لغرا البحس ،سول تقوم ههه الدراسة باستالدام الملطلحات التالية ضمن التعر فات التاليةر
رأس المال البشري ) :(Human Capitalفا ههه الدراسة ُيعرل أر
مأأن التعلأأيم ( ،(Educationوالأأتعلم ( ،)Learningوالالبأأرات ) ،(Experience & Expertiseوا بتكأأار (،(Innovation

المال البشري على أنه مأا يحلأ عليأه األفأراد

والقدرة على التاللر ) .(Creationالتا تعود ملكرتها للموظفرن وليست للمنظمة ،ولكن من الممكن لها أن تستثجرهُ.
أداء األعمااال ) :(Business Performanceفأأا هأأهه الد ارسأأة سأأول رأأتم قيأأا

األداع مأأن الأأالل عشأأرة ماشأرات

هأأار القيأأادة فأأا اللأأناعة ،والتطلعأأات المسأأتقبلية ،والأأرد بشأأك عأأام علأأى المنافسأأة ،ونسأأبة النجأأال فأأا تسأأو

المنتجأأات

الجدردة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك عأام ،ومعأدل إنتأا الموظأف ،ومعأدل إنتاجيأة العمليأة (الحركأة) ،ونمأو األربأال،

ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).

قطااااع االتصااااالت الكاااويتي ) :(Telecommunication Sectorيش أأم جميأ أ ش أأركات ا تل أأا ت ف أأا دول أأة

الكو ت ،وعددها يالس شركاتر شركة ز ن لالتلا ت ،شركة أور دو ،وشركة فيفا لالتلا ت.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
“A New Perspective on What HR is to Contribute, How its Systems Enable it to
Contribute, and How its Ultimate Deliverables Can be Measured." (Gates and
)Langevin, 2010: 2
وحتأى عأام ) (2007رأى )ُ (Cabrita et. al., 2007: 266نأدرة فأا إد ار وفهأم المنظمأات الفعلأا للمأوارد والعنالأر التأا قأد

تقأود إلأى تحقرأ القأيم المضأافة لهأا ) ،(Value addedوأضأال ) (Najim et al., 2012: 153أن يقافأة األعمأال التقلرديأة كانأت –
تيسا فا لعوبة إد ار وفهم األبعاد المتجانسة لالقتلأاد المعرفأا واأللأول الفكر أة المالتلفأة .أمأا الرأوم فتركأز
لسنوات مضت – ا
سببا ر ا
المنظمأأات علأأى تلأ المأوارد واأللأأول الفكر أأة باعتبارهأا قأوة حاسأأمة ) (Critical Forceتقأأود إلأأى تحقرأ التنميأأة ا قتلأأادية والمرأزة

معا ) ،(Sharabati, 2013وهأها مأا أكأد عليأه ) .(Abdolahi, 2013: 71و أر المأال البشأري يعتبأر جأوهر تلأ األلأول
التنافسية ا
– الفكر أأة -حرأأس يشأأك مز اج أا مأأن معرفأأة المأأوظفرن ،ومهأأاراتهم ،وقأأدراتهم ،والت أزامهم ،وسأأماتهم وحلأأافتهم الفكر أأة (Intellectual

) ،Wisdomتلأ التأأا

تمتلكهأأا المنظمأأة ،وانمأأا تفقأأدها متأأى غأأادر الموظف أون المنظمأأة الأأار سأأاعات العم أ

(Khan et. al.,

) .2014: 89وهلأ مأا اتفأ عليأه كأ مأن ) ،(Gates and Langevin, 2010و) ،(Mansour, 2011و (Crook et. al.,
) ،2011و) ،(Asim, 2013و) ،(Cadil et. al., 2013و) ،(Adegoke and Samson, 2013و (Janjua and Gulzar,
) ،2014و) ،(Maina et. al., 2014و) ،(Backman et. al., 2014و).(Enyi and Akindehinde, 2014
أر

وحتأى هأها الوقأت لأم رجمأ البأاحيون علأى تعر أف واحأد لأ أر

المأال البشأري ،فقأد عأرل ()Stewart, 1997: 67,101

أدر لالبتكأأار والتجدرأأد،
المأأال البشأأري بثنأأهر المعرفأأة المتراكمأأة والمهأأارات الفنيأأة ) (Know-Howلءف أراد ،التأأا تعتبأأر ملأ اا

وكأأهل القأأدرات والمهأأارات والالبأرات ،التأأا تعتبأأر أجأزاع جوهر أأة
منظمة سكانديا السو دية ( )Skandia, 1998: 15أر

تتجأ أز مأأن العقأ البشأأري- .ومأأن منظأأور اجتمأأاعا -عرفأأت

المأال البشأري بثنأهر مفهأوم رأرتب فأا غالأب األحيأان بأالموارد البشأر ة

الالالأأة بك أ شأأركة ،لكنأأه رتمي أ فأأا حقيقتأأه فأأا القيمأأة اإلجماليأأة للكفأأاعات والقأأدرات الفرديأأة للم أواطنرن والمجتمعأأات  .وعلأأى
اللعرد اإلداري ،فقد عرل ) (Gruian, 2011أر

المال البشرير بثنه مجمأوع معأارل ومهأارات ومقأدرات المأوظفرن العأاملرن
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فا المنظمة ،وقد أكد ) (Amiri et. al., 2011: 473علأى تعر أف ) (Stewart, 1997فقأالر بثنأه مجمأوع المهأارات والالبأرات التأا

يمتلكهأا األفأراد العأاملون فأا المنظمأة و تمتلكهأا المنظمأة ،ولكأن يمكأن لهأا أن تسأتثجرها  .وأشأار ) (Sharabati et. al., 2010أن
أر

المال البشري يغادر متأى غأادر الموظفأون الأار المنظمأة  .وعقأب ) (Abdolahi et. al., 2013أن مأا يمرأز أر

المأال

البشري أنه مورد فر أد ) (Unique Resourceهو قيمأة ،رتسأم بالنأدرة ) ،(Rareولأعوبة التقلرأد ) ،(Non Imitationو لعأب
المأأال المأأادي ) ،(Pysical Capitalفأا المنظمأأة فأأا سأبر تعز أأز األداع .وقأأال

هامأا وجوهراأا إها مأا تأأم دمجأأه مأ أر
اا
دور ا
) (Allameh et. al., 2010إن أر المأال البشأري يشأرر إلأى القأد ارت والجأدارات ومعرفأة الكيفيأة –المهأارات الفنيأة-

) (Know-Howلءفأراد العأاملرن فأا المنظمأة .وأضأال ) (Ngah and Ibrahim, 2011أن أر

بالنأدرة،
المأال البشأري رتمرأز ُ

كليأا مأأن منظمأأة إلأأى أالأأرى ،كمأأا يلأأعب تقلرأأده أو استنسأأااله ) .(Copying or Replicatingهل أ ألنأأه رتجسأأد فأأا
و التلأأف ا

مجمأوع األنشأطة والعمليأات اللأادرة مأن أههأان وعقأول العأاملرن فأا المنظمأة ) .(Nayebzadeh .et. al., 2013: 59ولكأن –

مأن وجهأة نظأر الد ارسأة الحاليأة – فهأا تالتلأف مأ ) (Ngah and Ibrahim, 2011فأا تعرفهمأا السأاب لأ أر
هلأ أنأأه مأن الممكأأن اسأتقطاب أر

المأأال البشأري والحلأأول عليأه .وعليأأه فأ ن أر

المأال البشأري،

المأأال البشأري ُيعتبأأرر مأن أكيأأر المكونأأات

تثيرر فا تحقر المرزة التنافسية ).(F-Jardon and Gonzaler-Loueiro, 2013: 256
اا

أمأا أداع األعمأال ) (Business Performanceفمأن منظأور ) (Akbari et. al., 2013: 264فهأو ماشأر لقيأا

