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الملخص
هد فت هذه الدراسة إلى معرفة دور ريادة األعمال في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية ،وذلك من خالل

أبعاد ريادة األعمال وهي (الثقافة الريادية ،القيادة الريادية ،التفكير الريادي ،االبداع) ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات من المبحوثين ،حيث تم توزيع ( )50استبانة على عينة الدراسة ،وتم تحليلها باستخدام
برنامج الرزم اإلحصائية (.)SPSS
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،حيث جاءت تصورات المبحوثين نحو توافر أبعاد ريادة األعمال شركات االتصاالت األردنية
على النحو اآلتي :في المرتبة األولى الثقافة الريادية وجاءت بمتوسط مرتفع بلغ ( ،)4.47والمرتبة الثانية التفكير الريادي ،حيث جاءت
بمتوسط حسابي مرتفع ،وبلغ المتوسط الحسابي لبعد التفكير الريادي ككل ( ،)4.46أما المرتبة الثالثة القيادة الريادية ،حيث جاءت
بمتوسط مرتفع وبمتوسط حسابي ( ،)4.35والمرتبة الرابعة :اإلبداع ،حيث جاء بمتوسط مرتفع وبمتوسط حسابي (.)4.22
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة اهتمام شركات االتصاالت األردنية بأبعاد ريادة األعمال ،وذلك لتمكينه من رفع

مستوى أداء الموارد البشرية فيها وتقديم منتجات وخدمات بمستوى عال ،واالهتمام بنشر ثقافة ريادة األعمال وتدريب الموارد البشرية
عليها ،وزيادة فاعلية وتعميم ثقافة الريادة ،وربط تطبيق مفاهيم ومبادئ ريادة األعمال بأداء الموارد البشرية شركات االتصاالت
األردنية.
الكلمات المفتاحية( :ريادة األعمال ،أداء الموارد البشرية ،الثقافة الريادية ،القيادة الريادية ،التفكير الريادي ،اإلبداع).

مقدمة:
يعتقد الخبراء هذه األيام أن المنظمات حتى تبقى آمنة من التغيرات البيئية والمنافسة ليس لديها خيار سوى رفع مستوى أداء
الموارد البشرية فيها ،وأن نجاح المنظمات يأتي من نوعية الموارد البشرية التي تملكها المنظمة ،واألفضل بين المنظمات التي تمتلك

أفضل هذه الموارد لتلبية متطلبات السوق والبيئة غير المؤكدة التي تعيشها بيئة األعمال في الوقت الحالي .

يعتبر تطبيق مبادئ ريادة األعمال أحد أداوات النجاة للمنظمات في الوقت الحالي ،حيث تتيح لها البحث عن الطرق والوسائل الجديدة

التي تجعل المنظمة تسير في طريق اإلبداع واالبتكار والنمو واالستم اررية ،وتحقق األداء األفضل ،حيث إن الريادة تبحث عن الحاجات

والرغبات للموارد البشرية فيها ،وتعمل على إشباعها بطرق أفضل من خالل الحصول على أكثر جودة وأقل تكلفة من خالل االهتمام
باألفكار االبداعية للموارد البشرية ،فالمنظمات تحفز وتدعم عامليها لتقديم أفكار إبداعية والعمل على تطبيقها ،ودعمهم لتحمل
المخاطرة في سبيل مجاراة التغيير في األسواق وفي الرغبات ،مع االبداع في كيفية الحصول على األموال وكيفية استثمارها بطريقة
تلبي أيضاً حاجات المستثمرين وأصحاب األعمال.

تحتل المنظمات الريادية دائما المقدمة في بيئة األعمال ،حيث تمتلك التناغم بين ما تمتلكه من مبادرات وقدرات فنية ،وتهتم بالتخطيط
اإلستراتيجي وامتالك الرؤية الثاقبة ألهداف المنظمة الريادية ،حيث تمنحها الفرصة للوصول إلى مركز تنافسي للدخول إلى عالم
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المنظمات المتميزة ،وحتى يتحقق ذلك كله فإن هناك العديد من المبادئ والمحاور العملياتية التي على المنظمات الريادية أن تتبناها
لتجسيدها في بنائها التنظيمي كاالبتكار واالبداع ،والبحث والتطوير والقاعدة المعرفية والممارسات اإلدارية المتميزة (الجازي)2014 ،
إن ريادة االعمال ليست مهمة فقط للمنظمة نفسها ،بل إنها تلعب دو اًر رئيسياً في اقتصاد البالد ألنها تخلق فرص عمل جديدة حيث
توظيف أشخاص آخرين إلنشاء الشركة وتطويرها وديمومتها ،كما أنها تساعد على تقديم منتجات وأفكار جديدة إلى السوق ،حيث إن

األفكار اإلبداعية لريادة األعمال تشجع أن يكون عالمنا متقدماً في مجاالت الثقافة ،والعلوم ،والتكنولوجيا (.)Mateus et al., 2019
يعتبر أداء الموارد البشرية مورداً مهماً في أي مؤسسة من أهم مواردها ،ومن أهم األصول التي تملكها ،إذ ال يمكن تحقيق نجاح أي
منظمة وتحقيق أهدافها بدون الموارد البشرية التي يجب على المنظمة أن تسعى بشكل كبير لالهتمام بها ،وتسعى لالستثمار في تنمية
مهارات مواردها البشرية حتى تصبح قادرة على تحقيق أهدافها وتساعدها في مواجهة جميع التغيرات والتحديات المختلفة (Ghalem

)et al., 2017

مشكلة الدراسة
إن تﻁﻭيﺭ مفاهيم الﺭياﺩﺓ تساهﻡ في رفع مستوى أداء الموارد البشرية في المنظمات ،وتحقيق مستوى أداء عال لقطاع

ﺍالتصاالﺕ في ﺍألﺭﺩﻥ ،مما يﻭﺩﻱ ﺇلى ﺯياﺩﺓ قﺩﺭﺓ ﺍلمنﻅماﺕ على ﺍلمنافسة مﻥ خالل خفﺽ ﺍلكلﻑ ﻭتحسيﻥ ﺍلجﻭﺩﺓ ،ﻭتقﺩيﻡ سلع
ﻭخﺩماﺕ مميﺯﺓ عﻥ غيﺭها ،ويتولد لديها االستعداد إلدارة وتنظيم وتطوير المشروعات بالتزامن مع التأثر بالمخاطر بهدف الوصول
إلى األرباح ،حيث تعتمد ريادة األعمال على المبادرة بإنشاء أعمال جديدة؛ عن طريق االستفادة من الموارد المتاحة ،والعمل وزيادة
رأس المال الذي ُيساهم في الحصول على األرباح ،وفي نفس الوقت تقديم خدمات أو سلع جديدة للمجتمع.
ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة من خالل االجابة على السؤال الرئيس التالي:
" ما هو دور ريادة األعمال في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية"؟.
ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما هو دور الثقافة الريادية في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية؟.
 .2ما هو دور القيادة الريادية في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية؟.
 .3ما هو دور التفكير الريادي في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية؟.
 .4ما هو دور االبداع في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية؟.
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أهداف البحث:
يهدف البحث إلى ما يلي:
 .1معرفة دور ريادة األعمال في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
 .2التعرف على دور الثقافة الريادية في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
 .3التعرف على دور القيادة الريادية في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
 .4التعرف على دور التفكير الريادي في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
 .5التعرف على دور االبداع في أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
 .6معرفة مستوى تطبيق مفاهيم الريادة ومعرفة مستوى أدء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.

