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 تحقيق الميزة التنافسية    قياس تأثير الموارد البشرية على
 دراسة ميدانية - للمنظمة

               [13] 
(1)صالح حسن سالم -(1)جمال سعد خطاب -(1)العطار داليا صالح الدين عطيه

 

 جامعة عين شمس ،كلية التجارة( 1
 

 الـمـسـتخـلـص

التنافسية للمنظمة يزة المتحقيق الموارد البشرية على تأثير ت الدراسة قياس ستهدفا
على مستوى االدراك والوعى وذلك بعد التعرف ، بعض المنظمات الصناعيةقها على يوتطب

 .لدى متخذى القرارات فى المنظمات الصناعية المصرية ألهمية قياس تأثير الموارد البشرية
مكانيات ومتطلبات للتعرف على م ميدانيةباإلضافة إلى إجراء دراسة  فى  قياسهادى مالئمة وا 

، ستبيان جمعت بالمقابلةاستمارة اولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم  المقترحة.المنظمات 
وهى عدد "فردًا  384المكونة من تضمنت مجموعة من العبارات تقيس إتجاهات العينة 

واعتمد الباحثون في هذه  .تجاه متغيرات الدراسة ”ستمارات الصحيحة التى تم استردادهااال
الدراسة على المزج بين المنهج اإلستقرائى والمنهج االستنباطي وذلك من خالل أسلوب الدراسة 

ختبار كروسكال اباحثون تحليل البيانات باستخدام ال ى النظرية والدراسة الميدانية، وقد أجر 
 .استخدام عينة الدراسةوالس لكل سؤال من أسئلة قائمة االستقصاء الختبار فروض الدراسة ب

وقد توصل الباحثون الي مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن تطبيقها على 
األثر اإليجابي لتنمية الموارد البشرية على  وقد توصلت الدراسة إلى .محل الدراسة تآالمنش

 الحديثة النظريات استخدام: بما يلى وصى الدراسةت. كما تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات
في زيادة تنمية الموارد البشرية أهمية . البشرية الموارد وتنمية تطوير مجال في تدرجية وبصفة
 .تحقيق المزايا التنافسيةالتنافسية والتي بدورها تدعم  المنظماتقدرة 

 .الميزة التنافسية، البشرية الموارد تنمية :فتاحيةمكلمات 
 

 مقدمة

 يمكن الذي الوحيد اإلنتاجي العامل أن التنافسية البيئة تحوالت ظل في منظماتال أدركت
 العالية والمهارات المعرفة ذو الفكري، رأسمالها هو المتواصلة التنافسية يزةالم لها يوفر أن
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 والعقول المعرفة اقتصاد إلى المعلومات اقتصاد من التحول مث ومن اإلبداع، على القادرة
 تنافسية،زايا م المادية غير األصول فيجعلًا هام راً دو  الفكري  المال رأس إدارة يدوتؤ ، الذكية
 معرفة من فيها بما البشرية الكفاءات تمتلكها التي والطاقات اإلمكانات تدعيم خالل من

، )شيما .التنافسية للميزة الجديد المصدر تمثل والتي والتجديد، لإلبداع تؤهلها وقدرات ومهارات
 (2013، ديبه

البشرى من األدوات الهادفة الواجب أخذها في االعتبار عند تحديد  ويعد رأس المال
وتقويم أدائها االقتصادي ، القيمة االقتصادية لمنظمات األعمال، وقياس أصولها غير الملموسة

كما أن تقديم ، الذي يؤثر بالتبعية على أسعار أسهمها وزيادة حدة المنافسة بين هذه المنظمات
ة والمصداقية عن رأس المال البشرى للمنظمة يمكن مستخدمي معلومات تتصف بالمالئم

المعلومات من التعرف على كفاءة أسواق رأس المال عن طريق إمداد المستثمرين الحاليين 
 )متولى، .والمرتقبين بمعلومات أفضل لخلق قيمة مضافة وتحقيق ميزة تنافسية لهذه المنظمات

 (2010 ،عصـام الديــن محمد
ظمات فى بيئة المنافسة الحادة اصبح مرهونا بقيمة هذا األصل ان نجاح المن

، واستراتيجيات ادارته وذلك بسبب دوره الفعال فى تعزيز ميزة المنظمة التنافسية وخلق القيمة
ولن يتحقق هذا األمر إال إذا امتلكت هذه المنظمات الكوادر البشرية المؤهلة مع توفير ثقافة 

 ( 2012 عفاف السيد بدوي،، الحميد )عبد .البتكارتنظيمية تمتاز باإلبداع وا
يزة المتحقيق تأثير الموارد البشرية على قياس محاولة لدراسة  ىه الدراسة هلذا فإن هذ

من خالل دراسة وتحليل المكونات واألساليب التي تستند  ناعيةالمنظمات الصفى التنافسية 
بما يسهم فى رفع أداء  الموارد البشرية تنمية وتطويرإليها اإلدارة فى هذه المنظمات بقصد 

وتحقيق ما يؤدى فى النهاية إلى أداء متميز مالمنطمة ويحقق اإلشباع لحاجاتهم ورغباتهم، 
 .للميزة التنافسية

 

