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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية
ذات النطاق الدولي
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الملخص:

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الوعي بالتوجه الريادي بأبعاده (الووعي بالتوجوه اداوداعيل الووعي
بالتوجووه وحووو الرةووالرعل الوووعي بالتوجووه االسووتباليل الوووعي بالتوجووه العوودا ي الت اف وويل الوووعي
بالتوجه االستقاللي) على جودع العرليات بأبعادهوا (جوودع القيوادعل جوودع الرووارد الب وريةل جوودع

خدمة الزبونل التةطيط االستراتيجي للجودعل جودع العرلياتل جودع التصريم) .أجريوت الد ارسوة
عل ووى ا وورتات االتص وواالت اتردوي ووة لات ال ط وواا ال وودعليل عاص وول الترتي ووز عل ووى راء ()295

موودً اير في ووا .اعتروودت االسووتباوة أداع لجروو البياوووات التووي تووم تحليل ووا باسووتةدا اروووام

SPSS

الستةراج الوسط الح اايل عاالوحراف الرعيواريل عاالوحودار الةطوي الرتعودد .ت ور ت الد ارسوة
االست تاجات اآلتية:

.1تريز بر توى ععي الردًرين بأبعاد التوجه الريادي.

.2تريز بر توى اهترا الردًرين بجودع العرليات عأبعادها.
.3ثبوووت حووالاية أورووولج االوحوودار الةطووي الرتعوودد لقيووال أثوور الوووعي بالتوجووه الري وادي
على جودع العرليات بصورع إجرالية عجز ية.

.4ااتوول الوووعي بالتوجووه االسووتبالي عاالسووتقاللي مرتبووة اتعلويووة فووي ت ووير مجوواالت جووودع
العرليات.
عأعحووت الد ارسووة العروول علووى اسووتدامة ععووي الروودًرين بالتوجووه الريووادي عجووودع العرليووات عفو
وظرع تكاملية.
الكلمات المفتاحية :التوجه الرياديل جودع العرليات.
Abstract
This research paper aimed at analyzing the impact of awareness towards
Entrepreneurial Orientation in all its dimensions (awareness towards innovation,
awareness towards risk, awareness towards the proactive approach, awareness
towards competitive and hostile orientation, and awareness towards independent
orientation) on the quality of operations in all its dimensions (leadership quality,
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human resource quality, customer service quality, strategic planning of quality,
quality of operations and design quality).
The study was conducted on
operationsn in accordance with the integrated view.
the Jordanian telecom Companies of International Scope. The focus was on
the views of (295) managers. The questionnaire adopted tool to collect data the were
analyzed using the (SPSS) Program to extract the arithmetic mean, the standard
deviation and the multiple linear regression.
This study included the following conclusions:
1- Excellence in the managers' awareness level of the Entrepreneurial Orientation.
2- Excellence in the managers' interest level of the quality of operations and its
dimensions.
3- The consistency of tha validity of thr multiple linear regression to measure the
impact of awareness towards Entrepreneurial Orientation on the quality of
operations totally and partially.
4- The awareness of the independent and proactive orientation occupied a ptiority
rank in interpreting the aspects of thec quality of operations.
This research paper recommended working on the sustainability of the managers'
awareness on the Entrepreneurial Orientation and the quality of
Key words:
Entrepreneurial Orientation, The quality of operations.

:المقدمة

اوواا التوجووه الريووادي عجووودع العرليووات باهترووا م ارمووز البحووو الرتةصصووة برجووا التصوواد ات
اتعر و ووا ل ع دارع العرلي و وواتل ع دارع الج و ووودع ال و وواملةل عرياد و ووة الر س و ووات العام و ووة عالةاح و ووةل

 علوود أجريووت العدًوود موون الد ارسووات التووي ت اعلووت.عالرعلوماتيووةل عالرحاسووبةل عالت وووي عالراليووة
 إال أن الرتتب لر ارات تلك الدراسات عوتا ج ا.التوجه الريادي عجودع العرليات بصورع م تقلة

عتوج ات ووا الر ووتقبلية ًالا و عجووود ووودرع فووي الد ارسووات الرابطووة اي رووا عتلووك التووي ترتووز هوودف ا

اووو ليووال أثوور التوجووه الريووادي علووى جووودع العرليووات فووي م ظرووات اتعرووا عامووة عم ظرووات
.اتعرا لات ال طاا الدعلي خاحة

ول عالتحوري عون ع احورها بصوي ة أسو لة
ا وّزت هذه اداواالية ال ظريوة العرليوة البواااين البح ت
 عرسوورت أهووداف الد ارسووة فووي التعوورف علووى.م و محاعلووة عل و الووو أعليووة بصووي ة فرلوويات

م توى ععي الردًرين في ارتات االتصاالت اتردوية لات ال طاا الدعلي بالتوجه الريادي ل ا
 عتووذلك اختبووار أثوور التوجووه الريووادي علووى جووودع العرليووات لوورن جووزء تعل و.عجووودع عرليات ووا

وورل

عم ال ووت ا لص وود الة وورعج باس ووت تاجات عتوح وويات دال ووة عم ووجرة مو و

بع وورل ال ت ووا
.الدراسة
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المشكلة:

أحبحت إااالية جودع العرليات إادى ووافذ الرعرفة ادداريوة الرعاحورع التوي ت وتح الرحود

عالتحليوولل عاتةووذت اداوواالية ألواو واي عوودع م ووا لا سوورة وظريووة خ ووعت لر ط و جوودلي محاعلووة
إظ ار االت اا عاالختالف اين رعاد الجودع عمحدثي ا عمعاحوري ال علوون لا سورة عرليوة عالعيوة

عرل على تدلي الجودع ال املة عم وا جوودع العرليوات توو وا أسوال اسوتدامة أعروا م ظروات
اتعرا عامة عارتات االتصاالت اتردوية لات ال طاا الدعلي خاحة.

علد اتةذ التوجه الريادي لات االهترا من ال ااية ال ظرية عهوو موا أاراتوه تتابوات معرقوة فوي

اقو االلتصادل عالرحاسبةل عالراليوةل عاتعروا ل عاددارع .عاصول الترتيوز علوى د ارسوة تأثيرهوا
عل ووى عرليووات الر ظرووة عأعرال ووا ع دارت ووا .عل وود أا ووارت وتووا

الد ارسووات االختبووارات الر ووحية

الريداوية الحاجة دجراء د ارسوات م وتقبلية ت و م فوي امت واف أثور التوجوه الريوادي فوي مجواالت

مت وعة لصد استارارها لتحقي استدامة ترييز أعرا م ظرات اتعرا .

عايل أن ارتات االتصاالت اتردوية لات ال طاا الدعلي اققت ت ولاي بحصول ا علوى جوودع
العرليووات .عهووو أموور حق و الرواءمووة مووا اووين الرديووة ال ظريووة ععدسووات تطبيق رووا عالتحووري عوون
درجة ععي اددارع بأبعادهرا لوع عتأثي اير.
أما أس لة الدراسة ف ي:

 -1ما م وتوى الووعي بالتوجوه الريوادي تعروا اورتات االتصواالت اتردويوة لات ال طواا
الدعلي؟

 -2مووا م ووتوى االهترووا بجووودع العرليووات فووي اوورتات االتصوواالت اتردويووة لات ال طوواا
الدعلي؟

 -3ما أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودع العرليات؟
أهمية الدراسة:

ت ب أهرية الدراسة من الحاجة لد ارسوة التوجوه الريوادي بأبعواده عجوودع العرليوات بأبعادهوا فوي

اوورتات االتصوواالت اتردويووة لات ال طوواا الوودعلي .إل ت ووال اوورتات رياد ووة علووى م ووتوى
االلتصوواد اتردوووي عالوودعلي .ف ووي تراوول أسووال ا وواء التصوواد الرعلوماتيووة عالرعرفووة عاسووتةدا

اتعروا االلكترعويووة .عتعوود جووودع العرليووات موون أاوود الرجوواالت الحيويووة عم ظووور أسووال فووي
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دراسة عتحليل الجودع بأوواع ا ع دارت ا ع ليات ا لتعزيز القدرات الت اف وية .عب وذا تظ ور أهريوة
التحقو موون أثوور الوووعي بالتوجووه الريووادي علووى جووودع العرليووات فووي اوورتات االتصوواالت لات
ال طاا الدعلي.
أهداف الدراسة

ت وودف هووذه الد ارسووة إلووى البحوول فووي أثوور الوووعي بالتوجووه الريووادي علووى جووودع العرليووات فووي

ارتات االتصاالت اتردوية لات ال طاا الدعليل عللك من خال ما ًلي:

 -1التعوورف علووى م ووتوى الوووعي بالتوجووه الريووادي تعرووا اوورتات االتصوواالت اتردويووة لات
ال طاا الدعلي.

 -2ايووان م ووتوى االهترووا بجووودع العرليووات فووي اوورتات االتصوواالت اتردويووة لات ال طوواا
الدعلي.
 -3التعرف إلى أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودع العرليات في تلك ال رتات.
فرضيات الدراسة:

اس ووتدالالي بالر ووالة عم ووا أسو و رت ع وووه وتوووا

الد ارسوووات ال ووابقةل راووون ح وويا ة ال رلو وويات

الص رية اآلتية:

ال رلية الر ي ية :ال ًوجد أثر لع داللة إاصا ية ع د م توى الداللة ) (=0.05للوعي بالتوجه

الري ووادي بأبع وواده (ال وووعي بالتوج ووه ادا ووداعيل ال وووعي بالتوج ووه وح ووو الرة ووالرعل ال وووعي بالتوج ووه
االستباليل الوعي بالتوجه العدا ي الت اف يل الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودع العرليات.
يشتق منها الفرضيات اآلتية:

 -1ال ًوجد أثر لع داللوة إاصوا ية ع ود م وتوى الداللوة ) (=0.05للووعي بالتوجوه الريوادي

بأبعوواده (الوووعي بالتوجووه اداووداعيل الوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل الوووعي بالتوجووه االسووتباليل
الوعي بالتوجه العدا ي الت اف يل الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودع القيادع.
 -2ال ًوجد أثور لع داللوة إاصوا ية ع ود م وتوى الداللوة

)(=0.05

للووعي بالتوجوه الريوادي

بأبعوواده (الوووعي بالتوجووه اداووداعيل الوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل الوووعي بالتوجووه االسووتباليل
الوعي بالتوجه العدا ي الت اف يل الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودع الروارد الب رية.
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 -3ال ًوجود أثور لع داللوة إاصوا ية ع ود م وتوى الداللوة

)(=0.05

للووعي بالتوجوه الريوادي

بأبعوواده (الوووعي بالتوجووه اداووداعيل الوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل الوووعي بالتوجووه االسووتباليل
الوعي بالتوجه العدا ي الت اف يل الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودع خدمة الزبون.
 -4ال ًوجود أثور لع داللوة إاصوا ية ع ود م وتوى الداللوة

)(=0.05

للووعي بالتوجوه الريوادي

بأبعوواده (الوووعي بالتوجووه اداووداعيل الوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل الوووعي بالتوجووه االسووتباليل
الوعي بالتوجه العدا ي الت اف يل الوعي بالتوجه االسوتقاللي) علوى جوودع التةطويط االسوترتيجي

للجودع.