أهمية البحث:
اوآلً :األهمية العلمية للبحث ،تنبع أهمية البحث العلمية من خالل استكشاف:
 .1الدور الذي تلعبه ريادة األعمال في تحسين أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت األردنية.
 .2أهمية أداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت األردنية ودورها في عملية االبتكار واالبداع واستم اررية شركات االتصاالت األردنية
وتحقيق التميز بالنسبة لهذه الشركات.
 . 3توضيح أهمية العالقة بين تطبيق مبادئ الريادة وأداء الموارد البشرية في قطاع االتصاالت األردنية.
ثانياً :األهمية العملية للبحث ،تنبع أهمية البحث العلمية من خالل استكشاف:
 .1أهمية الدور الذي تلعبه ريادة األعمال في المساهمة في رفع مستوى أداء الموارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية.
 .2أهمية تحسين مستوى أداء الموارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية ودورها في تحسين اداء القطاع ككل.
 .3دور قطاع االتصاالت في تعزيز االقتصاد األردني وزيادة مستويات االستثمار ودورها في تنمية المجتمع.
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فرضيات ونموذج البحث:
فرضيات البحث:
بناء على ما تناولته مقدمة ومشكلة الدراسة قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية  :H1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  )α ≥ 0.05بين ريادة األعمال وتحسين أداء الموارد
البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى  : H1:1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )  )α ≥ 0.05بين الثقافة الريادية وأداء
الموارد البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
الفرضية الفرعية الثانية  H1:2توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )  )α ≥ 0.05بين القيادة الريادية وأداء الموارد
البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
الفرضية الفرعية الثالثة  H1:3توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  )α ≥ 0.05بين التفكير الريادي وأداء الموارد
البشرية في قطاع االتصاالت االردنية.
الفرضية الفرعية الرابعة  H1:4توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  α ≥ 0.05االبداع وأداء الموارد البشرية في
قطاع االتصاالت االردنية.
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أنموذج البحث
المتغير التابع

المتغير المستقل

الريادة
الثقافة الريادية

H1

H1:1

القيادة الريادية

أداء الموارد البشرية

H1:2

H1:3

االبداع
التفكير الريادي
حدود البحث:

H1:4

يتناول البحث موضوع ريادة األعمال ودورها في تحسين أداء الموارد البشرية ،وذلك بالتطبيق على العاملين في قطاع
االتصاالت األردنية خالل العام . 2020

الدراسات السابقة:
تناول الباحث بعض الدراسات السابقة ،للوقوف على أهم الموضوعات التي تناولتها ،والتعرف على األساليب واإلجراءات التي
تبنتها ،والنتائج التي توصلت إليها ،لبيان الفجوة البحثية وما يتميز به البحث الحالي:
 .1دراسة شبات والمصري ( ،) 2020بعنوان "دور أبعاد الريادة االستراتيجية في تعزيز الذاكرة التنظيمية :دراسة ميدانية على شركة
أوريدو فلسطين لالتصاالت الخلوية" ،هدف البحث الى معرفة دور الريادة اإلستراتيجية في تعزيز الذاكرة التنظيمية في شركة الوطنية
لالتصاالت ،استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ،قام الباحث بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات ،تكونت عينة الدراسة من

( )39موظفاً ،توصل البحث إلى عدة نتائج ،من أهمها :أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات أبعاد الريادة اإلستراتيجية والذاكرة
التنظيمية بلغ ( ،)%85كما أظهرت النتائج أيضاً وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد الريادة اإلستراتيجية والذاكرة
التنظيمية ،وتبين أن المتغيرات المؤثرة على الذاكرة التنظيمية وبشكل فعال هي :القيادة الريادية ،التفكير االستراتيجي.
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 .2دراسة النسور وخليفات ( )2019بعنوان " أثر الريادة الرقمية في األداء التنظيمي من وجهة نظر مديري شركات صناعة األدوية"،
هدفت هذه الدراسة إلى إختبار أثر تطبيق الريادة الرقمية في األداء التنظيمي في الشركات الصناعية العاملة في الصناعات الدوائية،

تم تصميم استبانة لجمع بيانات الد ارسة ،تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية وعددها ()12
شركة ،تم تحديد عينة الدراسة من المديرين ورؤساء األقسام ،تم توزيع ( )150استبانة ،توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :وجود عالقة
أثر ذات داللة إحصائية لتطبيق الريادة الرقمية ،واألداء التنظيمي.
 .3دراسة اللوح ( ،) 2017بعنوان "أثــر العوامل الريادية في تحقيق التميـ ــز المؤسسي" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل
الريادية تحقيق التميـ ــز المؤسسي ،تم تطبيق الدراسة على موظفي شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين ،تمثل مجتمع الدراسة

من موظفي شركات الوساطة لألوراق المالية والبالغ عدهم ( )133موظف ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم

االستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى اتجاهات العاملين لدى شركات الوساطة لأللوراق المالية حول عوامل الريادة
كان مرتفعاً ،أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين جميع أبعاد الريادة والتميز المؤسسي.
 .4دراسة الناصري وسلمان ( .)2016بعنوان "ريادة المنظمات في إطار ممارسات القيادة اإلستراتيجية" .هدفت الدراسة إلى معرفة
تأثير القيادة االستراتيجية والتي شملت (تحديد التوجه االستراتيجي ،اكتشاف المقدرات الجوهرية و المحافظة عليها ،تطوير رأس المال

البشري ،و الحفاظ على ثقافة تنظيمية مؤثره ،و إيجاد رقابة تنظيمية متوازنة) في الريادة بأبعادها وهي (اإلبداع ،المخاطرة ،االستباقية.
و االستقاللية ،أجريت الدراسة على مجموعة من رؤساء الهيئات واألقسام في (شركة المشاريع النقطية) .تكون مجتمع البحث من

(مدير هيئة ،مدير قسم ،مدير مشروع) وبلغ عددهم ( )74فردا اآلن عدد االستبانات المعاده كانت ( )66استبانة و التي اشتملت على
( )45فقرة ،والتي خضعت للتحليل اإلحصائي واعتمد البحث أساليب اإلحصاء الوصفي ،معامل ارتبا سبيرمان ،وتوصل البحث إلى
مجموعة من االستنتاجات أهمها :سجلت نتائج التحليل اإلحصائي أن جميع عالقات االرتبا والتأثير لممارسات القيادة االسترايجية

كانت عالقة ايجابية و ذات داللة معنوية.
 .5دراسة الجازي ( )2014بعنوان "أثر الريادة اإلستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية في شركة االتصاالت األردنية"  ،هدفت الدراسة
إلى تحليل أثر الريادة اإلستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية في شركة االتصاالت األردنية ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي ،قام الباحث بتصميم استبانة ،وقد كانت أهم النتائج :أن مستوى الريادة اإلستراتيجية في شركة االتصاالت كانت مرتفعة،
وتبين أيضا وجود أثر ألبعاد الريادة في تحقيق الميزة التنافسية وبنسبة (.)%63
 .6دراسة ) (Mehdi & Daniel, 2016بعنوان "الرضا الريادي عن أداء الموارد البشرية" ،هدفت الدراسة إلى معرفة مدى رضا

