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املستخهص

هددددل البإدددا إلدددع التردددتل فردددع ررةدددل تدددواات الةرتادددل الةسدددارل القددددرل ة و دددا لدددت الةدددال
البشدددت اؼدددن فدد الوقدددول فردددع الدددتوإل الاتدددل ادىدددتتاتالال لددددإل فدددت ا اللددداا ل اللدددتت ا رر ادددل
تدددم ااتبدددار دددت ر الةد دال البشدددت فردددع الاتدددل ادىدددتتاتالال ولدددا اد د ادددنل تو يد د ا ىدددتبا ل فردددع
فاندددل فشدددوا ال اد د الرددداارا اد د فدددت ا اللددداا ل ا رر ادددل ر د د (  )349ادددترتا تم اىدددتادام فددددر اد د
ررةدددددل تدددددوات
الوىدددددا ص اد ظدددددا ال ا إددددددار الاـدددد البلددددداؾ ا إددددددار الةترددددددر القااىدددد تبدددددا
الةرتاددددل القدددددرل الةسددددارل ا دد د فالاددددل تددددى الشدد د ل ينـبددددا فرددددع ا و ددددا الاتددددل ادىددددتتاتالال
تؼدددج ةدددور دددت و ر لدددل إ ظدددا ال دددا ر الةدددال البشدددت الاتدددل ادىدددتتاتالال ندددا تل فردددع ولدددا
تدددم تقدددديم فددددر اد د التوطددداا هةسدددا ا هتةدددام رةرادددل التددددريو لتـدددويت الةردددارل الةسدددارا القددددرا
رطد تشااض التتص التسديدا القدرل فرع الترااص ارسا.
املصطهحاث انرئيسيت نهبحث /ر

الةال البشت

الاتل ادىتتاتالال.
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املقذمت:

غدددةارل التدددتص التسديددددا التد د تواةد د انوةدددا ا فةدددال الادددوم ادددتع فراسدددا تتلدددا ا ؿدددت
التقراديدددل اد د التراادددص ارسدددا الدددأها الدددع ىدددا ص د دت دا دددل الادددا فةدددص دددت ا تتااادددل لدددأا رر د د
الةنوةددددا ػددددت رل تترااددددص اددد اهتسددددا ـتيقددددل تة نسددددا اددد التإددددت اللددددتي افتبددددار التددددتص
تنتودددت إوا ىدددتأهو إلدددع الةناالدددا إػددداال الدددع الدددبؾل اد د التراادددص اد د التسديددددا ىدددارةا الدددارل
ددددد هددددم ىددددةا انوةددددا الاددددوم ةددددا الاتددددل
الةنوةددددل ادد د هنددددا اددددي الاتددددل ا ىددددتتاتالا ل هدد د
ا ىدددتتاتالال ىدددرو تظدددتل ادددي الرنظدددت البشدددت هدددو الدددأ يؼدددت فردددع الةنوةدددل هدددأ اللدددةل اد د
انل ااتن الةرتال الةسارل القدرل الةؤ تل ا ف ص الةنوةل.

مشكهت انبحث:

يواةد د القـددداا اللددداا ا رر د د فت اد دتا غايدددل اد د الترقادددد ادددا الدددد ل الةلدددا رل لد د تردددا
دددت القـافدددا لاىدددال لسدددأ
اد د فدددص تإدددديا ىااىدددال انادددل طدددربل ةدددا قـددداا اللددداا ل اد د
الوددددت ل ددددا لةاادد دتا فرددددع الةنوةددددا التدد د ترةددددص ادد د هددددأا القـدددداا ي ددددو لددددديسا القدددددرل الةسددددارل
الةرتاددل الن اددل لرتإددت الت ادد ادد هددأ التإددديا شدد ص ا تتاادد لددأا ةددال هددأا البإددا لااددوع ادد
ىاىدددال لسدددا هدددص تةتردددا هدددأ الشدددت ا ر ادددال شدددت يتةتدد الةرتادددل
ادةا دددل فد د دددنأ تلددداأ
الةسدددارل القددددرل ي ا اسدددا هدددص تتدددوات اد د هدددأ الشدددت ا الاتدددل ادىدددتتاتالالي ال سدددا ادددا دددت ر
الةال البشت فرع الاتل ادىتتاتالالي

أهميت انبحث:

تبدددددت هةادددددل البإدددددا اددددد هةادددددل الةت ادددددتا التددددد يدرىدددددسا ر الةدددددال البشدددددت الاتدددددل
ادىددددتتاتالال إػدددداال إلددددع الددددال تـباددددا الدراىددددل ادد د فددددت ا اللدددداا ل ا رر اددددل اددددا يرددددد القـدددداا
اللاا ا القـافا الساال ا ا قتظار ا رر .

أهذاف انبحث:

يسدل البإا إلع تإقاا اآلت -:
 -1التردددتل فردددع ررةدددل تدددواات الةرتادددل الةسدددارل القددددرل ة و دددا لدددت
اللاا ل ا رر ال.
 -2الوقول فرع التوإل الاتل ادىتتاتالال لشت ا اللاا ل ا رر ال.
 -3ااتبار الرنقل ا ت ا ر الةال البشت الاتل ادىتتاتالال.
 -4تقديم فدر ا التوطاا لشت ا اللاا ل ا رر ال.

فرضيت انبحث:

الةدددال البشدددت لددددإل فدددت ا

) (Ho1يوةدددد دددت و ر لدددل إ ظدددا ال فندددد الدددتوإل ارنويدددل ) (p≤0.05لدددت
( الةرتال الةسارا القدرل) فرع الاتل ادىتتاتالال.
يلتةد انسا نأ اتػاا اتفال ه :
 ) (Ho1-1يوةددددد تددددي ات و ر لددددل إ ظددددا ال فنددددد الددددتوإل ارنويددددل ) (p≤0.05لرةرتاددددل فرددددع الاتددددلادىتتاتالال.
 ( )Ho1-2يوةدددد تدددي ات و ر لدددل إ ظدددا ال فندددد الدددتوإل ارنويدددل ( )p≤0.05لرةسدددارا فردددع الاتدددلادىتتاتالال.
 ( )Ho1-3يوةددددد تددددي ات و ر لددددل إ ظددددا ال فنددددد الددددتوإل ارنويددددل ( )p≤0.05لرقدددددرل فرددددع الاتددددلادىتتاتالال.
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األمنورج االفرتاضي نهبحث

الش ص ( )1ا ةووج ا اتتاػ لربإا
ر الةال البشت
القدرل
الةسارل
الةرتال

الاتل ادىتتاتالال
الإلاىال
ا لتةام اللةاف تإةص الةلؤ لال
تداا ا لاا ال الةوارر

جمتمع وعينت انبحث:

لقددددد تددددم تو يدد د اىددددتةارل ا ىددددتبا ل فرددددع ) (450اةدد د يرةرددددو ادد د فددددت ا اللدددداا ل اللددددتت
ا رر اددددل تددددم اىددددترارل ) (380اىددددتبا ل نلددددبل اىددددتتةاا ر دد د  %84اةددددت التإراددددص فرددددع )(349
اىتبا ل ا تةرل الشت ؽ.

