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... دور رأس املال البشري يف حتسني األداء التسويقي

المستخلص
ً ونظرا،يسعى البحث الحالي إلى توضيح دور رأس المال البشري في تحسين األداء التسويقي
لحيوية مفهوم رأس المال البشري فالبد من تبني هذا المفهوم من قبل الشركات وباألخص الشركات
اإلنتاجية لكي تكون قادرة على تحسين األداء التسويقي بوصفه الركيزة األساسية في أية شركة حتى تتمكن
 لذا تبنى البحث في إطاره الميداني موضوع رأس المال،الشركة من تقديم المنتجات ذات جودة عالية
 قدرة، معارف العاملين، خبرات العاملين،البشري بوصفه متغيراً مفسراً ممثالً بـ (مهارات العاملين
 واألداء التسويقي بوصفه متغيراً مستجيبا ً ووضع مخطط افتراضي للبحث يعكس،)العاملين على االبتكار
.طبيعة عالقة االرتباط واألثر بين رأس المال البشري من جهة وتحسين األداء التسويقي من جهة أخرى
ونتج عنه مجموعة من الفرضيات الرئيسة التي تم اختبارها باستخدام البرنامج اإلحصائي للبيانات المجمعة
 وتوصل البحث إلى مجموعة من.)من خالل استمارة االستبيان عن اإلفراد المبحوثين (العاملين
 هناك عالقة ارتباط وتأثير ذو داللة معنوية لمتغيرات رأس المال البشري في تحسين:االستنتاجات أهمها
.األداء التسويقي

.  األداء التسويقي،  رأس المال البشري:الكلمات المفتاحية
Abstract
The study attempts to explain the role of human capital in improving marketing performance ;
due to the vitality of human capital ,this concept should be adopted by organizations, especially
the productive organizations in order to be able to improve marketing performance as it is the
fundamental basis in any organization to be able to provide high quality products. So, the research
adopted in its field study, human capital as a an explaining variable represented by (skills of
employees, employees experience, employees knowledge, the ability of employees creativity) and
marketing performance as a responsive variable and to outline a hypothetical scheme for the
research that reflects the nature of correlation and impact between human capital on the one hand
and improve marketing performance, on the other. A total of main hypotheses resulted which were
tested by using the statistical data collected through a questionnaire distributed to respondent
individuals (employees). The research found a number of the most important conclusions : there is
a relation and influence with significance for human capital variables in improving marketing
performance.
Key Words: Human Capital, Marketing Performance
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المقدمة
ً
ً
يعد رأس المال البشري بعددا أساسديا مدن أبعداد رأس المدال الفكدري ،إذ ال يمكدن للشدركة أن
تكون في غنى عنه في عالم يتسم بالمنافسة الشديدة ،إذ تسعى المنظمدات المعاصدرة فدي ظدل هدذه البيئدة
إلى كسب ميزة تنافسية على غيرها من المنظمات العاملة في النشاط نفسه  ،وذلك مدن خدالل تحقيدل التميدز
عن طريل استغالل الطاقة الفكرية والعقلية لألفراد ،فرأس المال البشري يؤدي دوراً مهما ً في تحسدين
أداء الشددركة بصددورة عامددة  ،السدديما األداء التسددويقي ،فضددال عددن الدددور الددذي يؤديدده رأس المددال
البشددري فددي تحقيددل ميددزة تنافسددية للشددركة مددن خددالل اإلبددداع فددي تقددديم المنتجددات وسددعي الشددركة
لتطوير المورد البشري باعتباره مصدراً للمعرفة بما يسهم بتحسدين أدائهدا التسدويقي ،وعليده يصدبح
من الضروري االهتمدام بدرأس المدال البشدري باعتبداره أهدم مكدون مدن مكوندات المنظمدة وإدارتده
وتنميته واستثماره استثماراً أفضل من قبل تلك المنظمدات لتعزيدز قددراتها التنافسدية مدن أجدل بقائهدا
في السول واستمرارها في عملها ،ونظراً ألهمية البحث لذا وجدنا من المناسدب دراسدة رأس المدال
البشري ودوره في تحسين األداء التسويقي ،وعليه سيتناول البحث الحالي المحاور اآلتية:
 المحور األول :منهجية البحث.
 المحور الثاني :رأس المال البشري وأبعاده.
 المحور الثالث :األداء التسويقي ومؤشرات قياسه.
 المحور الرابع :وصف و تحليل متغيرات البحث.
 المحور الخامس :االستنتاجات والمقترحات
منهجية البحث
مشكلة البحث
ناقش هذا البحث الكيفية التي يتم تحسين األداء التسويقي للشركة العامة لصناعة األدوية
والمستلزمات الطبية عن طريل امتالكها رأس مال بشري ذي خبرة ومهارة ومعرفة وقدرة على
االبتكار ،وبالنظر لزيادة القناعة بأهمية رأس المال البشري باعتباره عامالً مهما في تحسين األداء
التسويقي بصوره خاصة ،وأداء الشركة بصورة عامة والذي من خالله تتحقل الميزة التنافسية ،ويهدف
اإلسهام المتواضع الذي قام به الباحث من خالل الزيارة االستطالعية* التي أجراها الباحث للشركة
العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوى للمدة (،)2102/2/22-2102/2/4
وتأسيسا ً على ما تقدم يمكن طرح التساؤالت اآلتية للتعبير عن مضمون مشكلة البحث:
 .0هل يدرك العاملون في الشركة المبحوثة مفهوم و أهمية رأس المال البشري في تحسين األداء
التسويقي؟
 .2هل هناك عالقة ارتباط وأثر معنويين بين رأس المال البشري واألداء التسويقي؟
أهمية البحث
يستمد أهمية البحث الحالي من النقاط اآلتية :
 .0تقديم إطار نظري ومفاهيمي لكل من مكوندات رأس المدال البشدري (مهدارات العداملين ،خبدرات
العاملين ،معارف العاملين وقدرة العاملين على االبتكار) واألداء التسويقي ومقاييسده  ،وبالشدكل
الذي يقدم معلومات وبيانات يمكن توظيفها في خدمة التوجه المستقبلي للمنظمة.
* مقابلة مع مدير قسم التسويل في الشركة السيد أحمد حسن بتاريخ .2102/2/4

دور رأس املال البشري يف حتسني األداء التسويقي ...

[ ]111

 .2يمثل البحث تدعيما ً للجهود البحثية في مجال التسويل والذي يعد حقالً من حقدول المعرفدة الدذي
ال يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسات المتعلقة برأس المال البشري واألداء التسويقي.
 .2إن النتائج التي سيتوصل إليهدا هدذا البحدث ستسداعد الشدركة المبحوثدة علدى االهتمدام بموردهدا
البشري باعتباره مورداً أساسيا ً في نجاحها .
 .4توضيح الددور المهدم الدذي يحدثده رأس المدال البشدري فدي تحسدين األداء التسدويقي للشدركة مدن
خالل تركيزها علدى تحسدين مهدارات المدورد البشدري وتطدوير خبراتده ومعرفتده وتدوفير مندا
مالئم لالبتكار .
 .5تتضح أهمية البحث من خالل طرحه إطاراً مسدتمداً مدن الواقدع يدربط بدين رأس المدال البشدري
ودوره في تحسين األداء التسويقي.
أهداف البحث
يتمثددل هدددف البحددث الددرئيس فددي تحليددل العالقددة بددين متغيددرات رأس المددال البشددري واألداء
التسويقي  ،فضالً عن األهداف الفرعية اآلتية:
 .0تحديد العالقات االرتباط بين متغيرات رأس المال البشري واألداء التسويقي.
 .2توضيح نتائج تحليل االرتبداط والتدأثير بدين متغيدرات البحدث والتدي ستوضدح لمتخدذي القدرار
في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية الجوانب األكثر تدأثيراً واألقدل تدأثيراً
واألقوى ارتباطا ً واألقل ارتباطا ً ،مما يعطي الجوانب التي يجدب زيدادة االهتمدام بهدا مدن قبدل
الشركة
 .2يكتسدب هددذا البحدث هدفدده مدن خددالل النتدائج التددي سديتم التوصددل إليهدا والتددي ستوضدح مدددى
أهمية ودور رأس المال البشري وسبل إدارته واستثماره بالشكل الذي يحقل قدرة فدي إحدداث
التحسين في أداء الشركة بشكل عام والسيما األداء التسويقي.
 .4تقديم مقترحات لإلدارات الشدركات المبحوثدة فدي ضدوء مؤشدرات نتدائج الواقدع الميدداني بمدا
يمكنها من استكمال بعض جوانب القصور إزاء المحاور التي تبناها البحث الحالي.
مخطط البحث
يتطلب البحث تصميم مخطط افتراضي والشكل  0يجسدد العالقدات االفتراضدية بدين متغيدري
البحث ،واعتمد هذا المخطط ضمن بعدين ،إذ ع ّد بعدد رأس المدال البشدري متغيدراً مفسدراً يدؤثر فدي
األداء التسددويقي بوصددفه متغيددراً مسددتجيبا ً بددافتراض التددأثير باتجدداه واحددد ،و إن مدن أهددم مبددررات
اختيار تلك األبعاد دون غيرها من األبعاد هو اتفال أغلب الباحثين على أن األبعداد األساسدية لدرأس
المال البشدري هدي كدل مدن (مهدارات العداملين ،خبدرات العداملين ،معدارف العداملين ،والقددرة علدى
االبتكار) و إن هذه األبعاد تعمل سوية ،إذ إن رأس المال البشري ال يتولد من عمل مكون مدن هدذه
األبعاد األربعة بمفردها وإنما من الترابط فيما بينها جميعا ،لذا فمن المفضل دراسة األبعاد معا.
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أبعاد رأس المال البشري
مهارات العاملين

معارف
العاملين

خبرات
العاملين

قدرة العاملين
على االبتكار

األداء التسويقي

الشكل 0
مخطط البحث
عالقة االرتباط
عالقة التأثير
المصدر :من إعداد الباحث .