جأودة

تحقر أهدال المنظمة .وقد تبرن من الالل رأي ) (Kochan et. al., 2013: 5أن األداع العالا يمكأن أن ُرأدر مأن الأالل عأدة
جوانب مهمةر تعز ز وتطو ر أر المال البشري ،وتاللر مرزة أداع عالية من الالل تطأو ر مهأارات المأوظفرن ،وتاللأيص المأوارد
امأا علأى المنظمأات،
اإلنتاجية .و رى ( )Abdolahi et. al., 2013: 75أنه مأن أجأ تحقرأ أداع أفضأ ونتأاتج مههلأه ،ألأبح لز ا

رسم الرطة طر ونظام متكام يضمن الولأول لتحقيقأه .أمأا بالنسأبة لقيأا

أر

المأال البشأري ومعرفأة أيأره فأا مسأتوى األداع،

األل أأول الفكر أأة ف أأا أداع الش أأركات يك أأون م أأن ال أأالل اإلنتاجي أأة

فق أأد أش أأارت ) (Latif et. al., 2012: 407أن قي أأا

) ،(Productivityوالربحيأأة ) ،(Profitabilityوالقيمأأة السأأوقية ) .(Market Valueوقأأد عأأرل ك أ مأأن )،(Bontis, 1998
و) (Sharabati et. al., 2013مكونأات األداع مأن الأالل الماشأرات العشأرة التاليأةر القيأادة فأا اللأناعة ،والتطلعأات المسأتقبلية،

والرد بشك عام على المنافسة ،ونسبة النجال فا تسو المنتجات الجدرأدة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك عأام ،ومعأدل إنتأا
الموظف ،ومعدل إنتاجية العملية (الحركة) ،ونمو األربال ،ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).

الدراسات السابقة:
تولألت د ارسأة ) (Bontis et. al., 2000إلأى نتأاتج كأان أهمهأار إن أر

المأال البشأري هأو المكأون األول واألهأم فأا كلتأا

اللأأناعترن المتنأأاولترن فأأا الد ارسأأة .ووفقأأا ل أ) (Seleim et. al., 2004فقأأد اكتشأأفت الد ارسأأة أن الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة ،تمتلأ
العدرأد مأن عنالأر ومقومأات أر

بأرن أر

المأال البشأري التأا يمكأن قياسأها .وقأد أظهأرت د ارسأة ) (Crook et. al., 2011وجأود عالقأة

المأال البشأري واألداع .وعلأى لأعرد ا تلأا ت ،فأ ن د ارسأة ) (Bin Ismail, 2005ود ارسأة )(Khan et. al., 2014

تعتبأأر مأأن أهأأم الد ارسأأات فأأا هأأها الحقأ حرأأس تناولتأأا أيأأر أر

وتولأ البأأاحيون فرهأأا إلأأى وجأأود عالقأأات قويأأة وارجابيأة بأأرن أر

المأأال البشأأري فأأا أداع لأأناعة ا تلأأا ت فأأا مالرز أأا وباكسأأتان،
المأأال البشأأري واألداع ،وكأأهل بأأرن أر

المأأال البشأأري والقأأدرات

ا بتكار أة الكليأة لشأركات ا تلأا ت .أمأا فأا د ارسأات ) (Seleim et. al., 2007و) ،(Sharabati et. al., 2010و(بأن عبأو

وبوقسأري )2011 ،فقأد أظهأرت النتأاتج وجأود عالقأة إرجابيأة وتأثيررات هات د لأة إحلأاتية ) (Significant Relationshipبأرن
أر

المأال البشأري واألداع .وفأا د ارسأة ) ،(Backman et. al., 2014ود ارسأة ) (Mgadmi and Rachdi, 2014أيبتأوا وجأود
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تأأثيررات هات د لأأة لأ أر

المأأال البشأأري فأأا األداع ا قتلأأادي للشأأركات المتناولأأة .ورأى ) (Diez et. al., 2010فأأا د ارسأأتهم،

وجود عالقأة إرجابيأة بأرن كأ مأن أر

المأال البشأري و أر

المأال الهيكلأا مأن جهأة ،واللأ القيمأة للعمأ ونمأو المبيعأات مأن جهأة

أالأرى .ونظ ااأر لد ارسأة ) (Bataineh and Al Zoabi, 2011فقأد كانأت أهأم النتأاتج وجأود عالقأة قويأة وتأثيررات إرجابيأة لأ أر المأال
البشأأري فأأا المرأزة التنافسأية للبنأأو  .ووفاقأا لد ارسأأة ) (Najim et. al., 2012فقأأد كأأان لمتغرأأري القيأأادة و أر المأأال البشأأري تأأثيرر هو

د لة معنوية فا تحقر أغلبية األهدال الجامعية .برنمأا فأا د ارسأة ) (Wong et. al., 2013وجأدت النتأاتج أي ااأر إلدارة المأوارد البشأرة
فا األداع التنظيما من الالل المتغررن الوسيطرن اإلبداع واإلدارة البرتية للعم .

وفأا د ارسأتا ( )Al- Dujaili, 2012و(الكساسأبة (2012 ،كانأت أهأم النتأاتج وجأود أيأر هي د لأة إحلأاتية لأ أر

المأال

البشأري فأأا اإلبأأداع التنظيمأأا ،وفاعليأأة العمليأات اإلبداعيأأة .أمأأا د ارسأأة ) (Seo and Choi, 2013فقأأد أيبتأأت وجأأود تأأثيررات

للالبرات والمهارات الوظيفية للموظفرن العاملرن فا الشركات عرنة الد ارسأة ،ممأا يسأاهم فأا تطأو ر فأرص النجأال والنهأوا فأا

الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة .وبرنمأأا أيبتأأت د ارسأأة ) (Subramaniam and Youndt, 2005أن أر

المأأال البشأأري لأأه األيأأر فأأا

القأدرات ا بتكار أة ،فقأأد برنأت د ارسأأة ( )Rosli and Sidek, 2013وجأأود تأثيرر هي د لأأة معنويأة لالبتكأأار وعنالأره فأأا األداع
التنظيمأأا .وأكأأدت د ارسأأة ) (Samad, 2013فأأا نتاتجهأأا وجأأود عالقأأة تأأثيرر هي د لأأة لأ أر المأأال البشأأري فأأا األداع الكلأأا للعمأ

أثيرر فأأا األداع .وفأأا د ارسأأتا
فأأا الشأأركات عرنأأة البحأأس ،حرأأس كأأان ماش أ ار كفأأاعة العأأاملرن وقأأدرتهم علأأى التاللر أ  ،أكيأأر الماش أرات تأ اا
) ،(Sharabati, 2013و) (Sharabati and Nour, 2013أظهأرت النتأاتج تأثيررات إرجابيأة وهات د لأة معنويأة لأ أر

المأال البشأري فأا أداع أعمأال المنظمأات عرنأات الد ارسأة .وفأا د ارسأة ) (Akbari et. al., 2013كانأت النتأاتج هأار تأثيرر
قوي وهو د لة معنوية ل أر

المال البشري فا أر

المال الفكري ،الهي بدوره – كمتغرر وسي – كأان لأه التأثيرر فأا األداع

التنظيمأا .وقأد أظهأرت د ارسأة ) (Enyi and Akindehinde, 2014فأا نتاتجهأا تأثيرر ها د لأة إحلأاتية لمحاسأبة األلأول
أتنادا لرايأأة الد ارسأأة ،تبأأرن وجأأود حاجأأة لتقرأأيم األلأأول البشأأر ة فأأا القأواتم الماليأأة
البشأأر ة فأأا عمليأأات اتالأأاه القأ اررات اإلدار أأة .واسأ ا
لتل البنو بما يسمىر باأللول غرر الملموسة ).(Intangible Assets

استنادا إلى دراسة (ررقا ولالرن)2011 ،ر لأم يكأن هنأا أي أيأر لأ أر المأال البشأري فأا قيأادة التغررأر
وعلى لعرد لالر ،ف نه
ا