 مــشـكـلـة الدراسة

، من القطاعات الهامة والرئيسية واألكثر حيوية فى أى دولة الصناعىقطاع اليعتبر 
مشاركة فى تحقيق التنمية االقتصادية لمتطلبات األساسية الالزمة لوالتى تعتبر من أهم ال

الصعوبات  منمن مجموعة  ناعىواالجتماعية، وبالرغم من ذلك يعانى القطاع الص
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والمشكالت التى تواجه المنظمات على اختالف انواعها واحجامها فى قياس تأثير رأس المال 
ة عامة، والسيما فى ظل بيئة تتسم بالتغير البشرى بصفة خاصة واألصول غير الملموسة بصف

من خالل وال شك ان ذلك ينعكس بدوره على مدى تمتع المنشأة بالمزايا التنافسية  المستمر،
 نتائج تشير كما التى تمكنها من جذب العميل المرتقب زيادة القدرات اإلبداعية واالبتكارية

 الدالة الظواهر من مجموعة وجود على، بعض المنظمات على أجريت السابقة التى الدراسات
 :التالى النحو على عرضها يمكن والتى، قياس تأثير الموارد البشرية أهمية على
الوظيفية وأيضا نجاح  هامهكفاءات تؤدي إلى تميز وتفوق الفردفي انجاز مالتنمية ان  -

 ة فينافسميزة تى إنتاجية عالية وجودة لتحقيق لحصول علا لهدافهوتحقيق أ  المؤسسة
 .السوق 

تنمية الموارد البشرية وممارسات إدارة الموارد البشرية  التى تعتمد علىتستفيد المنظمات  -
 .التي تؤدي إلى نظم عمل عالية األداء

ممارسات الموارد البشرية التي تصل الى أعلى مستويات التحفيز يمكن أن تولد أيضا ميزة  -
 ن.عندما تكون ضمنية وفى سياق معيالرغم من الضغوط التنافسية ب تنافسية مستدامة

لمنظمات التى لديها استثمارات كبيرة فى أصول المعرفة ورأس المال الفكرى والموارد ا -
 .كنت من توليد ميزة تنافسية كبيرةالبشرية، تم

وباالستناد الى الدراسات السابقة والتقارير الحديثة يتضح أن القصور فى قياس تأثير 
 لدى التنافسية الميزة تحقيق فى قدرات االبتكار واالبداع يؤثر على الموارد البشرية والنقص

 .التغيرات المحيطة ظل فى المصرية الصناعية المنظمات
 

 أسئلة الدراسة

 لدى التنافسية الميزة تحقيق في البشري  المال يساهم قياس تأثير رأس مدى أي إلى
 :الرئيسى التساؤالت الفرعية التالية اؤلوينبثق من هذا التس المنظمات الصناعية المصرية؟

ما مدى وجود قصور فى االهتمام بالعنصر البشرى فى المنظمات وبصفة خاصة فى  -
 ؟ابة بنعم فما هى أوجه ذلك القصور؟ إذا كانت اإلجالمنشآت الصناعية المصرية
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قصور قدرات االبتكار الى اى مدى يؤدى القصور فى قياس تأثير العنصر البشرى الى  -
 ؟بداعواال

الى اى مدى يؤدى القصور فى قياس تأثير رأس المال البشرى الى ضعف المحتوى  -
 المعلوماتى للقوائم المالية؟

 ؟مة لقياس تأثير رأس المال البشرى ما األساليب الالز  -
الى اى مدى يؤدى عدم قياس تأثير رأس المال البشرى الى فقدان المنظمة لحصتها من  -

 ؟قية للسهمالمزايا التنافسية مما يؤدى الى انخفاض القيمة السو السوق ومن ثم فقدان 
 

 أهداف الدراسة

الموارد البشرية فى تحقيق ر يثلتأيتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى التوصل إلى قياس 
 وعة من األهداف الفرعية التالية:ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل مجم. ميزة تنافسية للمنظمة

االدراك والوعى لدى متخذى القرارات فى المنظمات الصناعية المصرية تحليل مستوى  -
 .همية قياس تأثير الموارد البشريةأل

تحديد أوجه القصور فى قياس تأثير الموارد البشرية وتأثير ذلك على أداء المنظمات  -
 الصناعية المصرية.

 توضيح كيفية قياس تأثير الموارد البشرية فى ظل المتغيرات البيئية. -
 .التنافسية يزةالم وضع اطار مقترح لقياس تأثير رأس المال البشرى على -

 

 أهـمـيـة الدراسة
 العلمى )األكاديمى( والجانب والجانب )التطبيقى(الجانب )الشخصى( تتمثل أهمية الدراسة فى 

: يرى الباحثون ان أهمية الدراسة تتمثل فى تناوله متغيرين هامين على المستوى الشخصى
 ارد البشرية والمزايا التنافسية.مستوى الدراسات االجتماعية واإلنسانية وهما المو على 
يرغب الباحثون فى تطبيق هذا الموضوع على القطاع الصناعى  :المستوى التطبيقى على

حيث يمكن بذلك تحديد أثر قياس تأثير الموارد البشرية فى القطاع الصناعى المصرى على 
 وذلك من خالل تطبيق مجموعة من البرامجاالحصائية. تحقيق الميزة التنافسية
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تأتى هذه الدراسة دعمًا لغيرها من الدراسات السابقة وتضيف اليها  :على المستوى األكاديمى
حيث لم يجد ، دراسة متخصصة فى قياس تأثير الموارد البشرية على المزايا التنافسية