 -5ال ًوجود أثور لع داللوة إاصوا ية ع ود م وتوى الداللوة

)(=0.05

للووعي بالتوجوه الريوادي

بأبعوواده ( الوووعي بالتوجووه اداووداعيل الوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل الوووعي بالتوجووه االسووتباليل
الوعي بالتوجه العدا ي الت اف يل الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودع الرعرفة.
 -6ال ًوجود أثور لع داللوة إاصوا ية ع ود م وتوى الداللوة

)(=0.05

للووعي بالتوجوه الريوادي

بأبعوواده (الوووعي بالتوجووه اداووداعيل الوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل الوووعي بالتوجووه االسووتباليل
الوعي بالتوجه العدا ي الت اف يل الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودع التصريم.
الدراسات السابقة:

هوودفت د ارسووة ( ووا يل  )2009الووى تحدًوود أثوور الجوودارات االسووتراتيجية عتح ووين الجووودع

على تحقي ت وا اتداء في ارتات ح اعة الر تجات ال ذا ية عالدعا ية في فل طين.

عتعد هذه الد ارسوة اسوتطالعيةل عحو يةل عتحليليوة توو وا اسوتطلعت ععحو ت ثوم اللوت

أثر الجدارات االستراتيجية بأبعادها (الردية الر ترتةل الرعح التعاعويةل تراين العاملينل االاداع

علووى ت وووا اتداء (الروواليل عالت اف ووي) اوجووود تح ووين الجووودع ترت يوور عسوويط بأبعوواده (القيووادعل
الترتيووز علووى الر ووارد الب وريةل الترتيووز علووى الزبووونل معرفووة الجووودعل تةطوويط الجووودعل عل ووا ا
التصووريم) فووي اوورتات ح و اعة الر تجووات ال ذا يووة عالدعا يووة فووي فل ووطين ..علوود أاووارت وتووا

الد ارسوة إلووى عالعيوة فكورع أورووولج الد ارسوة ع مااويووة ادفوادع موون توج اتووه .عتوحولت الد ارسووة إلووى
عجود أثر لي داللة مع وية للجدارات االسوت ار جية بأبعادهوا (الرديوة الر وترتةل الورعح التعاعويوةل
تراين العواملينل االاوداع) علوى تح وين الجوودع بجريو أبعادهوا باسوتا اء معرفوة الجوودع ايول لوم
ان ه اك داللة مع وية تثور الجودارات االسوتراتيجية علوى معرفوة الجوودع .ععود عجوود أثور لي
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داللووة مع ويووة لتح ووين الجووودع بأبعادهووا علووى الت وووا الرووالي .اي رووا تووان ه وواك داللووة مع ويووة

لتح ين الجودع بأبعادها على الت وا الت اف ي.

ه و وودفت د ارس و ووة (ال و ووعديل  )2011ال و ووى تحلي و وول أث و وور التوج و ووه الري و ووادي عتب و ووي اتعر و ووا
االلكترعوية علو ى أداء الرصوارف العاملوة فوي االردنل هوذا بااللوافة الوى معرفوة لبيعوة العاللوة
اين التوجه الريادي عتب ي االعرا االلكترعويوة فوي تلوك الرصوارفل علود اعترودت الد ارسوة علوى

مت يرين م تقلين التوجه الريادي (متراال بأبعاده الاالثةل االاداعية عاالستبالية عتقبل الرةوالرع)
عتب ووي االعرووا االلكترعويووة (متروواال ابعوودي ات وواع ععرو تب ووي االعرووا االلكترعويووة) عالرت يور
التوواب (متروواال بوواالداء الرولوووعي عاالداء الووذاتي للرصووارف العاملووة فووي االردنل علوود أعحووت
الد ارسووة بأهريووة ليووا ادارات الرصووارف ات ووجي مرارسووة سوولوتيات التوجووه الريووادي ب ووال عووا

عال وولوتيات االس ووتبالية عاالاداعي ووة ب ووال خ وواول لتح ووين اتداء عاي ووادع الق وودرع عل ووى مواج ووة
الر اف ة.
عهدفت دراسة (ال عديل عالة اجيل  )2013إلى تحليول أثور التوجوه الريوادي بأبعواده اداداعيوةل
عاالسووتبالية عتقبوول الرةووالر علووى أداء الرصووارف العاملووة فووي اتردن .علووم مجتر و الد ارسووة
( )33مص ورفاي عترالووت عاوودع الرعاً ووة او و ( )145موودً اير ا ووبة اسووتجابة ( .)79%جرعووت البياوووات
اواسطة استباوة طت فقرات ا أبعاد مت يري الدراسة .عتجلوت ال توا بوامتالك الرصوارف توج واي
رياد اي

م في ت ير اتداء .علد تباً ت أبعواد التوجوه الريوادي فوي درجوة تأثيرهوا علووع ت ويرها

للت ير في اتداء بةاحة تطور العاللات التجارية للرصارف(.)1
رتووزت الد ارسووة االستك ووافية للبوواااين

)et al, 2013

(Hollmanعلووى سوولوتيات التوجووه الريووادي

لل رتات لات الر اري االستراتيجية مت وعة اتعرا ترتبط ب رتات م س اتية اق ربطاي اوين

التوجووه الريووادي عفوورو للبووات البي ووةل عاوواعلوا االسووت ادع موون مقتراووات د ارسووات سووابقة بصوودد
االسووت ادع موون ت وووع س وولوتيات التوجووه الري ووادي تلووك الرتعلق ووة باالسووتبالية عأو ووطة التعاموول مو و
الةطر عااتكار الر توج من الروارد التي ت ي ا ال رامة عايادع فرو تحقي الريزع الت اف وية فوي

الص و اعة إلووافة إلووى تح ووين اتداء عال رووول عأاوورات ال تووا

اعتروواد اددارع علووى فك ورع تكوووين

سوولوتيات رياد ووة جدًوودع برووا عظووم ليرووة اتعرووا عرتووزت علووى لوورعرع االسووت ادع موون الووتعلم
التك ولوجي عااتكار الر توج(.)2
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عأاارت وتا

دراسة ) (Chen & Hsu, 2013عجود عاللة اين التوجوه الريوادي عأداء م ظروات

ير ربحية .اصل الترتيز على التوجه وحو ال ووال أجريوت الد ارسوة علوى ( )307م وتجي..

عتاو ووت العالل ووة لوي ووة ا ووين اداداعي ووة عاتداءل عأن االس ووتبالية اسو و م ف ووي اي ووادع م ووتوى اتداء.
عترالت أبعاد التوجه الريادي باداداعيةل عاالستبالية عتقبل الةطر(.)4

عهوودفت د ارسووة ) (Ou-Yang & Tsai, 2014االستك ووافية لات التوجووه الوودعلي إلووى

تقييم دعر إدارع الجودع ال املة في ت يذ إدارع االستارار عاعتردت الوثا

لقيال أثر ت يوذ إدارع

الجودع ال املة الرتعلقة بوددارع االسوتارار علوى أداء عرليوات ال ورتات متعوددع الج ويات خوال
خرووس س و وات م ووذ عووا  2008بعوود اتامووة الراليووة فووي لطوواع اتعرووا فووي الصووينل عتوواًوانل
عهووكو وووكل عس و و افورعل عتوريو ووا ال و ووراليةل عأسو ووتراليا .أاو وورات ال تو ووا

لو وورعرع تطبي و و تح و ووين

عرليووات اتعرووا  .عالتأميوود علووى افت ارلووات عورووولج إدارع الجووودع ال وواملة م ووت يداي موون فكوورع

ال ظرية الرجذرع عاصل االستعاوة بقوا م ال حص ددارع االسوتارار فوي الب ووك التجاريوةل عب ووك

االستارارل عالب وك الةاحة في الوال ات الرتحدع اتمريايةل عتح ين عرليات ا ععادع ه دست ا.

عتب وت د ارسوة ) (Roux & Bengesi, 2014فكورع ت وجي دخوو م اف وين جودد لحرا وة ال ووا.

علوود خلو هووذا الرولو لو ولاي علووى العدًوود موون م وواري اتعرووا الصو يرع عالرتوسووطة الحجووم
فووي االلتصوواد ات ال اا و ة ماوول تاوزاويووا .فحصووت الد ارسووة ثالثووة أبعوواد للتوجووه الريووادي الرتراوول
باالس ووت تاجيةل عتقب وول الةط وور عالعدا ي ووة الت اف ووية عدعره ووا ف ووي تح ووين اتداء .عأف وورات ال ت ووا

مواج ة تلك الر اري لتحد ات ترتبط بالتصاد سوا م توح .ترا أاارت ال تا

إلى لوع العاللة

اين أبعاد التوجه الريوادي عاتداء بةاحوة تقبول الةطور عالعدا يوة الت اف وية علودرع ورولج وا علوى

ت ير الت يير باتداء ا بة (.)5()72%

هودفت د ارسوة ) (Jezovita, 2015إلوى تصوريم أوروولج لتقيويم الجوودع الراليوة لعرليوات اتعروا
في لطاعات التصاد ة مت وعة م وا لطواع الرعلوموات عاالتصواالت .عاودد الجوودع بالقودرع علوى
إوجاا القيرة الرال رة للررتز عاتداء الرالي باسوتةدا ال و .الراليوة أداع لتقيويم الررتوز عاتداء

الرووالي .عرتووز اتورووولج اتقوود م تصووور اووامل للجووودع الراليووة لعرليووات اتعرووا باعتروواد دالووة

القيرة .عأجرى مقاروة الجودع اين الر ظرات الرالية ع ير الرالية في ترعاتيوا علود الول البياووات
باسووتةدا االوح وودار الرتع وودد عالتحلي وول الرري ووز للتاب ووت م وون فكو ورع اتور ووولج عدل ووة ت وويره لج ووودع
العرليات بر طور مالي.
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اوطلقوت د ارسوة ) (Change, 2015مون إاواالية محدعد وة الد ارسوات التوي اهتروت ب وم العاللوة
اووين التوجووه الريووادي عاالتصوواالت .علوود اعتروودت وظريووة أسووال الر ووارد عال ظريووة الرول يووة لب وواء
اتورولج ال ظري في محيط لا تك ولوجيا متقدمةل ايل ااعلت الدراسة باستةدا وظرية أسوال
الر ووارد استك وواف العاللووة اووين التوجووه الريووادي عاسووتراتيجيات االتصووا عوجوواح الر توووج الجدًوود
لي التك ولوجيا الرتقدمة .ايل

وتةد التوجوه الريوادي عرليوات اسوتراتيجيات االتصوا للبحول

عوون تي ي ووة ال ج وواح ال ووداخلي للر ت وووج الجدً وود لي تك ولوجي ووا تاي ووة .ف ووال ع وون ارتب ووا التوج ووه

الريووادي مو اسووتراتيجيات االتصوواالت الت ووويقية لتحقيو لات ال جوواح .عأظ وورت ال تووا

إمااويووة

استةدا وظرع أسال الروارد عال ظرية الرول يوة لت وير العاللوة اوين التوجوه الريوادي عاسوت ارتيجية
االتصا في ظل استةدا عد التأمد التك ولوجي عال ولي تعوامل عسيطة(.)6

مان ال رل من دراسة ) (Milovanovic & Kozina, 2016فحص تأثير ال وباات االسوتراتيجية

عل ووى التوج ووه الريو ووادي عاتداء لر ظر ووات اتعر ووا الصو و يرع العامل ووة فو ووي التص وواد ات أعرعبوووا.
عاصلت الد ارسوة فوي اي وة تتصو