الريادي ين في األعمال عن أداء الموارد البشرية ،تم إجراء الدراسة على عينة مكونة من الرؤساء التنفيذيين في ( )530شركة ،تبين من
نتائج الدراسة ان هناك رضا عن ريادة األعمال على الرغم من إمكانية تحسين ممارسات إدارة الموارد البشرية ،وتبين أيضا أنه فشلت
العديد من الشركات ف ي بنغالديش وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في االستفادة من أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية
وتواصل االعتماد على مناهج إدارة الموارد البشرية غير الرسمية.
 .7دراسة ) (Lei & Tsai, 2016هدف هذا البحث التعرف على أهمية االبتكار التعاوني في ريادة األعمال ،حيث يمكن أن يساعد
االبتكار التعاوني من خالل مشاركة األفكار والمعرفة والخبرة والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والكبيرة على المشاركة بنجاح في
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ريادة األعمال اإلستراتيجية ،وتم القيام بتحليل الحالة الحقيقية لمنظمة موجهة نحو البحث وحاضنتها لتعزيز الفرض بأن الشراكة
والشبكة المشتركة بين المنظمات ،والتعلم المشترك ،وتخصيص الموارد والخيارات الحقيقية حيث تبين من النتائج أن جميعها لها تأثير
إيجابي على أداء االبتكار لكل من المؤسسة الموجهة للبحث والشركات الناشئة في الحاضنة.
 .8دراسة ) ، (Javad, et. al., 2015بعنوان "ريادة األعمال التنظيمية وأثرها على أداء الهيئات الحكومية ،هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على دور ريادة األعمال على األداء التنظيمي للهيئات الحكومية ،أجريت الدراسة على ( )70منظمة حكومية ،حيث أدت
موجة جديدة من التغيير في المجتمعات والتكنولوجيا الجديدة واالبتكار إلى مسؤولية الشركات إلى أداء يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

لتحقيق مهامهم وأهداف المنظمات الجديدة ،حيث تبين أنه يجب أن تكون المنظمات مبتكرة ،واستباقية من خالل ممارسة ريادة األعمال
التنظيمية ،وذلك بسبب زيادة المنافسين الجدد وبسبب الشعور بعدم الثقة في ممارسات اإلدارة التقليدية في المنظمات ،واعطاء الفرصة
لرواد األعمال لتحفيز ريادة األعمال في المنظمة ،وتبين أنه يمكن أن تحدث ريادة األعمال في المنتجات والخدمات أو العمليات .ومن
ثم فإن المنظمات من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتغلب على التحديات البيئية تحتاج إلى رجال أعمال ،وتشير النتائج الرئيسية
لهذه الدراسة إلى عدم وجود توجه ريادي وإدارة ريادية في المنظمات الحكومية؛ ومن ثم ،ال توجد ريادة تنظيمية في هذه المنظمات.
 .9دراسة ) (Mateus, et. al. 2019بعنوان " ريادة األعمال وإبداع الموظف ودورها في أداء الموظف" ،تهدف هذه الدراسة إلى
فحص وتحليل دور القيادة الريادية المتغيرة وتأثير أنظمة العمل عالية األداء وإبداع الموظف على أداء الموظف ،وهدفت أيضا إلى

تحليل ودراسة تأثير أنظمة العمل عالية األداء على إبداع الموظف وأداء الموظف ،أجريت الدراسة على العاملين في تيمور ليشت ،بلغ
حجم العينة ( )200موظف ،تظهر نتائج الدراسة أن نظام العمل عالي األداء له تأثير إيجابي كبير على إبداع وأداء الموظف ،كما أن
إبداع الموظف له تأثير إيجابي كبير على أداء الموظف ،كما تبين من نتائج التحليل أن القيادة الريادية تلعب دور الوسيط في العالقة
بين أنظمة العمل عالية األداء وأداء الموظف.
 .10دراسة ) ، )Abolghasem et al., 2014بعنوان " ريادة األعمال للمنظمات وأداء المنظمات دور هام للمؤسسات الصغيرة

والمتوسطة" ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور ريادة األعمال في أداء المنظمات ،بينت الدراسة أن العصر الحالي هو عصر التنافس

على الموارد ورؤوس األموال ،وأن البلدان وحتى البلدان النامية تحاول استخدام الموارد ورؤوس األموال من خالل االستفادة من

المتعلمين وذوي الخبرة وتطوير دورة نموهم وتطورهم وتحقيق االبتكار ،وأن الوصول إلى هذه االبتكارات تؤدي إلى إنعاش االقتصاد
لكل منها وهذا الدور تقوم به ريادة األعمال ،وأن ريادة األعمال تلعب دو ار رئيسيا في النمو االقتصادي والتنمية في البلدان ،وأن تطبيق
مبادئ ريادة األعمال يضمن البقاء لمتطلبات االبتكار وخلق منتجات وخدمات جديدة ،وأن التنمية االقتصادية في عالم اليوم تقوم على

االبتكار واإلبداع وتطبيق ريادة األعمال.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة ،أنه اتفقت جميع الدراسات السابقة على إتباع المنهج الوصفي التحليلي ،وجميع
الدراسات السابقة استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وهدفت إلى توضيح أهمية الريادة كأداة فعالة في التأثير على أداء
الموارد البشرية ،وأكدت الدراسات السابقة على اهتمام المنظمات بالريادة ،ولكن خلت الدراسات العربية من بيان العالقة بين الريادة

وأداء الموارد البشرية ،وهذا ما تتميز به الدراسة الحالية.
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االطـار النظري:
أوالً :ريادة األعمال
المبدعين في مختلف مجاالت
تُ ّ
المتجددة التي تساهم باإلشارة إلى األفراد المبتكرين و ُ
عد ريادة األعمال من الظواهر القديمة و ُ
اهتم الرياديون بحساب األسعار والكميات الخاصة بالمنتجات التي
األعمال ،أما أُسس الريادة تعود إلى نظرية احتكار القلة؛ حيث ّ

بأنهم وكالء لتطبيق تغيير في
المف ّكر
االقتصادي ماركس إلى الريادين ّ
ّ
سوف تنتج؛ من أجل اتّخاذ الق اررات المناسبة لها ،ونظر ُ
ٍ
بشكل فعال في المجتمع ).(Mateus, et. al. 2019
االقتصاد؛ من خالل مساهمتهم في التأثير

بناء على نظريات كل
اكتسبت ريادة األعمال مجموعة من المفاهيم المتنوعة؛ بسبب تأثرها بالمدارس الفكرية اإلدارية التي درستها ً
اإلنتاجية
كل عناصر العملية
ّ
منها ،فتنوعت بين أهداف تحقيق االبتكار واإلبداع والربح التي شكلت جزءاً من عناصر اإلنتاج ،فشملت ّ
التي تسعى إلى استم اررية المنظمات وتميزها ).(Abolghasem et al., 2014