 دراسة تربط بين تلك المتغيرات على المستوى المحلى. –فى حدود اطالعهم –الباحثون 
 

 الــدراسـات الــسـابـقـة
بتناول أهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بمشكلة الدراسة فى  ون قام الباحث

ناولت مفهوم وأهمية قياس تأثير الموارد البشرية على تحقيق الميزة ضوء ما توافر لها والتى ت
 فيما يلى أهم هذه الدراسات طبقًا للتسلسل التاريخى. ون وتناول الباحث .التنافسية

ناولت مفهوم وأهمية قياس تأثير الموارد البشرية التى ت السابقة الدراسات
 :باللغة العربية

 وأداء الفكري  المال سأر  بين العالقة على للتعّرف راسةالد هذه هدفت: (2016) دراسة مرهج
 .قاتىوالعال والهيكلي، البشري، المال سأر  تأثير تحديد من خالل تشرين، جامعة في االبتكار

 أداء على قادر بشري  مال رأسل تشرين جامعة امتالكتبين  توصلت الدراسة إلى ما يلى:و 
 وعالقة الهيكلي، المال سألر  معنوية ضعيفة عالقة ووجود ؛)والتدريجي الجذري،) االبتكار
 .االبتكار وأداء ،قاتىالعال المال سأر ل قوية معنوية

ناولت مفهوم وأهمية قياس تأثير الموارد التى ت األجنبية السابقة الدراسات
 :البشرية

Aldulaimi, Saeed Hameed, 2016 :التعرف على العوامل  لىإ الدراسة تهدف
البشرية فى المطلوبة التي يمكن أن تعتبر ضرورية في تصور مالمح نظام قياس اداء الموارد 

تحديث الكتابات االكاديمية  توصلت الدراسة إلى ما يلى:. و الوحدات التنظيمية الحديثة
في  بطريقتين: تحديد الثغرات فيما يتعلق بالفائدة العملية والبحوث األكاديمية، واقتراحات الحلول

 .ت الصحيحةشكل إطار مفاهيمي لتحسين قياس وقياس أداء الموارد البشرية باستخدام المتغيرا
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 :ناولت تحقيق المزايا التنافسية باللغة العربيةالتى ت السابقة الدراسات
توضيح العالقة بين التحليل البيئي والمزايا  الى الدراسة تهدف (:2015) دراسة محلب

إدراك المسيرين ألهمية التحليل البيئي في بناء وتطوير المزايا  بيانو ، التنافسية للمؤسسات
أن المؤسسـات محـل  :توصلت الدراسة إلى ما يلىو  .التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، وتبين أن هذه الدراسة تعتبر أن للتحليل البيئي دور كبير في تدعيم مزاياها التنافسية
ضعفها وتعمل على تقصي بيئتها الخارجية من أجل تعزيز  المؤسسات تعرف نقاط قوتها ونقاط

 .مزاياها التنافسية
بداعية ارات والقدرات اإالهمحاولة اكتشاف الم لىإ الدراسة تهدف(: 2016) دراسة دهام

توصلت الدراسة إلى و . ذه المؤسسةها الموظفون لتحقيق ميزة تنافسية لهبتكارية التي يتبعوااال
كفاءات تؤدي الأن تنمية كذلك ، قة بين تنمية الكفاءات والمزايا التنافسيةالناك عان ه ما يلى:

ا هدافهوتحقيق أ  الوظيفية وأيضا نجاح المؤسسة هامهى تميز وتفوق الفردفي انجاز مإل
 .السوق  نافسة فيميزة تى إنتاجية عالية وجودة لتحقيق لحصول علل

 :المزايا التنافسيةناولت تحقيق التى ت السابقة االجنبية الدراسات
Al-najjar, Fayez Jomah, 2016: اإلشارة إلى دور وتأثير  هدفت الدراسة الى

. ألردنيةالمسؤولية االجتماعية على المزايا التنافسية لشركات االتصاالت السلكية والالسلكية ا
أبعادهاعلى للمسؤولية االجتماعية بكل  ة إحصائيةأن هناك دالل الدراسة إلى ما يلى:توصلت و 

 .سية في شركات االتصاالت األردنيةالمزايا التناف
ناولت قياس تأثير الموارد البشرية وتحقيق المزايا التى تالسابقة  الدراسات

 :التنافسية باللغة العربية
التعرف على مراحل التدريب ودورها فى تحقيق  الى الدراسة تهدف (:2015) حدراوى لدراسة ا

وجود حاجة متزايدة لتدريب الموارد  توصلت الدراسة إلى ما يلى:و  المزايا التنافسية المستدامة.
نوعية االتدريب وتحديد االحتياجات التدريبية يؤدى الى زيادة مستوى البشرية وان االهتمام ب