بااللوطرالل عالعدا يوةل عالدً اميايوة .ل أظ ورت ال توا

لووع

العاللووات الت ووي تتطلوو .عع ووي اددارع لوودعر التوجووه الري ووادي ف ووي ا وواء اووباات اسووتراتيجية لتلووك
الر ظرات في ظل التصاد متقد  .علد ت ور ت الد ارسوة اداداعيوةل عاالسوتباليةل عتقبول الةطورل
عاالس ووتقاللية عالعدا ي ووة الت اف ووية تأبع وواد للتوج ووه الري ووادي .عبره ووت الد ارس ووة عل ووى عج ووود ت ووأثير

إ جاايل عي يئ للك ععياي لردًري تلك الر ظرات بةاحة االسبقياتل عال رو ال وولية ع مااويوة
اات ال الةطر عاالستقاللية ت لوك لتج  .العدا ية الت اف ية(.)7

منهج الدراسة:

استةدمت الدراسة الر

الوح ي التحليلي من أجول التعورف علوى أثور التوجوه الريوادي علوى

جووودع العرليووات فووي اوورتات االتصوواالت االردويووة لات ال طوواا الوودعلي .عتووذلك التعوورف علووى

م توى ععي الردًرين بالتوجه الريادي عدرجة االهترا بجودع العرليات في ا.
مجتمع الدراسة

ًتكوون مجترو الد ارسووة مون اوورتات االتصواالت اتردويوة لات ال طوواا الودعليل علوود توم اختيووار

( )295مدً اير من جري الر تويات اددارية في ا لدعرهم الرريز في تحدًد أبعاد التوجه الريوادي
عترتيز االهترا بجودع العرليات.
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صدق االداة

تم التحق من الصدا الظاهري تداع الدراسة من خال عرل ا على اث ي ع ر ع و هي ة

تدري ووية فووي الجامعووات االردويووة موون لعي االختصوواو فووي علووو االدارع عاالاصوواء التطبيقووي

بقصوود معرفووة ا ار ووم عاالسووت ادع موون خبورات م عللووك ل وورل التأموود موون درجووة مالءمووة حوويا ة

ويا عمدى اوترا االى ابعاد التوجه الريادي عجودع العرليات .علد توم تصووي .ال قورات
ال قرات ل ي
تعوودًالي عاووذفاي ع لووافة اداللووة رأي الرحارووين .ف ووال عوون االسووتعاوة ب ووتة خبوراء موون ال وورتات
مجتر الدراسة للتابت من مدى مالءمت ا م لبيعة عرليات ال رتات.

ثبات أداة الدراسة:

تم استةدا معامل ترعوباخ أل ا )(Cronbach Alphaل عللك ا دف استةراج معوامالت الابوات

تبعاد مت يرات أورولج الدراسة عهو ما عاس درجوة االت واا الوداخلي ل قورات االسوتباوة .ايول
ماوت ليم ترعوباخ أل وا لجريو أبعواد مت يورات أوروولج الد ارسوة علوالداع تاول مقبولوة فوي البحوو
االو وواوية .عترووا ًت و فووي الجوودع ( )1أن ليرووه تراعاووت اووين ( )0.74-0.95للوووعي بالتوجووه
الري ووادي ع( )0.93-0.71لج ووودع العرلي ووات .ف ووي ا ووذلك تتج وواعا القير ووة الرعياري ووة ( )0.70مر ووا
ً اوور ان اتسووتباوه أداع ليووال تترت و ادرجووة تبي ورع موون االت وواا الووداخلي عدرجووة ثبووات مقبووو .

.(Sekaran, (2016

جدول ( :)1قيم معامل كرونباخ ألفا ( )الختبار ثبات اداة الدراسة (االتساق الداخلي لفقرات االستبانة)
المتغيرات

الوعي بالتوجه الريادي

جودة العمليات

األبعاد

معامل كرونباخ ألفا

الوعي بالتوجه االبداعي

0.91

الوعي بالتوجه نحو المخاطرة

0.77

الوعي بالتوجه االستباقي

0.95

الوعي بالتوجه العدائي التنافسي

0.74

الوعي بالتوجه االستقاللي

0.78

جودة القيادة

0.75

جودة الموارد البشرية

0.78

جودة خدمة الزبون

0.75

التخطيط االستراتيجي للجودة

0.71

جودة المعرفة

0.93

جودة التصميم

0.92
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عرض نتائج الدراسة

ران ادجابة على االسو لة الوحو ية اداللوة لويم الوسوط الح وااي عاالوحوراف الرعيواري دجابوة

الردًرين عاودع الرعاً وة عون ابعواد مت يوري أوروولج الد ارسوة.أما اتسو لة عال رلويات االسوتداللية

فقوود ترووت ادجابووة ع ووا عالتحق و موون م ووتوى داللت ووا اداصووا ية موون خووال االسووتعاوة ا تووا
تحليل االوحدار الةطي الرتعدد.

درجة وعي المديرين بالتوجه الريادي

ًول و جوودع (  )2لوويم الوسووط الح ووااي عاالوح وراف الرعيوواري عترتيوو .اتعلويووة لدرجووة ععووي

الردًرين بالتوجه الريادي ل رتات االتصاالت اتردوية لات ال طاا الدعلي.
جدول (:)2قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب األولوية لدرجة وعي المديرين بأبعاد التوجه الريادي )(N=295
وعي المديرين بالتوجه الريادي
الوعي بالتوجه االاداعي

3.13

.99

62.6

الراب

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

3.56

.73

71.2

الااوي

الوعي بالتوجه االستبالي

3.83

.75

76.6

اتع

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

3.54

.62

70.8

الاالل

الوعي بالتوجه االستقاللي

3.11

.79

62.2

الةامس

إجرالي التوجه الريادي للردًرين

3.43

.78

-

-

أسو و رت ال ت ووا

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الوعي %

ترتيب أولوية الوعي

الرتعلق ووة بال و و ا اتع بحص ووو ال وووعي بالتوج ووه االس ووتبالي عل ووى اتعلوي ووة

اتعلووي .عجوواء الوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرع باتعلويووة الااويووة .اي رووا اصوول الوووعي بالتوجووه
العدا ي الت اف ي على اتعلوية الاالاة .عأموا الووعي بالتوجوه اداوداعي فقود اصول علوى اتعلويوة
الرابعووة .عأخووذ الوووعي بالتوجووه االسووتقاللي باتعلويووة اتخي ورع .عبصووورع عامووة تاوووت لوويم الوسووط

الح ااي فوا ليروة الوسوط الرعيواري ( .)3عي اور للوك تقوارل م وتوى اهتروا الرودًرين بالتوجوه
الريادي بصورع تلية عجز يةل عتاوت ليم االوحراف الرعياري م ة

ة عمتقاربة.

درجة وعي المديرين بجودة العمليات.

ظ وور الجوودع ( )3لوويم الوسووط الح ووااي عاالوح وراف الرعيوواري عترتيوو .اتعلويووة لدرجووة ععووي

الردًرين بجودع عرليات ارتات االتصاالت اتردوية لات ال طاا الدعلي.
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جدددول ):)3قدديم الوسددط الحسددابي واالنح دراف المعيدداري وترتيددب األولويددة لدرجددة وعددي المددديرين بجددودة عمليددات
شركات االتصاالت األردنية )(N=295
جودة العمليات
جودع القيادع

3.42

.58

68.4

الراب

جودع الروارد الب رية

3.62

.59

72.4

الاالل

جودع خدمة الزبون

3.15

.78

63.0

ال ادل

التةطيط االستراتيجي للجودع

3.28

.95

65.6

الةامس

جودع الرعرفة

3.97

.73

79.4

االع

جودع التصريم

3.87

.80

77.4

الااوي

اجرالي جودع العرليات

3.26

0.74

-

-

أس و رت ال تووا

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الوعي%

ترتيب االولوية

الرتعلقووة بجووودع العرليووات اصووو جووودع الرعرفووة علووى اتعلويووة اتعلووى موون

اهترا الردًرين .عجاء جودع التصريم باتعلوية الااوية .اي را اصل جودع الروارد الب رية علوى
اتعلوي ووة الاالاو ووة .عأم ووا بعو وود جو ووودع القي ووادع علو ووى االعلوي ووة الرابعو ووة .فو ووي ا ووين ااتو وول التةطو وويط

االسوتراتيجي للجوودع اتعلويووة الةام وة .عاصول جووودع خدموة الزبوون اتعلويووة ال ادسوة .عتاوووت

جريو لوويم الوسووط الح ووااي تبعوواد جووودع العرليووات بصووورع تليووة عجز يووة أمبوور موون ليرووة الوسووط

الح ااي الرعياري ( )3عباوحراف معياري متقارل بقيره .عي ار للك سعة اهتروا الرودًرين فوي
جودع العرليات علكن لرن اعلويات ت رن وجاح ال رتة في اي ة اعرال ا الدعلية.
اختبار الفرضيات

الختبووار ال رلووية الر ي ووة اتعلووى موون عوود حووحت ا ت ووم اسووتةدا أسوولول االوح وودار الةط ووي

الرتعدد .علبل إجراء االختبار ً ب ي التحق من عد عجود ظاهرع التداخل الةطي الرتعدد اين
أبعوواد الوووعي بالتوجووه الريووادي ترت يوور م ووتقل (الوووعي بالتوجووه اداووداعيل عالوووعي بالتوجووه وحووو

الرةو ووالرع عالو وووعي بالتوجو ووه االسو ووتبالي عالو وووعي بالتوجو ووه العو وودا ي الت اف و ووي عالو وووعي بالتوجو ووه

االستقاللي) ترا ًت

في الجدع ( )4

جدول (:)4نتائج اختبار ) (VIFللتحقق من ظاهرة التداخل الخطي المتعدد بين ابعاد الوعي بالتوجه الريادي
الوعي بالتوجه الريادي

VIF

Tolerance

الوعي بالتوجه االاداعي

4.170

0.240

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

1.077

0.929

الوعي بالتوجه االستبالي

1.255

0.797

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

1.075

0.930
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الوعي بالتوجه االستقاللي

ًت

4.591

من ال تا

0.218

الربي ة في الجدع ( )4عد عجود تداخل خطي متعدد (Multicollinearity

اووين أبعوواد الوووعي بالتوجووه الريووادي .عت توود للووك لوويم اختبووار) . (VIFايوول أن جري و تلووك القوويم
ماوت الل من القيرة الحرجة عالبال ة ( .)5ععليه فقد احب بادماان ليال أثر الوعي بالتوجوه

الريادي على جودع العرليات.
اختبار الفرضية الرئيسة

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية بمستوى معنوي) (α=0.05للدوعي بالتوجده الريدادي ألعمدال

شركات االتصاالت االردنية ذات النطاق الدولي على جودة عملياتها.

الختبووار لبووو ال رلووية الر ي ووة موون عوودم ا ً ب ووي أعال التحقو م ون لبووو ال رلوويات الر ووتقة

م ا عترا أتي:
الفرضية الفرعية االولى

ال يوجددد اثددر ذو داللددة احصددائية عنددد مسددتوى معنددوي ) (α=0.05للددوعي بالتوجدده الريددادي

(الوعي بالتوجه اإلبداعي ،الوعي بالتوجه نحو المخاطرة ،الوعي بالتوجده االسدتباقي ،الدوعي

بالتوجه التنافسي ،الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودة القيادة.