فرضيات البحث
تماشيا ً مع أهداف البحث واختبار مخططه فقد اعتمدنا على مجموعة من الفرضيات الرئيسة
والفرعية والتي سنعرضها بالوضع اآلتي:
 .0الفرضية الرئيسة األولى  :توجد عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد رأس المال البشري واألداء
التسويقي ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 توجد عالقة ارتباط معنوية بين مهارات العاملين واألداء التسويقي.
 توجد عالقة ارتباط معنوية بين خبرات العاملين واألداء التسويقي.
 توجد عالقة ارتباط معنوية بين معارف العاملين واألداء التسويقي.
 توجد عالقة ارتباط معنوية بين قدرة العاملين على االبتكار واألداء التسويقي
 .2الفرضية الرئيسة الثانية  :توجد عالقة أثر معنوية ألبعاد رأس المال البشري في األداء
التسويقي ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 توجد عالقة أثر معنوية لمهارات العاملين في األداء التسويقي.
 توجد عالقة أثر معنوية لخبرات العاملين في األداء التسويقي.
 توجد عالقة أثر معنوية لمعارف العاملين في األداء التسويقي.
 توجد عالقة أثر معنوية لقدرة العاملين على االبتكار في األداء التسويقي.
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أساليب جمع البيانات
اعتمددد البحددث فددي اختبددار فرضددياته المددنهج التحليلددي ،وذلددك بدراسددة العالقددات بددين األبعدداد
الرئيسة من خالل جمع البيانات ذات العالقة بالمنظمة المبحوثة وتحليلها إلسناد أهداف البحدث ،كدي
تسددهم فددي اختبددار مخطددط البحث،وقددد اعتمددد الباحددث فددي الحصددول علددى البيانددات المطلوبددة لتغطيددة
الجانب النظري من البحث على العديد من المراجع العربية واألجنبية  ،والمتمثلدة بدالمراجع العلميدة
مددن كتددب ،مجددالت ،دراسددات ورسددائل و أطدداريح جامعيددة ،فضدالً عددن المراجددع التددي تددم الحصددول
عليها من المكتبة االفتراضية العراقيدة والمجدالت األكاديميدة العلميدة العراقيدة  ،فيمدا اعتمدد الباحدث
في الجانب الميداني على استمارة االسدتبيان ،فضدالً عدن المقدابالت الميدانيدة مدع العداملين بوصدفها
مصدراً أساسيا ً لجمع البيانات ،وروعي في تصدميم االسدتمارة أن تكدون منسدجمة مدع واقدع الشدركة
المبحوثددة ،إذ قددام الباحددث بتصددميم اسددتمارة اسددتبيان وزعددت علددى العدداملين فددي الشددركة المبحوثددة
وتتضمن هذه االستمارة على:
أ .الجانددب األول معلومددات عامددة تخددص األفددراد المبحددوثين (العدداملين) :وخصددص هددذا الجانددب
للمعلومدددات العامدددة والتعريفيدددة الخاصدددة بددداألفراد المبحدددوثين ،وتضدددمنت (الجدددنس ،العمدددر،
التحصيل الدراسي ،مدة الخدمة).
ب .الجزء الثداني اعتمدد علدى المقداييس الخاصدة بدرأس المدال البشدري واألداء التسدويقي ،وقدد تدم
تحديد ( )28مؤشراً لقياس هذه األبعداد وكمدا تبندى مؤشدرات لقيداس أبعداد رأس المدال البشدري
باالعتمدداد علدددى عدددده مصدددادر أهمهدددا( :الصدددفار (،)2118 ،العجمدددي( ،)2101 ،المصدددبح،
( ،)2112عدددوض( )2102 ،الفهدددادي (،)2118،الدوسدددري  ،)2101،وفدددي جميدددع مقددداييس
االستبانة تدم اسدتخدام مقيداس ليكدرت الخماسدي ،إذ خصدص لكدل خيدار وزن ،وأعطدى الباحدث
إلجابات األفراد المبحوثين درجات اتفل بشدة ( )0 ،2 ،2 ،4 ،5ال أتفل بشدة وبمدى اسدتجابة
( )0–5وبوسط حسابي قدره (.)2
أساليب التحليل اإلحصائي
استخدمت مجموعدة مدن األسداليب اإلحصدائية مدن أجدل التوصدل إلدى أهدداف البحدث الحدالي
واختبددار فرضددياته ،وتددم االعتم داد علددى البرمجيددة اإلحصددائية ( )SPSSفددي التحليددل ،وتمثلددت هددذه
األساليب اإلحصائية باآلتي:
 .0التوزيع ا ا التا اررياال والالااب ال وياال واألول ا ا الال ا يل واالاا ارف ا ا ال عي ري ال لغددرض وصددف بعدددي
البحث.

 .2معامددل االرتبدداط المتعدددد اسددتخدم تحديددد قددوة العالقددة وطبيعتهددا بددين مجموعددة مددن المتغيددرات
المفسرة ومتغير مستجيب واحد.
 .2االنحدار البسيط والمتعدد استخدم لقياس التأثير للمتغيرات المفسرة في البعد المستجيب.
وصف األفراد المبحوثين
انسجاما ً مع توجه الدراسة قام الباحث بتوزيع اسدتمارة االسدتبيان علدى األفدراد المبحدوثين ،إذ
تددم توزيددع ( )65اسددتمارة وزعددت جميعهددا علددى العدداملين ،وقددد تددم الحصددول علددى ( )61اسددتمارة
صالحة للتحليل أي بنسبة ( ،)%22ويوضح الجدول  0خصائص األفراد المبحوثين ،وكما يأتي:
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الجدول 0
خصائص األفراد المبحوثين
خصائص األفراد المبحوثين
الجنس
اإلناث

الذكور
%
1،28

العدد
42
إعدادية
%
1،42

العدد
22

25-21
%
العدد
1،41
24

العدد
28

01-0
%
1،25

العدد
22

العدد
25

العدد
05

%
1،22

العدد
02
التحصيل العلمي
بكالوريوس
%
1،45
الفئات العمرية
51-26
%
1،42

دبلوم عالي
العدد
8

%
1،02

-50فأكثر
العدد
8

%
1،02

مدة الخدمة
21-01
%
1،28

-21فأكثر
العدد
22

%
1،22

المصدر :الجدول من إعداد الباحث.