المخاطرة المترتبة على ذلك
عرفت ريادة األعمال ّ
تم بتأسيس األعمال المتنوعة؛ من أجل تحقيق الربح مع تقدير ُ
بأنها نشا يه ّ
) ،)Mateus et. al., 2019وعرفت بأنها مجموعة من المهارات التي تُساهم ببدء عمل جديد؛ من خالل ربطه مع القدرة على تحقيق
ظمات التي لم يسبق قيام مثلها ،أو تطوير
فرص جديدة ) ،(Javad et al., 2015وتم تعريفها بأنها
عملية خلق نوع جديد من المن ّ
ّ

منشأة قائمة بأعمالها وتسخير الفرص المتاحة لتطوير هذه المنشأة والتقدم بها بأسلوب ابتكاري ومستحدث ،ويأخذ رائد األعمال في

عملية الريادة بعين االعتبار مدى المخاطر التي يمكن أن تواجهه وكما يسلط الضوء أيضاً على العوائد التي قد يأتي بها المشروع
ّ
) ، (Suma & Lesha, 2013وعرفها شبات والمصري ( )2020بأنها القدرة على تطوير وتنظيم وإدارة مشروع تجاري صغير مع
األخذ بعين االعتبار المخاطر التي قد تحصل كنقص التمويل ،وق اررات العمل السيئة ،واألزمات االقتصادية ،ونقص الطلب في

السوق ،وذلك من أجل تحقيق ربح ،باختصار ريادة االعمال هي طريقة تنظيم العمل ،والمخاطر التي تعترضك ،واألرباح والخسائر
التي تولدها.
وعموما يمكن القول إن الريادة هي التفرد وتعتمد على النماذج الجديدة وليس العادات المتبعة من اجل الحصول على منتجات وخدمات
بطرق فريدة ،ومن ثم فهو عمل شيء جديد و ليس إتباع ما يفعله اآلخرون ،كما أن مفهوم الريادة قد تطور مع تطور نظرة الدول

لألهداف االقتصادية التي تسعى لتحقيقها ،ففي الدول المتقدمة فالريادة ترتبط باالختراعات والتفرد ،أما في الدول النامية فالريادة هي
إنشاء شيء جديد من خالل روح المبادرة وتحمل المخاطر ومن ثم تحقيق أهداف التنمية االقتصادية.
خصائص ومميزات ريادة األعمال
الطموح والدافعية لدى الرائد تقوده إلى بناء منظمة أو شركة ،الرؤية العامة أو األهداف التي تسعى المنشأة لتحقيقها باألفكار

الداعمة والقوية الفريدة من نوعها في السوق ،الوضوح للرؤى الشمولية وقابلة للتحديث والتطوير باستمرار إال ّأنها غير متكاملة ،وتحويل
األهداف المأمولة إلى واقع ملموس بالعزم واإلصرار واإلرادة ،السعي الدؤوب للرائد إلنجاح فكرته ،كما أن الرياديين يضعون نصب

أعينهم احتمالية وجود مخاطر ،ويتم بناء على ذلك حساب تكاليف المخاطر التي يمكن أن يتكبدها ،وتوضح كيفية الدخول إلى السوق
ً
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والكشف عن حاجة العميل وتلبيتها ،يمتاز الرياديون بتفكيرهم اإليجابي وقدرتهم على اتخاذ القرار المناسب في موقف ما من بين
مجموعة من الق اررات (شبات والمصري)2020 ،
تساهم المشاريع الريادية في رفع المستوى المادي لرائد األعمال والعاملين في منظمته وتنمية االقتصاد الوطني ،ومنح الموارد البشرية

الشعور بالرضا الوظيفي من خالل توفير فرص العمل ،وتنمية الصناعات القائمة وتحديثها باستمرار كما يعمل الرياديون على رفع
ّ
مستوى
تنافسية بين المنظمات القائمة ،وبالتالي إيجاد المنتجات
بيئة
وخلق
االقتصادي،
النمو
فع
ر
إلى
يقود
الذي
مستوى الدخل القومي
ّ
ذات الجودة األعلى ،وتقديم عدد أكبر من الخدمات والمنتجات لألفراد وإيجاد أسواق جديدة واستحداثها ،كما يمتاز الرياديون بالشعور
باالستقاللية ،وتحقيق التحرر من االتكال على ما يقوم به اآلخرون من مهام ووظائف ،وإعطاء الحافز والدعم الكامل لتحقيق إنجازات

غير مسبوقة (رجم ومناصرية.)2019 ،
إن وجود ريادة األعمال في القطاعات االقتصادية المتنوعة يشكل أهمية كبيرة؛ حيث تساهم بالتأثير على االقتصاد والفكر اإلداري
عد ريادة األعمال من آليات التطوير االستراتيجي ،تشكل ريادة
تتميز ريادة األعمال بمجموعة من المميزات وهي :تُ ّ
اإلستراتيجي؛ لذلك ّ
األعمال جزءاً من مدخالت اتّخاذ الق اررات المرتبطة باستخدام الموارد بشكل أفضل؛ من أجل الوصول إلى توفير خدمة أو منتج جديد.

تعتمد ريادة األعمال على استخدام أساسيات اإلدارة عند اختيار النمط الخاص بالسلوك الريادي ،وتساهم ريادة األعمال بتحفيز دور
اإلبداع في المنشآت؛ عن طريق البحث عن الفرص الجديدة ،والحرص على تنفيذها من خالل االستفادة من الموارد ،تعتمد ريادة
األعمال على تنفيذ مجموعة من اإلجراءات لتعزيز تحملها للمخاطر .تساعد ريادة األعمال على تحقيق األرباح ،والمشاركة في

المجتمع من خالل دورها المهم للمنشآت ،تحتوي ريادة األعمال على مهارات إدارية تعتمد على المبادرات الفردية؛ من أجل استخدام

الموارد المتاحة بشكل أفضل ،وتهتم ريادة األعمال بتعزيز التنسيق بين العملية اإلنتاجية والجهد المبذول في العمل (اللوح،
.)2017

أهداف ريادة األعمال:
تسعى ريادة األعمال إلى تحقيق مجموعة من األهداف في بيئة العمل ،ومنها (  :)Mateus et. al., 2019تعزيز استعداد

مناخ العمل العام من أجل تنفيذ ريادة األعمال على مستوى المنظمة ،السعي إلى إنشاء مشروعات جديدة أو استحداث وحدات إدارية
داخل المنشآت ،تشجيع ودعم المبادرات الخاصة بالعاملين داخل المنظمات ،تطبيق التجديد االستراتيجي الذي يشمل إعادة التفكير

بالتوجهات والفرص المتاحة للمنشآت.
أبعاد ريادة األعمال:
اهتم الكثير من الكتاب والمفكرين بقياس ريادة األعمال ومنهم ( Mehdi & Daniel, ،)Mateus et. al., 2019
)& Lei, 2016) ،)2016

 ،(Javad et. al., 2015) ،(tsaiعن طريق استخدام عدة أبعاد ،وهو ما اعتمدت عليه الدراسة

الحالية ،وهذه األبعاد هي:
 .1الثقافة الريادية :تعبر الثقافة التنظيمية عن نظام القيم المشترك ،أي األعمال والمبادئ المهمة في المنظمة ،واالعتقادات :أي كيف
تعمل األشياء التي تصيغ الهيكل التنظيمي ،وتتضمن تحمل المخاطرة ،وتعزيز السلوك الريادي ،وتركز على مسح بيئة المنظمة:
الفرص والتهديدات ،ونقا القوة والضعف في المنظمة.
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 .2القيادة الريادية :تعني قابلية الريادي على التوقع والتصور والحفاظ على المرونة والتفكير استراتيجياً ،والعمل مع اآلخرين لبدء
التغيرات التي تخلق المستقبل ،وتعتمد على استقطاب وجذب وتنسيق الموارد وتوجيهها الستخدام األفضل نحو تحقيق األهداف.