 .ميزة تنافسية مستدامةكفاءة العاملين وبالتالى يؤدى الى تحقيق 
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 على بأبعاده الفكري  المال أثر قياس رأس تحديد الى الدراسة تهدف(: 2016)دراسة لويزة 
 لدى التنافسية والمزايا الفكري  المال أهمية رأس مستوى  على التنافسية والتعرف المزايا تحقيق
 بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى ما يلى:توصلت الدراسة و  .الدراسة محل الشركة
 محل الشركة في التنافسية المزايا وتحقيق الثالثة خاصة البشرى  بأبعاده الفكري  المال رأس
  .اسةالدر 

لبشرية وتحقيق المزايا ناولت قياس الموارد االتى ت السابقة االجنبية الدراسات
 التنافسية:

Manroop, Laxmikant, 2015 :نظم الموارد كيف تسهم معرفة الى الدراسة تهدف 
 .التنافسية بتيسير التطوير والصيانة لخمسة أنواع من المناخات األخالقية المزاياالبشرية فى 

وء على جدارة مورد المناخات األخالقية للشركة تسليط الض توصلت الدراسة إلى ما يلى:و 
تعزز مفهوم نها تقدم نظرية كما أ ،وتبين كيف أن أنظمة الموارد البشرية قد تؤثر بتلك القيمة

 .مستدامةالمزايا التنافسية ال
 

 اإلطار النظري

تشمل الدراسة على عدد من المفاهيم التي البد من توضيحها وتحديد المقصود منها وهي 
 على النحو التالي:

متكاملة وقائمة على معلومات و  موضوعيا عملية مخططةبأنها تنمية الموارد البشرية: 
 وتتفهممحددة،  نظماتمتطلبات العمل في م تناسبإلى إيجاد قوة عمل  تهدفصحيحة و 
قادرة على تطبيق تلك القواعد وتكون ، ظروف وقواعد وأساليب األداء المطلوبإمكانيات و 
النصر،  )أبو في أداء األعمال باستخدام ما لديها من قدرات ومهارات ترغبواألساليب و 

من خالل  تهموقدرا األفرادخيارات  زيادة على أنها كما يمكن تعريفها، (2007 محمد، مدحت
الحالي دون المساس  ث تتم تلبية احتياجات الجيليتكوين رأس المال االجتماعي، بح

 ( 2008الشيخ، ،الداوي ) بأكبر قدر ممكن من العدالةو حتياجات األجيال القادمة اب
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 ليس أساليب عدة أو واحد بأسلوب األداء على المنظمة قابلية بأنها: التنافسية الميزة
 بنائها على المنظمة بقدرة ترتبط التنافسية الميزة وان مستقبالً  او حالياً  أتباعها المنافسين بإمكان

 في أبداع او منخفضة كلفة او أفضل خدمات تقديم او للمنتج أفضل جودة بتوفير تتمثل فقد
 بالمنظمات مقارنة تمتلكها التي المعروفة او المقدمة الخدمة او المنتج في تميز او منتجاتها
 المنظمة استغالل بأنها التنافسية الميزة تعرف ( وكذلك2015 هللا، عبد خالد، )ابراهيم األخرى 
 المنافسون  يستطيع ال قيمة تخلق بحيث بها الخاصة األنشطة أداء في الداخلية قوتها لنقاط

 ( 2015 هللا، عبد خالد، ألنشطتهم )ابراهيم أدائهم في تحقيقها
 

 منهج الدراسة

بنى هذا المنهج على الجمع بين الدراسة فى ضوء طبيعة المشكلة وهدف وأهمية الدراسة 
 نية كما يلى:النظرية والدراسة الميدا

ستقراء ون حيث قام الباحث المنهج الوصفي التحليلي: الدراسات العلمية التى  باإلطالع وا 
الدراسة المكتبية واإلطالع على المراجع  تناولت موضوع الدراسة من خالل إتباع أسلوب

المتخصصة العربية واألجنبية من كتب علمية ومقاالت منشورة بالمجالت العلمية  العلمية
المحكمة والدوريات المختلفة وما صدر من المؤتمرات العلمية ورسائل علمية والدراسات السابقة 

 ضوع الدراسة.وأبحاث مرتبطة بموضوع الدراسة والمتعلقة بالمشكلة مو 
هذا المنهج بهدف الكشف عن النتائج المنطقية المترتبة  ون ستخدم الباحثاالمنهج التطبيقى: 

وذلك من خالل القيام بدراسة ميدانية تهدف إلى  على إختبار الفروض األساسية للدراسة،
 وذلك من خالل بيانات مستمدة من قائمة إستقصاء إلستطالع الرأى، دراسةإختبار فروض ال

 .على أفراد العينة الى جانب المقابالت الشخصيةتم توزيعها 
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 ـروض الدراسةفـ

 وضالدراسة ومحاولة اإلجابة عن األسئلة المطروحة يمكن صياغة الفر مشكلة  من أجل تفسير
 التالية:

تنمية الموارد البشرية فى  فعاليةكفاءة و  بينتوجد عالقة ارتباط جوهرية  الفرض األول:
 .التنافسية قدراتها وبين المنظمة

توجد عالقة ارتباط جوهرية بين أسلوب تنمية الموارد البشرية ومستوى تدعيم  الفرض الثانى:
 القدرات التنافسية للمنظمة.