التنظيما فا الشركات عرنة الدراسة .أما دراسة ) (Hadjali, 2013فقأد أظهأرت نتاتجهأا عأدم وجأود عالقأة بأرن أر المأال البشأري –

كمكأون لأ أر المأال الفكأري  -واألداع التنظيمأا لتلأ البنأو  .برنمأا كانأت نتأاتج د ارسأة ) (Adegoke and Samson, 2013سألبية،
حرس وجدت الدراسة أن المنظمات اللغررة تعتمد فا الغالبية على تالفأيا رواتأب المأوظفرن ،و لرهأا تقلأيص التأدرب للمأوظفرن الجأدد
قب تعررن الموظفرن األكير تثهيالا من أج تطبر سياسات ا نكماش والتقليص ).(Enlargement and Enrichment

منمجية الدراسة والطريقة واإلجراءات:
المال البشري فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت،

تُعتبر ههه الدراسة (ارتباطية) ،حرس إنها قاست أير أر
لأأهل فقأأد تأأم اسأأتالدام المأأنهج الولأأفا الكمأأا ،وقأأد تضأأمنت الد ارسأأة ولأ اأفا لعرنأأة الد ارسأأة ،وطر قأأة االتيارهأأا ،ومتغر أرات
الدراسة ،وأداة الدراسة ولدقها ويباتها ،إضافة إلى عرا اإلجأراعات التأا قأام الباحأس باتباعهأا لتنفرأه الد ارسأة ،وقأد ُجمعأت

البيانأأات التأأا اسأأتعملت فأأا التحالرأ اإلحلأأاتية مأأن الأأالل أداة ا سأأتبانة .وبعأأد التثكأأد مأأن لأأالحرتها ،تأأم تحلرأ البيانأأات
اللالحة ومعالجتها بواسطة برنامج الأ ( (SPSSللتحالر اإلحلاتية.
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مجتمع الدراسة والعينة:
تكون مجتم ال د راسة من جمي شركات ا تلا ت فا الكو ت وبل عددها يالس شأركات ،وهأار شأركة ز أن

) ، (Zainوشأركة أور أأدو ) ،(Ooredooوشأركة فيفأأا ) .(Vivaوقأأد تأم إجأراع الد ارسأة علأأى جميأ شأركات ا تلأأا ت فأأا

دولة الكو ت (مما يعنا عدم الحاجة التيار عرنة).

وحدة التحليل والمعاينة:
تكونت وحدة التحلر من المأدررن فأا شأركات ا تلأا ت المأهكورة سأاباقا فأا دولأة الكو أت ،حرأس تأم توز أ  150اسأتبانة علأى

ع أأدد م أأن الم أأدررن الع أأاملرن ف أأا الش أأركات ال أأيالس ،وبع أأد اس أأترجاع ا س أأتبانات ،ت أأم اس أأتبعاد  32اس أأتبانة لع أأدم ل أأالحرتها ألغأ أراا

مدرر عامالا فا الشركات اليالس التا تمي ما نسبته  % 78.6من مجتم الدراسة.
التحلر  ،فتميلت وحدة المعارنة من  118اا

أسلوب جمع البيانات:
قام الباحس بالحلول على البيانات والمعلومات بغرا تحقر أهدال الدراسة من الالل التالار
الكت أأب والد ارس أأات والبح أأوس الس أأابقة
ُجمع أأت البيان أأات والمعلوم أأات اليانوي أأة م أأن ال أأالل الجان أأب النظ أأري المتميأ أ ف أأا ُ
والرسات الجامعيأة والشأبكة العنكبوتيأة ( ،)Internetومقابلأة هوي الالبأرات فأا مجأال أر المأال البشأري ،وكأهل فأا شأتون

ا تلا ت .وههه البيانات والمعلومات كانت قد ساعدت فا تلميم وتطو ر أداة ا ستبانة المستالدمة فا جم البيانات من
وحدة التحلر المستهدفة فا ههه الدراسة.

متغيرات الدراسة:
المتغيار المساتقل ) :(Independent Variablesهأا مكونأات أر

المأال البشأرير التعلأيم والأتعلم & (Learning

) ،Educationوالالبرات ) (Experience & Expertiseوا بتكار والقدرة على التاللر ).(Innovation & Creation

المتغياار التااابع ) :(Dependent Variableهأأو أداع األعمأأال ،و تكأأون مأأن الماشأرات العشأرة التاليأأةر القيأأادة فأأا اللأأناعة،

والتطلعات المستقبلية ،والرد بشك عام علأى المنافسأة ،ونسأبة النجأال فأا تسأو الالأدمات الجدرأدة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك
عام ،ومعدل إنتا الموظف ،ومعدل أداع العملية (الحركة) ،ونمو األربال ،ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).

االسااتبانة )(Questionnaireر تأأم اسأأتالدام أداة ا سأأتبانة كأأثداة رتيس أة لجم أ البيانأأات األوليأأة التأأا اعتمأأدت علأأى

الدراسات السابقة ،والالة دراسة ك من ) (Bontis, 1998و) ،(Sharabati et. al., 2010وقد تضمنت ا ستبانة يالية
أجزاع ،وها على النحو التالار

 الج ا ء األول :الاللأأاتص الديمغرافيأأة ،وتتكأأون مأأن سأأت فق أراتر العمأأر ،والجأأن  ،والشأأركة ،والقسأأم فأأا الشأأركة،والالبرة بالسنوات ،والماه العلما.

 -الج ء الثانير أر

المأال البشأري ،و تكأون مأن  3محأاورر المحأور األول هأو تعلأيم وتعلأم المأوظفرن ،والمحأور اليأانا البأرات

الموظفرن ،والمحور اليالس ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر  ،وبالتالا فقد تكون أر

المال البشري من  12فقرة.
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 الج ء الثالث :أداع األعمال ،تم قياسه من الالل الماشأرات العشأرة التاليأةر القيأادة فأا اللأناعة ،والتطلعأات المسأتقبلية ،والأردبشك عام على المنافسة ،ونسبة النجال فا تسو الالأدمات الجدرأدة ،وأداع ونجأال أعمأال الشأركة بشأك عأام ،معأدل إنتأا
الموظف ،معدل إنتاجية العملية (الحركة) ،نمو األربال ،نمو المبيعات ،القيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).
وقأد تأم اسأتالدام مقيأا ليكأرت ) (Likert Scaleهي النقأا الالمسأة [ = 1غرأر مطبأ إطالاقأا = 5 ،مطبأ بشأك
ممتاز] ،وهل من أج استقلاع لراع المدرر ن فا شركات ا تلا ت المهكورة ساباقا لجمي فقرات وأبعاد المتغررات.
وتأأم ا عتمأأاد علأأى نتأأاتج التحلرأ اإلحلأأاتا الولأأفا للبيانأأات التأأا شأأملت األوسأأا الحسأأابية وا نح ارفأات المعيار أأة
لجمي محاور الدراسة والفقرات المكونة لك محور ،وتمت مراعاة التدر فا مقيا

مطب بشك ممتاز
5

محارد
3

مطب بشك جرد
4

ليكرت المستالدم كالتالار

نوعا ما
مطب
ا
2

غرر مطب إطال اقا
1

اعتمادا على ما تقدم ،ف ن قأيم األوسأا الحسأابية التأا تولألت إلرهأا الد ارسأة سأرتم التعامأ معهأا علأى النحأو انتأار
و ا
( – 3.68فما فوعر مرتف )3.67-2.34( ،ر متوس ) – 2.33( ،فما دونر منالفا) ،وهل وفاقا للمعادلة التاليةر
القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي:
)(1−5
3

=

4
3

=  1.33وههه القيمة تساوي طول الفتة.