من خالل النظر إلى الجدول  0نالحظ بأن أغلب أعمار العاملين بالشركة من الفئدة العمريدة
( ،)51-26فقددد جدداءت بنسددبة ( )%42وهددذا متوقددع فددي االعتمدداد علددى الفئددات العمريددة الخبيددرة
والناضجة في مثل هذا القطاع المهم ،كما إن ( )%41يمثلون الفئات العمرية ( ،)25-21أمدا الفئدة
العمريددة (-50فددأكثر )فجدداءت بنسددبة(  ،)%02أمددا فيمددا يتعلددل بددالجنس فقددد جدداءت نسددبة الددذكور
( )%28وهذه إشارة إلى طبيعة القطاع الصناعي الذي يفضل عنصر الذكور لمثل هكذا نشداط ،أمدا
اإلناث فقد جاءت بنسبة ( )%22أما فيما يتعلل بالتحصيل العلمي فإن اغلب العداملين هدم مدن حملدة
شهادة البكالوريوس وبنسبة ( )%45مما يعد مؤشدراً فدي اعتمداد ذوي المدؤهالت العلميدة إمدا حملده
شهادة الدبلوم فجاؤوا بنسبة (،)%02أما حملة شهادة اإلعدادية فقد جاءت بنسبة ( ،)%42فدي حدين
إن ( )22فددردا مددن المجتمددع لددديهم خدمددة بددين ( )21- 01سددنة ،وبمددا يشددكل نسددبتة ( )%28مددن
مجموع المجتمع وتعكس النتيجة مستوى الخبرة واإلمكانيات العلمية والعمليدة قدي توثيدل اإلجابدات،
في حين كانت أدنى نسبة هي للذين تراوحت عدد سنوات خدمتهم مدا بدين ( )01-0سدنوات إذ بلغدت
( .)%25
رأس المال البشري
أوالا -مفهوم رأس المال البشري
إن التغير في بناء االقتصاد العالمي من جهة وتزايدد الحدديث عدن الثدورة المعرفيدة مدن جهدة
أخرى ،قد أدى إلى إنتاج بيئة تعد المعلومات والمهارات والتعليم والتدريب سلعا ً لها قيمتهدا الكبيدرة،
إذ إن هددذه الفكددرة تجدددها فددي نظريددة رأس المددال البشددري والت دي تقددوم علددى أسدداس أن المعلومددات
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والمهدارات تمثددل مصدددراً مهمدا ً فددي السددول (المصدبح ،)5 ،2112 ،فددرأس المددال البشدري يعددد مددن
المفاهيم المهمة والتي بددأ البداحثون فدي مجدال اإلدارة بتناولهدا بشدكل واسدع لمدا يؤديده مدن دور فدي
بناء المنظمات ونجاحها (عوض ،)2 ،2102 ،وفيما يأتي بعض إسهامات البداحثين لتلدك التعداريف
وكما موضح في الجدول :2
الجدول 2
بعض إسهامات الباحثين في تعريف رأس المال البشري
ت
.1
.2

التعريف
المصدر
)  (Youndt et al., 1996 ,839بأنه القدرات اإلنتاجيدة لألفدراد أي المعرفدة والمهدارات والخـدـبرات
والقابليــات التي تســهم في زيادة القيمـة االقتصـاديـة للشركة.
 (Koulopwlos and Frappaolo,بأنه القيمة المجتمعة المتوافرة في األفراد.
)1999, 202
)( Rose , 2000 , 4

.3
بأنه كفاءة جماعية للشركة وظيفته وضع أفضل الحلول للزبدائن مدن
خالل معرفة يمتلكها األفراد العاملون ،وهذا يعني بأنده يشدمل جميدع
األفراد الذين ينتمون إلى الشركة ويعملـون فيها يوميا ً.
.4
) (Weatherly,2003, 9هدددو المجمدددوع التراكمدددي للمواقدددف والخبدددرة والمعرفدددة واإلبدددداع
والحماس الذي يبديه األفراد الستثمارها في إعمالهم
جميع القدرات والخبرات والمهارات العاملدة فدي الشدركة حاليدا ً
.5
(المفرجي)2 ، 2112،
أو التي ستهيأ للعمل مستقبالً أو المعطلة منها بسبب إصدابات العمدل
أو اإلجازات أو الغياب الدالإرادي والتدي ينطبدل عليهدا الحدد األدندى
من وصف ومواصدفات الوظيفدة علدى أقدل تقددير وتقدع علدى عاتقهدا
مسؤولية تحقيل األهداف العامة.
.6
المهارات والمعرفة الّتي يمتلكهدا العداملون والمسدتخدمون بالشدركة،
(ع د ال اعم )9 , 5002 ,
ويعد هذا المكون من أكثر المكونات إشكالية من حيث عملية القيداس
بالنسددبة للمختصددين فددي المحاسددبة حيددث ال يددتالءم هددذا المكددون مددع
نماذج الكلفة الجارية والتاريخية.
.7
الموارد البشرية للشركة بما فيها المعرفدة  ،سدر الصدنع  ،التدي يمكدن
(يوسف )6 ، 2115،
تحويلهدددا إلدددى قيمدددة  .وهدددذا يوجدددد لددددى األفدددراد  ،الدددنظم والقواعدددد
واإلجراءات التنظيمية التي تستخدمها الشركة.
.8
(  (Royal & Donnell, 2008, 669هدددو جدددزء مدددن رأس المدددال الفكدددري الدددذي يشدددمل المعرفدددة والفهدددم
والمهددارات والخبددرات السددابقة الت دي يمتلكهددا العدداملون وتمثددل قيمددة
حقيقة للشركات.
.9
(العازي وص لح  )539 ,5009,هددو مجموعددة األفددراد العدداملين الددذين يمتلكددون معددارف ومهددارات
وقابليدددات ندددادرة وذات قيمدددة للشدددركة فدددي زيدددادة ثرواتهدددا الماديدددة
واالقتصادية.
هو مجموعة المعارف والمهارات والقابليدات والدوالء للشدركات فدي
( .11الع ري )00 ,5000,
العدداملين أو جددزء مددنهم سددواء كانددت ذاتيددة ومكتسددبة والتددي تحقددل
بمجملها الميزة التنافسية للمنظمة .
المصدر  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة
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وفي حين يرى الباحث بان رأس المال البشري يتميز في أنه أحد أكبدر وأهدم الموجدودات فدي
الشددركة ،فهددو الددذي يددوفر المنددتج أو الخدمددة التددي يطلبهددا الزبددون ،وهددو المعرفددة واألداء والخبددرة
والمهارة  ،كما يتضمن اإلبداع واالبتكار.
ثانياا :أهمية رأس المال البشري
يعد العنصر البشري من أهم العناصر اإلنتاجية التي يمكن أن تسهم في تحقيل التنمية ،لكدن لدن
يؤدي هذا العنصر دوره من دون تعليم ،حيث يسدهم التعلديم فدي تدراكم رأس المدال البشدري (المصدبح،
 ،)6 ،2112فددي حددين يددرى (عددوض )2 ،2102 ،بدأن أهميددة رأس المددال البشددري تتجلددى بالنقدداط
اآلتية:
ً
ً
 .0يعد رأس المال البشري مصدرا مهما في تعزيز الميزة التنافسية والقدرات اإلنتاجية للشركات.
 .2يعد مدن المصدادر الحرجدة والفريددة التدي تدؤثر علدى األداء ،ألن مدا يمتلكده األفدراد مدن معدارف،
ومهدارات وخبدرات وتعلديم وقددرات و جددارات ،وغيدر ذلدك ،تدؤثر بشدكل مباشدر علدى أداء
الشركات،ألن الشركة التي تمتلك رأس مال بشري غني يمكنها أن تنافس وتبقى وتنمو و تتطدور
بفعل ما سيضيفه العاملون من إبداعات وابتكارات جديدة.
 .2يساعد في خلل وابتكار وإنشاء معارف جديدة يتم استخدامها وتوظيفها في تطوير عمل الشركة.
 .4إنه مورد نادر يصدعب علدى اآلخدرين تقليدده أو محاكاتده ،وهدذا يتطلدب مدن الشدركة الحفداظ عليده
وتطويره واالهتمام به وعدم السماح بخسارته.
 .5يساعد في زيادة كفاءة استخدام األصول ويحقل إنتاجية أعلى ،فالتدريب أحد مكونات رأس المال
البشري ،فالشخص الذي يمتلك تدريبًا وتأهيال ً سيكون أكثر قدرة على اسدتخدام أصدول الشدركة
المختلفة بكفاءة عالية.
 .6لده تدأثير مباشدر علدى قددرة الريداديين وأصدحاب األفكدار الجديددة علدى صدعيد تدأمين رأس المدال
التمويلي الالزم لبدء مشاريع جديدة.
ثالثا ا-أبعاد رأس المال البشري
تتمثل أبعاد رأس المال البشري بثالثة أبعاد وهي (العجمي :)22 ،2101،
 .0قددددرات العددداملين :إن قددددرات العددداملين تشدددمل مجموعدددة مدددن المؤشدددرات ،وهدددي (القيدددادة
اإلستراتيجية للشركة ،مسدتوى جدودة العداملين ،قددرة العداملين علدى الدتعلم ،كفداءة عمليدات
تدريب العاملين وقدرة العاملين على المشاركة).
 .2أبداع العاملين :وهذا البعد يقاس بالمؤشرات اآلتية (قدرات العاملين على اإلبداع واالبتكدار
والدخل المتحقل من األفكار األصيلة للعاملين) .
 .2اتجاهات العاملين :أمدا البعدد الثالدث فيقداس بالمؤشدرات (تطدابل اتجاهدات العداملين مدع قديم
الشركة ،درجة رضا العاملين ،معدل دوران العمل ومتوسط مدة خدمة العاملين بالشركة)،
فددي حددين أكددد (الصددفار )82 ،2118 ،بدأن هندداك أربعددة أبعدداد لقيدداس رأس المددال البشددري
وهي على األتي:
 .0مهارات العاملين :تمثل مهارات العاملين بالقدرات التي تكتسب بالتمرين والتجربة في
العمددل ،وتتمثددل بالقدددرات اإلنسددانية كالقدددرات العقليددة والكالميددة والرياضددية والمنطددل
واإلبداع والقدرات الحركية والقدرات الخالقة كالقدرة علدى التنظديم والترتيدب وتحريدك
وتجميع الرموز في أوضاع مختلفة .