 .3العقل الريادي :منظو اًر متجهاً باتجاه النمو الذي يروج من خالله األفراد العاملون المرونة والخلق واالبداع المستمر والتجديد ،وحتى
في ظروف عدم التأكد بوسع األفراد ذوي العقل الريادي تشخيص واستغالل الفرص كونهم يمتلكون القدرات المعرفية.
 .4اإلبداع :ويعني ﺍلتجﺩيﺩ بﻭصفه ﺇعاﺩﺓ تشكيل ﺃﻭ ﺇعاﺩﺓ عمل ﺍألفكاﺭ ﺍلجﺩيﺩﺓ الستحداث شيء جﺩيﺩ ،ﻭيتﻡ ﺍلتﻭصل ﺇلى حل خالصة
لمشكلة ما ،ﺃﻭ ﺇلى فكﺭﺓ جﺩيﺩﺓ ﻭتﻁبيقها ،ﻭإﻥ ﺍإلبﺩﺍﻉ هﻭ ﺍلجﺯء ﺍلملمﻭﺱ ﺍلمﺭتبﻁ بالتنفيذ ﺃﻭ ﺍلتحﻭيل مﻥ ﺍلفكﺭﺓ ﺇلى ﺍلمنتج أو
الخدمة.
ثانياً :أداء الموارد البشرية

مفهوم األداء
يقصد بمفهوم األداء المخرجات واألهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها عن طريق العاملين فيها ،ولذلك فهو مفهوم

يعكس كالً من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها ،أي أنه مفهوم يربط بين أوجه النشا وبين األهداف التي تسعى المنظمات إلى

تحقيقها عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملون في تلك المنظمات ).)Ghalem et. al., 2017

وتطلق كلمة األداء على عدة معاني وعبارات فهي تُعبر عن التزام الموظف بمتطلبـات وظيفته التي أسندت إليه مهامها من االلتزام
بمواعيد الدوام الرسمي في الحضور واالنصراف ،وااللتزام بواجبات ومهام الوظيفة ،وااللتزام باآلداب واألخالق الحميدة داخل المنظمـة
التـي يعمل فيها ،وتحمله لألعباء والمسئوليات المسندة على عاتقه ).)Suma & Lesha, 2013
ويرتبط مفهوم األداء بكل من سلوك الفرد والمنظمة ويحتل مكانة خاصة داخل أية منظمة باعتباره الناتج لمحصلة جميع األنشطة بها،

وذلك على مستوى الفرد والمنظمة والدولـة ،وقـد تعددت تعريفات الباحثين لألداء ،واألداء يشير إلى محصلة السلوك اإلنساني في ضـوء
اإلجراءات والتقنيات التي توجه العمل نحو تحقيق األهداف المرغوبة.)Alagaraja & Shuck, 2015).
وعرف بأنه تحقيق الشرو أو الظروف التي تعكس نتيجة ،أو مجموعة نتائج معينة لسلوك شخص معين ،أو مجموعة أشخاص
(حميدي .)2017 ،
كما أن األداء ينتج عن تفاعل العوامل التالية  (Alagaraja & Shuck, 2015):العوامل البيئية؛ وتشمل ( ظروف العمل والمعدات
والمواد والتعليم واإلشراف ،باإلضافة إلى السياسات وتصميم المنظمة والتدريب) ،واإلمكانات أو القدرة على أداء العمل ،وإد ارك الدور

أو المهمة ،والدافعية الفردية.
ومن خالل تفاعل هذه العوامل فيما بينها يتحدد مستوى األداء ،باالضافة إلى توافر الدافعية الفردية لكل فرد ومدى قوة أو ضعف هذه

الدافعية ،وتهيئة المناخ البيئي للعمل وتوافر اإلمكانات إلنجاز العمل .ولتحقيق مستوى مقبول من األداء فال بد من وجود حد أدنى من
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اإلنجاز ،لذلك فإنه ال يكفي أن يكون األفراد قادرين على العمل وإنما األهم هو أن تتوافر لديهم الرغبة في العمل ،وهذه الرغبة تتوافر
عن طريق تحفيزهم على األداء الجيد الفعال.
ويرى الباحث أن األداء ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيله لتحقيق غاية هي النتائج ،وألغراض هذه الدراسة سيتم النظر إلى األداء
على أنه الجهد الذي يبذله الموظف داخل المنظمة من أجل تحقيق هدف معين ،كونه يشير إلى تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة

الفرد ،وهو يعكس الكيفية التي يحقق بها الفرد متطلبات الوظيفة .وينبغي التمييز بين األداء والجهد المبذول ،فالجهد يشير إلى الطاقة

المبذولة ،أما األداء فإنه يقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد ،فالعامل قد يكون مجتهداً ويبذل جهداً كبي اًر في عمله ولكنه يحصل
على إنتاج قليل ،فيكون بهذه الحالة الجهد المبذول عالياً بينما األداء منخفضاً ،كما يمكن تعريف األداء من وجهة نظر الباحث على
عبر عن مدى قيام األفراد أو المنظمات بمسؤولياتهم واستخدام القدرات والمصادر
أنه :مستوى اإلنجاز(كماً وكيفاً ونوعاً) ،والذي ُي ّ
المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

عناصر أداء العاملين
يقصد به ما يقدمه ويضيفه العاملون من مخرجات عمل ،ونوعية عالقاتهم باآلخرين وانضباطهم والتزامهم باألنظمة وتعليمات
العمل .ويتم قياس هذا المتغير من خالل توافر األبعاد التالية وهو ما ستخدمة الدراسة الحالية في قياس األداء ):(Seyyedeh, 2015
 .1جودة العمل :وتشمل الدقة ،واإلتقان ،والتمكن الفني ،والقدرة على تنظيم وتنفيذ العمل ،وقلة األخطاء.
 .2كمية العمل :وتشمل حجم العمل المنجز في الظروف العادية وسرعة اإلنجاز.
 .3المعرفة وااللتزام بمتطلبات الوظيفة :وتشمل المعرفة النظرية ،والمعرفة الفنية ،والمهارة المهنية ،والمعرفة العامة عن الوظيفة
والمجاالت
المرتبطة بها ،أما اإللمام فيشمل :الجدية في العمل ،والقدرة على تحمل المسؤولية ،وإنجاز األعمال في مواعيدها ،وااللتزام بالدوام
ومدى الحاجة إلى اإلشراف.
ويعتبر أداء العنصر البشري عامالً مهماً في تحديد األداء المؤسسي العام ،وهو محصلة للتفاعل بين مهارات وقدرات األفراد في
التنظيم ،ورغبتهم واستعدادهم لبذل أقصى جهودهم لتحقيق األهداف التنظيمية المحددة (.)Ghalem et. al., 2017