وبذلك يكون المستوى المنخفض من 2.33 = 1.33 + 1
ويكون المستوى المتوسط من 3.67 = 1.33 + 2.34
ويكون المستوى المرتفع من 5 – 3.68

صدق أداة الدراسة:
صدق المحتوى ) :(Content Validityاعتمدت ههه الدراسة علأى ملأادر ُمتعأددة (الكتأب ،والأدور ات ،واألبحأاس

المنشورة ،ورسات الماجسترر وأطروحات الدكتو اره ،وشبكة اإلنترنت ..إلخ) من أج إعداد ا ستبانة ،ومأن أجأ تطو رهأا ،تأم
إجأراع مقأأابالت شاللأأية مأ مجموعأأة مأأن هوي ا التلأأاص فأأا األردن والكو أأت ،وبعأأد هلأ تأأم عرضأأها علأأى لجنأأة تحكأأيم

أكاديميا ومهنايا؛ للتثكد من مدى لياغة ودقة ووضول فقرات ا ستبانة.
فردا
مكونه من  13ا
ا
ثباااات أداة الدراساااة (Reliability Test) :مأأن أج أ التثكأأد مأأن اليبأأات وا تسأأاع الأأدااللا ألداة الد ارسأأة ،قأأام الباحأأس

باسأأتالدام االتبأأار كرونبأأا ألفأأا ) ،(Cronbach's Alphaحرأأس كانأأت قأأيم كرونبأأا ألفأأا لمتغر أرات الد ارسأأة وا سأأتبانة بشأأك عأأام
أعلأى مأن ( ،)% 60وهأا نسأبة مقبولأة فأا البحأوس والد ارسأات اإلدار أة ) ،(Sharabati, 2013و)،(Sharabati et. al., 2013
حرس تراوحت قيم اليبات للمتغررات ما برن (.)0.88 – 0.63

تحليل البيانات والمعالجة اإلحصائية:
بعأأد جم أ البيانأأات األوليأأة مأأن المأأدرر ن فأأا الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة ،تأأم فرزهأأا وتأأدقيقها وادالأأال المناسأأب منهأأا فأأا

برنامج ) (SPSSاإلحلاتا إلجراع التحالر اإلحلاتية علرها.
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الجدول ()1
قيم معامالت الثبات باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

المتغيرات
تعليم وتعلم الموظفين
خبرات الموظفين
ابتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي
أداء شركات االتصاالت في دولة الكويت
األداة ككل

الجدول ))2
تو يع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية

المتغير
العمر
 29-20سنة
 39-30سنة
 49-40سنة
الجنس
ذكار
أنثاى
الشركة
يان
أوريدو
فيفا
القسم في الشركة
التسوي والمبيعات
 ITوالمندسة
الموارد البشرية والعالقات العامة
المالية
الخبرة بالسنوات
أقل من  5سنوات
 10-6سنوات
 15-11سنوات
أكثر من  15سنة
المؤهل العلمي
دبلوم وما دون
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
المجموع

التكرار

قيم معامالت الثبات
0.63
0.82
0.75
0.88
0.91

النسبة المئوية

77
39
2

65.3
33.1
1.7

89
29

75.4
24.6

41
38
39

34.7
32.2
33.1

79
8
29
2

66.9
6.8
24.6
1.7

66
44
7
1

55.9
37.3
5.9
.8

53
59
5
1
118

44.9
50.0
4.2
.8
100.0

التحليل الوصفي :قام الباحأس بفحأص جميأ الاللأاتص الديموغرافيأة (التعرفيأة) التأا يعتقأد أنهأا قأد يكأون لهأا أيأر فأا الد ارسأة،

وكأأهل ولأأف المتغرأرات مأأن الأأالل األوسأأا الحسأأابية وا نح ارفأأات المعيار أأة ،وتأأم اسأأتالدام ) (t-testللمقارنأأة اليناتيأأة ،وجأأدول تحلرأ
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عرضأا للتوز أ الأديمغرافا ألفأراد عرنأة
التبارن األحادي ) (ANOVAالتبار الاللاتص الديمغرافية (التعرفية) .و وضأح جأدول ( )2ا

الدراسة.

أخير ..قيااس األثار مان خاالل القياساات الساببية )(Causality Testر مأن أجأ فحأص الفرضأيات ،تأم اسأتالدام
و ا

ا نحأدار البسأي ) ،(Simple Regressionوا نحأدار المتعأدد التأدر جا ) (Stepwise Multiple Regressionلقبأول
أو رفأا الفرضأيات الأواردة ،واسأتالدام ا نحأدار المتأدر ) )Stepwise Regressionلترترأب الفقأرات حسأب العنلأر هي
األير األكبر فا أداع األعمال.

عرض النتائج:
تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعرل على استجابات أفراد عرنة الدراسة حولر أثر رأس المال
البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت  ،وفيما رلا اإلجابة عن أستلة الدراسة التاليةر
السؤال الرئيس :هل يوجد هناك أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
ولإلجابة عن الساال الرتي  ،تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعرل على اسأتجابات أفأراد عرنأة
المال البشري فا شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )3روضح هل ر

الدراسة حول مستوى تطبر أر

الجدول ()3
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي رأس المال البشري في شركات اال تصاالت في دولة الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.
الرقم
1
3
2

المحور
تعليم وتعلم الموظفرن
ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر
البرات الموظفرن
المتوسط العام الحسابي

الوسط
الحسابي
3.47
3.43
3.29
3.40

رتضح من الجدول رقم ( )3أن األوسا الحسابية لأمستوى تطبر أر

اال نحراف
المعياري
0.69
0.76
0.81
0.64

الترتيب
1
2
3

التقدير
متوس
متوس
متوس
متوس

المال البشري فا أداع شركات ا تلا ت فا

دولة الكو ت تراوحت ما برن ( 3.47و ،)3.29حرأس حأاز المحأور علأى وسأ حسأابا إجمأالا ( ،)3.40وهأو مأن المسأتوى
المتوس  ،وقد حاز المحور رقم ( )1تعليم وتعلم الموظفرن على أعلى وس حسابا ،حرس بل ( ،)3.47وبانحرال معيأاري

( ،)0.69وهو من المستوى المتوس  ،وفا المرتبة اليانية جاع محور ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر

بوس حسابا

( ،)3.43وانحأرال معيأأاري ( ،)0.76وفأأا المرتبأأة الياليأأة جأأاع محأأور الب أرات المأأوظفرن بوسأ حسأأابا ( ،)3.29وانح أرال

أيضا.
معياري ( ،)0.81وهو من المستوى المتوس
ا

وهذا يفسر أن تطبي رأس المال البشري في أداء شاركات االتصااالت فاي دولاة الكويات كاان متوساط المساتوى مان

وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.
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السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لتعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
لإلجابة عن الساال الفرعا األول ،تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعأرل علأى اسأتجابات أفأراد

عرنة الدراسة حول مستوى تطبر تعليم وتعلم الموظفرن ،والجدول ( )4روضح هل ر

الجدول ()4
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي تعليم وتعلم الموظفين في شركات اال تصاالت في دولة الكويت " مرتبة ترتيبا تنا ليا
الرقم
2
4
3
1

الفقرة
المالرجات عندما يعم الموظفون كفر
تحل الشركة على أفض ُ
واحد.
رتعلم الموظفون بعضهم من بعا فا مجا ت وظاتفهم المالتلفة.
تقوم الشركة بعم وتنفره برامج تدر بية مستمرة لجمي الموظفرن.
المناطة بهم.
ماهالت الموظفرن فا الشركة تتناسب م الوظاتف ُ
المتوسط العام الحسابي
رتضح من الجدول رقم ( )4أن األوسا الحسابية لأمستوى تطبرأ

الوسط اال نحراف
ي الترتيب التقدير
الحسابي المعيار
4.05

0.89

1

3.58
3.25
3.02
3.47

1.02
1.08
1.03
0.69

2
3
4

مرتف

متوس
متوس
متوس
متوس

تعلأيم وتعلأم المأوظفرن فأا شأركات ا تلأا ت فأا

دولة الكو ت تراوحت ما برن ( 4.05و ،)3.02حرأس حأاز المحأور علأى وسأ حسأابا إجمأالا ( ،)3.47وهأو مأن المسأتوى
المتوس أ  ،وقأأد حأأازت الفق أرة رقأأم ( )2علأأى أعلأأى وس أ حسأأابا ،حرأأس بل أ ( )4.05وب أانحرال معيأأاري ( )0.89وهأأو مأأن

المالرجأأات عنأأدما يعم أ الموظفأأون كفر أ واحأأد  .وفأأا
المسأأتوى المرتف أ  ،وقأأد نلأأت الفق أرة تحل أ الشأأركة علأأى أفض أ ُ
المرتبة األالررة جاعت الفقرة رقأم ( )1بوسأ حسأابا ( )3.02وبأانحرال معيأاري ( )1.03وهأو مأن المسأتوى المتوسأ  ،حرأس

نلت الفقرة على أن ماهالت الموظفرن فا الشركة تتناسب م الوظاتف المناطة بهم .
وهذا يفسر أن تطبي تعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت كان متوسط المستوى من

وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.

السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لخبرات الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت؟
لإلجابة عن الساال الفرعا اليانا ،تم اسأتال ار األوسأا الحسأابية وا نح ارفأات المعيار أة للتعأرل علأى اسأتجابات أفأراد عرنأة

الد ارسأأة حأأول مسأأتوى تطبرأ البأرات المأأوظفرن فأأا شأأركات ا تلأأا ت فأأا دولأأة الكو أأت ،والجأأدول رقأأم ( )5روضأأح أن األوسأأا
الحسأأابية لمسأأتوى تطبرأ

البأرات المأأوظفرن فأأا شأأركات ا تلأأا ت فأأا الكو أأت  ،تراوحأأت مأأا بأأرن ( 3.46و ،)3.09حرأأس

حأاز المحأأور علأأى وسأ حسأأابا إجمأأالا ( )3.29وهأو مأأن المسأأتوى المتوسأ  ،فقأد حأأازت الفقأرة رقأم ( )1علأأى أعلأأى وسأ

حس أأابا ،حر أأس بلأ أ ( ،)3.46وب أأانحرال معي أأاري ( )0.99وه أأو م أأن المس أأتوى المتوسأ أ  ،وق أأد نل أأت الفقأ أرة عل أأى يمتلأ أ

الموظف أأون الالبأ أرات الكبرأ أرة ف أأا مج أأا ت وظ أأاتفهم  .وف أأا المرتبأ أة األالرأ أرة ج أأاعت الفقأ أرة رق أأم ( )4بوسأ أ حس أأابا ()3.09

وبانحرال معياري ( ،)1.05وهو من المستوى المتوس  ،حرس نلت الفقرة على تحافظ الشركة على الالبرات المتراكمة مأن
أج تطو ر مهارات الموظفرن بشك مستمر .
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الجدول ()5
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي خبرات الموظفين في شركات اال تصاالت في الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.
الوسط اال نحراف الترتيب
الفقرة
الرقم
الحسابي المعياري
1
0.99
3.46
 1يمتل الموظفون الالبرات الكبررة فا مجا ت وظاتفهم.
2
0.96
3.36
 3موظفو الشركة محترفون فا أعمالهم بشك كبرر.
3
1.01
3.26
 2يعم الموظفون فا الشركة منه سنوات عدة.
4
 4تحافظ الشركة على الالبرات المتراكمة من أج تطو ر
1.05
3.09
مهارات الموظفرن بشك مستمر.
0.81
3.29
المتوسط العام الحسابي

التقدير
متوس
متوس
متوس
متوس
متوس

وهذا يوضح أن تطبي خبرات الماوظفين فاي أداء شاركات اال تصااالت فاي دولاة الكويات كاان متوساط المساتوى مان

وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.

السااؤال الفرعااي الثالااث :هاال يوجااد أثاار البتكااار المااوظفين وقاادرتمم علااى التخليا فااي أداء شااركات اال تصاااالت فااي دولااة

الكويت؟

لإلجابة عن الساال الفرعا اليالس ،تم استال ار األوسا الحسابية وا نحرافات المعيار ة للتعرل على اسأتجابات أفأراد

عرنة الدراسة حول مستوى تطبر ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر فا شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول
( )6روضح هل ر

الجدول ()6
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن

"مستوى تطبي ابتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي في شركات اال تصاالت في الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.
الر
قم
3
4
1
2

الوسط اال نحراف الترتيب التقدير
الفقرة
الحسابي المعياري
 1متوس
الدمات الشركة الجدردة المقدمة للسوع تفوع الالدمات المقدمة
1.03
3.64
من الشركات المنافسة األالرى.
 2متوس
0.96
3.56
يعتبر موظفو الشركة مبدعرن مقارنة بشركات ا تلا ت األالرى.
 3متوس
اع جدردة باستمرار و ناقشونها فا
يطرل موظفو الشركة اا
أفكار ولر ا
1.02
3.46
ا جتماعات.
 4متوس
0.99
الموظفون راضون عن برامج اإلبداع وتولرد األفكار فا الشركة3.05 .
متوس
0.76
3.43
المتوسط العام الحسابي
رتضح من الجدول رقم ( )6أن األوسا الحسابية لأمستوى تطبر

ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر فأا شأركات

ا تلا ت فا دولة الكو ت  ،تراوحت ما برن ( 3.64و )3.05حرس حاز المحور على وس حسأابا إجمأالا ( )3.43وهأو
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مأن المسأتوى المتوسأ  ،فقأد حأأازت الفقأرة رقأم ( )3علأى أعلأى وسأ حسأابا ،حرأس بلأ ( )3.64وبأانحرال معيأأاري ()1.03
وهأأو مأأن المسأأتوى المتوس أ  ،وقأأد نلأأت الفق أرة علأأى الأأدمات الشأأركة الجدرأأدة المقدمأأة للسأأوع تفأأوع الالأأدمات المقدمأأة مأأن
الشركات المنافسة األالرى  .وفا المرتبة األالرأرة جأاعت الفقأرة رقأم ( )2بوسأ حسأابا ( ،)3.05وانحأرال معيأاري (،)0.99
وهو من المستوى المتوس  ،حرس نلت الفقرة علىر الموظفون راضون عن برامج اإلبداع وتولرد األفكار فا الشركة .
وهااذا يفساار أن تطبي ا ابتكااار المااوظفين وقاادرتمم علااى التخلي ا فااي أداء شااركات اال تصاااالت بدولااة الكوياات كااان
متوسط المستوى من وجمة نظر أفراد عينة الدراسة.
أيضأأا اسأأتال ار األوسأأا الحسأأابية وا نح ارف أات المعيار أأة للتعأأرل علأأى اسأأتجابات أف أراد عرنأأة الد ارسأأة حأأول
كمأأا تأأم ا
مستوى أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )7روضح هل ر

الجدول ()7
األوساط الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن
" مستوى أداء شركات االتصاالت في دولة الكويت" مرتبة ترتيبا تنا ليا.