عالختبوار ال رلووية ال رعيووة اتعلوى تووم اسووتةدا أسولول االوحوودار الةطووي الرتعودد .علبوول القيووا

بوودجراء االختبووار تووم التحقو موون حووالاية اتورووولج اداللووة وتووا

تحليوول التبوواًن لالوحوودار عتروا

هو مبين في الجدع ()5
جدول ( :)5تحليل التباين لالنحدار الختبار صالحية أنموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس اثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة القيادة.
مصدر التباين
االوحدار

مجموع المربعات

51.204

درجات الحرية

5

متوسط المربعات

10.241

البوالي

48.692

289

0.168

الكلي

99.896

294

-

ت ووير ال تووا

قيمة ) (Fالمحسوبة

60.781

الداللة االحصائية

.000

ال وواردع فووي الجوودع ( )5ان ليرووة ) (Fالرح وووبة البال ووة ( )60.781أمبوور موون

ليروة ) (Fالجدعليووة عالبال ووة ( .)2.24عتوذلك ليرووة الداللووة االاصوا ية البال ووة ( )0.000عهووي

أح ر من م توى الرع وية ) .(α=0.05عيع ي هذا ثبوت حالاية أورولج االوحدار الةطوي
الرتعدد .عبالتالي ًوجد أثر للوعي بالتوجه الريادي على جودع القيادعل ععلى لوء للك راون

استةدا اسلول االوحدار الةطي الرتعدد لقيال اتثر .إل ًبين الجدع ( )6وتا جه.
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.

جدول ( : )6نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لقياس اثرالوعي بالتوجه الريادي على جودة القيادة
معامالت االنحدار ()β

الوعي بالتوجه الريادي

قيمددددددددددددددددددددددددة )(t
المحسوبة

الداللة االحصائية

المعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامالت
المعيارية)(BETA

الحد الااال

1.378

6.692

0.000

الوعي بالتوجه اداداعي

0.387

7.829

0.000

0.657

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

0.044

1.308

0.192

0.056

الوعي بالتوجه االستبالي

0.388

10.813

0.000

0.497

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

-0.027

-0.668

0.504

-0.028

الوعي بالتوجه االستقاللي

-0.232

-3.576

0.000

-0.315

معامل االرتبا الرتعدد)( R

0.716

معامل الت ير()R2

0.513

تم اسوتبعاد تول مون الووعي بالتوجوه وحوو الرةوالرع عالووعي بالتوجوه العودا ي الت اف وي ل وع
تأثيرهرووا علووى جووودع القيووادع .عي يوود للووك لوويم الداللووة اداصووا ية ل رووا عهرووا ( 0.192ع)0.504

على التواليل عهرا امبر من م توى الرع وية ).(α =0.05
ت ووير وت ووا

الج وودع ( )6ال ووى ثب وووت الدالل ووة االاص ووا ية لرع ووامالت االوح وودار) (βلك وول م وون

(الوعي بالتوجه االاداعي ,عالوعي بالتوجوه االسوتبالي عالووعي بالتوجوه االسوتقاللي) .عب واء عليوه

ًوجوود أثوور لع داللووة ااصووا ية ع وود م ووتوى مع ويووة ) (α= 0.05ل ووذه بالتوج ووات علووى جووودع
القيووادعل عي يوود للووك لوويم ( )tالرح وووبة عالبال ووة ( )3.576,10.813,7.829ترووا أن ليرووة داللت ووا

اداصا ية ( )0.000عهي أحو ر مون م وتوى الرع ويوة ) .(α= 0.05ععلوى لووء للوك تورف

ال رلووية العدمي ووة عتقب وول البدًلووة .عيع ووي ه ووذا عج ووود اث وور لل وووعي بالتوجووه الري ووادي عل ووى ج ووودع
القيادع.
مرووا

ووير الجوودع ( )6إلووى أن ليرووة معاموول الت ووير ( )R2عالبال ووة ( )0.513إلووى أن الوووعي

بالتوج ووه ادا ووداعي ,عال وووعي بالتوج ووه االس ووتبالي عال وووعي بالتوج ووه االس ووتقاللي

وور م ووا و ووبته

( )%51.3موون الت ي ورات التووي تط و أر علووى م ووتوى جووودع القيووادع .أمووا ال ووبة الرتبقيووة ()%48.7
فدو ا تعزى إلى مت يرات أخرى لم تدخل في أورولج االوحدار الةطي الرتعدد.

ت ير ليم الرعامالت الرعيارية ( )BETAللووعي بالتوج وات الرترالوة بوالوعي بالتوجوه اداوداعي

عال و وووعي بالتوج و ووه االس و ووتبالي عال و وووعي بالتوج و ووه الع و وودا ي االس و ووتقاللي عالبال و ووة (,0.497,0.315
 )0.657على التوالي إلى أثرالوعي ا اذا توج ات على جودع القيادع.
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أظ رت وتا

اختبار ال رلية ال رعية االعلوى بأووه ًوجود أثور لع داللوة ااصوا ية ع ود م وتوى

الرع وية ( (α= 0.05تبعاد الوعي بالتوجه الريادي (الوعي بالتوجه اداداعيل الووعي بالتوجوه
االستباليل عالوعي بالتوجه االستقاللي) على جوودع القيوادع .عتجودر اداوارع بوأن الووعي بالتوجوه
االستبالي هو اتمار تأثي اير على جودع القيادع ايل أن لوع ( )βال ت (.)0.388
الفرضية الفرعية الثانية

ال يوجد أثر ذو داللدة احصدائية عندد مسدتوى ) (α=0.05للتوجده الريدادي (الدوعي بالتوجده

االبداعي ،الوعي بالتوجه نحو المخاطرة ،الوعي بالتوجه االستباقي ،الدوعي بالتوجده العددائي

التنافسي ،الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودة الموارد البشرية.

عالختبووار ال رلووية ال رعيووة الااويووة تووم اسووتةدا أسوولول االوحوودار الةطووي الرتعوودد .علبوول القيووا

بدجراء االختبار تم التحق من حالاية اتورولج اداللوة وت وا

تحليول التبواًن لالوحودارل عتروا

هو مبين في الجدع (.)7
جدول (:)7تحليل التباين لالنحدار الختبدار صدالحية انمدوذج االنحددار الخطدي المتعددد لقيداس أثدر الدوعي بالتوجده الريدادي
على جودة الموارد البشرية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

االوحدار

6.303

5

البوالي

96.383

289

الكلي

102.686

294

ت ير ال تا

متوسط المربعات

1.261

قيمة ) (Fالمحسوبة

3.780

الداللة االحصائية

0.002

0.334

الواردع في الجدع ( )7أن ليرة ) (Fالرح وبة البال ة ( )3.780أمبور مون ليروة

) (Fالجدعليووة عالبال ووة ( .)2.24عتووذلك ليرووة الداللووة اداصووا ية البال ووة ( )0.000عهووي الوول

موون م ووتوى الرع ويووة

) .(α=0.05عيع ووي هووذا ثبوووت حووالاية أورووولج االوحوودار الةط ووي

الرتعدد عبالتالي ًوجد أثور للووعي بالتوجوه الريوادي علوى جوودع الرووارد الب ورية .عيراون ععلوى
لوووء للووك اسووتةدا اسوولول االوحوودار الةطووي الرتعوودد لقيووال اتثوور عيبووين الجوودع رلووم ()8

وتا جه.

جدول (: )8نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لقياس اثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة الموارد البشرية
الوعي بالتوجه الريادي

معدددددددددددددددددددددددامالت

االنحدار ()β

قيمدددددددددددددددددددددة )(T
المحسوبة

الداللة االحصائية

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامالت

المعيارية)(BETA

الحد الااال

3.876

13.376

0.000

الوعي بالتوجه االاداعي

0.003

0.040

0.968

0.005

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

-0.035

-0.742

0.458

-0.044
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.
الوعي بالتوجه الريادي

معدددددددددددددددددددددددامالت

االنحدار ()β

قيمدددددددددددددددددددددة )(T
المحسوبة

الداللة االحصائية

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامالت

المعيارية)(BETA

الوعي بالتوجه االستبالي

0.144

2.861

0.005

0.183

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

-0.041

-0.720

0.472

-0.043

الوعي بالتوجه االستقاللي

-0.175

-1.918

0.056

-0.234

معامل االرتبا الرتعدد)( R

0.248

معامل الت ير()R2

0.061

تم استبعاد تل من الوعي بالتوجه االاوداعي ,عالووعي بالتوجوه وحوو الرةوالرع ,عالووعي بالتوجوه
العدا ي الت اف ي عالوعي بالتوجه االستقاللي لرحدعد ة تأثيرها على جودع الروارد الب رية عي يد
للك ليم الداللة االاصا ية ل ا عهوي ) (0.056, 0.472, 0.458,0.958علوى التووالي عهوي أمبور

من م توى الرع وية ).(α =0.05
ت ير وتوا

جودع ( )8الوى ثبووت الداللوة االاصوا ية لرعوامالت االوحودار ) (βللووعي للتوجوه

االسوتبالي .عب واء عليوه ًوجود اثور لع داللوة ااصوا ية ع ود م وتوى مع ويوة ) (α= 0.05للووعي
بالتوجو ووه االسو ووتبالي .عي يو وود للو ووك لو وويم ) (tالرح و وووبة عالبال و ووة ( )2.862ترو ووا أن ليرو ووة الداللو ووة

االاصا ية ( )0.000ألل من م توى الرع وية ) .(α= 0.05ععلى لوء للك ترف

ال رلية

العدمية عتقبل البدًلة .عيع وي هوذا عجوود اثور للووعي بالتوجوه الريوادي بصوورع جز يوة علوى جوودع
الروارد الب رية.
مرا

ير الجدع الى أن ليرة معامل الت ير ( )R2عالبال ة ( )0.061إلى أن الوعي بالتوجوه

االسووتبالي

وور مووا و ووبته ( )%6.1موون الت ي ورات التووي تط و أر علووى جووودع الر ووارد الب ورية .أمووا

ال ووبة الرتبقي ووة ( )%93.9فدو ووا تع ووزى إل ووى مت يو ورات أخ وورى ل ووم ت وودخل ف ووي أور ووولج االوح وودار

الةطي الرتعدد.
ت ووير لوويم الرعووامالت الرعياريووة

) (BETAللتوج ووات الرترالووة (ال وووعي بالتوجووه االسووتبالي)

عالبال ة ) )0.183الى أثر الوعي بالتوجه االستبالي على جودع الروارد الب رية.
أظ رت وتا

اختبار ال رلوية ال رعيوة الااويوة بأووه ًوجود أثور لع داللوة ااصوا ية ع ود م وتوى

الرع وية ( (α= 0.05للوعي بالتوجه االستبالي علوى جوودع الرووارد الب ورية .عتجودر االاوارع بوأن
الوعي بالتوجه االستبالي هوو اتماور توأثي اير علوى جوودع الرووارد الب ورية ايول أن لووع ( )βال وت

(.)0.144
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الفرضية الفرعية الثالثة

ال يوجد اثدر ذو داللدة احصدائية عندد مسدتوى ) (α=0.05للدوعي بالتوجده الريدادي (الدوعي

بالتوجه االبداعي ،الوعي بالتوجه نحو المخاطرة ،الوعي بالتوجه االسدتباقي ،الدوعي بالتوجده

العدائي التنافسي ،الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودة خدمة الزبون.