الطريقة والجراءات
سوف يقدم البحث وصفاً لمنهجية الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها وطريقة اختيارها ،كما يهدف إلى توضيح خطوات بناء أداة
البحث ،والطرق اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،حيث استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي
الميداني ،واعتمدت على المصادر اآلتية :المصادر الثانوية :وتتمثل باستخدام المراجع والمصادر المتوفرة في المكتبات ،وذلك لبناء

اإلطار النظري لهذه الدراسة ومنها :الكتب ،والمقاالت ،والدراسات ،والرسائل الجامعية ،كم اعتمدت على المصادر األولية :وتتمثل

بجمع المعلومات من مصادرها بواسطة استبانة صممت لغايات هذه الدراسة قام بتطويرها الباحث ،وبتحليل هذه المعلومات لإلجابة
عن أسئلة الدراسة.
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وتم تصميم استبانه ضمن المواصفات القياسية المعتمدة بحيث تكون عدد اإلجابات وأوزانها مطابقة للمقاييس األكثر استخداماً مثل
مقياس ليكرت الخماسي ( ،)Likert Scaleوتشمل االستبانة المعلومات الكافية ،كما تتضمن الفروق الشخصية للمستجيبين.
تكون مجتمع الدراسة من العاملين في بنك شركات االتصاالت األردنية وعددها ( )3شركات وهي :شركة االتصاالت األردنية (اورانج)
لخدامت الهاتف الثابت والمحمول ،شركة زين لالتصاالت المتنقلة ،وشركة أمنية لالتصاالت المتنقلة ،حيث تم اختيار عينة عشوائية
طبقية متساوية من مجتمع الدراسة ،بلغ عدد أفرادها ( )50مبحوثاً من المستويات اإلدارية الوسطى والعليا كونهم األعرف بسياسات

الشركة وأساليب عملها.

تم تطوير استبانة الدراسة اعتماداً على اإلطار النظري والدراسات السابقة في الموضوع ،وقدرة االستبانة على استخدام مقياس تقدير
خماسي (موافق بشدة ،موا فق ،موافق إلى حد ما ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،وتم تصميم أداة الدراسة في بنائها على الدراسات
السابقة ،وسوف يتكون المقياس من جزء خاص في البيانات الديموغرافية للمستجيب ،وجزء يتعلق بمحاور الدراسة ،وبشكل مفصل

سوف تتكون أداة الدراسة من األجزاء التالية :البيانات الديموغرافية (الشخصية) :وهي بيانات عن المبحوثين تتعلق بالعمر ،المستوى
التعليمي ،المستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،ومقاييس حول أبعاد الريادة :وهي مجموعة مقاييس فرعية حول اتجاهات العاملين في
شركات االتصاالت( :الثقافة الريادية ،القيادة الريادية ،العقل الريادي) ،تم توزيع ( )50استبانة على أفراد عينة الدراسة من خالل

الباحث وتم استردادها كاملة ،ويشكل هذا الرقم ما نسبته ( )%100من مجموع االستبيانات الموزعة ،وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مما

يسهل إمكانية تعميم نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة.
أساليب معالجة البيانات وتحليلها
بعد اإلنتهاء من عملية جمع االستبيانات تم إدخال استجابات المبحوثين إلى ذاكرة الحاسوب لمعالجة البيانات التي تم الحصول
عليها من الدراسة المسحية إحصائياً لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية ) :(SPSSمقاييس اإلحصاء
الوصفي ) (Descriptive Statistic Measuresوذلك لوصف خصائص عينة الدراسة ،اعتماداً على التك اررات والنسب المئوية،

ومن اجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة أهميتها النسبية.

تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس (موافق بشدة،
موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) وهي تمثل رقمياً ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،وقد تم اعتماد المقياس التالي

ألغراض تحليل النتائج :الختبار ثبات أداة الدراسة  ، Reliabilityاستخدم الباحث اختبار كرونباخ ألفا ). (Cronbach Alpha
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جدول ()1
معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا
المجاالت

االتساق الداخلي

الثقافة الريادية

0.89

القيادة الريادية

0.86

العقل الريادي

0.83

االبداع

0.90

الدرجة الكلية (الذكاء االستراتيجي)

0.92

يشير الجدول رقم ( )1إلى درجة ثبات في استجابات المبحوثين ،ألن نسبة ألفا المعيارية أكبر من ) (60%وهي النسبة المقبولة في
بحوث العلوم اإلنسانية .مما يمكن الباحث من االعتماد على االستجابات في عملية تحليل الدراسة الحالية .حيث تم استخراج قيمة ألفا
 %92 = αوهي نسبة مرتفعة كونها أعلى من النسبة المقبولة (.)%60
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خصائص عينة الدراسة
جدول ()2
التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

العمر

المستوى التعليمي

المستوى الوظيفي

الفئات

التكرار

النسبة %

 39-30سنة

30

%60

 49-40سنه

15

%30

 50سنة فأكثر

5

%10

بكالوريوس

30

%60

ماجستير

18

%36

دكتوراة

2

%4

مدير

1

%2

نائب مدير

1

%2

رئيبس قسم

6

%12

مدير مكتب

42

%84

6

%12

14

%28

16-20سنة

21

%42

21سنة فأكثر

9

%18

Total

50

100.0

6-10سنوات
11-15سنة
الخبرة الوظيفية

نالحظ من الجدول ( )2التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة على النحو اآلتي:
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توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر :نالحظ  %60من عينة الدراسة تتراوح اعمارهم من  39-30سنة ،بينما  %30من العينة
تتراوح أعمارهم بين  49 -40سنة ،و  %10من العينة تترواح أعمارهم أكثر من 50سنة ،وهذا يعكس واقع التنوع العمري لدى
أفراد العينة واحتفاظ الشركات بموظفيا لفترات طويلة مما يعزز االستقرار الوظيفي.

-

توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي :أن النسبة األكبر من عينة الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوس ،حيث
بلغت نسبة درجة ( ،)%60تليها نسبة حملة درجة الماجستير وبلغت ( )%36ثم الحاصلين على درجة الدكتوراه وبلغت النسبة
( ،)%4وهذا يدل على أن مجتمع الدراسة متعلم ومعظمهم من حملة الشهادات الجامعية وهذا يتناسب مع متغير العمر للعينة،
ويعزى ذلك إلى طبيعية عمل الشركات التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا الحديثة.

-

توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى الوظيفي :أن النسبة األكبر من عينة الدراسة هم من فئة مدير مكتب ،حيث بلغت النسبة
( )%84من حجم عينة الدراسة ،تالها في المرتبة رئيس قسم ( ،)%12وجاء في المرتبة األخيرة مدير ونائب مدير ،وهذا يشير
إلى أن هنالك هيكل تنظيمي في شركات االتصاالت يوزع االختصاصات والمسؤوليات ويتوافق مع السلم الهرمي الوظيفي.