 

 إجراءات الدراسة

تعتمد الدراسة الميدانية على منهج البحث  )المنهج التحليلي(: الدراسة الميدانية
الميداني، من خالل االعتماد على قائمة استقصاء تم تصميمها وتطويرها ألغراض الدراسة، 
عمد الباحثون في إجراء الدراسة الميدانية على قائمة االستقصاء والتي تم توزيعها على عينة 

قة القاهرة الكبرى )عين شمس، األكاديميين: ويتمثلون في أساتذة الجامعات في منط من
أعضاء ، القاهرة، حلوان(، وذلك لالستفادة بخبرتهم العلمية واألكاديمية في مجال الدراسة

مسئولي البيئة في الشركات ، مجالس إدارات الشركات الصناعية المسجلة في البورصة
أراءهم حيث تم التعرف على  25/5/2018الي  15/6/2018وذلك في الفترة من ، الصناعية

ورغباتهم واتجاهاتهم والعناصر الغير مرضية التى تواجههم وانطباعاتهم واقتراحاتهم، وقد تم 
 استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات والمعطيات التي تم جمعها.

 

 أسلوب وأدوات الدراسة

األكاديميين: ويتمثلون في أساتذة الجامعات في  من يتمثل مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة
منطقة القاهرة الكبرى )عين شمس، القاهرة، حلوان(، وذلك لالستفادة بخبرتهم العلمية 
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أعضاء مجالس إدارات الشركات الصناعية المسجلة في ، واألكاديمية في مجال الدراسة
 .مسئولي البيئة في الشركات الصناعية، البورصة

فردًا "وهى عدد االستمارات الصحيحة  384كانت عينة الدراسة المكونة من  :عينة الدراسة
ونظرًا لطبيعة البيانات التى تتسم بندرة االستجابة على بعض فئات ، التى تم استردادها"

االستجابة خاصة فئة ال أوافق مطلقًا، فقد قام الباحثون بحساب قيمة كروسكال والس بإستخدام 
وتم اختبار معنوية قيم كروسكال والس لكل سؤال عند مستوى  Statxact 4.0" برنامج
0.05. 

 Sample Sizeتم اختيار عينة عشوائية بسيطة، وتم تحديد حجم العينة باستخدام برنامج

Calculator  95مفردة، وعند مستوى ثقة  384وذلك بمعلومية حجم المجتمع الذى يبلغ %
 .للبرنامج تم حساب حجم العينةنات %، وبعد ادخال البيا5± وحدود خطأ 

في ضوء الدراسات السابقة التي إطلع عليها الباحثون، فقد اعتمد  :قياس متغيرات الدراسة
 (. تحقيق الميزة التنافسيه( والمتغير التابع )تأثير الموارد البشريةالباحثون قياس المتغير المستقل )

الباحثون بتصميم قائمة استقصاء لتجميع قام  :أداة تجميع بيانات الدراسة الميدانية 
 حيث مر إعدادها وتصميمها بالخطوتين التاليتين:، لدراسةالبيانات من مفردات ا

قام الباحثون بتصميم قائمة  الخطوة األولى: إعداد قائمة االستقصاء فى صورتها األولية:
، فى ضوء نتائج التابعالمتغير استقصاء أُعدت خصيصًا لقياس متغيرات الدراسة: المستقل و 

بعض البحوث والدراسات والكتابات العلمية السابقة، وكذلك فى ضوء ما كشفت عنه نتائج 
وقد تم صياغة عبارات االستقصاء بأسلوب خبرى وبألفاظ سهلة وبسيطة ، الدراسة االستطالعية

عدد حتى تتفق مع المستوى الثقافي لبعض المستقصين موضع الدراسة، هذا ويمكن توضيح 
 عبارات قائمة االستقصاء من خالل الجدول التالى:

 حسب متغيرات الدراسةعدد عبارات قائمة االستقصاء  :(1) جدول
 عدد العبارات متغيرات الدراسة

 15 قدرة المنظمة على تنمية الموارد البشرية
 21 قدرة المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية

 36 أجمالى
 الباحثينمن إعداد  المصدر:



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 2019يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد
 

285 

قام الباحثون باختبار قائمة االستقصاء وقد  الخطوة الثانية: اختبار صدق وثبات االستقصاء:
 فى صورتها المبدئية من خالل التعرف على صدقها وثباتها وذلك على النحو التالى:

اعتمد الباحثون على صدق مفردات الدراسة الميدانية، وذلك للتأكد  اختبار صدق االستقصاء:
صالحية قائمة االستقصاء من الناحية العلمية وكذلك من الناحية التطبيقية، ويمكن من 

 توضيح ذلك بإيجاز فيما يلى:
قام الباحثون بإختبار قائمة االستقصاء فى صورتها المبدئية  صدق مفردات الدراسة الميدانى:

 من خالل التعرف على صدقها وثباتها وذلك على النحو التالى:
  بإجراء اختبار مبدئى لقائمة االستقصاء حيث عرضتها أيضًا فى صورتها  قام الباحثون

األولية على ثالثين فردًا من مجتمع الدراسة، وذلك للتأكد من بساطة الصياغة ووضوح 
 اللغة، وللتأكد أيضًا من صالحية االستقصاء من الناحية الميدانية.