أسانيب مجع انبياناث:

لقدددد تدددم تيطددداص اللا دددو النودددت اددد ادددنل البإدددا التقظددد اددد ا ر ادرار الدددأ اددداع اددد
ات ادددت الدراىدددل تدددم ةةددد الباا دددا الةادا ادددل واىدددـل اىدددتةارل ا ىدددتبا ل التددد تدددم ا ىدددتتارل اددد
نا سدددا فردددع ةسدددور البدددا ا اةد د ررىدددوا هدددأا اللا دددو دراىدددل ( البددددرا  )2015ااةدددا يترردددا الاتدددل
ادددت  )2013ااةدددا يترردددا دددت الةدددال البشدددت اد د إةدددتال الرديدددد
ادىدددتتاتالال رراىدددل ( اللدددافد
قدددد تدددم افتةدددار اقادددا لب دددت الاةاىد د لتقادددام
اد د ادػدددااا الإدددأل الد دداج فردددع اقدددتا الةقادددا
إةا ا اتار الرانل النت -:
تتا شدل
تتا
اإايد
اتتا
اتتا شدل
1
2
3
4
5

األسانيب اإلحصائيت املستخذمت:

ا إتااددددا الةرااريددددل
تددددم اىددددتادام اد ظددددال الوطددددت لإلددددا الةتوىددددؾ الإلددددا
اد ظال ا ىتد ل تإراص ا إدار الاـ البلاؾ ا إدار الةتردر القااى .

تددددم اىددددتادام

انذراساث انسابقت:

 -1رراىل (الرا د الةوىو  ) 2014رنوا "تشااض اؤفتا الأ ال ا ىتتاتال لؼةا اللاارل ا ىدتتاتالال
ا انل اتل الإت ل ا ىتتاتالال – رراىل تإرارال ا فت ل ور لنتظا الةتنقرل ا الرتاق".
هدا الدراىل الع تشااض اؤفتا الأ ال ا ىتتاتال لؼةا اللداارل ا ىدتتاتالال اد ادنل اتدل الإت دل
ا ىتتاتالال ةا هدا الدع اإا لدل تإديدد الدتوإل اتدل الإت دل ا ىدتتاتالال لرشدت ل ااتبدار الرنقدل التتا ـادل اد
النا ال التـباقال الرةص فرع تللادها ا إؿار الرنقل ا و ال ا ىدتتاتال اتدل الإت دل ا ىدتتاتالال اد اللدارل
اا اىتادم البا دا ا ىدتبا ل ديرال ىاىدال
ا ىتتاتالال لتإقاا هأ ا هدال تم افتةار ا ىرو البإ التإرار
قد ت و فانل الدراىل ا ( )88فاض ا الشت ل ا طص التة رراىل يإتو فردع ( )310ادتر
للة الباا ا
دا اد دت تدا ج الدراىدل
ن ا الشت ل اىتادم البا دا الةقا ردل الشاظدال ديرال ادتإل للةد الباا دا
فاا ت
ات ات اتل الإت ل ا ىتتاتالال ية دص اىدتلا ل اػدإل لرشدت ل دول الت اد ا ىدتلا ل لرت ادتا اد الدال الادداا
هأا اا يلرص الشت ل اتاتل اىتتاتالا تا ا تراارسا ا ا نسا قد طد الدراىدل ؼدت رل افتةدار
ال ةقدال لرة ا
الشت ل الةبإو ل فرع اؤفتا الأ ال ا ىتتاتال اتل الإت دل الةدوارر الرةرادا الساا دص اد الشدت ل ةدا يؼدة
تإقاا اللاارل ا ىتتاتالال.
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 -2رراىددل (الددة  )2013رنددوا " ددت اظددا ض الةررواددا ا ىددتتاتالال ا د تإقاددا الاتددل ا ىددتتاتالال
ا ا رر ".
ر ر القدرا التناالال ةت ات اردل – رراىل تـباقال :فرع فت ل لبا ها
هدا الدراىدل الدع ادا دت اظدا ض الةرروادا ا ىدتتاتالال اد تإقادا الاتدل ا ىدتتاتالال ر ر
قد ت و التةد الدراىدل اد اادل الرداارا
ا ا رر
القدرا التناالال ةت ات اردل ا فت ل البا ها
ا رر ا ص الةواق التا رل لسا ادا فاندل الدراىدل اقدد فدةر اادل الةدديتي رأىدال
ا فت ل لبا ها
ا قلام اشتا ا تاج الراارا ا الشت ل الةواق التا رل لسا البالغ فددرهم ( )72ادترات لتإقادا هددال
الدراىل اىتادم البا ا الةنسج الوطت التإرار اىتادم ا ىرو التـباق للة الباا دا تإرارسدا ااتبدار
التتػاا قد اىتادم البا ا للة الةررواا ا الال الدراىل ات اتاتسدا اىدتبا ل ت و د اد ( )44اقدتل
ا ا ت اا توطر إلا الدراىل ا تا ج يوةد فنقل دت لاظدا ض الةرروادا ا ىدتتاتالال اد
ا رر ةددا الشددت ل تةددار التفدداقل ا ىددتتاتالال
تإقاددا اتددل الإت ددل ا ىددتتاتالال لشددت ل البددا هددا
ولدا لردد ر
درةل قويل ااةا ط الدراىل ؼت رل افتةار الةررواا ا ىتتاتالال ا فدت ل البدا هدا
هأ الةررواا ا اظدا ض تلداهم
ا ىتتاتال لةاتةات الةتة رل الةررواا ا ىتتاتالال اا تتةت
ش ص بات ا فةرال طن القتار.
 -3رراىل (الظا  )2013رنوا " ت اإدرا التفاقل ا ىتتاتالال ا التافرال التنواةال – رراىل الل:
لشت ل ا ىةن ا رر ال اارج".
اا ت اإددرا التفداقل ا ىدتتاتالال ةت ادت الدتقص ي رارهدا (التاـداؾ
هدا الدراىل الع قاا
التنوام ا اتار الت نولوةاا) ا تإقاا الترالال التنواةادل ي رارهدا (اددإل تإقادا السددل الت اد الباهد
وفال الةاتةا ) ةت ادت تدا اد فدت ل تظدنا ا ىدةن ا رر ادل قااد البا دل تظدةام اىدتبا ل فدةر
ت و فانل الدراىل ا ال ارر ادرار الة و اد الةددرال ددرةا
( ) 47اقتل او فل فرع ىبرل الا
فاتال اتتا تل (ر اى الرى إرارل اديت فام فؼو الرى إرارل ا و اديت فام ادديت تنتادأ ) ادا ردغ
فدددر الرانددل ( )63اددتر اد ددت النتددا ج التد تددم التوطددص إلاسددا د يوةددد تددي ات و ر لددل إ ظددا ال لرتفدداقل