الوسط
الفقرة
الر
الحسابي
قم
3.86
 3الرد على المنافسرن بشك أالالقا وارجابا.
 2سيكون للشركة دور أكبر فا المستقب مقارنة بالشركات المنافسة األالرى3.83 .
3.80
 4نسبة النجال عالية فا تسو الالدمات الجدردة للشركة.
 1تعتبر الشركة راتدة فا مجال ا تلا ت مقارنة بالشركات المنافسة
3.74
األالرى.
 9مبيعات الشركة تنمو باضطراد (ز ادة أعداد العمالع والزباتن للشركة)3.71 .
 5تعتبر الشركة بشك عام ناجحة فا أعمالها مقارنة بشركات
3.70
ا تلا ت األالرى.
3.63
 8رزداد ربح الشركة ك عام مقارنة بالشركات المنافسة األالرى.
 6معدل إنتا موظفا الشركة أعلى من معدل إنتا موظفا الشركات
3.48
المنافسة األالرى.
 7معدل إنتا ك حركة (نشا ) فا الشركة أعلى من معدل أنشطة
3.42
الشركات المنافسة األالرى.
3.38
األسهم) بشك متوال .
 10تزداد القيمة السوقية الشركة (قيمة
ُ
3.66
المتوسط العام الحسابي

اال نحراف الترتيب التقدير
المعياري
 1مرتف
0.96
 2مرتف
1.03
 3مرتف
0.83
 4مرتف
1.11
0.86

5
6

مرتف
مرتف

0.77

7
8

متوس
متوس

9

متوس

0.88
0.91
0.87
0.91
0.65

 10متوس
متوس

رتضأح مأأن الجأأدول رقأم ( )7أن األوسأأا الحسأأابية لمسأتوى متغرأأر أداع شأأركات ا تلأا ت فأأا دولأأة الكو أت تراوحأأت مأأا بأأرن

( 3.86و ،)3.38حرس حاز المحور على وس حسأابا إجمأالا ( )3.66وهأو مأن المسأتوى المتوسأ  ،فقأد حأازت الفقأرة رقأم ( )3علأى
أعلأأى وس أ حسأأابا ،حرأأس بل أ ( ،)3.86وانح أرال معيأأاري ( ،)0.96وهأأو مأأن المسأأتوى المرتف أ  ،وقأأد نلأأت الفق أرة علأأى الأأرد علأأى
المنافسأأرن بشأأك أالالقأأا وارجأأابا  .وفأأا المرتبأأة األالرأرة جأأاعت الفقأرة رقأأم ( )10بوس أ حسأأابا ( ،)3.38وانح أرال معيأأاري (،)0.91

وهو من المستوى المتوس  ،حرس نلت الفقرة على تزداد القيمة السوقية الشركة (قيمة األسهم) بشك متوال .
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وهذا يفسر أن تطبي أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت كان متوسط المستوى من وجمة نظر أفراد

عينة الدراسة.

اختبار الفرضية الرئيسة:
) :(H0.1ال يوجد أثر لرأس المال البشري في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α ≥0.05
التبار الفرضية الرتيسة ،تأم اسأتالدام االتبأار ا نحأدار المتعأدد التأدر جا للتعأرل علأى أيأر كأ عنلأر مأن عنالأر

المتغرر المستق

أر

المال البشري ر تعلأيم وتعلأم المأوظفرن ،والبأرات المأوظفرن ،وابتكأار المأوظفرن وقأدرتهم علأى التاللرأ ،

فا المتغرر التاب ر أداع األعمال لشركات ا تلا ت فا دولة الكو ت  ،والجدول ( )8ربرن النتاتج كالتالار

الجدول ()8

نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر عناصر رأس المال البشري في أداء شركات االتصاالت في دولة الكويت
عناصر رأس المال البشري
تعليم وتعلم الموظفرن
البرات الموظفرن
ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر

الخطأ
المعياري
.096
.081
.086

B
.112
.178
.280

Beta
.120
.222
.326

قيمة T
المحسوبة
1.162
2.193
3.255

مستوى
داللة T
.247
*.030
*.001

* هات د لة إحلاتية عند مستوى (.)α≥0.05

رتض أأح م أأن الج أأدول ( – )8وبمتابع أأة ق أأيم االتب أأار ( – )tأن المتغر أأرات الفرعي أأة التالي أأة والمتعلق أأة ب أ أ البأ أرات الم أأوظفرن ،ابتك أأار
المأوظفرن وقأأدرتهم علأأى التاللرأ  ،لهأأا تأثيرر إرجأأابا وهو د لأأة إحلأأاتية فأأا أداع شأأركات ا تلأا ت بدولأأة الكو أأت ،حرأأس بلغأأت قأأيم

( )tالمحسأأوبة ( )3.255 ،2.193علأأى الت أوالا ،وهأأا قأأيم معنويأأة عنأأد مسأأتوى د لأأة ( ،)α ≥0.05ولأأم رتبأأرن أي أيأأر ل أ تعلأأيم وتعلأأم
الموظفرن فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،فقد بلغت قيمة ) ،)1.162( (tوبد لة إحلاتية أكبر من (.)α ≥ 0.05

الجدول()9
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي )(Stepwise Multiple Regression

للتنبؤ بتوظيف أداء األعمال لشركات االتصاالت من خالل أبعاد رأس المال البشري
ترتيب دخول العناصر المستقلة في
معادلة التنبؤ
ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر
البرات الموظفرن

قيمة R2
معامل التحديد
27.2
32.2

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .

قيمة )(F
43.444
27.270

قيمة T
المحسوبة
3.969
2.889

مستوى الداللة
*0.000
*0.000

عند إجراع تحلر ا نحدار المتعأدد التأدر جا ) (Stepwise Multiple Regressionلتحدرأد أهميأة كأ متغرأر مسأتق
على حدة فا المساهمة فا النموه الر اضا الهي يمي أر

المال البشري بثبعاده تعليم وتعلم الموظفين ،خبارات الماوظفين،

ابتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي  ،فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،كما رتضح من الجأدول رقأم ( )9الأهي
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ربرن ترترب دالول المتغررات المستقلة فا معادلة ا نحدار ،ف ن متغرر ابتكار الموظفرن وقدرتهم على التاللر

جاع فأا المرتبأة

األولى ،وفسر ما مقداره ( )% 27.2من التبارن فا المتغرأر التأاب أداع الشأركات  ،ودالأ متغرأر البأرات المأوظفرن فأا العمأ ،

حرأأس فسأأر م أ ابتكأأار المأأوظفرن وقأأدرتهم علأأى التاللر أ

( )% 32.2مأأن التبأأارن فأأا المتغرأأر التأأاب أداع الشأأركات ،وقأأد تأأم

استبعاد تعليم وتعلم الموظفرن من معادلة التنبا ،لعدم تثيرره فا المتغرر التاب أداع شركات ا تلا ت .
الفرضية الفرعية األولى H0.1.1:ال يوجد أثر لتعليم وتعلم الماوظفين فاي أداء شاركات اال تصااالت فاي دولاة الكويات عناد

مستوى داللة (.)α ≥0.05

التبار الفرضية الفرعية األولى ،تم استالدام االتبار ا نحدار البسي للتعرل على أير تعليم وتعلم الموظفرن فا أداع
شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )10روضح هل ر

الجدول ()10
اختبار االنحدار البسيط للتعرف على أثر تعليم وتعلم الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت
R
االرتباط
0.443

Beta
اتجاه العالقة
0.443

R2
معامل التحديد (التأثير)
0.196

قيمة )(F
28.315

الداللة
اإلحصائية
*0.000

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .

رتضح من الجدول ( )10أن قيمة ) (Fاإلحلاتية بلغت ( ،)28.315بمسأتوى د لأة إحلأاتية أقأ مأن ( ،)0.05ممأا
يشأأرر إلأأى وجأأود أيأأر لتعلأأيم وتعلأأم المأأوظفرن فأأا أداع شأأركات ا تلأأا ت فأأا دولأأة الكو أأت بأ أ ( ،)% 19.6وعليأأه تُأرفا

فرضأأية الع أأدم ،وتُقبأ أ الفرضأأية البدرل أأة الت أأا تأأنص عل أأى أن أأهر روج أأد هنأأا أي أأر لتعل أأيم وتعل أأم الم أأوظفرن ف أأا أداع ش أأركات
ا تلا ت فا دولة الكو ت .
الفرضية الفرعية الثانية  :H0.1.2ال يوجد أثر لخبرات الموظفين في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويات عناد

مستوى داللة (.)α≥0.05

التبأأار الفرضأأية الفرعيأأة اليانيأأة ،تأأم اسأأتالدام االتبأأار ا نحأأدار البسأأي للتعأأرل علأأى أيأأر الب أرات المأأوظفرن فأأا أداع
شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )11روضح هل ر

الجدول ()11
اختبار االنحدار البسيط للتعرف على أثر خبرات الموظفين في أداء شركات االتصاالت بدولة الكويت
R
االرتباط

Beta
اتجاه العالقة

0.478

0.478

R2
معامل التحديد
(التأثير)
0.229

قيمة )(F

الداللة اإلحصائية

34.408

*0.000

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .
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رتضح من الجدول ( )11أن قيمة ) (Fاإلحلاتية بلغت ( ،)34.408بمسأتوى د لأة إحلأاتية أقأ مأن ( ،)0.05ممأا
يشرر إلى وجود أير لالبأرات المأوظفرن فأا أداع شأركات ا تلأا ت فأا دولأة الكو أت ب أ ( ،)% 22.9وعليأه تُأرفا فرضأية
العدم وتُقب الفرضية البدرلة التا تنص على أنهر روجد هنا أيأر لالبأرات المأوظفرن فأا أداع شأركات ا تلأا ت فأا دولأة
الكو ت .