دور رأس املال البشري يف حتسني األداء التسويقي ...

[ ]114

 .2خبررات العراملين :ويقصدد بهدا مسدتوى مدا يتمتدع بده األفدراد العداملون مدن معدارف متراكمدة
مكتسدبة مدن الوظيفدة الحاليدة والوظدائف السدابقة ،ويدرى (المغربدي )064 ،2114 ،إن هنداك
أسبابا ً عديدة بحقل الخبرة ذات تأثير كبير على أداء الفرد في التنظيم وهي:

 تخفض الخبرة من التكلفة والوقت الذي يتعلل بالتدريب.
 تعمل الخبرة كمؤشر اجتماعي ،حيث يكون الفرد قد تعلم فدي الشدركات األخدرى التدي
عمل فيها نوع السلوك المطلوب.
 إن نوعية الخبرة التي حصل عليها الفرد مهمة ألغراض الترقية في المسدتقبل ،فطدول
المدة الزمنية التي خدمها الفرد ليست مبرراً قويا ً لترقيته بقدر نوع العمل الذي مارسده
الفرد طيلة حياته.
 .2معارف العاملين :وتشدمل األفدراد القدادرين علدى فدرز ،جمدع وتفسدير اسدتخدام المعلومدة
المقبولة وذات القيمة ،واالستفادة منها ويمكن التمييز بين نوعين من المعرفة هما (Daft,
)( 2001, 260عيشاوي:)201 ،2115 ،
 المعرفة الصريحة ،والتي يمكن تجسيدها عن طريل النصدوص ،الرسدوم ،الصدور أو
الرمدوز ،ويقصدد بهدا معرفدة الشدركة التدي تكدون مخزندة فدي وسدائل ماديدة مثدل
األرشيف ،المعطيات ،اإلجراءات ،المخططات ومعايير العمليات والتشغيل والنمداذج
والمستندات ،ويمكن لألفراد داخل الشدركة الوصدول إليهدا واسدتخدامها وتقاسدمها مدع
جميع العاملين من خالل الندوات ،اللقاءات والكتب وغيرها .
 المعرفدة الضدمنية :وهدي ثمدرة الخبدرة الشخصدية ،ويمكدن التعبيدر عنهدا بالمهدارات
الموجدودة فدي العقدول والتدي يصدعب نقلهدا أو تحويلهدا إلدى اآلخدرين ،والمنظمدات
المعاصرة في سعيها إلى أن تكون منظمات متعلمة ،ال بد لها من أن تركز على التنمية
المستمرة لقدرات العاملين وإكسابهم قدر من المرونة في التفكير والتعليم المستمر بمدا
ينشر بينهم الدافع والطموح البتكدار نمداذج وطرائدل حديثدة النجداز النتدائج المرغوبدة
للمنظمة وال بد للمنظمات لكي تبقدى منافسدة وناجحدة مدن أن تصدبح منظمدات تعليميدة
والتي تعرف بأنهدا منظمدات تملدك مهدارة إبدداع المعرفدة واكتسدابها وتفسديرها ونقلهدا
واالحتفاظ بها.
 .4قدرة العاملين على االبتكار :ويعكس مدى إدخدال التحسدينات علدى المنتجدات التدي تقددمها
الشدرك  ،وهدو يشدير إلدى العمليدة التدي يمكدن فيهدا نقدل الفكدرة الجديددة إلدى الواقدع العملدي،
بحيث يؤدي إلى إنتاج السلعة وتقديم الخدمة أو أي نشاط وبشكل فعلي ،وتتم عملية االبتكار
بعدد من المراحل هي :
أ .مرحلة خلل وإيجاد الفكرة.
ب .مرحلة التجريب المبدئي
ت .مرحلة تحديد المالءمة.
ث .مرحلة التطبيدل النهدائي ،وألجدل تنفيدذ األفكدار وتحويلهدا إلدى واقدع عملدي ال بدد مدن
تددوفر رأس المددال ،وبدداألخص رأس المددال البشددري المتمثددل بالقدددرات والمهددارات
والخبرات فضالً عن الموارد المالية الضرورية لتحقيل الهدف.
األداء التسويقي
لقددد كددان األداء التسددويقي منددذ مدددة طويلددة محددط االهتمددام األساسددي مددن قبددل المهتمددين فددي
التسدويل ،ومددازال يعددد مسدألة حيويددة للشددركات ،والسديما فددي الشددركات الصددناعية التددي تكددون فيهددا
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نفقات التسويل كبيرة ،وفي وقت مبكر من قياس األداء التسويقي كدان مدن الشدائع اسدتخدام واحدد أو
مجموعددة قليلددة مددن المقدداييس الماليددة أو المقدداييس المسددتندة علددى الكميددات لتتبددع مخرجددات التسددويل
(الدوسددري ، )28 ،2101،إذ عرفدده (قددره داغددي )85 ،2114،مدددى تحقيددل األهددداف التسددويقية
للمنظمة ونجاحها في كسدب وإبقداء تفضديل الزبدون ،بينمدا تدرى (الفهدادي  )42 ،2115،بدأن األداء
التسويقي ماهو إال تحقيل الشركة لألهداف الكلية ومن ضمنها األهداف التسويقية عن طريل مدا هدو
متحقل من المؤشرات الفعلية بعد مقارنتها بالمؤشرات المستهدفة ولمدة سابقة من الدزمن ،إذ يعدرف
األداء التسويقي بأنه مصطلح يستخدم من قبل المتخصصين في مجال التسويل لوصف وتحليل كفداءة
وفعاليدة العمليدة التسدويقية ،ويدتم ذلدك عدن طريدل التركيدز علدى المواءمدة بدين مخرجدات أنشدطة
واسدتراتيجيات التسدويل وبدين األهدداف المطلوبدة لتلدك األنشدطة واالسدتراتيجيات وقيداس األداء
التسددويقي ) ،(O,Sullivan, 2007, 26إذ إن هندداك مجموعددة مددن المقدداييس المسددتخدمة لقيدداس األداء
التسويقي أهمها(الدوسري:)22 ،2101 ،
 .0المقاييس المالية :وهي مقاييس محاسبية يعبر عنها بمبالغ نقدية .
 .2مقاييس خاصة بالمنافسة :وهي تخص حصة الشركة في السول وحصتها الترويجية.
 .2مقاييس خاصة بسلوك المستهلك مثل والء الزبائن وكسب زبائن جدد.
 .4مقاييس خاصة بالوسطاء :مثل االعتراف بالعالمة التجارية ونوايا الشراء.
 .5مقاييس خاصة بالبيع المباشر مثل مستوى التوزيع وربحية الوسطاء ونوعية الخدمة.
 .6المقدداييس الخاصددة باالبتكددار واإلبددداع كالمنتجددات الجديدددة التددي أطلقددت فددي السددول والعائدددات
الناتجة عنها ،وفي البحث سيتم التركيز على المقاييس الماليدة (الحصدة السدوقية ،حجدم األربداح
الصافية ،حجم المبيعات) وهي على النحو اآلتي :
 .1الحصة السوقية
فالحصة السوقية تشير إلى الجزء الخاص بالشركة من مجمل المبيعات في تلك السدول،ويمكدن