اد هددم التوطدداا
ا ىددتتاتالال ةت اتاتسددا اد تإقاددا الترالاددل التنواةاددل ةت اتاتسددا اد فددت ل ا ىددةن
إةتال الةةيد ا الدراىا ااةا يتررا تي ات اإددرا التفداقل ا ىدتتاتالال اد تإقادا التافرادل اد قـافدا
اتإل توطال لشت ل اارج ت و ىباقل ا الت اات د ت ا الرلول الع ىرو ررل الترص ولدا اد ةدص
التظد لتفل ارالال لرةت اتا الةرقدل ا الباهل.
 -4رراىددل (ال بالددل ددور  )2013رنددوا " تددي ات ابددارا رقددل القددتار ) (OODAفرددع اتددل الإت ددل
ا ىتتاتالال – رراىل اادا ال ا فدر ا التشتاا ادينل دار".
هدا هأ الدراىل الع تشااض التوإل فنقل تي ات ابارا رقل القتار ) (OODAا اتدل الإت دل
ا ىتتاتالال قد تم ا تقال التشتع اديندل الـدو التشدتع الاتادو ةلتةد لردراىدل تدم ااتادار ا ؿبدال
الراارا ا قلام الـوارا رانل لربإا اا فدةر ( )26ؿبادو اد التشدتع اديندل الـدو ( )27ؿبادو
ا التشتع الاتاو لابرغ إةةال الةوا الرانل ( )53ؿباو تـباا فدر ا ا ىالاو اد ظدا ال توطدص
البا ا إلع الةوفل ا النتا ج ا ت ها ةور فنقل ارتبداؽ تدي ات اػدج لةبدارا رقدل القدتار اد اتدل
الإت ل ا ىتتاتالال ةا تبدا لدو ةسدل ودت ا ؿبدال اد قلدام الـدوارا اد الةلتشدتاا التد اؼدر
لردراىل ارتتاا التويا ىتفل الت اات ا الرةراا ا شـل رر ر الترص اللتيرل يةيد ا اتدل الإت دل
الت ادت الدأ يإظدص يدنر ى إيلا ادتا اد إ دداأ الةةيدد اد اتدل الإت دل
ادىتتاتالال ا قلام الـوارا
يارل التويا التنوا ا تقناا الرةص الساا ص التنواةال القدرا
ا ىتتاتالال ةا تج ف الدراىل
الةددوارر البشددتيل يددؤر إلددع يددارل اد راد الددتويا اتددل الإت ددل ادىددتتاتالال ةددا ددتج فد الدراىددل
التوإل اةارىل التفاقل ا ىتتاتالال ا ػراتات لدإل فانل الدراىدل اد هدم التوطداا لردراىدل هندا
ددار لتإتادة ىدتفل تقدديم اددااتسم
يددر القدا ةو فردع قلدام الـدوارا اد التشدتاا
اةا اػإل
ا ىددتلا ل لد ددداأ الباهاددل لرتددداص اللددتي فنددد الـرددو ةددا يلددةج اد إ ددداأ اةيددد اد الترةيددةا إ ددداأ
الةةيد ا الت اتا اديلا ال.
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 -5رراىدددل ) (Abu Radi,2013رندددوا " التفددداقل ا ىدددتتاتالل تي اتهدددا فردددع القددددرا التناالدددال ادد
الةلتشتاا ا رر ال الااطل".
" Strategic Agility and Its Impact on the Operations Competitive Capabilities in
Jordanian Private Hospital".
هدل الدراىل هو ا تشال تي ات التفاقل ادىتتاتالال فرع القدرا التناالال ا الةلتشتاا ا رر ادل
الااطل قد ا لد الدراىدل ا تشدال هدأا التدي ات فد ؿتيدا ات ادتا التفداقل ا ىدتتاتالال هد ( ػدو
التأيل اسم القدرا ا ىاىال ااتاار ا هدال ا ىتتاتالال تقاىم الةلؤ لال اتاداو ا ةدتالا ) ات ادتا
القدرا التناالال ( ا ت ار ةورل الادال الةو وقال الةت ل قاارل الت رتل) ةا هدا لتإض اددإل تـبادا
الةلتشددتاا الااطددل ا رر اددل رددار التفدداقل ادىددتتاتالال قددد ؿبق د الدراىددل فرددع الةلتشددتاا الااطددل
اد ةدص تإقادا هددال هدأ الدراىدل قدام البا دا تظدةام اىدتبا ل تت دو اد
ا رر ال الت تق اد فةدا
( ) 38اقددتل للةد الةررواددا ا لاددل اد فانددل الدراىددل التد ت و د اد ا رارا الراارددل ابد الةلتشددتاا
الااطل
 -6رراىددل ) (Benevene & Cortini,2010رنددوا " التتافددص ددا ر الةددال السا ردد ر الةددال
البشددت اد الةنوةددا ا يـالاددل غاددت الساراددل الددع الددت ج هدددا الدراىددل الددع اإددض الرنقددل ددا ر الةددال
ا د ؿتيقددل
ةتيد الدراىدل فردع فانددل ا و دل اد ( )122اد الةدديتي
البشدت ر الةدال السا رد
الدراىل تإراص الةإتوإل تإراص ىرلل اار ول اا توطر الع ال قاال التنواةال الإالادل تلدافد فردع
طد الدراىدل
تـويت ر الةال البشت ا انل اىتادام إةدتالا ها رادل اتادار الةؤفدتا ا اؼدص
إلع ػت رل ا هتةام دت الةدال البشدت و د يردد رارل اافردل لتنودام الةنوةدا قددرل فردع اراللدل الدول
ادرارل ا ىتتاتالال لرةوارر البشتيل.
 -7رراىدل ) (Roca- Puinget al,2012رندوا " التدي ات الةت دو لدت الةدال البشدت التوفاد الةؤقد
التوفاد
الإلددم التنواةد فرددع رال الشددت ل" فاللد هددأ الدراىددل ن ددل ات اددتا ر الةددال البشددت
الةؤق الإلم التنواة اا اتيج هأ الةت اتا يلسم ا تروام الت إال ةتي الدراىدل فردع فاندل
ا و ل ا ( ) 1403ا الشت ا ا ىبا ال اا تم تقلداةسا اقدتا لإلةسدا بادتل طد اتل ا د النتالدل
يوةد تي ات لت الةال البشت ا فا د الةبارا ا ا اتاع التوفا الةؤق ا الشت ا ال باتل ارتتداا
التي ات ا يلا لاى فاانت.
التوفا الةؤق ا الشت ا الظ اتل إ