الختبووار ال رلووية ال رعيووة الاالاووة تووم اسووتةدا اسوولول االوحوودار الةطووي الرتعوودد علبوول القيووا

بدجراء االختبار تم التحقو مون حوالاية اتوروولج اداللوة وتوا

تحليول التبواًن لالوحودارل عتروا

هو مبين في الجدع (:)9
جدول ( :)9تحليل التباين لالنحدار الختبار صالحية انموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس
أثر الوعي بالتوجه الريادي على خدمة الزبون.

مصدر التباين

مجموع المربعات

االوحدار

درجات الحرية

5

105.150

البوالي

72.414

289

الكلي

177.564

294

ت ير ال تا

قيمة ) (Fالمحسوبة

متوسط المربعات

21.030

83.930

.251

الداللة االحصائية

.000

الواردع في الجدع ( )9ان ليرة ) (Fالرح وبة البال ة ( )83.930امبر من ليرة

) (Fالجدعلية عالبال ة ( .)2.24عتذلك ليرة الداللة االاصا ية البال ة ( )0.000عهوي الول مون

م ووتوى الرع ويووة ) .(α=0.05عيع ووي هووذا ثبوووت حووالاية أورووولج االوحوودار الةطووي الرتعوودد.
عبالتالي ًوجود أثور للووعي بالتوجوه الريوادي علوى جوودع خدموة الزبوون .عيراون علوى لووء للوك
استةدا اسلول االوحدار الةطي الرتعدد لقيال اتثر .إل ًبين الجدع رلم ( )10وتا جه.

جدول (: )10نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لقياس اثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة خدمة الزبون.
الوعي بالتوجه الريادي

معامالت االنحدار ()β

قيمة ) (Tالمحسوبة

الداللة االحصائية

الحد الااال

5.885

23.433

0.000

الوعي بالتوجه االاداعي

-0.685

-11.354

0.000

-0.871

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

-0.130

-3.148

0.002

-0.123

الوعي بالتوجه االستبالي

-0.031

-0.717

0.474

-0.030

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

-0.199

-4.063

0.000

-0.158

الوعي بالتوجه االستقاللي

0.225

2.843

0.005

0.229

معامل االرتبا الرتعدد)( R

0.770

معامل الت ير()R2

0.592
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.

تم استبعاد الوعي بالتوجه االستبالي ل وع

توأثيره علوى جوودع خدموة الزبوون .عي يود للوك لويم

الداللة االاصا ية ل ا عهي ) (0.414عهي امبر من م توى الرع وية ).(α 0.05
ت ووير وتووا

جوودع ( )10الووى ثبوووت الداللووة االاصووا ية لرعووامالت االوحوودار ) (βلكوول موون

الوووعي بالتوجووه االاووداعيل عالوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل عالوووعي بالتوجووه الت اف ووي عالوووعي

بالتوجه االستقاللي .عب اء عليه ًوجد اثر لع داللة ااصا ية ع د م توى مع ويوة )(α= 0.05
ل ووذا الوووعي بالتوج ووات .عت يوود للووك لوويم ) (tالرح وووبة عالبال ووة

(2.843, 4.063, 3.148,

) 11.354, 23.433عل ووى التو ووالي .تر ووا ان لير ووة الدالل ووة االاص ووا ية ( )0.000أحو و ر م وون

م ووتوى الرع ويووة ) .(α=0.05ععلووى لوووء للووك توورف

ال رلووية العدميووة عتقبوول البدًلووة .عيع ووي

هذا عجود اثر للوعي بالتوجه الريادي على جودع خدمة الزبون.
مر ووا

ووير الج وودع الوووى ان لير ووة معام وول الت ووير ( )R2عالبال ووة ( )0.59,2ال ووى ان الووووعي

بالتوج وات

ور موا و وبته ( )%659.2مون الت يورات التوي تطو أر علوى جوودع خدموة الزبوون .أموا

ال ووبة الرتبقي ووة ( )%40.8فدو ووا تع ووزى ال ووى مت يو ورات اخ وورى ل ووم ت وودخل ف ووي أور ووولج االوح وودار

الةطي الرتعدد.
ت ير ليم الرعامالت الرعيارية ) (BETAللوعي بالتوج ات الرترالة (الوعي بالتوجه االاوداعيل
عالوعي بالتوجه وحو الرةالرعل عالتوجه العدا ي الت اف ي عالوعي بالتوجه االستقاللي) عالبال وة
) )0.229,1.158,0.123,0.871على التوالي إلى تأثير الوعي ا ذه التوج ات على جوودع خدموة
الزبون.

اظ رت وتا

اختبار ال رلوية ال رعيوة الاالاوة بأووه ًوجود أثور لع داللوة ااصوا ية ع ود م وتوى

الرع وية ( (α= 0.05تبعاد الووعي بالتوجوه الريوادي (الووعي بالتوجوه اداوداعيل عالووعي بالتوجوه
وح ووو الرةالرعلعالتوج ووه الع وودا ي الت اف ووي عال وووعي بالتوج ووه االس ووتقاللي)ل عل ووى ج ووودع خدم ووة

الزبووون .عتجوودر االاووارع بووان الوووعي بالتوجووه االسووتقاللي هووو االماوور تووأثي اير علووى جووودع خدمووة

الزبون ايل ان لوع ( )βال ت (.)0.225
الفرضية الفرعية الرابعة

ال يوجد اثدر ذو داللدة احصدائية عندد مسدتوى ) (α=0.05للدوعي بالتوجده الريدادي (الدوعي

بالتوجه االبداعي ،الوعي بالتوجه نحو المخاطرة ،الوعي بالتوجه االسدتباقي ،الدوعي بالتوجده
العدائي التنافسي ،الوعي بالتوجه االستقاللي) على التخطيط االستراتيجي للجودة.
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عالختبووار ال رلووية ال رعيووة الرابعووة تووم اسووتةدا اسوولول االوحوودار الةطووي الرتعوودد لبوول القيووا
بوودجراء االختبووار تووم التحقو موون حووالاية اتورووولج اداللووة وتووا

تحليوول التبوواًن لالوحوودار عتروا

هو مبين في جدع (.)11
جدول ( :)11تحليل التباين لالنحدار الختبار صالحية انموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس أثر الوعي بالتوجه الريادي على التخطديط
االستراتيجي للجودة.

مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات

االوحدار

38.763

5

البوالي

226.192

289

الكلي

264.955

294

ت ووير ال تووا

متوسط المربعات

7.753

قيمة ) (Fالمحسوبة

9.905

الداللة االحصائية

0.000

0.783

ال وواردع ف ووي الجوودع ( )11أن ليرووة ) (Fالرح وووبة البال ووة ( )9.905امبوور موون

ليرة) (Fالجدعلية عالبال ة ( )2.24عتوذلك ليروة الداللوة االاصوا ية البال وة ( )0.000عهوي الول

من م توى الرع وية ) .(α-0.05عيع وي هوذا ثبووت حوالاية أوروولج االوحودار الةطوي الرتعودد
عبالتالي ًوجد اثر للتوجه الريادي على التةطويط االسوتراتيجي للجوودعل عيراون علوى لووء للوك
استةدا اسلول االوحدار الةطي الرتعدد لقيال اتثر .عيبين جدع ( )12وتا جه.
جدول (: )12نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لقياس اثر الوعي بالتوجه الريادي على التخطيط االسترتيجي للجودة
الوعي بالتوجه الريادي

معددددددددامالت االنحدددددددددار

قيمدددددددددددددددددددددددددددددددة )(T

() β

المحسوبة

الداللة االحصائية

المعامالت المعيارية)(BETA

الحد الااال

3.565

8.032

0.000

الوعي بالتوجه االاداعي

-0.512

-4.802

0.000

-0.533

الوعي بالتوجه نحو المخاطرة

0.253

3.456

0.001

0.195

الوعي بالتوجه االستبالي

-0.020

-0.265

0.7910

-0.016

الوعي بالتوجه العدائي التنافسي

-0.188

-2.172

0.031

-0.122

الوعي بالتوجة االستقاللي

0.375

2.680

0.008

0.312

معامل االرتبا الرتعدد)(R

0.382

معامل الت ير()R2

0.146

تم استبعاد الوعي بالتوجه االستبالي لرحدعد ة تأثيره على التةطيط االستراتيجي للجودع.عي يد

للك ليم الداللة االاصا ية له عهي ) (0.791عهي امبر من م توى الرع وية). (α =0.05
ت ير وتا

الجدع رلم ( )12الى ثبوت الداللة االاصا ية لرعوامالت االوحودار )(βلكول مون

الوووعي بالتوجووه االاووداعيل عالوووعي بالتوجووه وحووو الرةووالرعل عالوووعي بالتوجووه العوودا ي الت اف وويل

عالوووعي بالتوجووه العوودا ي االسووتقاللي .عب وواء عليووه ًوجوود اثوور لع داللووة ااصووا ية ع وود م ووتوى
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.

مع ويوة ) (α=0.05ل وذا الووعي بالتوج وات .عت يود للوك لويم ) (tالرح ووبة عالبال وة

(2.680,

)2.172, 3.456, 4.802علووى التووالي .مرووا ان ليرووة الداللووة االاصووا ية ( )0.000الوول موون

م توى الرع وية ) .(α= 0.05ععلى لوء للك ترف

ال رلية العدميوة عتقبول البدًلوة .عيع وي

هذا عجود اثر للوعي بالتوجه الريادي على التةطيط االستراتيجي للجودع.
مرووا

ووير الجوودع الووى ان ليرووة معاموول الت ووير ( )R2عالبال ووة ( )0.146الووى ان هووذاالوعي

بالتوج ووات

وور م ووا و ووبته ( )%14.6م وون الت يو ورات الت ووي تطو و أر عل ووى التةط وويط االس ووتراتيجي

للجووودع أمووا ال ووبة الرتبقيووة ( )%85.4فاو ووا تعووزى الووى مت ي ورات اخوورى لووم توودخل فووي أورووولج

االوحدار الةطي الرتعدد.
ت ير ليم الرعامالت الرعيارية ) (BETAللوعي بالتوج ات الرترالة بالوعي بالتوجوه اداوداعيل

عالوعي بالتوجوه وحوو الرةوالرعل عالتوجوه العودا ي الت اف وي عالووعي بالتوجوه االسوتقاللي عالبال وة
) (0.312, 0.122, 0.195, 0.533على التوالي إلى تأثير الوعي ا ذه التوج وات علوى التةطويط
االستراتيجي للجودع.
اظ رت وتا

اختبار ال رلية ال رعية الرابعوة بأووه ًوجود أثور لع داللوة ااصوا ية ع ود م وتوى

الرع وية ( (α= 0.05للوعي بالتوجه اداداعيل عالوعي بالتوجه وحو الرةوالرعل عالتوجوه العودا ي

الت اف ووي عالوووعي بالتوجووه االسووتقاللي علووى التةطوويط االسووتراتيجي للجووودع .عتجوودر االاووارع إلووى

أن الوعي بالتوجه االستقاللي هو االمار تأثي اير على التةطيط االستراتيجي للجودع ايل أن لووع

( )βال ت ).(0.375

الفرضية الفرعية الخامسة

ال يوجدد اثدر ذو داللدة احصدائية عندد مسدتوى ) (α=0.05للتوجده الريدادي (الدوعي بالتوجدده

االبداعي ،الوعي بالتوجه نحو المخاطرة ،الوعي بالتوجه االستباقي ،الدوعي بالتوجده العددائي

التنافسي ،الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودة المعرفة.