أن تقاس الحصة السوقية في إطار عدد الزبائن أو القيمة النقدية المتحققة من مبيعات الشركة لكل منتج
أو خدمة قياسً ا إلى القيمة النقدية المتحققدة للمبيعدات الكليدة فدي السدول(Kaplan & Norton,1996, 68-
)، 69ويدتم قيداس مؤشدر الحصدة السدوقية عنددما تقدوم الشدركات بتحديدد الحصدة السدوقية التدي يجدب
تغطيتها وخدمتها مقارنة مع المنافسين في القطداع نفسده  ،سدواء مقارندة مدع الحصدة السدوقية للشدركة
التي تملك أكبر حصة سوقية في نفدس القطداع أو مدع الحصدة السدوقية ألكبدر ثدالث شدركات قائددة فدي
السول القائد ،بحيث يمكن الوصول إلى هدذه الحصدة خدالل مددة زمنيدة معيندة ،ويمكدن تحقيقهدا بشدكل
يتناسب مع الظروف البيئية الخارجية والداخلية  ،ويظهر دور وظيفة التسدويل جليدة فدي هدذا المؤشدر
من خالل خدمة قطاعات سوقية جديدة ،وتكثيف بيع الخدمة إلى زبدائن جددد فدي القطاعدات المخدومدة
نفسها أي زيادة الحصة التسويقية على حساب المنافسين (الدوسري . )21 ،2101،
 .2األرباح
يجب أن تسهم السياسة السعرية التي تعتمدها الشركة في تحقيل اإلرباح التي يمكدن توزيعهدا
على أصحاب الشركة ،و إن تحقل الزيادة في هذه األرباح إنما يكون بالمقارنة مع السدنوات السدابقة
(الشددرمان وعبددد السددالم ،)82 ،2110،إذ تسددعى المنظمددات إل دى تحقيددل مسددتويات عاليددة تسددهم فددي
صافي الربح وتؤدي إلى ارتفداع قيمدة الشدركة فدي السدول التجداري والصدناعي  ،ممدا يسداعد علدى
بقاء الشركة ونموها  ،ويتم كل ذلك من خالل تطوير المنتجات أو الخدمات أو األسدوال أو التقاندات
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التي تعد أسبابا ً وراء تحقيل حالة الربحية العالية والنمو ،لذا فدإن تحديدد هددف كمدي لدرقم معدين مدن
اإليرادات النقدية يعد أحد األهداف التي تسعى المنظمات إلى الوصول إليهدا هدذه اإليدرادات النقديدة،
إما أن تدفع أو أن تسحب المنظمات إلدى التوسدع أو االنكمداش فدي خددماتها المقدمدة للزبدائن (الدديوه
جي والنمر ،)2-6 ،2114 ،وقد أشدار ( )Kotler ، 1997, 173إلدى أن الرقابدة علدى الربحيدة تهددف
إلددى معرفددة أي األنشددطة والمواقددع والقنددوات التسددويقية للسددلع والخدددمات تحقددل أرباح دا ً ،وأي منهددا
يكون ذا مردود سلبي يجعل الشركة تخسر  ،ويتم ذلك عن طريل تحليدل الربحيدة ومعرفدة التكداليف
التي تكون على ثالثة أنواع (الفهادي :)48 ،2118،
أ .التكاليف المباشرة
وهددي التكدداليف التددي تددم تحديدددها بشددكل مباشددر فددي األداء التسددويقي مثددل (عمولددة المبيعددات،
تكون كلفة مباشرة في مواقع المبيعات ،ونفقات اإلعالن لسلعة واحددة ،ورواتدب رجدال البيدع فضدال
عن أجور النقل).
ب.التكاليف المشتركة الممكنة التحديد
وهددي تكدداليف غيددر مباشددرة محددددة بشددكل معقددول اعتمدداداً علددى مدددى اإلفددادة منهددا مثددال ذلددك
(اإليجددار لموقددع اإلدارة الددذي يشددمل األنشددطة التددي تمددت ممارسددتها فددي موقددع اإليجددار المددذكور
وبحسب نسب االستغالل من دون األنشطة األخرى في مواقع أخرى) .
ت .التكاليف المشتركة غير الممكنة التحديد
وهي التكداليف الخاصدة بعمليدة التسدويل بشدكل عدام والتدي ال يمكدن تحديدد نسدبتها إلدى السدلع
بشكل متساو أو نسبي وتشدمل (رواتدب اإلدارة العليدا ،والضدرائب ،والفوائدد) وغيرهدا مدن التكداليف
المضدافة ،ويمكدن عد ّد األربداح أحدد العوامدل األساسدية التدي تدؤثر فدي اختيدار الشدركة السددتراتيجيها
المسددتقبلية ،وتقويمهددا السددتراتيجيها الحاليددة ،كمددا إنهددا تددؤدي دوراً مهمددا فددي بيددان كفدداءة الشددركة
وفاعليتها ،إذ إنها تسوغ للسياسات أو قرارات التي تتخذها (السبعاوي)42، 2111،
ثالثا ا -حجم المبيعات
يمكددن اإلفددادة مددن هددذه المؤشددر فددي إيجدداد التبدداين بددين حجددم المبيعددات وقيدداس تددأثير العوامددل
المختلفة في فجوة األداء (سلبية أو إيجابية) للمبيعات ومعدالتها ،وقدد تكدون بسدبب الكميدة أو السدعر
أو كليهمدا معدا ً ( ،)Kotler، 1997, 766إذ تدرتبط زيدادة حجدم مبيعدات الشدركة بدالمحور المدالي مدن
خالل زيادة األرباح (طالب )62-66 ،2114 ،ويمكن أن يمثل حجم المبيعات بالمبدالغ أو الوحددات
وربمددا االثنددين مع دا ً ،وهددي البيانددات التددي يعتمدددها المدددير فددي اتخدداذ اإلجددراء التصددحيحي لتجدداوز
انخفاض المبيعات أو لغرض زيادتها ونموها في المستقبل ،وتكون هذه البيانات ذات كلفة منخفضدة
وسهلة االحتساب والحصول عليها ،فانخفاض المبيعات مثالً قد يكون بسبب االرتفاع العدام لألسدعار
أو حجم المبيعات غير الكافي ،أو قد يكون السببان معا ً عندها يستفاد من تحليدل المبيعدات فدي فصدل
العوامل المؤثرة ،مما يم ّكن القائمين على الرقابة من اتخداذ األجدراء المالئدم لتصدميم األداء (عدزت،
 . )22-2 ،2114وقد أشارت (اللدوس )41 ،2112،إلدى أن المبيعدات سدواء كاندت كميدة أم رقميدة
تعد أحد أهداف البرنامج التسويقي ،حيث إن هناك مفهومين لنمو تلك المبيعات وهما :
أ .احتمالية المبيعات
وهددي النسددبة المئويددة القصددوى الحتماليددة السددول التددي تتوقعهددا منظمددة واحدددة مفددردة ضددمن
صناعات معينة أي تتوقع تحقيقها سواء في هبوط المبيعات أو صعود المبيعات.