 ى نتائج الدراسة فى تعميم النتائج، تم إجراء اختبار ثبات للتأكد من إمكانية االعتماد عل
حيث استخدمت معامل الثبات ألفا كرونباخ وأثبتت النتائج أنها معامالت ذات داللة جيدة 
لتحقيق أهداف الدراسة بعد استبعاد بعض العبارات، ويمكن االعتماد عليها فى تعميم 

 النتائج على مجتمع الدراسة.
قام الباحثون  االستقصاء واعدادها للتحليل الحصائي:الخطوة الثالثة: استيفاء بيانات قوائم 

فى هذه المرحلة باستيفاء بيانات قوائم االستقصاء من مفردات الدراسة بعد أن تم إعدادها فى 
الباحثون  صورتها النهائية بعد استبعاد بعض العبارات التي لم يثبت صدقها وثباتها، حيث قام

لعرض قوائم االستقصاء على بعض العاملين عن  ت قيد الدراسةبالتوجه إلى بعض المنشآ
 طريق المقابالت الشخصية.

هذا كما تم مراجعة قوائم االستقصاء بعد أن تمت اإلجابة عليها، ثم قام الباحثون بإدخال 
هذه البيانات للحاسب اآللى بعد تفريغها فى جداول خاصة، واستخدم الباحثون برنامج الحزم 

وذلك  ،جراء التحليل اإلحصائى لبيانات الدراسة الميدانيةفى إ( SPSSV25)اإلحصائية 
 باالستعانة بمكتب متخصص بالدراسات والتحليل اإلحصائي. 
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 على األساليب التالية:الباحثون  اعتمد أساليب التحليل اإلحصائي:
وذلك لبحث مدى إمكانية ، ويستخدم لحساب معامل الثبات: كرونباخ (Alphaمعامل الثبات )

 االعتماد على نتائج الدراسة الميدانية فى تعميم النتائج.
ويسـتخدم لحسـاب معـامالت االنحدار المتعـدد المتغيـر المسـتقل مـع  أسلوب االنحدار المتعدد:

 المتغير التابع. 
أحد االختبارات الالمعلمية التي  :"Kruskal Walias Testاختبار كروسكال ـ والس 

 تستخدم الختبار الفرق بين متوسطين.
إن أنسب االختبارات اإلحصائية لهذا الشكل من البيانات هو اختبار كروسكال ـ والس 

Kruskal Walias Test"  وهذا االختبار يناسب البيانات التكرارية الختبار صحة الفرض
ثالثة )عينة الدراسة( فى استجاباتهم على أسئلة القائل بعدم وجود فروق بين الصفوف ال

االستقصاء، ويفترض االختبار أن الصفوف تمثل مجتمعين مختلفين، ويختبر فرض تساوى 
توزيع استجابات عينة الدراسة فى كل سؤال من أسئلة االستقصاء على حده، وقد أجر 

ؤال من أسئلة قائمة الباحثون تحليل البيانات باستخدام اختبار كروسكال ـ والس لكل س
 SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية ) ون الباحثواستخدم  االستقصاء الختبار فروض الدراسة.

V25فى إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية ). 
 

 نتائج الدراسة
كل عنصر من العناصر السابقة  ون ويتناول الباحث: اختبارات الفروض وتحليل النتائج

 من التفصيل كما يلى: يئبش
أللفا كرونباخ والصدق الذاتى  الثبات ىجدول معامل: حساب معاملي الصدق والثبات

  .الستمارة االستقصاء
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 لمحاور الدراسة Reliabilityمقاييس االعتمادية  :(2) جدول
 محاور
عدد  المحورتوصيف  الدراسة

 العبارات
ألفا )معامل 

 (تالثبا
معامل 

 الصدق)*(
قياس قدرة المنظمة على تنمية الموارد  األول

 0.899 0.808 15 البشرية

قياس قدرة المنظمة على تحقيق الميزة  الثانى
 0.911 0.830 21 التنافسية
 0.953 0.908 36 قائمة االستقصاء ككل

 SPSS V.25 . برنامج من واقع مخرجات ون من إعداد الباحث المصدر:
يتضح من الجدول السابق أن : معامل الثباتتم حساب معامل الصدق عن طريق جذر 

، كما انعكس ذلك على معامالت %83%، 80.8قد بلغت  Cronbach 's Alfa قيمة ألفا
كما بلغت قائمة االستقصاء على التوالي،  محاورعلى % 91.1%، 89.9الصدق حيث بلغت 

ا المقياس % على قائمة االستقصاء ككل، أي أن هذ95.3% ومعامل الصدق 90.8قيمة ألفا 
مما يدل علي أنها تتمتع بصالحية % على كافة محاور قائمة االستقصاء، 60قد زاد عن 

األمر الذى يمكن معه االعتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج على  Reliabilityعالية 
 . مجتمع الدراسة

يدة يمكن القول أنها معامالت ذات داللة ج ومن خالل قيمة معامالت الثبات والصدق
 ويمكن االعتماد عليها فى تعميم المخرجات على المجتمع ككل. دراسةلتحقيق الهدف من ال

 : اختبار الفروض وتحليل النتائج
 فى البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة بين جوهرية ارتباط عالقة توجد :األول الفرض اختبار
 االرتباط عالقات دراسة خالل من الفرض هذا اختبار تم وقد .التنافسية قدراتها وبين المنظمة
 "Y والمتغير ،"المنظمة في البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة" X المتغير بين واالنحدار