اإلطار اننظري

ً
أوال :رأس املال انبشري
إ الةتتب لدر ادرار الأ اداع ةوػدوا ر الةدال البشدت يلدد الرديدد اد الدتأإل اظدوص
هأا الةظـرج اا تؼاا اا ات تتل اا ات اتإل ولا اقات لتأيل هددل البا دا اقدد ففدتل ر الةدال
البشددت ي د الةسددارا الةرددارل ادا ا اددا الت د يةتر سددا ا اددتار الناتلددل فد ا ىددت ةار الددداار لر قااددل
التددددريو الابدددتا ) (Kahn et.al,2001,231هدددو اادددتن اد لدددا الةةيدددد ادد القددددرا الةردددارل
الةسارا الد اا الاظا ض الللديل ا ةتةافال ه وا قاةل اقتظداريل ) لتتد  )243 2011هدو
م الةرارل الـاقا الةسارا الةةاةا لدإل اتار الةنوةل الةوةسل لبنال الةنوةل ش ص ىرام (Roca-
) puiget.al,2012,5يتم إيلار ر الةال البشت إوا ىاهة الةسارا القددرا اللديددل اد ةردص التدتر
& (Kipotot
قدددداررتا فردددددع التظددددتل ـتا دددددا ةديدددددل لديدددد القدددددرل فردددددع تإلددددا اد تاةادددددل
ةص نال ر الةال البشت يلو فرع الةدرال البدل تـدويت ا ىدتتاتالاا التد
)Franzel,2014,239
الربدددددار  )37 2014لقدددددد رر
تدددددؤا تؼدددددة الةرتادددددل الةتتوقدددددل الةسدددددارا الابدددددتا (الـدددددا
( لددابل  )17 2009ددنأ ا و ددا لددت الةددال البشددت هد  :ال تددالا يقظددد سددا الةرددارل ا تلاهددا
التظتاا اللرو اا الةلتنبـل ا التلت دل الؼدت ريل لةةارىدل اسندل اراندل ا اسدا التلدار الابدتا
ه د ااتردد التلددار الابددتا الررةاددل الرةراددل الة تلددبل فدد ؿتيددا اةارىددل اسنددل ال سددا الةرددارل
الةسارا يقظد سا الةررواا الةتتا ةل ف ؿتيا الت وي التررام.
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لقددد دددر ) (Baron & Armmstrog,2007,21فدددرات ا د ا هدددال درارل ر الةددال البشددت
لسا الوقول فرع ت الةوارر البشتيل فرع تدا ج ا فةدال الداهةتسا اد يدارل القاةدل اللدوقال لرةنوةدا
اةارىددا الةددوارر البشددتيل لسددا قاةددل اقا ددص الةددال ال سددا تددواات الةوا ةددل ددا اةارىددا
ا اسددا إ بددا
الةدددوارر البشدددتيل اىدددتتاتالال ا فةدددال اادددتتا تدددواات الباا دددا التشااظدددال التنبؤيدددل التد د ترردددم ادرارل
ا ىتتاتالاا يسدل تإلا ارالال إرارل البشت.
ددوا ا د ا فةددال لدي د القدددرل فرددع اىددتارا
يرددد ر الةددال البشددت الةإدددر الددت اى لتش د اص
د لدت الةدال البشدت ر رتا اسةدتا اد
الت نولوةاا الةرارل اللديدل التد تلدافد الةنوةدل فردع ا دداا
تـددويت الةنوةددل ) (Padmasiri,2012,20يددأهو ) (Iafuente & Rabetiue,2011,76الددع القددول
الةنوةا الت ترا ا قض ا ر الةال ل نسا تةترا ر اال شت ىا و را سا اتتترات.
ية اظر ف اال
هنا الرديد ا الاظا ض لت الةال البشت هةسا ر الةال البشت
تتوق فردع الندوا
لت الةال البشت رغ ا اؼراا الإاةا ا تاةال الرةص ر الةال البشت
التقنال ص هنا البوافا
وادال ا لدا يتنفدع ر الةدال البشدت اىدت نال
الإوااة الد اا الأاتال الاارةال ارات ةا
تالل ا اتتاا الةللرل (التفدا  )83 2005وهو (لتتل  )243 2011الع إػداال ردغ الاظدا ض ادا
يتـور ر الةال البشت ا ىترةال الابتل إػاال الع ترتػ لرتقارم ةا ػال (لتتل  )243 2011ي د
ية قص قوق ر الةال البشت اد الظدرو قادا ت ادتا ر الةدال البشدت الإاطدرل تالدل لت ادت
الرـال الةتوق ا ر الةال البشت ياؼ درةل باتل
النتقا نتى رقل ت اتا ر الةال الةار
لد لا تل .
لقد و دت (السايشدل  ) 92 2007هندا اتلداها لقادا ر الةدال البشدت ا ل الدأ افتةدد اد
قبص تقتيت التناالال الرت ال افتبار د الةؤفتا التتفال الد نأ فبدت فند ةؤفدت التناالدال ال ااادل الدأ
افتةدد الرواادص اآلتادل :ارددل ا ادتاؽ الظداا اد الترردام ال دا و اللداار ارددل الإادال الةتوقردل ا لةددام
دالقتالل ال تا دل لددإل ال بدار ا تدداق فردع الترردام ا تلدا ال دا هددو اتلدا ريندااا فدااص ير دى ا رددار
الةاترتل لت الةال البشت ه القدرل ال ااال ا تلا الةسارا ا تا ل التافرال.
لرةددوارر البشددتيل ر ر اسددم ا د تناالددال الةنوةددا الةراطددتل لددأا ددد الةددديت يدددر و هةاددل هددأا
الةددددورر افتبددددار فااددددص اسددددم ادد د القددددتارا ادىددددتتاتالال لددددلرارل الرراددددا التدد د تقددددور الددددتقبص فةراددددا
الةنوةل(.)Ivance evich,John & Opaske,2013,180
اا اظوص ا و ا ر الةال البشت الت ىاتم افتةارها ه ةا فبت فنسا
) (Chaudhry & Roomi,2010,179اآلت :
اا يتم تتةةتد انسدا الدع طدور وهنادل
 -1الةرتال ه ارنال الرنقا الت ا ؾ الت تت ؾ ا الةررواا
.)14 2008
ا انل الةةارىا التلار الابتا الناتلل فنسا (قواىة ات
تقلدددم الةرتادددل الدددع دددوفا  :ا ل الةرتادددل الظدددتيإل هددد التددد ي ددد لدادددتار تقاىدددةسا ااةدددا اددددنسم
( لا  )66 2005ه الةررواا الةو قل الةتاةل الت تإتويسا الو ا ا الةتاةد ال تدو الةدد ا
التقاريت ىا ؾ التاةي التقةال ية ظتل التةتل قتالتسا إ تاةسا التال تاةينسا اىتتةافسا
(الةيارا  )40 2008النوا ال ا الةرتال الؼةنال ه الةرتال القاؿنل ا فقول ىدرو ا ادتار هد
سددا ارتاددل اتاددل ترتةددد فرددع الابددتل يظددرو تإويرسددا
البديسددل اد لددا الددداار
تشددات إلددع الإددد
الت نولوةاا ص تنتقص التتافص ا ةتةاف ( اآلغا و الاات .)36 2012
 -2القددددرل هدد التدد ت تلدددو ادد ادددنل الرةدددص تتة دددص القددددرا التررادددل ال ناادددل التياػدددال الإت ادددل
الةا ا ا ال قدرا اتإل ااترتل (الة ت .)162 2004
 -3الةسارا ه الةسارا الااطل التنتاأ التنلاا الدفم التإقادا التلديدد التقادام التت ادة اد سدال
الظالإ .)160 2004
(الـتا
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ً
ثانيا:اخلفت اإلسرتاتيجيت
إ انوةدا ا فةدال الادوم تردا اد فدت ل اهادل ارقددل غادت الدتقتل ل د تؼدة ريةوادل قا سدا
فراسا ي و لديسا القدرل فرع الإت ل اللتيرل لأا ادي الاتدل ا ىدتتاتالال هد ىدارتسا لبردو ،ولدا لقدد
ةتسدد ال تدا البدا ا اد طدتسم لسدأا الةظدـرج ادا افتبدت )(Tallon & Pinsonneault,2011,2
دص ىدسولل ىدتفل اسدارل و تهدا & (Sull
ي سدا القددرل فردع ال شد ا ىدتلا ل لرتدتص التسديددا
يشددتا الةناالددو ىددت نلسا يتاهددا
) Bryant,2005,2ي سددا تة ددص القدددرل فرددع اىددت نل التددتص الت د
(الرا د  ) 2011قدرل الةنوةل فرع تإقاا النتا ج الةتةول الت تـةج لسا اد ةدتال تـويتهدا يدارل ارتادل
اواررها اةا ينر ى د ر فرع تنةال الةنوةل ةررسا اتاتل الإت ل ا اهل اؼـت ل ىتيرل الت اات.
اتلاقا ا اا ىبا ية القول الاتل ادىتتاتالال تتؼدة  :اىدت نل التدتص الةتا دل ا ىدتلا ل
الديةوال لرةنوةل ا فت ل تناالال ارا ا ار غات البوقل ات ل فالال.
اللتيرل لنػـتا الباه
يأهو ) (Long,2000,35إلع القدول الاتدل ادىدتتاتالال اـرو دل اتلداها لسدا راادص الةنوةدل
لتسم ال تالا ا ىاىال ا اسا اتلا الباهل الاارةال (التتص التسديدا ).
لقد فار ) (Becker,2007,2الاتل ا ىتتاتالال ترـ الةنوةل الةت ل لتإقاا النلا التتوق
ا د اددنل اددنج اددتق الرةددص طددن اا اىددرل اتادداو قددتارا درةددل فالاددل ا د ا ىددت نلال ةددا تددؤ ت الاتددل
ا ىتتاتالال إيلا ات ا تإديد رأيل الةنوةل.
اا دتا ادتإل تبردتا لدتأإل الةلتسددي اد ال تدا البدا ا
اا اظوص رار الاتل ادىتتاتالال اقد تبايند
اا د رها ص ا )( santala,2009,oyedijo,2012,Abu Radi,2013
الإلاىددال ادىددتتاتالال ػددو التأيددا الةقدددرا اللوهتيددل ااتاددار ا هدددال ا ىددتتاتالال الةلددؤ لال
الةشتت ل ىتفل ا ىتلا ل.
هدددد لدددددإل ( الةراػدددداد  )Tallon, 2007 2011التت اددددة اللددددتفل الةت ددددل دددددرها
دددور  ) Doz & Kosonen, 2008, 2013الإلاىدددال ا لتدددةام اللةددداف
دددص ادد ( ال بالدد
ىدددداولل الةددددوارر ااةددددا يردددد توػدددداج ل ددددص انددددا التدددد ىدددداتم افتةارهددددا ادددد هددددأا اللسددددد البإ دددد :
(البدرا )172 2013
 -1الإلاىال ادىتتاتالال :ية ص ف الةنوةل لرـتيا الأ ىول تلر لتإقاا رأيتسدا رىدالتسا هددااسا
اىت نل التتص الةؤا ال لتفل تتوق ت ل الةناالا .
 -2ا لتةام اللةاف  :ية ص ل ا اتار التوااا ا قدام التدتر هددال الةنوةدل ا ددااج اد النشداؽ الدأ
يةارى التتر ا اتيا الرةص لتإقاا هدل اإدر.
 -3ىدداولل الةددوارر :تنوددام شددت إفددارل توةادد اواررهددا لددتفل شدد ص انددتوم لتددتة ادد ػدد طدداغ
إىتتاتالال ات ل.
الاتددل ا ىددتتاتالل انلددد الةنوةددا تتشد ص اقدات لددتأإل
اددا اظددوص الرنقددل ددا ر الةددال البشددت
اواررهدا البشدتيل الةرتةددل فردع ارتاتسددا اساراتسدا قددراتسا اد تشددااض فت اسدا الت اد ارسدا لتإقاددا
الديةوال البقال.