الدليمي []111

ب .تنبؤات المبيعات
وهددي كميددة المنتجددات التددي تتوقددع الشددركة بيعهددا خددالل مدددة زمنيددة وعنددد مسددتوى معددين مددن
األنشطة التسويقية .
وصف بعدي البحث وتحليلهما
أوالا -وصف بعدي البحث وتشخيصهما
تتندداول هددذه الفقددرة وصددف بعدددي البحددث وتشخيصددهما معتمددداً علددى البرنددامج اإلحصددائي
( )SPSSلالسددتدالل علددى التكددرارات والنسددب المئويددة واألوسدداط الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة
ولكل بعد من بعدي البحث.
 .1وصف أبعاد رأس المال البشري
 معارف العاملين :يبين الجدول  2وجدود نسدبة اتفدال إيجابيدة جيددة قددرها ( ،)%82،28فدي حدين
بلغددت نسددبة المحايدددين ( ،)%00،22وقددد بلغددت نسددبة عدددم االتفددال ( ،)%5،6وجدداء هددذا كلدده
بوسط حسابي ( )4،26وبانحراف معياري بلغ ( ،)1،26ومن بين أهم المؤشرات التدي عدززت
نسبة االتفدال االيجدابي هدو المؤشدر (  )X1الدذي يدنص علدى أنده (تبدذل الشدركة جهدداً لالحتفداظ
بالعاملين ذوي المعرفة الجيدة بمواصفات العمل ) الذي جاء بوسدط حسدابي ( )4،28وبدانحراف
معيدداري ( ،)1،55وكددذلك المؤشددر ( )X3الددذي يددنص علددى أندده (يمتلددك العدداملون الددذين يتولددون
المناصدددب اإلداريدددة المهمدددة معدددارف وخبدددرات كافيدددة فيهدددا) ،وجددداء بوسدددط حسدددابي ()4،28
وبددانحراف معيدداري ( )1،22والمؤشددر ( )X2الددذي يددنص علددى أندده (تسددتقطب الشددركة األفددراد
ذوي المعدددارف وحملدددة الشدددهادات األكاديميدددة والمهنيدددة للعمدددل فيهدددا ) بوسدددط حسدددابي ()4،40
وبانحراف معياري بلغ ( ،)1،84وهذا ما يدل على أن هناك اهتماما ً مدن قبدل الشدركة المبحوثدة
بتطددوير المعددارف للعدداملين فيهددا مددن خددالل إدخددالهم فددي بددرامج تدريبيددة ،وحددثهم علددى إكمددال
الدراسة في الجامعات  ،والسيما العاملين في قسم التسويل .
 مهارات العاملين :يبين الجدول  2وجود نسبة اتفدال إيجابيدة عاليدة قددرها ( ،)%81،2وقدد بلغدت
نسبة المحايدين ( )%02،0في حين بلغدت نسدبة عددم االتفدال ( ،)%6،2وجداء هدذا كلده بوسدط
حسدابي ( )4 ،4وبددانحراف معيدداري (  ،)1،202ومددن بددين أهددم المؤشددرات التددي عددززت نسددبة
االتفال اإليجابي هو المؤشر ( )X11الذي ينص على أنه( تهتم الشدركة بتجدارب الددول المتقدمدة
فدددي مجدددال تنميدددة وتأهيدددل مهدددارات العددداملين ) بوسدددط حسدددابي ( )4،66وبدددانحراف معيددداري
( ،)1،22والمؤشددر ( )X8الددذي يددنص علددى أندده (تعمددل الشددركة علددى اختيددار األفددراد المددؤهلين)
بوسط حسابي بلغ ( )4،22وبانحراف معياري قددره (.)1،26والمؤشدر ( )X9الدذي يدنص علدى
أندده (تشددجع الشددركة توجهددات العدداملين اإلبداعيددة) بوسددط حسددابي ( )4،22وانحددراف معيدداري
( )1،82وهذا ما يشير إلى أن الشدركة تهدتم بانتقداء األفدراد ذوي المهدارات واهتمامهدا بدالبرامج
التدريبية في تطوير مهارات العاملين فيها .
 خبرات العاملين :يبين الجدول  2وجود نسدبة اتفدال إيجابيدة قددرها ( ،)%26،2ونسدبة المحايددين
( ،)%02،2فددي حددين بلغددت نسددبة عدددم االتفددال ( ،)%01،4وجدداء هددذا كلدده بوسددط حسددابي
( )4،05وب دانحراف معيدداري ( )1،22ومددن بددين أهددم المؤشددرات التددي عددززت نسددبة االتفددال
اإليجابية المؤشر ( )X17الذي ينص على أنه (تبذل الشدركة قصدارى جهددها لالحتفداظ بالعداملين
ذوي الخبرات العالية بمواصفات العمل ) بوسدط حسدابي ( )4،46وبدانحراف معيداري ()1،62
والمؤشر ( )X15الذي ينص على أنده (تقددم الشدركة الحدوافز والمكافدلت علدى أسداس الخبدرات )
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بوسددط حسددابي بلددغ ( )4،55وبددانحراف معيدداري قدددره ( ،)1،26وهددذا مايشددير إلددى أن الشددركة
تهتم بالعاملين ذوي الخبرة في مجال العمل ،مما يسهم في تحسين أدائها.
 قدرة العاملين على االبتكار :يبين الجدول  2أن نسدبة االتفدال اإليجابيدة بلغدت ( ،)%81،2ونسدبة
المحايدين ( ،)%01،2أما نسبة عدم االتفال ( ،)%8،8وجداء هدذا كلده بوسدط حسدابي ()4،20
وبددانحراف معيدداري قدددره ( ،)0،12ومددن بددين أهددم المؤشددرات التددي أسددهمت فددي إيجابيددة هددذا
المتغير ( )X23الذي ينص على أنه (ترسل الشركة العاملين المبدعين لديها إلى البلددان المتقدمدة
في مجال نشداطها ) وبوسدط حسدابي قددره ( )4،21وبدانحراف معيداري بلدغ ( )1،22والمؤشدر
( )X20الذي ينص علدى أنده (تسدتفيد الشدركة مدن تجدارب المنظمدات األخدرى فدي مجدال التجديدد
واإلبداع) وبوسط حسابي ( )4،25وبانحراف معيداري ( )0،12وهدو مدا يددل علدى أن المنظمدة
تسددعى لتطددوير منتجاتهددا مددن خددالل االهتمددام بالعدداملين لددديها وحددثهم علددى االبتكددار مددن خددالل
إرسالهم إلى الخارج لالستفادة من تجارب البلدان المتقدمة و بناء منا مالئم لهم لإلبداع .
الجدول 2
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية ألبعاد رأس المال البشري
المتغير

المؤشر

معارف العاملين

ت

%

ت

%

ت

%

ت
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25
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25
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%85
%58،2
%60،2
%58،2
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5
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4
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2
2
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0
0
2
2

%62،66
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%
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%0،2
%2،2
%00،6
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المعدل
%82،28

مهارات العاملين

X6
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X8
X9
X10
X11
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X13
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26
84
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%56،1
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X15
X16
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ل
ع
ا
م

ق
د
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ة

X19

%61
%22،2
%46،2
%55
%61
%81
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%61
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5
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01

%21
%42،2
%41
%28،2
%21
%8،2
%22،2
%06،2
%24،2

%81،2
%00،6
2
%28،2
22
%20،2
02
%68،2
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%20،2
02
%66،2
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%41
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%25
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%28،2
02
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%50،2

6
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4
2
6
6
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6
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4
0
2
2
6
0
2
4

%02،0
%02،0
%25
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%6،2
4
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5
%6،2
4
%06،2
01
%02،2
%02،2
2

%05

0
0
4

%0،2
%0،2
%6،2

%6،2
%0،2
%2،2
%5
%01
%0،2
%5
%6،2

2
0
2
4

5،1
02
2
2
2

6

%2،2
%0،2
%2،2
%6،2
%0،8

%6،2
%5
2
%21
%2،2
%2،2
%5
2
%05
%2
%8،4
%01،4
%01

4،28
4.40
4.28
2.25
4.22

1.55
1.84
1.22
0.21
1.26

4،26

1،22

%2،12

%5،6

%00،22
%01
%21
%6،2
%00،2
%01
%01
%08،2
%01

ت

%

الوسط
الحسابي

اتفل بشدة

ال اتفل

االنحراف
المعياري

X1
X2
X3
X4
X5

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
محايد
اتفل

ال اتفل بشدة

-

-

4،26
4،15
4،22
4،22
4،21
4،66
4،25
4،06

0،01
1،82
1،26
1،82
0،10
1،22
1،22
0،25

4،28

1،26

2،58
4،55
4،50
4،46
2،66

0،20
1،26
1،22
1،62
0،08

4،05

1،22

4،06

0،12
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المتغير

المؤشر

ت

ت

%

%61
26
%60،2
22
%48،2
22
%40،2
25
%52،2

%

%25
05
%05
2
%28،2
02
%48،2
22
%28

ت
6
2
2
2

%81،2

ت

%

2
2
6
0

%01
%00،2
%00،2
%2،2
%01،2
%01،2

ت

%
%5
%00،2
%01
%0،2
%8
%8،8

0
2

%
%0،2
%5
%1،8

الوسط
الحسابي

المعدل

اتفل بشدة

ال اتفل

االنحراف
المعياري

X20
X21
X22
X23

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
محايد
اتفل

ال اتفل بشدة

4،25
4،26
4،00
4،21

0،12
0،12
0،12
1،22

4،20

0،12

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية.

 .2وصف بعد األداء التسويقي
يوضددح الجدددول  4أن ( )%82،2مددن األفددراد المبحددوثين يتفقددون علددى أن شددركتهم حققددت
ارتفاعا ً في (اإلرباح ،ومعدل العائد على االستثمار ،وحجم المبيعات ،فضالً عدن الحصدة السدوقية)،
أمددا نسددبة المحايدددين قددد بلددغ ( )%8وقددد بلغددت نسددبة عدددم االتفددال ( )%2،2مددن األفددراد المبحددوثين
الذين ال يتفقون على أن شركاتهم حققت ارتفاعا في هذه المؤشدرات ،وجداء هدذا كلده بوسدط حسدابي
( )4،20وانحددراف معيدداري بلددغ ( ،)1،22وإن مددن بددين أهددم المؤشددرات التددي عددززت إيجابيددة هددذا
االتفددال المؤشددر ( )X24الددذي يددنص علددى أن( حققددت شددركتكم أرباح دا ً مرتفعددة مقارنددة بالشددركات
المنافسة خالل السنوات الثالث ) بوسط حسابي بلغ ( )4،51وانحدراف معيداري ( )1،82و ()X25
الذي ينص (حققت شركتكم معدالً عائداً على االستثمار مقارندة بالشدركات المنافسدة خدالل السدنوات
الثالث) وبوسط حسابي ( )4،26وانحراف معياري (. )1،22
الجدول 4
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لبعد األداء التسويقي
المؤشر

اتفق

ال اتفق

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الوسط الحسابي

األداء التسويقي
المعدل

اتفق بشدة

محايد

ال اتفق بشدة

االنحراف
المعياري

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية

X24

22

%65

06

%26،2

2

%5

-

-

2

%2،2

4،51

1،82

X25

40

%68،2

5

%8،2

2

%05

5

%8،2

-

-

4،26

1،22

X26

20

%50،2

05

%25

4

%6،2

5

%8،2

5

%8،2

4،12

0،12

X27

26

%61

05

%25

6

%01

-

-

2

%5

4،25

1،22

X28

22

%55

06

%26،2

2

%2،2

2

%2،2

2

%00،2

4،01

0،16

4،20

1،22

%22،2

%61
82،2

%8
8

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية.

5،2

%4
2،2

[ ]111

دور رأس املال البشري يف حتسني األداء التسويقي ...