الفرضية الفرعية الثالثة  :H0.1.3ال يوجد أثر البتكار الموظفين وقدرتمم على التخلي في أداء شركات اال تصاالت

في دولة الكويت عند مستوى داللة (.)α≥0.05

التبار الفرضية الفرعية اليالية ،تم استالدام االتبار ا نحدار البسي للتعرل على أير ابتكار الموظفرن وقأدرتهم علأى
التاللر فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت ،والجدول ( )12روضح هل ر

الجدول ()12
اختبار االنحدار البسيط للتعرف على أثر ابتكار الموظفين وقدرتمم في أداء شركات اال تصاالت في دولة الكويت
R
االرتباط
0.522

Beta
اتجاه العالقة
0.522

R2
معامل التحديد (التأثير)
0.272

قيمة )(F
43.444

الداللة
اإلحصائية
*0.000

*دالة إحلا اتيا عند مستوى ( )0.05فثق .

رتضح من الجأدول ( )12أن قيمأة ) (Fاإلحلأاتية بلغأت ( )43.444بمسأتوى د لأة إحلأاتية أقأ مأن ( ،)0.05ممأا
يشرر إلى وجود أير بتكار الموظفرن وقأدرتهم علأى التاللرأ فأا أداع شأركات ا تلأا ت فأا دولأة الكو أت ب أ (،)% 27.2
وعليأأه تُأرفا فرضأأية العأأدم وتُقبأ الفرضأأية البدرلأأة التأأا تأأنص علأأى أنأأه روجأأد هنأأا أيأأر بتكأأار المأأوظفرن وقأأدرتهم علأأى
التاللر فا أداع شركات ا تلا ت فا دولة الكو ت .

مناقشة النتائج والتوصيات:
الللأأت الد ارسأأة إلأأى أن أيأأر تعلأأيم وتعلأأم المأأوظفرن فأأا أداع شأأركات ا تلأأا ت الكو تيأأة كأأان متوسأ المسأأتوى مأأن وجهأأة

نظأر أفأراد عرنأة الد ارسأة ،حرأس كانأت الشأركة تحلأ علأأى أفضأ المالرجأات حرنمأا يعمأ الموظفأون كفر أ واحأد ،باإلضأافة إلأأى

توظرأأف مسأأتويات تعلأأيمهم فأأا اسأأتفادة بعضأأهم مأأن بعأأا ،األمأأر الأأهي ررف أ مأأن مسأأتويات أداع الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة .كمأأا
أيضأأا إلأأى أن أيأأر البأرات المأأوظفرن فأأا أداع الشأأركات كأأان متوسأ المسأأتوى مأأن وجهأأة نظأأر أفأراد عرنأأة الد ارسأأة ،حرأأس
الللأأت ا

أيبت أت النتأأاتج امأأتال المأأوظفرن الب أرات كبرأرة واحت أرافهم فأأا أداع المهأأام المناطأأة به أم ،األمأأر الأأهي يعأأزز مأأن مسأأتويات األداع فأأا

الشأأركات عرنأأة الد ارسأأة .وقأأد برنأأت النتأأاتج أن أيأأر ابتكأأارات المأأوظفرن تقأأدراتهم علأأى التاللرأ فأأا أداع شأأركات ا تلأأا ت الكو تيأأة

أيضأأا متوس أ المسأأتوى مأأن وجهأأة نظأأر أف أراد عرنأأة الد ارسأأة ،حر أس يبأأت مأأدى تفأأوع الالأأدمات الجدرأأدة لك أ شأأركة مقارنأأة
كأأان ا
أيضا.
بمنافسرها ،وكهل تحقر اإلبداع لموظفا الشركات عرنة الدراسة ،األمر الهي ررف من مستويات أداع الشركات ا

طا مأأن وجهأة نظأر أفأراد عرنأأة
أمأا بالنسأبة ألداع األعمأال فأا الشأأركات عرنأة الد ارسأة ،فقأد تبأأرن أن مسأتوى األداع كأان متوسأ ا

رجابيأا ،إضأأافة إلأأى راديأأة كأ منهأأا فأأا مجأال ا تلأأا ت ،وكأأهل نمأأو
الد ارسأأة ،حرأأس كأأان رد الشأأركات علأى منافسأأرها
أالالقيأا وا ا
ا
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مبيعأأات كأ شأأركة باضأأطراد ،األمأأر الأأهي رأأادي إلأأى ز أأادة أربأأال كأ منهأأا .وأشأأارت نتأأاتج االتبأأار الفرضأأية الرتيسأأة األولأأى لعنالأأر

معنوي أا فأأا المتغرأأر التأأاب أداع
أر المأأال البشأأري اليالي أة مجتمعأأة (التعلأأيم والأأتعلم – الالب أرات – ا بتكأأار والتاللر أ ) إلأأى أن لهأأا أيأ ااأر ا
األعمأأال ،وهل أ مأأن الأأالل جأأدول تحلر أ التبأأارن لالنحأأدار الالطأأا المتعأأدد .كمأأا أشأأارت نتأأاتج تحلر أ ا نحأأدار المتأأدر أن بتكأأار
أدرتهم علأأى التاللرأ  ،والبأرات المأأوظفرن ،األيأأر المعنأأوي فأأا المتغرأأر التأأاب األداع .برنمأأا ل أم رتضأأح وجأأود أي أيأأر معنأأوي
المأأوظفرن وقأ ا

لتعلأأيم وتعلأأم مأأوظفا الشأأركات فأأا األداع .وبرنأأت نتأأاتج االتبأأارات الفرضأأيات الفرعيأأة ال أيالس ل أ أر المأأال البشأأري وجأأود ليأأار معنويأأة
(هات د لة إحلاتية) لك منها فا المتغرر التاب أداع األعمال ،وهل من الالل تحلر ا نحدار الالطا البسي .
وهأه ه النتأاتج كانأت قأد اتفقأت مأ نتأاتج د راسأة ) (Bontis et. al., 2000و)(Seleim et. al., 2004
و) (Sutia et. al., 2013من حرس أهمية ومدى امتال واستيمار الشركات لعنالأر ومقومأات أر
قياسأأها ،كمأأا اتفقأأت الد ارسأأة مأ نتأأاتج د ارسأأة ) ،(Crook et. al., 2011مأأن حرأأس العالقأأة بأأرن أر

المأال البشأري التأا يمكأن
المأأال البشأأري واألداع،

وعلى لعرد ا تلا ت ،اتفقت نتاتج ههه الدراسة مأ د ارسأتا ) (Bin Ismail, 2005و) (Khan et. al., 2014حرأس
يبأأت وجأأود عالقأأات قويأأة وارجابي أة بأأرن أر
يعزى إلى تشابه عنالر ومقومات أر

المأأال البشأأري والقأأدرات ا بتكار أأة ،وهل أ

المأأال البشأأري واألداع ،وكأأهل بأأرن أر

المال البشري برن شركات ا تلا ت تل وشركات ا تلا ت الكو تية.