اجلانب انعمهي /وصف متغرياث انذراست

ً
أوال :املتغري املستقم :رأس املال انبشري
يوست ا اللد ل رقم ( )1الةتوىؾ الرام هةال ر الةدال البشدت اد فدت ا اللداا ل ا رر ادل
رغ ( ) 3.761هو اا يشات إلدع تظدورا ادتار فاندل الدراىدل لتدوات الةت ادت الةلدتقص دص ةدال درةدل
رد (الةرتال) ةال ا الةتتبل ا لدع ةتوىدؾ قاةتد ) (3.791ا إدتال
اتتترل .يوست ألا ا اللد ل
ر الةددال البشددت يتللددد الدرةددل ا لددع ا د
اراددار ) (0.612هددأا يشددات الددع اددتار الرانددل يددت
الةرتال ةال ا الةتتبل ال ا ال رد الةسارا ةتوىؾ لا ) (3.762ا إدتال ارادار ) (0.705ادا
البرد الأ ةال ا الةتتبل ال ال ل رد القدرل ةتوىؾ لا ) (3.732ا إتال اراار ).(0.512
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البرد
الةرتال
الةسارا
القدرل
الةتوىؾ الرام

ةد ل رقم ()1
ا هةال النلبال رار ر الةال البشت
التتبل
ا إتال الةراار
الةتوىؾ الإلا
1
0.612
3.791
2
0.705
3.762
3
0.612
3.732
0.565
3.761

ا هةال النلبال
اتتترل
اتتترل
اتتترل
اتتترل

ً
ثانيا :املتغري املعتمذ  :اخلفت اإلسرتاتيجيت
يوست ةد ل رقم ( ) 2الةتوىؾ الرام ردار الاتدل ادىدتتاتالال اد فدت ا اللداا ل ا رر ادل ردغ (
 )3.771يهةال لبال اتتتردل هدو ادا يشدات إلدع ا هةادل النلدبال ادا تظدورا ادتار فاندل الدراىدل
ردد الإلاىدال
ل ص رد ا ا رار هةات النلدبال يوسدت دألا اد اللدد ل
ص اتتترل
لرةت ات التا
ةال ا الةتتبل ا ل ةتوىؾ لا قاةت ) (3.811ا إتال اراار ) (0.518اد الةتتبدل ال ا ادل ةدال
رد ا لتةام اللةاف تإةص الةلؤ لال ةتوىؾ لا ) (3.772ا إدتال ارادار ) (0.557اد الةتتبدل
ال ال ل ةال رد تداا الةوارر ةتوىؾ لا قاةت ) (3.741ا إتال اراار ).)0.540
ةد ل رقم ()2
ا هةال النلبال رار الاتل ا ىتتاتالال
البرد
الإلاىال
ا لتةام اللةاف
تإةص الةلؤ لال
تداا الةوارر
الةتوىؾ الرام

ا إتال الةراار
0.518
0.557

الةتوىؾ الإلا
3.811
3.77

0.546
0.551

3.731
3.771

التتبل
1
2

ا هةال النلبال
اتتترل
اتتترل

3

اتتترل
اتتترل

اختبار انفرضيت انفرعيت األوىل
هندا فنقدل ارتبداؽ اتوىدـل قاةتسدا
تشات تا ج اللد ل رقم ( )3قاةدل ( )r=0.660هدأا يرند
قاةدل اراادص التإديدد ( )R2=0.436هدأا يرند
( )0.660يبا ات ات الةرتال الاتل ادىتتاتالال تبا
ات ات الةرتال قد الت اا اقدار ) (43.6%ا التباي اد الاتدل ادىدتتاتالال ةدا اند اد ةدد ل تإرادص
قاةل ( )Fقدد ر د ( )267.955فندد الدتوإل قدل ( )sig=0.000هدأا يؤ دد ارنويدل ا إددار فندد
التباي
قاةدل ()β=0.660
التوإل ( )p≤0.05فند ررةل تيل ا دل ةا تبا ا ةد ل الةرداان يؼدات
قاةل ( )t=16.643فند التوإل قل (.)sig=0.000
هددأا يؤ ددد ارنويددل الةرااددص فنددد الددتوإل ( )p≤0.05نددالت فرددع اددا ىددبا تقبددص التتػددال الردااددل
التتفال ا لع تقبص التتػال التتفال البديردل التد تدنض فردع  :يوةدد دت و ر لدل إ ظدا ال فندد الدتوإل
ارنويل ( )p≤0.05لرةرتال فرع الاتل ا ىتتاتالال ا فت ا اللاا ل ا رر ال.
ةد ل رقم ()3
تا ج ااتبار ت ات ات (الةرتال) فرع الاتل ادىتتاتالال
الةت ات التا