عالختبار ال رلية ال رعية الةام وة توم اسوتةدا أسولول االوحودار الةطوي الرتعودد علبول القيوا

باجراء االختبار تم التحقو مون حوالاية اتوروولج اداللوة وتوا

تحليول التيواًن لالوحودارل عتروا

هو مبين في جدع (.)13
جدول ( :)13تحليل التباين لالنحدار الختبار صالحية انموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة المعرفة.
مصدر التباين
االوحدار

مجموع المربعات

97.106

درجات الحرية

5
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متوسط المربعات

19.421

قيمة ) (Fالمحسوبة

92.894

الداللة االحصائية

0.000
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البوالي

60.421

289

الكلي

157.527

294

ت ير ال تا
ليرووة)(F

0.209

الواردع في جدع ( )13أن ليرة ) (Fالرح وبة البال ة ( )92.894عهي أمبر من
الجدعليووة عالبال ووة ( .)2.24عتووذلك ليرووة الداللووة االاصووا ية البال ووة ( )0.000عهووي

ألوول موون م ووتوى الرع ويووة ) .(α=0.05عيع ووي هووذا ثبوووت حووالاية أورووولج االوحوودار الةطووي
الرتع وودد .عبالت ووالي ًوج وود اث وور للتوج ووه الري ووادي عل ووى ج ووودع الرعرف ووةل عيرا وون عل ووى ل وووء لل ووك

اس ووتةدا اس وولول االوح وودار الةط ووي الرتع وودد لقي ووال االث وور .عيب ووين ج وودع ( )14وت ووا

تحلي وول

االوحدار الةطي الرتعدد.
جدول ( : )14نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لقياس اثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة المعرفة
معامالت االنحدار ()β

الوعي بالتوجه الريادي

قيمة ) (Tالمحسوبة

الداللة االحصائية

المعامالت المعيارية)(BETA

الحد الااال

1.668

7.271

0.000

الوعي بالتوجه االاداعي

0.086

1.559

0.120

0.116

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

-0.052

-1.363

0.174

-0.052

الوعي بالتوجه االستبالي

0.708

17.717

0.000

0.723

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

0-.170

-3.782

0.000

-0.143

الوعي بالتوجة االستقاللي

0.033

0.451

0.652

0.035

معامل االرتبا الرتعدد)(R

0.785

معامل الت ير()R2

0.616

تم استبعاد تول مون الووعي بالتوجوه اداوداعي ,عالووعي بالتوجوه وحوو الرةوالرع عالووعي بالتوجوه
العدا ي االستقاللي لرحدعد ة تأثيرها على جودع الرعرفة .عي يد للك ليم الداللة االاصا ية ل وا

عهي ) (0.652, 0.174, 0.0120ف ي امبر من م توى الرع وية). (α =0.05
ت ووير وتووا

جوودع ( )14إلووى ثبوووت الداللووة االاصووا ية لرعووامالت االوحوودار ) (βلكوول موون

(الوووعي بالتوجووه االسووتبالي عالوووعي بالتوجووه العوودا ي الت اف ووي .عب وواء عليووه ًوجوود أثوور لع داللووة

إاصا ية ع د م توى مع وية ) (α= 0.05ل ذا الوعي بالتوج ات .عت يد للك ليم ) (tالرح ووبة
عالبال ووة

)3.782

(17.717,ل تر ووا أن لير ووة داللت ووا اداص ووا ية ( )0.000ال وول م وون م ووتوى

الرع ويووة ) .(α= 0.05ععلووى لوووء للووك توورف

ال رلووية العدميووة عتقبوول البدًلووة .عيع ووي هووذا

عجود اثر للتوجه الريادي على جودع الرعرفة.
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.

مرا

ير الجدع الى أن ليرة معامل الت ير ( )R2عالبال ة ( )0.616إلوى أن الووعي بالتوجوه

االستبالي عالوعي بالتوجه العودا ي الت اف وي ت ور موا و وبته ( )%61.6مون الت يورات التوي تطو أر

على جودع الرعرفة .اما ال بة الرتبقية ( )%38.4فاو ا تعزى الى مت يرات اخرى لم تودخل فوي
أورولج االوحدار الةطي الرتعدد.

ت ير ليم الرعامالت الرعيارية ) (BETAللوعي بالتوج ات الرترالة (للووعي بالتوجوه االسوتبالي

عالوووعي بالتوجووه العوودا ي الت اف ووي) عالبال ووة (0.143ل  )0.723علووى الت ووالي علووى تووأثير الوووعي
ا ذه التوج ات على جودع الرعرفة.
اختب ووار ال رل ووية ال رعي ووة االةام ووة بأو ووه ًوج وود أث وور لع دالل ووة إاص ووا ية ع وود

أظ وورت وت ووا

م وتوى الرع ويوة  (α= 0.05تبعواد الووعي بالتوجوه الريوادي (الووعي بالتوجوه االسوتبالي عالووعي

بالتوجه العدا ي الت اف ي) على جودع الرعرفوة .عتجودر االاوارع ألوى أووالوعي بالتوجوه االسوتبالي

هو اتمار تأثي اير على جودع الرعرفة ايل أن لوع ( )βال ت (.)0.708
الفرضية الفرعية السادسة

ال يوجد اثر ذو داللدة احصدائية عندد مسدتوى ) (α=0.05للتوجده الريدادي (الدوعي بالتوجده

اإلبداعي ،الوعي بالتوجه نحو المخاطرة ،الوعي بالتوجه االستباقي ،الدوعي بالتوحده العددائي
التنافسي ،الوعي بالتوجه االستقاللي) على جودة التصميم.

عالختبار ال رلية ال رعية ال ادسة تم استةدا اسلول االوحودار الةطوي الرتعودد علبول القيوا

بوواجراء االختبووار تووم التحقو موون حووالاية اتورووولج اداللووة وتووا

تحليوول التبوواًن لالوحوودار عترووا

هو مبين في جدع (.)15
جدول (:)15تحليل التباين لالنحدار الختبار صالحية انموذج االنحدار الخطي المتعدد لقيداس اثدر الدوعي بالتوجده الريدادي
على جودة التصميم.
مصدر التباين
االوحدار

مجموع المربعات

147.344

درجات الحرية

5

البوالي

43.958

289

الكلي

191.302

294

ت ووير ال تووا

متوسط المربعات

29.469

قيمة ) (Fالمحسوبة

193.742

الداللة االحصائية

0.000

0.152

الوواردع فووي الجوودع ( )15أن ليرووة ) (Fالرح وووبة البال ووة ( )193.742أمبوور موون

ليرووة) (Fالجدعليووة عالبال ووة ( .)2.24عتووذلك لير ووة الداللووة االاص ووا ية البال ووة ( )0.000عه ووي

أح ر من م وتوى الرع ويوة ) .(α=0.05عيع وي هوذا ثبووت حوالاية أوروولج االوحودار الةطوي
الرتعوودد .عبالتووالي ًوجوود اثوور للوووعي بالتوجووه الريووادي علووى جووودع التصووريم .عيراوون علووى لوووء
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للك استةدا اسلول االوحدار الةطي الرتعدد لقيال اتثر .إل ًبين جدع ( )15وتا جه.
جدول (:)16نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لقياس اثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة التصميم
معدددددامالت االنحددددددار

الوعي بالتوجه الريادي

() β

قيمة ) (Tالمحسوبة

الداللة االحصائية

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددامالت

)(Sig

المعيارية)(BETA

الحد الااال

.555

2.838

.005

الوعي بالتوجه االاداعي

-.076

-1.622

.106

-.093

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

.021

.652

.515

.019

الوعي بالتوجه االستبالي

.884

25.942

.000

.819

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

-.132

-3.443

.001

-.101

الوعي بالتوجه االستقاللي

.181

2.928

.004

.177

معامل االرتبا الرتعدد)( R

0.878

معامل الت ير()R2

0.770

تم استبعاد تل من الوعي بالتوجه االاداعي عالوعي بالتوجه وحو الرةوالرع لرحدعد وة تأثيرهروا
على جودع التصريم .عي يد للك ليم داللت روا اداصوا ية عهوي ( )0.515,0.106عهوي أمبور مون

م توى الرع وية ).(α =0.05
ت ووير وتووا

جوودع ( )16إلووى ثبوووت الداللووة االاصووا ية لرعووامالت االوحوودار ) (βلكوول موون

الوعي بالتوجه االستبالي ,عالوعي بالتوجه العدا ي الت اف وي عالووعي بالتوجوه االسوتقاللي .عب واء

عليوه ًوجود أثور لع داللوة ااصوا ية ع ود م وتوى مع ويوة ) (α= 0.05للووعي بالتوج وات .عي يود
للوك لويم ) (tالرح ووبة عالبال وة ) (2.928, 3.443, 25.942علوى التووالي .تروا أن ليروة داللت وا
اداصا ية ( )0.000ألل من م توى الرع وية ) .(α= 0.05ععلى لوء للك ترف

ال رلية

العدمية عتقبل البدًلة .عيع ي هذا عجود أثر للتوجه الريادي على جودع التصريم.
مرا

ير الجدع إلى أن ليرة معامل الت ير ( )R2عالبال ة ( )0.770إلى أن الوعي بالتوجوه

االس ووتباليل عال وووعي بالتوج ووه الع وودا ي الت اف ووي عال وووعي بالتوج ووه االس ووتقاللي

وور م ووا و ووبته

( )%77من الت يرات التوي تطو أر علوى جوودع التصوريمل اموا ال وبة الرتبقيوة ( )%23فدو وا تعوزى
الى مت يرات أخرى لم تدخل في أورولج االوحدار الةطي الرتعدد.

ت ير ليم الرعامالت الرعيارية ) (BETAللوعي بالتوج ات الرترالوة بوالوعي بالتوجوه االسوتبالي
عالوعي بالتوجه العدا ي الت اف وي عالووعي بالتوجوه االسوتقاللي عالبال وة)(0.177, 0.101, 0.819

على التوالي على أثر الوعي ا اذا توج ات رياد ة على جودع التصريم.
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.

اختبار ال رلية ال رعية ال ادسة بأوه ًوجد أثر لع داللة إاصا ية ع د م توى

أظ رت وتا

الرع ويوة (α= 0.05تبعواد الووعي بالتوجوه الريوادي (الووعي بالتوجوه االسوتباليل عالووعي بالتوجوه
العوودا ي الت اف ووي عالوووعي بالتوجووه االسووتقاللي) علووى جووودع التصووريم .عتجوودر اداووارع الووى أن
ال وووعي بالتوج ووه االس ووتبالي ه ووو اتما وور ت ووأثي اير عل ووى ج ووودع التص ووريمل اي وول أن ل وووع( )βال ووت

(.)0.884

عبع وود االوت وواء م وون اختب ووار ال رل وويات ال رعي ووة را وون اختب ووار ال رل ووية الر ي ووية م وون خ ووال

استةدا أسلول االوحدار الةطي الرتعدد .علبل القيا بدجراء االختبار تم التحق من حوالاية
اتورولج اداللة وتا
جدول رقم ( 17

تحليل تباًن االوحدارل عترا هو مبين في جدع (.)17

) :تحليل التباين لالنحدار الختبار صالحية أنموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس أثر التوجه الريادي على جودة العمليات.