-

توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة الوظيفية :نالحظ أن النسبة األكبر من أفراد العينة خبرتهم تتراوح بين  20-16سنة وبنسبة
مئوية بلغت ( ،)%42تالها في المرتبة  15-11سنة وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%28وجاء في المرتبة الثالثة  21سنة فأكثر

وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%18بينما في المرتبة األخيرة من  10-6سنوات ( ،)%12وهذا يدل على ان أفراد عينة الدراسة لديهم
الخبرة في مجال العمل في شركات االتصاالت ،وهذا يعكس اختيار العينة كونهم من فئة الوظائف اإلشرافية.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للتعرف على اتجاهات أفراد العينة حول متغيرات أنموذج الدراسة ،تم استخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

والرتبة ،واألهمية النسبية عند كل فقرة وفقاً للمقياس التالي 2,49( :فأقل) ضعيف )3,49-2,5( ،متوسط 3,5( ،فما فوق) مرتفع.
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أوالً :أبعاد ريادة األعمال
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بأبعاد ريادة األعمال
المتوسط

االنحراف

الرقم

المجال

1

الثقافة الريادية

4.47

2

القيادة الريادية

4.35

0.657

3

التفكير الريادي

4.46

0.539

2

4

االبداع

4.22

0.750

4

4.40

0.477

-

الدرجة الكلية (ريادة األعمال)

الرتبة

الحسابي

المعياري
0.610

1
3

يبين الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.47 - 4.22حيث جاء ُبعد الثقافة الريادية في المرتبة األولى
بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.47وإنحراف معياري ( ،).610بينما جاء بعد االبداع في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)4.22وبلغ المتوسط الحسابي لبعد التفكير الريادي ككل ( ،)4.46بينما بعد القيادة الريادية في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي
( ،)4.35نالحظ بأن العاملين في شركات االتصاالت لديهم معرفة بأبعاد ريادة األعمال.
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وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل بعد على حدة ،حيث كانت على
النحو التالي:
البعد األول :الثقافة الريادية
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالثقافة الريادية
المتوسط

االنحراف

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

تقدم الشركة خدمات متميزة تجذب الزبائن إليها.

4.60

2

تسعى الشركة إلى تحقيق الجودة في منتجاتها.

4.68

0.670

3

تمتلك الشركة ميزة تنافسية خاصة بها.

4.50

0.678

3

4

تسعى الشركة إلى التحديث والتطوير باستمرار.

4.38

0.490

4

الثقافة الريادية

4.46

0.657

-

الحسابي

المعياري
0.495

2
1

يبين الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ( ،)4.68-4.38حيث جاءت الفقرة ( )2تسعى الشركة إلى تحقيق
الجودة في منتجاتها في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.68والفقرة ( )1تقدم الشركة خدمات متميزة تجذب الزبائن
إليها في المرتبة الثانية ،بينما جاءت الفقرة ( )4في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.38تسعى الشركة إلى التحديث والتطوير

باستمرار ،وبلغ المتوسط الحسابي لبعد الثقافة الريادية ككل ( ،)4.46وإنحراف معياري ( ،).657وهذا يعني بأن اإلدارة العليا تهتم
بالثقافة الريادية.
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البعد الثاني :القيادة الريادية
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالقيادة الريادية
الرقم

المتوسط

الفقرات

االنحراف

الرتبة

الحسابي

المعياري

1 .1تضع الشركة لها رؤية متميزة باستمرار.

4.56

0.463

2

6 .2تكافئ الشركة العاملين المتميزين فيها.

4.40

0.611

4

تسعى الشركة إلى إحداث التغيير في سياق العمل
7 .3
واالجراءات.

4.70

0.613

1

4.46

0.495

3

4.47

0.610

-

.4

تضع الشركة خطط طوارئ للمشكالت قبل وقوعها.
القيادة الريادية

يبين الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.70 -4.40حيث جاءت الفقرة ( )3تسعى الشركة إلى إحداث
التغيير في سياق العمل واالجراءت في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.70وانحراف معياري ( ).613بينما جاءت

الفقرة ( )1في المرتبة الثانية ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.56تضع الشركة لها رؤية متميزة باستمرار ،تالها في المرتبة الفقرة ( )4تضع

الشركة خطط طوارئ للمشكالت قبل وقوعها وبمتوسط الحسابي ( ،)4.46أما المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )2تكافئ الشركة العاملين
المتميزين فيها ،وهذا يعني بأن لدى اإلدارة العليا مستوى مرتفع من القيادة الريادية.
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البعد الثالث :التفكير الريادي
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالتفكير الريادي
الرقم

الفقرات

.1
.2
.3
.4

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

الرتبة

تتعرف الشركة على الفرص الريادية قبل غيرها من الشركات4.58 .

0.859

1

4.10

0.544

3

4.46

0.762

2

3.90

0.909

4

4.22

0.750

-

تقوم الشركة بالمسح الدوري للمعلومات (سوق العمل ،الزبائن،
 )...وتحديثها.
تركز الشركة على التميز في المخرجات.
تركز الشركة على اكتساب المعرفة قبل غيرها من الشركات
المنافسة.
التفكير الريادي

يبين الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( )4.58 -3.90حيث جاءت الفقرة ( )1تتعرف الشركة على الفرص

الريادية قبل غيرها من الشركات في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.58وانحراف معياري ( ).859بينما جاءت الفقرة

( )3في المرتبة الثانية ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.46تركز الشركة على التميز في المخرجات ،تالها في المرتبة الفقرة ( )2تقوم

الشركة بالمسح الدوري للمعلومات (سوق العمل ،الزبائن )... ،وتحديثها وبمتوسط حسابي ( ،)4.10أما المرتبة األخيرة الفقرة رقم ()4
تركز الشركة على اكتساب المعرفة قبل غيرها من الشركات المنافسة ،وهذا يعني بأن شركات االتصاالت تمتلك التفكير الريادي ،وأن
هذه الشركات تهتم بالتركيز على الفرص الريادية قبل غيرها من الشركات كونها تمنحها ميزة تنافسية.
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البعد الرابع :البداع
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة باالبداع
الرقم

.1

.2

.3
.4

المتوسط

الفقرات
هنالك دعم دائم ومستمر لألفكار الجديدة والحلول المبتكرة
في الشركة.
تعمل اإلدارة على مراجعة قواعد وإجراءات سير عمل
وتطويرها بشكل مستمر.
تحرص اإلدارة العليا في الشركة على االستغالل األمثل
للجهد والوقت.
تحفز إدارة الشركة الموظف المبدع في أدائه لعمله.
االبداع

االنحراف

الرتبة

الحسابي

المعياري

4.30

0.763

2

4.44

0.787

1

4.22

0.840

3

4.18

0.720

4

4.35

0.539

-

يبين الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( )4.44-4.18حيث جاءت الفقرة ( )2تعمل اإلدارة على مراجعة قواعد
وإجراءات سير عمل وتطويرها بشكل مستمر في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.44وانحراف معياري ( ،).787بينما

جاءت الفقرة ( )1في المرتبة الثانية ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.30هنالك دعم دائم ومستمر لألفكار الجديدة والحلول المبتكرة في
الشركة  ،تالها في المرتبة الفقرة ( )3تحرص اإلدارة العليا في الشركة على االستغالل األمثل للجهد والوقت وبمتوسط الحسابي
( ،)4.22أما المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )4تحفز إدارة الشركة الموظف المبدع في أدائه لعمله ،وهذا يعني بأن دعم اإلدارة العليا
لإلبداع متوفر في الشركة.
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فقرات قياس أداء الموارد البشرية
جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بأداء الموارد البشرية
الرقم

1

2
3
4

5

6

7

8

المتوسط

الفقرات
أقوم باستغالل الوقت أثناء عملي بشكل مناسب وأحافظ على
عدم ضياع الوقت بأعمال غير مفيدة.
يتوفر لدى العاملين في الشركة القدرة على استخدام مهارات
االتصال والتعامل مع الرؤساء بشكل مناسب
يتم إنجاز األعمال في الشركة بدقة.
يمتاز العاملون في الشركة بأن لديهم معرفة كافية عن كيفية
أدائهم ألعمالهم وعن طبيعة الوظيفة التي يعملون فيها.