ثانيا ا -اختبار فرضيات البحث
 اختبار عالقة االرتباط بين رأس المال البشري واألداء التسويقي
تتضددمن هددذه الفقددرة التعددرف علددى طبيعددة عالقددة االرتبدداط بددين بعدددي الدراسددة رأس المددال
البشددري واألداء التسددويقي والتحقددل مددن الفرضددية الرئيسددة األولددى التددي تددنص علددى وجددود عالقددة
ارتباط معنوية بين رأس المدال البشدري واألداء التسدويقي ،إذ يشدير الجددول ( )2إلدى وجدود عالقدة
ارتباط معنوية بين رأس المال البشري واألداء التسويقي ،إذ بلغت قيمدة معامدل االرتبداط ()1،216
عند مستوى معنوية ( ،)1،15وهذا يشير إلدى أنده كلمدا زاد اهتمدام الشدركات بدرأس المدال البشدري
زاد ذلك من تحسين األداء التسويقي ،وبهذا يتحقل قبول الفرضية الرئيسة األولى.
الجدول 2
نتائج عالقة االرتباط بين بعد رأس المال البشري واألداء التسويقي
المتغير المفسر
رأس المال البشري
المتغير المستجيب
األداء التسويقي
N= 61

*1،216
* P≤ 1.15
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 اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات رأس المال البشري واألداء التسويقي:
يددتم التركيددز فددي هددذا المحددور علددى اختبددار صددحة الفرض ديات الفرعيددة السددت والمنبثقددة عددن
الفرضية الرئيسدة األولدى التدي تدنص علدى وجدود عالقدة ارتبداط معنويدة بدين متغيدرات رأس المدال
البشددري والمتمثلددة بددـ (مهددارات العدداملين،خبرات العدداملين ،معددارف العدداملين ،قدددرة العدداملين علددى
االبتكار) واألداء التسويقي ،ويعرض الجدول  4نتائج تحليل عالقدة االرتبداط لمتغيدرات رأس المدال
البشري والمتمثلة بالـ (قدرات العاملين ،إبداع العاملين ،اتجاهدات العداملين) مدع األداء التسدويقي ،إذ
كاندددت النتدددائج معنويدددة موجبدددة للمتغيدددرات األربعدددة (قددددرات العددداملين ،إبدددداع العددداملين ،اتجاهدددات
العدداملين) وحققددت المتغيددرات األربع دة قيم دا ً لمعامددل االرتبدداط علددى النحددو اآلتددي ()0,687( )0،649
( (0,503))0,630وعلى التوالي وعند مستوى معنوية ( )1،15وتدل هدذه النتدائج علدى أنده كلمدا زاد
االهتمام بأبعاد رأس المال البشري ،مما أدى ذلك لتحسدين أدائهدا التسدويقي ،فضدالً عدن أنهدا تعكدس
لنا قبول الفرضيات الفرعية األربعة من الفرضية الرئيسة األولى.
الجدول 4
نتائج عالقات االرتباط بين كل متغير من متغيرات رأس المال البشري واألداء التسويقي
المتغيرات
المفسرة
المتغير
المستجيب
األداء التسويقي

مهارات
العاملين

معارف العاملين

خبرات العاملين

قدرة العاملين على
االبتكار

*1،642

*1،682

*1،621

*1،512

N = 61
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.2اختبار عالقات األثر بين متغيري البحث
 اختبار عالقة تأثير رأس المال البشري في األداء التسويقي
تركز هذه الفقرة على التحقل من صحة الفرضية الرئيسدة الثانيدة التدي نصدت علدى أنده توجدد
عالقدة تدأثير معنويدة لدرأس المددال البشدري فدي األداء التسدويقي  ،وتشددير نتدائج تحليدل االنحددار فددي
الجدول( )5إلى أن لرأس المال البشري لده تدأثيراً معنويدا ً فدي تحسدين األداء التسدويقي  ،ويددعم هدذا
التأثير قيمة ( )Fالمحسوبة والبالغة ( ،)52،122وهدي أكبدر مدن قيمتهدا الجدوليدة البالغدة ()4،110
عند درجتي حرية ( )58 ،0ومستوى معنويدة ( ،)1،15ويسدتدل مدن قيمدة معامدل التحديدد ( )R2أن
( )%42مددن التعزيددز فددي األداء التسددويقي يفسددره بعددد رأس المددال البشددري ،فض دالً عددن أن هندداك
مؤشرات عشوائية أخرى ال يمكن السديطرة عليهدا ،ويددعم ذلدك قيمدة معامدل االنحددار ( )B1البالغدة
( )1،688التي تشدير إلدى أن ( )1،688مدن التغيدرات الحاصدلة فدي المتغيدر المسدتجيب هدي نتيجدة
تغير في المتغير المفسر بمقدار وحددة واحددة ،وعدزز ذلدك قيمدة ( )tالمحسدوبة والبالغدة (،)2،808
وهددي أكبددر مددن قيمتهددا الجدوليددة البالغددة ( ،)0،620وتأسيس دا ً علددى مددا تقدددم يمكددن قبددول الفرضددية
الرئيسة الثانية.
الجدول 5
تأثير رأس المال البشري في األداء التسويقي
المتغير لمفسر
المتغير المستجيب
األداء التسويقي
) (  :tالمحسوبة

رأس المال البشري
B0

B1

1،688
0،162
* ()2،808
N = 60

F
R2
1،42

المحسوبة

الجدولية

52،122

4،110

) df ( 58،0

* P≤ 1.15
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 اختبار عالقة أثر متغيرات رأس المال البشري في األداء التسويقي
تشير معطيات الجدول  5إلى وجود عالقدة تدأثير معنويدة لمتغيدرات رأس المدال البشدري فدي
األداء التسددويقي ،إذ تددؤثر (مهددارات العدداملين ،خبددرات العدداملين  ،معددرف العاملين،قدددرة العدداملين
علدددددى االبتكدددددار) فدددددي األداء التسدددددويقي  ،ويددددددعم هدددددذا التدددددأثير قددددديم ( )Fالمحسدددددوبة البالغدددددة
( )54،246()51،806( )04،548()02،682علددى التددوالي وهددي أكبددر مددن قيمددة ( )Fالجدوليددة
البالغة ( )2،52عند مستوى معنوية ( )1،15ودرجتدي حريدة ( ،)55،4وبلدغ معامدل التحديدد ()R2
لألبعدداد الخمسدددة ( )1،48 ()1،46( )1،21( )1،25علددى التدددوالي ،إن االختالفددات المفسدددرة فدددي
األداء التسويقي تعود إلى تأثير متغيرات رأس المال البشري ،ويعود الباقي إلى متغيدرات عشدوائية
ال يمكددن السدديطرة عليهددا ،ومددن تحلدديالت ( )Bبداللددة ( )tتبددين أن ( )tالمحسددوبة لألبعدداد الخمسددة
والبالغة ( ) 5،426 ()8،126( )4،202( )6،422معنوية ،وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة
( )0،658وتأسيسا ً على ما تقدم يمكن قبول الفرضيات الفرعية من الفرضية الرئيسة الثانية.

[ ]141

دور رأس املال البشري يف حتسني األداء التسويقي ...

الجدول 56
تأثير كل متغير من متغيرات رأس المال البشري في األداء التسويقي
المتغير المستجيب
المتغيرات المفسرة

األداء التسويقي
B0

B1

0،224
1،512
مهارات العاملين
* ()6،422
0،220
1،448
معارف العاملين
* ()4،202
0،625
1،682
خبرات العاملين
* ()8،126
0،212
1622
قدرة العاملين على االبتكار
* ()5،426
N = 60
) (  :tالمحسوبة