مصدر التباين

مجموع المربعات

االوحدار

15.010

درجات الحرية

5

البوالي

22.617

289

الكلي

37.626

294

ت ير ال تا

متوسط المربعات

3.002

قيمة

)(F

المحسوبة

38.360

الداللة االحصائية

.000b

0.078

الواردع في جدع ( )17أن ليروة ) (Fالرح ووبة البال وة ( )38.36أمبور مون ليروة

) (Fالجدعلية عالبال ة ( .)2.24عتوذلك ليروة داللت وا اداصوا ية البال وة ( )0.000عهوي أحو ر

من م توى الرع وية ) .(α=0.05عيع ي هذا ثبوت حالاية أورولج االوحدار الةطي الرتعودد.
عبالت ووالي ًوج وود اث وور لل وووعي بالتوج ووه الري ووادي عل ووى ج ووودع العرلي وواتل ععل ووى ل وووء لل ووك را وون

استةدا أسلول االوحدار الةطي الرتعدد لقيال اتثر .عيبين جدع ( )18وتا جه.
جدول (: )18نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لقياس أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات.
الوعي بالتوجه الريادي

معددددددامالت االنحدددددددار

قيمدددددددددددددددددددددددددددددددة )(T

()β

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامالت

)(Sig

المعيارية)(BETA

الحد الااال

3.134

22.327

0.000

الوعي بالتوجه االاداعي

-0.126

-3.746

0.000

-0.349

الوعي بالتوجه وحو الرةالرع

0.005

0.228

0.820

0.011

الوعي بالتوجه االستبالي

0.278

11.384

0.000

0.581

الوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي

-0.117

-4.266

0.000

-0.202

0.032

0.729

0.467

0.071

التوجة االستقاللي
معامل االرتبا الرتعدد)( R

0.632

معامل الت ير()R2

0.399
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ت ووم اس ووتبعاد ت وول م وون ال وووعي بالتوج ووه وح ووو الرة ووالرعل عال وووعي بالتوج ووه االس ووتقاللي ل ووع
تأثيرهرا على جودع العرليات عي يد للك لويم داللت روا اداصوا ية عهوي )(0.467, 0.820ل عهوي

أمبر من م توى الرع وية ). (α=0.05
ت ير وتا

الجدع رلم ( )18إلى ثبوت الداللة اداصا ية لرعامالت االوحدار ) (βلكل من

واء
(الوعي بالتوجه االاداعي ,عالوعي بالتوجه االستبالي عالووعي بالتوجوه العودا ي الت اف وي) .عب ي
عليه ًوجد أثر لع داللة إاصا ية ع ود م وتوى مع ويوة ) (α= 0.05للووعي بالتوج وات الرياد وة
عت يوود للووك لوويم ) (tالرح وووبة عالبال ووة)(4.266, 11.384, 3.746علووى الت ووالي .ترووا أن ليرووة
الداللة اداصا ية ( )0.000ألل مون م وتوى الرع ويوة ) .(α=0.05ععلوى لووء للوك تورف

ال رل ووية العدميو ووة عتقبو وول البدًلو ووة .عيع ووي هو ووذا عجو ووود أثو وور للوعيبالتوج ووه الريو ووادي علو ووى جو ووودع

العرليات.
مرا

ير الجدع إلى أن ليرة معامل الت ير ( )R2عالبال ة ( )0.399إلى أن الوعي بالتوجوه

اداو ووداعيل عالو وووعي بالتوجو ووه االسو ووتبالي عالو وووعي بالتوجو ووه العو وودا ي الت اف و ووي ت و وور مو ووا و و ووبته
( )% 39.9موون الت ي ورات التووي تط و أر علووى جووودع التصووريم .امووا ال ووبة الرتبقيووة ( )%60.1فدو ووا

تعزى الى مت يرات اخرى لم تدخل في أورولج االوحدار الةطي الرتعدد.
ت ووير لوويم الرعووامالت الرعياريووة

) (BETAللوووعي بالتوج ووات الرترالووة (بووالوعي بالتوجووه

اداداعي عالوعي بالتوجه االستبالي عالوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي) عالبال ة (0.202, 0.581,
) .0.349على التوالي إلى تأثير الوعي ا ذه التوج ات على جودع عرليات ال رتة.
اظ وورت وت ووا

اختب ووار ال رل ووية الر ي ووة بأو ووه ًوج وود أث وور لع دالل ووة إاص ووا ية ع وود م ووتوى

الرع وية ( (α=0.05تبعاد الوعي بالتوجوه الريوادي الرترالوة بوالوعي بالتوجوه اداوداعيل عالووعي
بالتوجه االستبالي عالوعي بالتوجه العدا ي الت اف ي) على جودع العرليوات .عتجودر اداوارع بوأن
ال وووعي بالتوج ووه االس ووتبالي ت ووان اتما وور ت ووأثي اير عل ووى ج ووودع العرلي وواتل اي وول أن ل وووع( )βال ووت

(.)0.278

مناقشة النتائج:
 -درجة وعي المديرين بالتوجه الريادي:

ت ر ت الر الة إاارع عالحة إلى لرعرع استك اف مدى أهترا الردًرين بوامتالك الرعرفوة

عوون أبعوواد التوجووه الريووادي إاووداعايل عتعووامالي م و الرةووالرعل عاسووتباليةل عالت اف ووية ال ووة العدا يووة
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عاالستقاللية .عاال للك أسال ت ةيص ععي الردًرين اتلك اتبعاد .فكان م توى الوعي قو
اوين الرتوسووط ادجرواليل التوجووه الريوادي علبعووده اداوداعي عاالسووتقاللي تودرجاي عمرت عواي فوي بعووده

االستبالي عالتوجه وحو الرةالرع عالعدا ي الت اف ي بصورع متدرجة متوالية في رتب ا.

عيرج سب .للك االهتروا اوين الرتوسوط عالررت و إلوى أن اعتبوار م وألة تووفر الووعي
ع وود الروودًرين بأبعوواد التوجووه الريووادي اتريووة اوول عأسووال السووتدامة أعرووا اوورتات االتصوواالت.

ايل ت جز هذه ال رتات عرليات ا عأعرال ا في اي ة عل ية ت اف ية عبي وة دعليوة ع لليريوة اودًدع
التعقيد .ف الي عن ات ام ا ب رعة الت يير الو ا يوة ااتكاريوة ريد االيوة التكووين عالتحوو  .ف والي

أن تقارل م توى ععي الردًرين هو ظاهرع ححية ً ار سعة عت وع اهترام م بدجروالي التوجوه
عباتبعاد بصورع م ردع عم ترتة .إن ععي الردًرين بالتوجه الريادي

ال أاد عوامل ال جواح

الحرج ووة الت ووي ترتل ووك ت ووأثي اير مبااو و اير عل ووى الق وودرع الت اف ووية ل وورتات االتص وواالت اتردوي ووة لات
ال طاا الدعلي .ف و أاد م ارات وجاح أعرال ا عاستدامة ليرت ا.
تت و هووذه ال تووا

م و مووا أاراتووه وتووا

الر اح ورع ( )2008موون عجووود اهترووا مريووز

بأبعاد التوجه الريادي للردًر عالذي اوعاس إ جااياي على فاعلية ل اررات الردًرين.
تت

هذه ال تا

م ما تجلوت بوه وتوا

مودًري الرصوارف توج واي رياد واي

د ارسوة ال وعدي عالة واجي ( )2013بوامتالك

و م فوي ت وير اتداء .عمووا رتوزت عليووه الد ارسوة االستك ووافية

للباااين ) (Hollman et al., 2013على ت وع سلوتيات التوجه الريادي لل ورتات لات الر واري
االستراتيجية .عات قت وتا

دراست م اعتراد اددارع على فكرع تكوين سولوتيات رياد وة جدًودع بروا

عظم ليرة اتعرا  .ف الي عن ترتيزها علوى لورعرع االسوت ادع مون الوتعلم التك ولووجي عااتكوار

الر توج .عتذلك ما أاوارت وتوا

د ارسوة ) (Chen & Hsu, 2013الرتعلقوة بأبعواد التوجوه الرياد وة

اداداعيةل عاالستبالية عتقبل الةطر في م ظرات ير ربحيةل عما أفراته وتا

دراسة (Roux

) & Bengesi, 2014عجووود اهترووا مريووز بأبعوواد التوجووه الريووادي الرترالووة باالسووت تاجيةل عتقبوول
الةطوور عالعدا يووة الت اف ووية .ف والي عوون اسووتجابة الد ارسووة الحاليووة داوواالية محدعد ووة الد ارسووات
عن عال

التوجه الريادي التي أثارت ا دراسة ).(Change, 2015

عات قوت مو

ورل د ارسوة ) (Milovanovic & Kozina, 2016الرت ورن فحوص ععوي

إدارع م ظرووات اتعرووا الص و يرع لوودعر أبعوواد التوجووه الريووادي الرتراوول باداداعيووةل عاالسووتباليةل
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عتقبل الةطرل عاالستقالليةل عالعدا ية الت اف ية في ا اء اباات استراتيجية لتلوك الر ظروات فوي
ظل التصاد متقد .
ووت ت مرووا تقوود عجووود توافو اووين وتووا

الد ارسووة الحاليووة عمووا أفراتووه وتووا

الد ارسووات

ال ابقة بةاحة تلك الر ظرات لات ال طاا الدعلي عم ا ارتات االتصاالت اتردوية.
 -درجة وعي المديرين بجودة العمليات:

تواعووت م ووتويات ععووي الروودًرين بجووودع العرليووات إلووى ف تووين :لوورت ال ووة اتعلووى

م ووتوى ععووي متوسووط لكوول موون جووودع القيووادعل عالتةطوويط االسووتراتيجي للجووودعل عجووودع خدمووة
الزبووون فووي اوورتات االتصوواالت اتردويووة لات ال طوواا الوودعلي .عااووترلت ال ووة الااويووة م ووتوى

ععووي مرت و للروودًرين لكوول موون جووودع الرعرفووةل عجووودع التصووريمل عجووودع الرووارد الب ورية .عجوواء

م ووتوى ععووي الروودًرين لجووودع العرليووات بر ووتوى متوسووطل عتوودرج م ووتويات الوووعي اداللووة لوويم

عسووط ا الح ووااي عاالوح وراف الرعيوواري ر ووم تقارب ووا فووي لير ووا مرووا ً اوور تقووارل م ووتوى للووك
الوعي.