اراض النةووج
Model summary
rارااص
ا رتباؽ

الاتل
ا ىتتاتالال

0.660

R2
ارااص
التإديد
0.437

تإراص التباي
ANOVA
F
الةإلو ل
267.955

Df
ررةل
الإتيل
1

ةد ل الةراان
Coeffecient
*Sig f
التوإل
الد لل
0.000

الباا

β

B

الاـي
الةراار

T
الةإلو ل

الةرتال

0.660

0.713

0.044

16.369

*ي و التي ات وا ر لل إ ظا ال فند التوإل )(P≤0.05
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*Sig t
التوإل
الد لل
0.000

اختبار انفرضيت انفرعيت انثانيت
هندا فنقدل ارتبداؽ اتوىدـل قاةتسدا
تشات تا ج اللد ل رقم ( )4قاةدل ) (r=0.615هدأا يرند
2
قاةل ارااص التإديدد ) (R =0.378هدأا يرند
) (0.515يبا ات ات الةسارا الاتل ادىتتاتالال تبا
ات ات الةسارا قد الت اا اقدار ) )37.8%ا التباي ا الاتل ادىتتاتالال ةا تبا ا ةد ل تإرادص
قاةل ) (Fقدد ر د ) (211.106فندد الدتوإل قدل ) (sig=0.000هدأا يؤ دد ارنويدل ا إددار فندد
التباي
قاةدل )(β=0.615
التوإل ) (p≤0.05فند ررةل تيل ا دل ةا تبا ا ةد ل الةرداان يؼدات
قاةل ) (t=14.529فند التوإل قل ).(sig=0.000
هأا يؤ د ارنويل الةرااص فند التوإل ) (p≤0.05نا تل فرع اا ىبا تقبص التتػدال ال ا ادل تقبدص
التتػددال التتفاددل البديرددل الت د تددنض فرددع  :يوةددد ددت و ر لددل إ ظددا ال فنددد الددتوإل ارنويددل )(p≤0.05
لرةسارا فرع الاتل ادىتتاتالال ا فت ا اللاا ل ا رر ال.
ةد ل رقم ()4
تا ج ااتبار ت ات ات (الةسارا ) فرع الاتل ادىتتاتالال
الةت ات التا

الاتددددددددددددددددددددددل
ا ىتتاتالال

اراض النةووج
Model summary
 R2ارااص
rارااص
التإديد
ا رتباؽ
0.615

0.378

تإراص التباي
ANOVA
Df
F
ررةل
الةإلو ل
الإتيل
1
211.106

*Sig f
التوإل
الد لل
0.000

الباا

β

الةسارا

0.615

ةد ل الةراان
Coeffecient
الاـي
B
الةراار

T
الةإلو ل

0.033

14.529

0.484

*Sig t
التوإل
الد لل
0.000

* ي و التي ات وا ر لل إ ظا ال فند التوإل )(P≤0.05
اختبار انفرضيت انفرعيت انثانثت
هنددا فنقددل ارتبدداؽ اتوىددـل يبددا
تشددات تددا ج اللددد ل رقددم ( )5قاةددل ( )r=0.694هددأا يرند
ات ات القدرل قدد
قاةل ارااص التإديد ( )R2=0.481هأا يرن
ات ات القدرل الاتل ادىتتاتالال تبا
قاةدل ( )Fقدد
الت اا اقدار ) )48.1ا التباي ا الاتل ادىتتاتالال ةا اند اد ةدد ل تإرادص التبداي
ر ( )322.624فند التوإل قل ( )sig=0.000هأا يؤ د ارنويل ا إدار فندد الدتوإل ( )p≥0.05فندد
قاةدل ( )t=17.945فندد
قاةدل ()β=0.694
ررةل تيل ا دل ةا تبدا اد ةدد ل الةرداان يؼدات
التوإل قل (.)sig=0.000
هددأا يؤ ددد ارنويددل الةرااددص فنددد الددتوإل ( )p≤0.05نددا تل فرددع اددا ىددبا تقبددص التتػددال الردااددل
التتفال ال ال ل تقبص التتػال التتفادل البديردل التد تدنض فردع  :يوةدد دت و ر لدل إ ظدا ال فندد الدتوإل
ارنويل ( )p≤0.05لرقدرا فرع الاتل ادىتتاتالال ا فت ا اللاا ل ا رر ال.
ةد ل رقم ()5
تا ج ااتبار ت ات ات (القدرل) فرع الاتل ادىتتاتالال
الةت ات التا

الاتل
ا ىتتاتالال

اراض النةووج
Model summary
R2
rارااص
ارااص
ا رتباؽ
التإديد
0.481
0.694

تإراص التباي
ANOVA
Df
F
ررةل
الةإلو ل
الإتيل
1
322.024

*Sig f
التوإل
الد لل
0.000

الباا

β

القدرل

0.694

ةد ل الةراان
Coeffecient
الاـي
B
الةراار
0.474

0.026

T
الةإلو
ل
17.945

*Sig t
التوإل
الد لل
0.000

*ي و التي ات وا ر لل إ ظا ال فند التوإل )(P≤0.05
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اختبار انفرضيت انرئيسيت
تشدات تددا ج اللددد ل رقددم ( )6ارااددص ا رتبدداؽ ( )R=0.828يشددات إلددع الرنقددل القويددل الةوةبددل ددا
ت الةت ات الةلتقص ر الةال البشت ي رار ال نأ فرع الةت ات
ةا
الةت اتا الةلتقرل الةت ات التا
التدددا الاتدددل ادىدددتتاتالال هدددو دددت و ر لدددل إ ظدددا ال ادددا ا دد قاةدددل  Fالةإلدددو ل هدد )(149.744
ةلتوإل ر لل ) (sig=0.686ه قص ا ) (0.05اا فسدت قاةدل اراادص التإديدد  R2هد تشدات إلدع
) (68.6%ا التباي ا الاتل ادىتتاتالال ية تتلات ا انل التبداي اد ر الةدال البشدت هدأا
يؤ د ارنويل ا إدار.
قاةدل  tفندد هد
اا ةد ل الةراان اقد فست قاةل  βفند ات ات الةرتادل قدد ر د )(0.274
) (6.787ةلتوإل ر لل ) (sig= 0.000اةا يشات الل هأا الةرااص ارنو .
اا قاةل βفند ات ات الةسارا ابر ) (sig=-0.093اةا يشات الع هأا الةرااص غات ارندو قدد
ر د قاةددل  βفنددد ات اددت القدددرل ) (0.122قاةددل  tفنددد ه د ) ) 0.122ةلددتوإل ر لددل ) (sig=0.031اةددا
يشات إلع هأا الةرااص ارنو .
نا تل فرع اا ىبا ا تإراص لدتـا قبدول التتػدال الرداادل الت الدل قبدص التتػدال البديردل التد
تنض فرع :
يوةد ت و ر لل إ ظا ال فند الدتوإل ارنويدل ) (P≤0.05لدت الةدال البشدت ي ردار (الةرتادل الةسدارل
القدرل) فرع الاتل ادىتتاتالال.
ةد ل رقم ()6
تا ج ااتبار ت ر الةال البشت فرع الاتل ادىتتاتالال
الةت ات التا