 :يلي كما النتائج وجاءت ،"التنافسية القدرة تدعيم
 وبين المنظمة فى البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة بين واالنحدار االرتباط عالقات
 البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة بين واالنحدار االرتباط أسلوب بتطبيق :التنافسية قدراتها

 :التالي الجدول يوضحها كما النتائج جاءت التنافسية قدراتها وبين المنظمة فى
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 المنظمة فى البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة بين واالنحدار االرتباط نتائج :(3) جدول
 التنافسية قدراتها وبين

 المتغير المستقل: كفاءة وفعالية تنمية الموارد البشرية فى المنظمة
 المتغير التابع: القدرة التنافسية

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد
R2 

F 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة  المعامالت
 المعامل

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 ثابت االنحدار
Α 1.061 5.32 0.000 

 معامل االنحدار 0.000 229.7 0.375 )**(0.613
β 0.688 15.15 0.000 

 .0.01)*( معنوي عند مستوى معنوية 
 ذات طردية ارتباط عالقة وجود الخطي االرتباط نتائج أظهرت يتضح من الجدول ما يلي:

 قدرتها تدعيم وبين المنظمة، في البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة بين قوية معنوية داللة
 0.000 معنوية بمستوى  0.613 لبيرسون  الخطي االرتباط معامل قيمة بلغت حيث التنافسية،

 الموارد تنمية وفعالية كفاءة زيادة أن أي ،0.01 معنوية مستوى  عند العالقة معنوية يعني مما
 .التنافسية قدرتها في زيادة يصاحبها النظم في البشرية

 :التالي بالشكل االنحدار معادلة صياغة يمكن االنحدار نموذج معالم تقدير بعد
Y = 1.061 + 0.688 *X + ε 

 حيث:
Y  تدعيم القدرة التنافسية 
X  كفاءة وفعالية تنمية الموارد البشرية في المنظمة 
ε  الخطأ العشوائي 

 F = 229.7قيمة بلغت حيث العالقة معنوية النتائج أظهرت :النموذج معنوية اختبار
 = Tقيمة أكدت كما ،0.01 معنوية مستوى  عند معنويتها يعني مما ،0.000 معنوية بمستوى 
 معنوية داللة ذي طردي تأثير وجود أي العالقة، تلك معنوية 0.000 معنوية بمستوى  15.15
 β0.688= قيمة وتوضح التنافسية، قدرتها على بالمنظمة البشرية الموارد تنمية وفعالية لكفاءة
 بدرجة البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة زيادة أن أي التأثير، واتجاه قوة إلى تشير والتي
 .درجة 0.688 بـ التنافسية القدرة في زيادة يتبعها واحدة
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 قيمة خالل من وذلك% 37.5 للنموذج التفسيرية القدرة بلغت كما :للنموذج ريةيالتفس القدرة
R2 ،وفعالية كفاءة يشرحها التنافسية القدرة في تحدث التي التغيرات من% 37.5 نسبة أن أي 
 .البشرية الموارد تنمية

 األول للباحثين.نخلص من ذلك إلى قبول الفرض 
 بالمنظمة البشرية الموارد تنمية أسلوب بين جوهرية ارتباط عالقة توجد :الثاتى الفرض اختبار
 المتعدد االنحدار إجراء تم الفرض ذلك والختبار .للمنظمة التنافسية القدرات تدعيم ومستوى 

Multiple Regression بين Y "تابع، كمتغير" التنافسية القدرة تدعيم X " تنميةأسلوب 
 :التالية النتائج على وحصلنا ،كمتغير مستقل البشرية الموارد
"أسلوب  X"تدعيم القدرة التنافسية" كمتغير تابع،  Yنتائج االنحدار المتعدد بين  :(4) جدول

 تنمية الموارد البشرية" كمتغير مستقل
 "القدرة التنافسية" Yالمتغير التابع 

 .Sigالمعنوية  Tاختبار  االنحدار معامالت المتغير المستقل
(Constant) 0.002 3.06 0.615 ثابت االنحدار 

X 0.000 5.79 0.374 أسلوب تنمية الموارد البشرية 
R square = 0.439 

F = 148.8  Sig. = 0.000 

 بعد تقدير معامالت االنحدار أخذ نموذج االنحدار الصيغة التالية من الجدول يتضح ما يلي:
Y = 0.615 + 0.374*X + ε 

 حيث
Y .القدرة التنافسية 
X  تنمية الموارد البشريةأسلوب 
ε الخطأ العشوائي 

 وجود :يلي كما التابع المتغير على المستقل للمتغير الطردي التأثير النموذج من يتضح
 Yالتابع المتغير على ،"البشرية الموارد أسلوب تنمية" Xللمتغير  معنوية داللة ذو طردي تأثر
 القدرة في زيادة يتبعها واحدة بدرجة البشرية الموارد أسلوب تنمية فزيادة ،"التنافسية القدرة"