F
R2

المحسوبة

الجدولية

1،25

02،682

2،52

1،21

04،548

2،52

1،46

51،806

2،52

1،48

54،246

2،52

) df (55،4
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االستنتاجات والمقترحات
ً
بموجب ما تقدم من نتائج البحث أمكن استخالص أهم االستنتاجات وصوال إلى وضع
المقترحات التي سيعرضها المحور الحالي ضمن فقرتين:
االستنتاجات والمقترحات
أوالا -االستنتاجات
 .0تزايدت أهمية رأس المال البشري ،وذلك بوصفه من ضرورات تحسين األداء التسويقي .
 .2كشدفت نتدائج الوصددف والتشدخيص بدأن هنداك تبايندا ً بدين المؤشددرات التدي عبددرت عدن متغيددرات
البحث ،فقد تركزت إجابات األفراد المبحوثين بالنسبة للبعد المفسر حدول متغيدرين همدا معدارف
العدداملين وخبددرات العدداملين ،إذ حققددا أعلددى نسددبة بددين المتغيددرات األخددرى ،وذلددك الن الشددركة
المبحوثددة تهددتم بتطددوير معددارف ومهددارات األفددراد العدداملين فددي الشددركة مددن خددالل إشددراكهم
بالبرامج التدريبية وحثهم على الدراسة بالجامعات ،أما البعد المستجيب فقدد أظهدر اتفدال األفدراد
المبحوثين حوله ،وهدو مدا يددل علدى أن الشدركة تهدتم بتحسدين أدائهدا بشدكل عدام والسديما األداء
التسويقي للشركة ،لما له أهمية في زيادة مبيعاتها وأرباحها و الحصدول علدى حصدة سدوقية فدي
ظل المنافسة التي يشهدها السول.
 .2يددرتبط رأس المددال البشددري مددن خددالل ارتبدداط متغيراتدده األربعددة (مهددارات العدداملين ،معددارف
العاملين ،خبرات العاملين ،قدرة العاملين على االبتكار) بعالقدات ارتبداط ذات داللدة معنويدة مدع
األداء التسويقي ،وهذا ما يؤشر اهتمام الشركة بالمورد البشري فيهدا مدن خدالل تطدوير قددرات
العدداملين وتدددريبهم وحددثهم علددى تقددديم األفكددار المبدعددة ،فضددالً عددن تحقيددل الرضددا الددوظيفي
للعاملين واالستفادة منهم في تحسين أداء األداء التسويقي.
 .4أظهرت معطيات تحليل العالقدات التأثيريدة بدين متغيدرات البحدث أن هنداك عالقدة تدأثير معنويدة
لمتغيراته األربعة (مهارات العداملين ،معدارف العداملين ،خبدرات العداملين ،قددرة العداملين علدى
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االبتكار) في تحسين األداء التسويقي للشركة ،وهذا ما يؤشدر أن لهدذه المتغيدرات األربعدة تدأثيراً
إيجابيا ً في تحسين األداء التسويقي ،فاهتمام الشركة بهذه المتغيرات يساعدها على تحسدين أدائهدا
التسويقي.
ثانيا ا -المقترحات
ً
من خالل االستنتاجات المطروحة آنفدا ،ارتدأى البحدث اسدتكمال منهجده البحثدي بتقدديم طائفدة
من المقترحات وكما يأتي:
 .0ضددرورة تزايددد االهتمددام الشددركة المبحوثددة بتحسددين مهددارات األفددراد العدداملين فيهددا مددن خددالل
التركيز على توفير فرصا ً لتدريب العاملين في الخارج.
 .2ضددرورة اهتمددام الشددركة المبحوثددة بتطددوير خبددرات العدداملين مددن خددالل العمددل علددى إشددراكهم
بالدورات التدريبية ومنحهم فرص للدراسة بالجامعات.
 .2ضددرورة االهتمددام مددن قبددل الشددركة باألفكددار اإلبداعيددة للعدداملين واالهتمددام بالعصددف الددذهني
وتددوفير منددا مالئددم لالبتكددار ،ممددا يمكددنهم مددن تطددوير المنتجددات ممددا يددنعكس علددى األداء
التسويقي للشركة.
 .4ضدددرورة اهتمدددام الشدددركة المبحوثدددة بتحقيدددل الرضدددا الدددوظيفي للعددداملين مدددن خدددالل الحدددوافز
والمكافلت ،مما يساعدهم في تحسين أداء الشركة والسيما العداملين فدي قسدم التسدويل بالشدركة
المبحوثة.
 .5ضرورة تزايد اهتمام الشركة المبحوثة بأبعاد رأس المال البشري فدي أدائهدا التسدويقي ،وذلدك
لما لها من عالقة تأثير معنوي في تحسينه.
المصادر
أوالا -المصادر باللغة العربية
 .0الدوسددري ،ناصددر شددافي ،2101 ،اثددر إسددتراتيجية النمددو علددى األداء التسددويقي لدددى شددركات التددامين
الكويتية ودور التوجه السوقي كمتغيدر وسيط،رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة ،جامعدة الشدرل األوسدط ،
عمان ،األردن.
 .2الددديوه جددي ،أبددي سددعيد ،النمددر ،درمددان سددليمان صددادل ،2114 ،مؤشددرات قيدداس األداء التسددويقي بددين
النظريددة والتطبيددل  ،الددرؤى المسددتقبلية لددإلدارة العربيددة – اسددتراتيجيات التحددول ،المددؤتمر الثدداني لكليددة
االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،جامعة جرش األهلية – األردن .
 .2السبعاوي ،أحمد يدونس محمدد  ،2111 ،المنظدور االسدتراتيجي للتوافدل بدين أهدداف منظمدات اإلعمدال
وأنماط السلوك المالي لإلدارة العليا  :دراسة ميدانية في عينة من الشركات المسداهمة ،رسدالة ماجسدتير
غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .4الشرمان ،زياد محمد ،عبد السالم عبد الغفور عبد هللا ، 2110 ،مبداد التسدويل ،الطبعدة األولدى ،دار
صفاء للنشر والتوزيع  ،األردن .
 .5الصددفار ،احمددد عبددد إسددماعيل ، 2118 ،تددأثير رأس المددال البشددري فددي األداء المصددرفي دراسددة آلراء
عينددة مدددن مددوظفي المصدددارف التجاريددة األردنيدددة ،مجلددة اإلدارة واالقتصددداد ،الجامعددة المستنصدددرية،
العدد.21،
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 .6طالب ،عالء فرحان ،2114 ،عالقة الفلسفات التسويقية بدالتخطيط االسدتراتيجي للتسدويل وتأثيرهدا فدي
فاعلية الشركة :دراسة ميدانية في عينة من المصارف التجاريدة العراقيدة واألردنيدة ،أطروحدة دكتدوراه
غير منشورة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية .
 .2العامري ،فراس محمد إسماعيل،2101 ،العالقة بين عوامل النجاح االسدتراتيجي وصدناعة رأس المدال
الفكري في المنظمات العامة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد .
 .8عبد المنعم ،أسدامة ،2116 ،رأس المدال الفكدري وأثدره علدى منشدلت األعمدال الصدناعية دراسدة حالدة
شركة األلبسة الجاهزة األردنية .
 .2العجمي ،نصار ،2101 ،بنداء أنمدوذج مقتدرح لقيداس اثدر رأس المدال الفكدري علدى كفداءة أداء الكليدات
الهيئددة العامددة للتعلدديم التطبيقددي والتدددريب فددي دولددة الكويددت  ،رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة ،جامعددة
الشرل األوسط ،عمان ،األردن.
 .01عزت ،علي شرف ،2114 ،الرقابة اإلستراتيجية التسويقية  :دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات
الكهربائية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .00العنددزي ،سددعد و صددالح ،احمددد علددي ،2112 ،إدارة رأس المددال الفكددري فددي منظمددات األعمددال ،دار
اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  ،عمان.
 .02عدوض  ،محمدد ،2102 ،رأس المدال البشدري الفلسدطيني ودوره فدي تعزيدز القددرة التنافسدية للسدلع
الفلسطينية – حالة دراسية منتجات األلبان في الضفة الغربية ،ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر االقتصادي
لجامعة القدس المفتوحة خالل المدة  2012/10/17-16رام هللا – فلسطين.
 .02عيشاوي ،احمد ،2101 ،إدارة المعرفة والميزة التنافسية للمنظمات،الملتقى الددولي الثالدث حدول تسديير
المؤسسات واالقتصاديات ،الجزائر.
 .04قره داغي ،كاوه محمدد فدرج ،2114 ،تفاعليدة االتصداالت التسدويقية المتكاملدة وانعكاسداتها علدى األداء
التسويقي :دراسة استطالعية آلراء عينة من مدراء فنادل الدرجة الممتازة واألولى في المنطقة الشمالية
من العرال  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية.
 .05اللوس ،ثناء البير توفيل سليمان ،2112 ،التخطيط التسويقي وأثره في تحديد األهداف التسويقية ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل.
 .06المصبح ،عماد الدين احمد ،2112 ،رأس المدال البشدري فدي سدورية ،نددوة" االقتصداد السدوري  -رؤيدة
شبابية" ،جمعية العلوم االقتصادية بالقطر العربي السوري .
 .02المغربي ،كامل ،2114 ،السدلوك التنظيمي:مفداهيم وأسدس سدلوك الفدرد والجماعدة فدي التنظديم ،الطبعدة
الثالثة ،دار الفكر للنشر ،عمان ،األردن.
 .08المفرجدي ،عدادل صدالح حرحدوش ، 2112،رأس المدال الفكدري :طدرل قياسده وأسداليب المحافظدة
عليه.منشورات الشركة العربية للتنمية اإلدارية .القاهرة.
 .02يوسف ،عبد الستار حسين ،2115 ،دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال ،بحدث مقددم
لمؤتمر الزيتونة حول "اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية" ،جامعة الزيتونة ،األردن .
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