الاتدددددددددددددددددددددددددددددددل
ا ىتتاتالال

اراض النةووج
Model
summary
R2
rارااص
ارااص
ا رتباؽ
التإديد
0.686
0.828

تإراص التباي
ANOVA
F
الةإلو
ل
149.74
4

Df
ررةل
الإتيل
3

ةد ل الةراان
Coeffecient
Sig f

الباا

β

B

الاـي
الةراار

0.000

الةرتال

0.274

0.296

0.044

T
الةإلو
ل
6.787

0.000

الةسارا

0.093
0.122

0.073
0.084

0.040

-1.828

0.68

0.039

2.168

0.031

القدرل

Sig t

*ي و هأا التي ات وا ر لل إ ظا ال فند التوإل ))P≤0.05

االستنتاجاث وانتوصياث

االستنتاجاث
 -1هنا اهتةام اػج ت الةال البشت ةرتال قدرا اسارا لدإل فت ا اللاا ل ا رر ال.
 -2هنا إررا لرتإديا الباهال الت تواة فت ا اللاا ل اللتت ا رر ال اةا ر ى اهتةام اػج الاتدل
ادىتتاتالال ي رارها اا (الإلاىال تداا الةوارر ا لتةام اللةاف تإةص الةلؤ لال).
 -3إ ةةا رار ر الةال البشت (الةرتال القدرل الةسارل) تؤ ت ا الاتل ادىتتاتالال.
 -4إ ات ات ر الةال البشت ي رار التةرل تؤ ت ا الاتل ادىتتاتالال.
انتوصياث
 -1ػت رل ا هتةام الرنظت البشت الةنوةل الرةص فرع اىتقـا تراا ال تالا الةناىبل.
 -2ا هتةام رةرال التدريو لتـويت الةرارل الةسارا القدرا .
 -3ػت رل ا هتةام الةوارر البشتيل اىت ةار توفا الةرتال لديسم التةلا سم.
 -4الرةص فرع رطد الت ااتا ا الباهل الت ترةص سا الةنوةل ا ةص تلساص فةرال الترااص الت ا
 -5الرةص ظورل التةتل فرع ت و الةنوةل تتةت ظتا اظا ض الةنوةل التفاقل.
 -6رطد تشااض التتص التسديدا القدرل فرع الترااص ارسا.
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املصادر واملراجع

 -1البدرا ايةا فبد اإةد ا ةدد البددرا ( ) 2015فنقدل التة دا ادرار تدتق الرةدص دت اد تإقادا
اتل الإت ل ا ىتتاتالال رراىل اادا ال فرع فدر ا التشتاا اإااول ار اص الردل ةااردل ا بدار لررردوم
ا قتظاريل ادراريل الةلرد ( )7الردر (.)14
 -2التفدا فبداهلل ( )2005ا اقتظاريا التررام رار ا ص لرنشت التو ي فةا ا رر .
ور ( .) 2013ت اظا ض الةررواا ا ىتتاتالال ا تإقاا الاتل ا ىتتاتالال ر ر القدرا
 -3الة
ا ا رر (رىالل ااةلتات غات انشورل)
التناالال ةت ات اردل :رراىل تـباقال فرع فت ل الباها
ةاارل الشتق ا ىؾ  /ا رر .
 -4الةيددارا اإةددد فددوار ( )2008اتلاهددا اراطددتل اد إرارل الةرتاددل الـبرددل اللارىددل رار طددتال لرنشددت
التو ي فةا ا رر .
اادددددددددت غدددددددددا م ( )2013تدددددددددي ات ر
لدددددددددا تيلدددددددددل ار
 -5اللدددددددددافد اؤيدددددددددد غدددددددددال
الةددددددال البشددددددت اددددد إرارل الت ااددددددت التنواةددددد رراىددددددل تإراراددددددل رال فانددددددل اددددد فؼددددددال الددددددالى
ال رادددددددا ادددددد ةااردددددددل دددددددت نل الردددددددل القارىدددددددال لررردددددددوم ادراريدددددددل ا قتظددددددداريل الةلردددددددد ()15
الردر (.)2
 -6الظا ايةا ىالم ( .)2013ت اإدرا التفاقل ا ىتتاتالال ا التافرل التنواةال :رراىل اىتـنفال
لشت ل ا ىةن ا رر ال اارج (رىالل ااةلتات غات انشورل) ةاارل الشتق ا ىؾ  /ا رر .
 -7الـتا دددددددل تإلدددددددا الظدددددددالإ ؼدددددددال ( ) 2004اددددددددإل تدددددددواات الةسدددددددارا اد دافادددددددل لددددددددإل
الرددددددداارا اددددددد البندددددددو ا رر ادددددددل رراىدددددددل اىدددددددتـنفال الردددددددل ةدددددددت لربإدددددددوأ الدراىدددددددا
الةلرد ( )9الردر (.)1
هافم ( )2014تشااض اؤفتا الأ ال ا ىتتاتال لؼةا اللاارل
فر الةوىو
 -8الرا د
الةتنقرل ا
ا ىتتاتالال ا انل اتل الإت ل ا ىتتاتالال رراىل تإرارال ا فت ل ور لنتظا
الرتاق الرل ال ت لررروم ا قتظاريل.
ور ىدةال ( )2013تدي ات ابدارإلل رقدل القدتار) )OODAفردع اتدل الإت دل
 -9ال بال طن الدي
ا ىددتتاتالال :رراىددل اادا اددل اد فدددر اد التشددتاا ادينددل دددار الرددل الددد ا ات راددل ادرارل ا قتظددار
ةاارل دار الردر (.)3
 -10ا غددا اطددت ةاىددم ددو الااددت ا ةددد غنددام ( )2012اواق د تـباددا فةراددا إرارل الةرتاددل ا د ةاارددل
القد الةتتو ل اةتالا تـويتها الرل ةاارل ا قظع (ىرلرل الرروم ا لا ال) الةلرد اللدار فشدت
الردر ا ل ينايت.
تهددددا اددد تددددل الإت ددددل
 -11الةراػدددداد ارددد فبددددداهلل ةدددداراهلل ( ) 2011قدددددرا تقناددددل الةررواددددا
ا ىتتاتالال رراىل الل ا الشت ل الراال لظنافل ا ر يل الةلترةاا الـبال ا انوإل الةلردل الرتاقادل
لررروم ا راريل (.)29
ااددص ( )2004اللددرو التنواةد اتدداهام ىددى ىددرو التددتر اللةافددل اد التنوددام رار
 -12الة ت د
الت ت ا رر .
 -13السايشل ىنال ( )2007التررام ت اد الت نةادل ا قتظداريل فا دد ا ىدت ةار اد ر الةدال البشدت
قاا القاةل ا قتظاريل رال الراارا رراىل تـباقال ا فرم اقتظار التررام فب ل ا لو ل.
ت إررا رار إرارل الةرتال توفاتسا لددإل الةنوةدا ا رر ادل ؿت دل
ها م ( )2005قاا
 -14لا
ر تورا غات انشورل ةاارل فةا الرت ال ا رر .
 -15لددابل د فةددار ( )2009ت ددوي الةددوارر البشددتيل ا د الةنوواددل التت ويددل اللةا تيددل رراىددل الددل:
يل قلنـانل رىالل ااةلتات ةاارل اتور قلنـانل اللةا ت.
ت وي الة و ا ا
 -16لتتل ةوار ( )2011ادرارل الإدي ل لةنووال التررام الرال رار طتال لرنشت التو ي فةا ا رر .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )011اجمللد ( )32لسهة 3102