 .درجة 0.374 بـ التنافسية
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 يؤكد مما 0.01 من أقل معنوية بمستوى  F = 148.8 قيمة بلغت: النموذج معنوية اختبار
 .0.01 معنوية مستوى  عند النموذج معنوية
 ،5.79 النموذج في المستقلة للمتغيرات T قيمة بلغت: المقدرة المعامالت معنوية اختبار
 منهما، لكل   0.01 من أقل معنوية بمستوى " البشرية الموارد أسلوب تنمية" X للمتغير 6.55
 في الداخلة االمستقلة المتغيرات كافة معنوية أي) المقدرة المعلمات كافة معنوية على يدل مما

 (.النموذج
 المتغيرات أن على يدل مما، R square = 0.439 قيمة بلغت: للنموذج التفسيرية القدرة

 وهي التابع، المتغير في تحدث التي التغيرات من% 43.9 حوالي تشرح( المفسرة) المستقلة
 .متوسطة تفسيرية قدرة

ويتضح مما سبق وجود تأثير معنوي  .للباحثون  الثانى الفرض قبول إلى ذلك من نخلص
 شرية على تحقيق الميزة التنافسية.ألسلوب تنمية الموارد الب

 

 النتائج

  :الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة أهم نتائج
 ارتباط عالقة توجد" اإلثبات صورة في صياغته تمت والذي األول الفرض قبول تم
 حيث" التنافسية قدراتها وبين المنظمة فى البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة بين جوهرية
 كفاءة بين معنوية داللة ذات موجبة عالقة وجود الخطي واالنحدار االرتباط نتائج أظهرت
 معادلة أخذت كما ،Y التنافسية القدرة وبين X المنظمة في البشرية الموارد تنمية وفعالية
 :التالية الصورة االنحدار

Y = 1.06 + 0.688 *X + ε 

 الخطأ εالمنظمة؛  في البشرية الموارد تنمية وفعالية كفاءة Xالتنافسية؛  القدرة تدعيم Y :حيث
 .العشوائي
 والمتمثلة له التفسيرية القدرة وبلغت االنحدار، معامل ومعنوية النموذج معنوية ثبتت وقد

 .R square = 37.5% التحديد معامل قيمة في
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 بين جوهرية ارتباط عالقة توجد" اإلثبات صورة في صياغته تمت والذي الثانى الفرض قبول تم
 نتائج أظهرت حيث" للمنظمة التنافسية القدرات تدعيم ومستوى  البشرية الموارد تنمية أسلوب
 الموارد تنمية أسلوب بين معنوية داللة ذات موجبة عالقة وجود الخطي واالنحدار االرتباط
 :التالية الصورة االنحدار معادلة أخذت كما ،Y التنافسية القدرة وتدعيم ،X البشرية

Y=0.615 + 0.374*X + ε 

 .العشوائي الخطأ ε ؛البشرية الموارد أسلوب تنمية X؛ التنافسية القدرة Y :حيث
 له التفسيرية القدرة وبلغت االنحدار، معامالت ومعنوية النموذج معنوية ثبتت وقد
 .R square = 43.9% التحديد معامل قيمة في والمتمثلة

 

 التوصيات

أظهرت النتائج األثر اإليجابي لتنمية الموارد البشرية على تحقيق الميزة التنافسية 
 باتباع ما يلي:للمنظمات، لذا يوصي الباحثون بتنمية العنصر البشري وتطويره 

  أن يكون تولي المناصب القيادية بالمنظمات عن طريق الكفاءة والقدرة على االبتكار
والخبرة في ممارسة األعمال اإلدارية بما يضمكن تحفيز العاملين على أداء مهامهم على 

 الوجه األفضل.
  ،أال يقتصر معيار التعيين على المؤهل العلمي، بل يجب أن يشتمل على الخبرات الفنية

 ويومي مباشر اتصال لديهم الذين ألولئك بالنسبة خاصةوسابقة األعمال في مجال العمل، 
 المنظمة. لصورة جيد انطباع ترك على مجبرون  فهم الزبائن، مع

  يب لتنمية القدرات االبتكارية واإلبداعية التركيز على أنشطة التطوير والبحوث والتدر
 للعاملين، ومتابعة العاملين الذين يتم تدريبهم لتقييمهم، ومتابعة اإلنجازات التي يقدمونها. 

  أهمية إشراك العاملين وتبني مقترحاتهم ومنحهم حرية أكبر لإلبداع واالبتكار، وأخذ
العمل، واألكثر معرفة في إيجاد  مقترحاتهم بعين االعتبار، ألنهم أكثر دراية بمشكالت

 الحلول.



 وآخرون  داليا صالح الدين عطية العطار
 

 292 2019يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

 ضرورة  البشرية الموارد تطوير وتنمية مجال في تدرجية الحديثة وبصفة لنظرياتا استخدام
 م أنشطة المنظمة.عمكافأة العاملين على األفكار االبتكارية التي تد
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ABSTRACT 

The goal of measuring the impact of human resources is to achieve 

competitive advantage to the Organization and applied it into industrial 

organizations, after identifying the level of perception and awareness of 

decision makers in the Egyptian industrial organizations about the 

importance of measuring the impact of human resources. To assess the 

importance of the human resources development to achieve competitive 

advantage for organizations. 

The study discovered the links between the variables and access to 

the most important results of the study through theoretical analysis and 

statistical analysis of field study and showed the positive impact of the 

human resources development to achieve competitive advantage for 

organizations. 
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