عتووأتي م ووتويات الوووعي اتلووك الرتوو .عدرجووة الوووعي اسووتجابة للتحوود ات التووي تواج ووا
اوورتات االتصوواالت اتردويووة تلووك الرتج وودع بالبحوول عوون التريووز فووي أعرال ووا عخوودمات ا علوودرت ا

علووى اسووتدامة ميزت ووا الت اف ووية عل ي واي عدعليووا .إن تقووارل م ووتوى ععووي الروودًرين بأبعوواد جووودع

العري ووات ع وود ا وورلاي أساس ووياي لبقا ووا ف ووي اي ووة الر اف ووة االس ووتراتيجية الدعلي ووة ال ت ووي ال و ورامة
عالتعاعن برةتل الصيغ بعيدع اتمد .عهو أمر ًلوز الرودًرين بروامبوة موا هوو جدًود مون أعروا
عخدمات اتصا مبتكرع رياد وة تتطلو .إعوادع ه دسوة أعرال وا ععرليات وا لتح وين جوودع عرليات وا
عتعزيوز ليروة أعرال ووا .تقود ال توا

م اوور إ جوااي علووى عجوود اهتروا متكووافئ باسوتةدا الرووارد

الرلروسووة ع يوور الرلروسووة لتقليوول تل و جووودع العرليووات عمةالرهووا عوتا جووا عت ول واي فووي أدا ووا
مقارو ية ب رتات االتصوا الدعليوة عالول يوة .تت و وتوا هوذه الد ارسوة مو موا أمدتوه وتوا د ارسوة
( ا يل  )2009على عجود اهترا بأبعاد تح ين الجودع في ارتات ح اعية عالذي أس م فوي
تعزيووز الت وووا الت اف ووي ل ووا .تت و وتووا

هووذه الد ارسووة بصوودد جووودع العرليووات عأبعادهووا م و مووا

هدفت إليه دراسة ) (Jezovite, 2015في التابت من فكرع تقييم الجودع الرالية لعرليوات اتعروا

في لطاع الرعلومات عاالتصاالت خاحة علطاعات التصاد ة أخرى عامة .عتوافقوت مو هودف

د ارسووة ) (Ou-Yang & Tsai, 2014الرتعلو و اتقي وويم دعر إدارع الج ووودع ال وواملة ف ووي ت ي ووذ
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.

االسووتارارات اتج بيووة ل وورتات متعووددع الج وويات معتروودع علووى وتووا

إعووادع ه دسووة العرليووات

عتح ي ا.
ووت ت مرووا تقوود عجووود توافو اووين وتووا

الد ارسووة الحاليووة عمووا أمدتووه وتووا

الد ارسووات

ال ابقة في م س ات ترتلك عرليات عأعرا دعلية التوجه.
فرضيات الدراسة:
أظ رت وتا

تحليل التباًن لالوحدار ثبوت حالاية أورولج االوحدار الةطي الرتعدد لقيوال

أثوور الوووعي بالتوجووه الريووادي عأبعوواده (الوووعي بالتوجووه اداووداعيل عوحووو الرةووالرعل عاالسووتباليل

عالعدا ي الت اف يل عاالستقاللي) علوى جوودع العرليوات إجرواالي عجوودع القيوادعل عالرووارد الب وريةل
عخدموة الزبووونل عالتةطوويط االسوتراتيجيل عالرعرفووة عالتصووريم بصووورع تليوة عجز يووة .عي اوور للووك

م طقية التوجه الريادي مت ي اير م تقالي عم اير للت ير فوي جوودع العرليوات .عيع وي هوذا لور اي أن
الت يير في م توى جودع العرليات دالة الت يير بر توى ععي الردًرين بالتوجه الريادي.
إن ما ًدعم ححة ال تا

ال ابقة عسالمة توج ا العرلي عال ظري هو ليم ) (R2لقووع ت ويرية

لذلك الت ييرل عأخذ القوع الت يرية الترتي .اآلتي:
اتع  :إن الوووعي بالتوجووه االسووتباليل عالعوودا ي الت اف وويل عاالسووتقاللية رتلووك لوووع ت وويرية
لدرها ) (R2=0.77للت يرات الرحترلة الحدع بجودع التصريم.
الاو وواوي :إن الو وووعي بو ووالتوج ين االسو ووتبالي عالعو وودا ي الت اف و ووي رتلو ووك لو وووع ت و وويرية لو وودرها

) (R2=0.62للت يرات الرحترلة الحدع بجودع الرعرفة.

الاالل :إن الوعي بالتوجه اداداعيل عوحو الرةالرعل العدا ي الت اف يل عاالستقاللي رتلوك

لوع ت يرية لدرها ) (R2=0.59للت يرات الرحترلة الحدع بجودع خدمة الزبون.

ال اربو و  :إن ال وووعي بالتوج ووه ادا ووداعيل عاالس ووتباليل عاالس ووتقاللي رتل ووك ل وووع ت وويرية ل وودرها

) (R2=0.15للت يرات الرحترلة الحدع بجودع خدمة القيادع.

الةووامس :إن الوووعي بالتوجووه اداووداعيل عوحووو الرةووالرعل عالعوودا ي الت اف وويل عاالسووتقاللي
رتلك لوع ت يرية لدرها ) (R2=0.15للت يرات الرحترلة الحدع بالتةطيط االستراتيجي للجودع.
ال ووادل :إن الو وووعي بالتوج ووه االسو ووتبالي رتل ووك لو وووع ت وويرية لو وودرها ) (R2=0.06للت ي و ورات
الرحترلة الحدع بجودع الروارد الب ريةل اي را سجلت القوع الت ويرية للووعي بالتوجوه اداوداعيل

عاالستباليل عالعدا ي الت اف يل ليرة لدرها ) (R2=0.40للت يرات الرتولعة بجودع العرليات.
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عباالس ووتدال بق وويم مع ووامالت االوح وودارل عالدالل ووة اداص ووا ية لق وويم ) (tالرح وووبةل عالرع ووامالت
الرعيارية )(BETAل ران الةرعج باالست تاجات التالية:

أعاليً :و و ثر ال وووعي بالتوجو ووه اداوووداعي مع وي و واي علوووى جو ووودع القيوووادعل عجو ووودع خدم ووة الزبو ووونل

عالتةطوويط االسووتراتيجي للجووودعل عجووودع العرليووات اي رووا ًو ثر تووأثي اير محوودعداي علووى جووودع الروووارد
الب ريةل عجودع الرعرفةل عجودع التصريم.

ثاويو وايً :و و ثر ال وووعي بالتوج ووه وح ووو الرة ووالرع ت ووأثي اير مع ويو واي عل ووى ج ووودع الزب ووونل عالتةط وويط

االستراتيجي للجودعل اي را ً ثر تأثي اير محدعداي على جودع القيادعل عجودع الروارد الب ريةل عجودع
الرعرفةل عجودع التصريمل عجودع العريات.

ثالاو وايً :و و ثر ال وووعي بالتوج ووه االس ووتبالي ت ووأثي اير مع ويو واي عل ووى ج ووودع القي ووادعل عج ووودع الر وووارد
الب ريةل عجودع الرعرفةل عجودع التصريمل عجودع العرياتل اي را ً ثر تأثي اير محدعداي على جوودع

خدمة الزبونل عالتةطيط االستراتيجي للجودع.

رابعو وايً :و و ثر ال وووعي بالتوج ووه الع وودا ي الت اف ووي ت ووأثي اير مع ويو واي عل ووى ج ووودع خدم ووة الزب ووونل

عالتةطوويط االسووتراتيجي للجووودعل عجووودع الرعرفووةل عجووودع التصووريمل عجووودع العريوواتل اي رووا ًو ثر
تأثي اير محدعداي على جودع القيادعل عجودع الروارد الب رية.
خام اي ً :ثر الوعي بالتوجه االستقاللي علوى جوودع القيوادعل عجوودع الرووارد الب وريةل عجوودع
خدمووة الزبووونل عجووودع الرووارد الب وريةل عجووودع التصووريمل اي رووا ً و ثر تووأثي اير محوودعداي علووى جووودع
الرعرفةل عجودع العريات.

سادسواي :إن الوووعي بالتوجووه باالسووتبالي هووو اتماوور تووأثي اير علوى جووودع القيووادعل عجووودع الرووارد
الب ريةل عجودع الرعرفةل عجودع التصريمل عجودع العريات.
س ووابعاي :أن ال وووعي بالتوج ووه االس ووتقاللي ه ووو اتما وور ت ووأثي اير عل ووى ج ووودع الزب ووونل عالتةط وويط

االستراتيجي للجودع.

ثام اي :أن الوعي بالتوجه الريادي رتلك تأثي اير مع وياي عبدرجات مةتل وة علوى جوودع العرليوات
عمجاالت ا بصورع تلية أع جز ية .عيع ي هذا ااتراك مجروعة أبعاد من الوعي بالتوجوه الريوادي
في ت ير الت يير الحاحل عالرتول في مجواالت جوودع العريوات .لود أخوذ توأثير الووعي بالتوجوه
الريادي ترتيباي متباً واي .ت وال الصوورع و وة الوذتر وافوذع الت كيور التحليلوي اتج وير ال جووع العلريوة
عالعرلي ووة ا ووين التوج ووه الري ووادي عج ووودع العرلي ووات ف ووي ا وورتات االتص وواالت لات ال ط وواا ال وودعلي
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أثر الوعي بالتوجه الريادي على جودة العمليات في شركات االتصاالت األردنية ذات النطاق الدولي.

بصورع خاحة .ع مااوية تحقيق ا عالتابت م ا في ارتات اتعرا فوي مةتلو

القطاعوات لات

ال طوواا الوودعلي بصووورع عامووة .علوود ااتوول الوووعي بالتوجووه االسووتبالي عاالسووتقاللي مرتبووة اتعلويووة
في ت ير مجاالت الجودع.
التوصيات:

أعالي :العروول علووى تعزيووز م ووتوى ععووي الروودًرين بالتوجووه الريووادي إجرووااليل عالوووعي بالتوجووه

االستقالليل عاداداعيل عالعدا ي الت اف يل عالتعامل م الرةالرعل عاالسوتبالي .عيوتم للوك اب واء
ثقافة الريادع ب لوك ع ٍ
أبعاد عتوج ات في جري أل ا عأعرا ال رتات محل الدراسة.
ثاوي واي ً :ب ووي االرتقوواء بر ووتوى ععووي الروودًرين بجري و مجوواالت الجووودع اوطالل واي موون جووودع
خدمووة الزبووونل عالتةطوويط االسووتراتيجي للجووودعل عجووودع القيووادعل عجووودع الر ووارد الب ورية بحيوول
قترل من م توى ععي م بجودع التصريم عجودع الرعرفة .إل أحب الترتيز على تحقي م توى

رفيو و للج ووودع أس ووبقية ت اف ووية ا ووين ا وورتات االتص وواالت اتردوي ووة عال وورتات الدعلي ووة م وون أج وول

االست ادع من تجارب ا الةاحة عالدعلية في مجاالت جودع العرليات.

ثالاووا :اعتروواد معوواًير جووودع العرليووات الرقووررع عالري واي موون اتحووادات عبيوووت الةب ورع العالري وة.

عت ووذلك العر وول عل ووى ح وويا ة اس ووتراتيجيات ت يي وور ت و و م ف ووي اس ووتدامة عع ووي الر وودًرين بالتوج ووه
الريادي عجودع العرليات عف وظرع تكاملية لالرتقاء لحواالت الريوادع عالقيوادع الدعليوة فوي حو اعة
خدمة االتصاالت.

رابع و واي :اختبو ووار فرلو وويات الد ارسو ووة فو ووي لطاعو ووات اتعرو ووا لات البعو وود الو وودعلي ما و ول لطو وواع

الطيرانل الص اعات الدعا يةل علطاع تك ولوجيا الرعلومات.
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