يتوفر لدى العاملين معرفة تامة بسياسات الشركة المتعلقة
بالعمل.
يتناسب حجم العمل المنجز يومياً مع قدرات وإمكانيات العاملين
في الشركة.

يتوفر لدى العاملين القدرة على حل المشكالت والمعوقات التي
تعترض أدائهم ألعمالهم.
يختار العاملون اإلجراءات المناسبة حسب طبيعة المهام
الموكلة إليهم.
أداء الموارد البشرية

االنحراف

الرتبة

الحسابي

المعياري

4.08

0.665

4

4.02

0.937

5

4.26

0.565

3

4.74

0.565

1

3.94

0.712

7

3.96

0.968

6

4.30

0.678

2

3.74

1.065

8

4.13

0.665

-

يبين الجدول ( )8ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.74 - 3.74حيث جاءت الفقرة رقم ( )1والتي تنص على "

يمتاز العاملون في الشركة بأن لديهم معرفة كافية عن كيفية أدائهم ألعمالهم وعن طبيعة الوظيفة التي يعملون فيها" في المرتبة األولى
وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.74وانحراف معياري بلغ ( ،)0.565بينما جاءت الفقرة رقم ( )8ونصها " يختار العاملون اإلجراءات

المناسبة حسب طبيعة المهام الموكلة إليهم " بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.74وانحراف معياري ( ،(1.065وهذا يدل
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على أن مستوى أدء الموارد البشرية في شركات االتصاالت مرتفع ،ويمتاز أداؤهم بالجودة وكمية االنجاز بشكل مرتفع ،باالضافة إلى

معرفتهم التامة والجيدة بأساليب العمل واإلجراءات وأنهم يؤدون أعمالهم بكل كفاءة وفاعلية.
جدول رقم ()9

مصفوفة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مستويات أبعاد ريادة األعمال

رقم

المستوى

1

التفكير الريادي

2

الفيادة الريادية

3

البداع

4

الثقافة الريادية

الذكاء االستراتيجي

1
0.47

)**(

0.47

)**(
1

0.39

0.44

)**(

)**(

1

0.47

)**(

)**( 0.39
)**( 0.44
1
)**( 0.44

** ذات داللة إحصائية على مستوى ( )0.01 ≤ α
يتضح من جدول رقم ( )9أن درجة االرتبا لجميع ابعاد ريادة األعمال جاءت قوية نسبياً في األغلب ،وبداللة إحصائية عند مستوى (

 ،)0.01 ≤ αولها جميعاً.
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النتائج والتوصيات
 .1النتائج:
أظهرت النتائج المتعلقة من وجهة نظر العاملين من فئة المشرفين في شركات االتصاالت أن اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو

جميع متغيرات ريادة األعمال ،حيث بلغ المتوسط العام ريادة األعمال ( ،)4.40وإنحراف معياري ( ،)0.477ويالحظ ذلك من خالل
عرض النتائج الواردة في الجدول (.)3
كما دلت النتائج على وجود ذكاء مستوى عال من تطبيق مبادئ ريادة األعمال ،وأن درجة توافر جميع أبعاد ريادة األعمال مرتفعة،
كما بينت الدراسة أيضاً أنه ليس هناك نوع واحد سائد فقط  ،بل تتوافر جميع أبعاد ريادة األعمال المستخدمة في هذه الدراسة ،وقد

جاءت تصورات المبحوثين نحو توافر أبعاد ريادة األعمال كما يلي:

 المرتبة األولى :الثقافة الريادية ،حيث جاءت بمتوسط مرتفع بلغ ( ،)4.47وانحراف معياري ( ،)0.610وهذا يعني أن الثقافةالريادية متوفرة وبشكل عال لدى العاملين في شركات االتصاالت األردنية.

 المرتبة الثانية :التفكير الريادي ،حيث جاءت بمتوسط حسابي مرتفع ،وبلغ المتوسط الحسابي لبعد التفكير الريادي ككل( ،)4.46وإنحراف معياري (.)0.539

 المرتبة الثالثة :القيادة الريادية ،حيث جاءت بمتوسط مرتفع وبمتوسط حسابي ( ،)4.35وإنحراف معياري (.)0.657 -المرتبة الرابعة :البداع ،حيث جاءت بمتوسط مرتفع وبمتوسط حسابي ( ،)4.22وإنحراف معياري (.).750

 .2التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث ،يوصي الباحثا بالتوصيات اآلتية:
 .1ضرورة أهتمام شركات االتصاالت األردنية بأبعاد ريادة األعمال (الثقافة الريادية ،التفكير الريادي ،القيادة الريادية ،اإلبداع) ،وذلك
لتمكينه من رفع مستوى أداء الموارد البشرية فيها وتقديم منتجات وخدمات بمستوى عال.

 .2االهتمام بنشر ثقافة ريادة األعمال وتدريب الموارد البشرية عليها ،وزيادة فاعلية وتعميم ثقافة الريادة في شركات االتصاالت
األردنية.
 .3ضرورة إنشاء قسم متخصص في شركات االتصاالت األردنية يعنى بنشر ثقافة الريادة ،ويعنى بتطبيق أبعاد الريادة بصورة فعالة،
وتقييمها بعد التطبيق.
 .4ربط تطبيق مفاهيم ومبادئ ريادة األعمال بأداء الموارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية.
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Abstract
This study aimed to explore the role of Entrepreneurship in the performance of human resources in the Jordanian
communications sector, through the dimensions of entrepreneurship, namely (entrepreneurial culture, entrepreneurial
leadership, entrepreneurial thinking, and creativity). The study used the descriptive analytical approach, and the
questionnaire was used as a tool to collect information from respondents. Where (50) questionnaires were distributed to the
study sample, and they were analyzed using the SPSS software.
The study reached a set of results, where the respondents' perceptions towards the availability of the dimensions of
entrepreneurship for Jordanian telecom companies came as follows: Firstly, entrepreneurial culture came with a high
average of (4.47), and secondly, entrepreneurial thinking, where it came with a high arithmetic average, and the arithmetic
average After the entrepreneurial thinking as a whole (4.46), the third rank is the entrepreneurial leadership, where it came
with a high average and an arithmetic average (4.35), and the fourth rank: creativity, where it came with a high average and
an arithmetic average (4.22).
The study presented a set of recommendations, the most important of which are: the need for Jordanian
telecommunications companies to pay attention to the dimensions of entrepreneurship, in order to enable it to raise the
level of human resource performance in it and provide products and services at a high level, and to pay attention to
spreading the culture of entrepreneurship and training human resources on it, increasing the effectiveness and
generalization of the culture of entrepreneurship, and linking the application of concepts And principles of
entrepreneurship with the performance of human resources for Jordan Telecom companies
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