كمأا اتفقأت النتأاتج مأ د ارسأة كأ مأن ) (Seleim et. al., 2007و) (Sharabati et. al., 2010و(بأن عبأو وبوقسأري،

 )2011مأأن حرأأس وجأأود أيأأر معنأأوي لأ أأر

المأأال البشأأري فأأا األداع ،وُأأرجح هل أ إلأأى تشأأابه الم أوارد اليقافي أة والبشأأر ة العربيأأة فأأا

أيضأا مأ د ارسأتا ) (Backman et. al., 2014و) (Mgadmi and Rachdi, 2014مأن حرأس
لأناعة ا تلأا ت .واتفقأت ا

وجود تثيرر معنوي ل أر

المال البشري فا األداع ا قتلادي للشأركات عرنأة الد ارسأة .كمأا اتفقأت نتأاتج الد ارسأة مأ د ارسأة (Diez

) et. al., 2010حرس وجود عالقة إرجابية برن أر

المال البشري ونمو المبيعأات .كمأا اتفقأت نتأاتج الد ارسأة مأ د ارسأة (Wong

) et. al., 2013مأن حرأس وجأود أيأر إلدارة المأوارد البشأر ة فأا األداع التنظيمأا .كمأا اتفقأت النتأاتج مأ د ارسأتا (Al- Dujaili,
) 2012و(الكساس أأبة ،(2012 ،حر أأس كان أأت أه أأم النت أأاتج وج أأود العالق أأة م أأا ب أأرن أر

الم أأال البش أأري وا بتك أأار وفاعلي أأة العملي أأات

اإلبداعيأة .وقأد اتفقأت نتأاتج الد ارسأة الحاليأة مأ نتأاتج د ارسأة ) (Seo and Choi, 2013و) (Mappigau and M, 2013مأن
حرأأس وجأأود التأأثيررات للالب أرات الوظيفيأأة للعأأاملرن فأأا األداع .كمأأا اتفقأأت نتأأاتج الد ارسأأة م أ د ارسأأة

) Youndt, 2005من حرس وجود عالقة برن أر

(Subramaniam and

المال البشري والقدرات ا بتكار ة .كما اتفقت نتاتج هأهه الد ارسأة مأ د ارسأة كأ

مأن ) (Rosli and Sidek, 2013و) (Samad, 2013مأن حرأس التأثيرر المعنأوي لالبتكأار والقأدرة علأى التاللرأ فأا مسأتويات
أثيرر
األداع .كمأأا اتفقأأت مأ نتأأاتج د ارسأأتا ) (Sharabati, 2013و) (Sharabati and Nour, 2013حرأأس أظهأأرت النتأأاتج تأ اا
إرجابيا وها د لة معنوية ل أر المال البشري فا أداع األعمال .لكنها االتلفت م د ارسأترهما اللتأرن أظهرتأا أن لعنلأر التعلأيم والأتعلم
ا
األير المعنوي فا األداع ،برنما فا ههه الدراسة لم يكن للتعليم والتعلم األير المعنأوي فأا األداع .وقأد اتفقأت الد ارسأة مأن جهأة أالأرى

م دراسة ) (Enyi and Akindehinde, 2014من حرس ضأرورة تبيأان وتقرأيم األلأول البشأر ة فأا القأواتم الماليأة تحأت بنأد مأا
يسأأمىر األلأأول غرأأر الملموسأأة ) (Intangible Assetsفأأا المنظمأأات عرنأأة الد ارسأأة .وعلأأى لأأعرد لالأأر فقأأد االتلفأأت نتأأاتج
الدراسة الحالية م دراسة ك من (ررقا ولالرون )2011 ،و) (Hadjali, 2013حرس توللوا إلى عأدم وجأود أي عالقأة أو تأثيرر

لأ أأر

المأأال البشأأري واألداع التنظيمأأا للمنظمأأات المتناولأأة .برنمأأا االتلفأأت نتأأاتج الد ارسأأة الحاليأأة م أ د ارسأأة (Adegoke and

) Samson, 2013حرس كانت نتاتجها حول أر

جدا ،وعلى العك
المال البشري سلبية ا

من نتاتج ههه الدراسة.
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المحددات والتوصيات:
 -1إن اسأأتالدام أداة الد ارسأأة ا سأأتبانة علأأى أفأراد عرنأأة الد ارسأأة فأأا وقأأت زمنأأا محأأدد ،يعنأأا أن هأأهه الد ارسأأة سأأول تكأأون
منسوبة إلى تار خ ووقت إجراتها فق  ،وعليه رولا الباحس بعم دراسات أالأرى فأا أوقأات حقأة ،تقأي
أر

عالقأة وأيأر

لنفأا) فأا أداع تلأ الشأركات ،لمعرفأة مأدى تحقرأ مسأتوى التقأدم أو الت ارجأ فأا
المال البشأري بعنالأره (المأهكورة ا

مسأتويات األداع .وبمأأا أن هأأهه الد ارسأأة جأأرت علأأى لأأناعة ا تلأأا ت فقأ  ،فأ ن هلأ يعنأأا وجأأوب الحأأهر مأأن تعمأأيم
النتأأاتج علأأى لأأناعات أالأأرى .وعليأأه رولأأا الباحأأس بعم أ د ارسأأات أالأأرى تتنأأاول أر

الم أال البشأأري علأأى قطاعأأات

ولأأناعات أالأأرى فأأا دولأأة الكو أأت ،وهل أ مأأن أج أ مقارنأأة نتاتجهأأا م أ نتأأاتج الد ارسأأة الحاليأأة .وبمأأا أن هأأهه الد ارسأأة

أيض أا .وعليأأه ُرولأأى بعم أ د ارسأأات
ُ
طبقأأت فأأا دولأأة الكو أأت ،ف أ ن تعمأأيم نتاتجهأأا علأأى الأأدول األالأأرى رتطلأأب الحأأهر ا
أالرى مشابهة فا الوطن العربا ،تقي

العالقة واألير ما برن أر

المال البشري وأداع األعمال فا لناعات مالتلفة.

إرجاب أا ف أأا
 -2رنبغأأا لشأأركات ا تلأأا ت المعنيأأة ،ا لتفأأات جرأ اأدا وتعز أأز عنلأأر التعليم والأأتعلم لموظفرهأأا ممأأا سأأراير
ا
تحسرن مستويات األداع فرها ،وهل من الالل التعرل على نقا الضعف الحرجة المتعلقة بالتعليم والتعلم.
طرع المناسأبة لقيأا
 -3كما رنبغا لشركات ا تلا ت المعنية ،ضرورة تطو ر ال ُ

مأدى فاعليأة وكفأاعة أر

المأال البشأري

 -4رنبغا لشركات ا تلا ت المعنية ،ا هتمأام ب لأدار التقأار ر السأنوية والقأواتم الالالأة المتضأمنة لأ أر

المأال البشأري

فرها.
فرها.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to investigate the influence of Human Capital (HC) on
Telecommunication Industry (TI) organizations’ Business Performance (BP), through
examining the managers’ perceptions regarding significance and potential use of HC
indicators to leverage TI organizations’ BP.
The study was considered as a causality study, it investigated the effect of independent
variables: Learning and Education, Experience and Expertise, and Innovation & Creation on
dependent variable i.e. TI organizations’ BP.
The study surveyed the managers working at the TI organizations. To approach the aim
of the study, practical data were used in the empirical analysis collected from 118 managers
out of 500 managers, by means of a questionnaire. Several statistical techniques are used.
The results of the study indicated a positive significant Impact of HC on TI
organizations’ BP. Through having a stronger HC within TI organizations, the managers can
manage and leverage the present HC to achieve further performance improvement in the
future.
The results also indicated that the managers in TI organizations were almost similar in
their preference of the Innovation & creation, followed by Experience & expertise. Such
results suggest that there is a need to adopt a more comprehensive approach to manage all the
three types of HC together.
However, the Innovation & creation indicators are the most important indicators to
distinguish the organizations from one another, followed by experience & expertise, while
still they have a lot of work to improve Learning and Education.
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