96

17- Akanbi,P,A (2013) the Influence of strategic Agility on the Perceived
Performance of Manufacturing Firm in Nigeria, International Business and
Economic Research Journal. 11(2).
18- Baron.A.and M.Armstrong (2007), Human capital Management : achieving
added value through people London : Kogan page limited.
19- Benevene,p.& Cortini,M(2010) Inter action Between structural capital and
Human Capital in Italian NPOS, Journal of Intellectual capital , Vol.11 , No.2.
20- Doz,Y & Kosonen ,M (2005). Fast strategy How strategic agility will help to
stay a head of the game Harlow: Wharton school Pubishing.
21- lafuent ,Esteban and Rabetina (2011) Human capital and growth in
Romanian small firms Journal of small business and enter prise development ,
VOL18,NO1.
22- Padmasiriti,H.M Nihal (2012) The cole of human capital and social capital on
the development of wooden furniture clusters in srilanka, International Journal
of development ,VOL11.NO1.
23- Kipotot , Evelyne &franzel steven (2014) Voluntrizm as an investment in
human ,social and financial capital : evidence from afarmer- to- farmer
extension program in Kinya, Agtic Hum values (294,31).
24- Kahn .H, Stevenson.J Roslender. R(2010) Work force Health as Intellectual
capital Acomarative Journal study of UK Accounting and finance and Human
Resource Directors, Journal of Human Resource costing & Accounting ,
VOL14.NO3.
25-Chaudhry.N& Roomi. M(2010) Accounting for the development of Human
capital in manufacturing organizations Astudy of the Pakistani Tixtile sector,
Journal of human Resource costing & Accounting, VOL14.NO3.
26-Roca- Puig.v, Beltran- Martin.i& cipres.m (2012). Combined effect of Human
Capital ,Temporary Employment and organizational size on Firm Performance
Personal Review , Vol.41, No.1.
27-Loong.C(2000) you don’t have astrategic Plan? (Baybe to think ) strategically
consnlting to management, 11(1).
28-Becker.B (2007).Strategic Agility: the vltimate – competitive Advantage .
www.sa-advantage.com.
29-Sull, Double Bryant Ben (2006). Discussion for strategic Agility wirk paper.
30-Abu Radi, S (2013). Strategic Agility and its Impact on Operations
competitive capabilities in Jordanian private Hospital ( Unpublished master
thesis Middle East University Jordan.
31-Tallon,P (2007). Inside the adaptive enterprise: An Infermation Technology
capabilities perpective on Business process Agility. Information Technology and
Mnagment.

97

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
3102 ) لسهة32( ) اجمللد011( العدد

املهحق

استمارة االستبانت
ا

يدددت م البا دددا القادددام دراىدددل رندددوا ( دددت ر الةدددال البشدددت فردددع الاتدددل ادىدددتتاتالال) اد د فدددت ا
اللددداا ل ا رر ادددل راةاد د تا اندددا تربهدددل ا ىدددتبا ل دقدددل اوػدددوفال فرةد دات دددي الباا دددا تلدددتادم غدددتاع البإدددا
الررة اقؾ.
البا ا
.ر.اإةور الت ىا
ر.ا نع الرةو

يتةع اا ادإل اتتاقا ا
ر

ص اقتل ا التقتا اآلتال وػ فنال (×) اام ادةا ل الت تنـبا فرع ر ي م.
اتتا
شدل

الةال البشت
التقتا

اتتا

اإايد

اتتا
شدل

اتتا

ت :الةرتال
-1
-2
-3
-4
-5

ترةص الشت ل فرع اىتقـا و ال تالا
هنا ةسور تبأل لن تتاف الراارا و ال تالل
هنا تشلا ا قبص ادرارل فرع اىتادام التقنال الإدي ل الرةص
الةواق ادراريل يش رسا و الةرارل الةتقدال
هنا ا تتام تقديت ا قبص ادرارل ل لبو ااتن لرةرتال

-1
-2
-3
-4
-5

الرةص الأ قوم يتناىو ا اا ةر ا اسارا
ا ةور الإوااة تتناىو ا اسارات ا الرةص
ترةص الشت ل فرع ا ىتتارل ا تلار اآلاتي لتنةال اسارا الراارا لديسا
ا لتلت ل التدريو ا اهتةااا ادرارل لتا ىويل الراارا لديسا
يتواات وام وااة يشل ا اتار لتنةال اساراتسم
ال ات :القدرا
لدإل ادرارل رغبل ئراال ىالاو ةديدل ا الرةص

ا اات :الةسارا

-1

 -2هنا تتافص ا ادرارل اظوص ا ا ار اللديدل الت

قداسا

 -3هنا تيل لد ا التظتل التـويت ا فةر
 -4قوم ئراال ىالاو ةديدل ا الرةص
 -5هنا رفم را م ا ادرارل ا إراال التلديد اد داا
الاتل ادىتتاتالال
ت :الإلاىال
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4

هنا تص ا ادرارل دفتا الراارا الرةرال ادىتتاتالال
لدإل ادرارل رأيل اػإل لرنشاؿا الةلتقبرال
ترةص ادرارل فرع شد ؿاقاتسا ةسورها
تإتص ادرارل فرع القاام رةرال التإلا الةلتةت
لدإل ادرارل اوق ابارا ا ص ف ل
ا اات :ا لتةام اللةاف تإةص الةلؤ لال
هنا قوافد فةص ترراةا اػإل ل ص قلام الشت ل
تشل ادرارل فرع القاام الرةص اللةاف
تةترا ادرارل ىلص ااص النلا
تشل ادرارل فرع الظتاا اديلا لارا الةناالل
يشتت الراارا لد لل ا شـل الإوااة
ال ات :تداا ا لاا ال الةوارر
شـل تولل
تةترا إرارل الشت ل وم فةص فةراا
لدإل الشت ل هاا ص تتا او تنواةال ةووةال
يوةد ات ل ا إفارل تو ي الةوارر ا الشت ل
الشت ل تتررم اقات لتلار سا ا انل الرةص البنال
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The Impact of Human Capital on Stratigic agility " Field Study in Jordan
tourist companies"
Abstract
The research aims to identify the degree of the availability of knowledge,
skill and ability as components of human capital, in addition to stand at the level
of strategic agility upon tourism and travel agencies company of Jordan, the
impact of human capital on strategic agility has been tested through distribution
of a questionnaire on a Randomly Sample from Workers in Jordan tourist
Companies of (349),a number of statistics techinces have been used simple liner
Regrision and Multiplayer regession, it has shown that the degree of knowledge,
ability and skill availability was high, and the same applies on strategic agility
components, and shown out that there is a statistically significant impact
between human capital and strategic agility, upon that, a number of
recommendations have been offered.
Concertrated Mostly on training Process, development, Know ledge, Skills
and Capailities, monitoring and diagnosing opportunities and threats and the
ability to deal with them.

Key Words: Human capital, Strategic agility.

99

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
3102 ) لسهة32( ) اجمللد011( العدد

