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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 العظيم  هللاصدق 
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طيبًا، والصالة والسالم على سيد الخلق ومعلم البشرية سيدنا  الحمد هلل رب العالمين حمدًا 

 . وعلى اله وصحبه أجمعين ،محمد صلى هللا عليه وسلم

 اشكر هللا تعالى على فضله حيث أتاح لي انجاز هذا العمل. 

األستاذ الدكتور أحمد  مشرفي  االب الفاضل واتقدم بعظيم الشكر والتقدير واالمتنان إلى

على جهده وفيض عطائه ودعمه طوال فترة دراستي، وتفّضل علّي بقبوله   علي صالح

الذي بذل جهدًا في التوجيه والمتابعة والحرص على إتمام هذه  اإلشراف على رسالتي، 

 بأفضل صوره ممكنه. الرسالة 

 وشكري وامتناني الى كل من تفضل ومد لي يد العون والمساعدة في إتمام هذه الرسالة.
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 حفظها هللا واطال في عمرها   امي الغالية

 إلى الذي تعذب وعمل من اجل ان أكمل تعليمي ويوفر لي أسباب الراحة  

 ابقاه هللا لي سندًا واطال هللا في عمره ابي العزيز

 وعضدي ومشاط أفراحي واحزاني.   سندي اخوتي الى

، وكل من دعمني معنويًا إلكمال هذه المرحلة من  األصدقاء واألعزاء المقربين إلى جميع 
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 أحمد علي صالح  األستاذ الدكتورإشراف:  

الدور  أنماط التحالفات االستراتيجية:    ثر التوافق االستراتيجي علىأ  معرفة  الىالدراسة    هذههدفت  
مجال الدراسة من البنوك التجارية االردنية األردنية  في البنوك التجارية    الوسيط لإلدارة المستندة على القيمة

لها تاريخ مع    ممن  عّمان  مدينةداخل  بنوك    6بنك تجاري وقد طبقت الدراسة على    13والبالغ عددها  
الدراسة من   تألف مجتمع  اختيارها،  تم  هذا االساس  والتقنية وعلى  االستثمارية  االستراتيجية  التحالفات 

موظف من شاغلي الوظائف التالية )"المديرين العامين ونوابهم"، "رؤساء األقسام"، "الموظفين"(    7449
ـــة عليه تم اللجوء إلى أســلوب العينات؛ واعتمدت  بالنظر لكبر حجم مجتمع الدراســـة وصــعوبة تطبيق الدراس

االربع عن   الوظيفية  المسميات  التناسبية وذلك الختالف حجم كل طبقة من  الطبقية  العشوائية  العينة 
)  وكانت األخرى.   العينـة  فرداً 370حجم  للتحليل    (  والصالحة  المرتجعة  االستبانات    345وبلغت عدد 

٪ (. اعتمدت االستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة من خالل جمع  93.2)  استبانة بما نسبته تمثل نسبة 
اإلاأل  وأستخدامالبيانات   الوسط   البيانات   لتحليل  ةواالستدالليالوصفية  حصائية  ساليب  في  تتمثل  التي 

وقيمة   المعياري،  واالنحراف  الطبيعي    tالحسابي،  التوزيع  اختبار  وأجراء  الدراسة،  المتغيرات  لجميع 
اإللتواء    باحتساب  التفرطح  Skewnessمعامل  ومعامل   ،Kurtosis البيانات تحليل  وتم  واختبار    . 
 .AMOSمن خالل برمجية  SEMعلى انموذج المعادلة البنائية  باالعتماد  الفرضيات 

كان مرتفعًا، ومستوى    التوافق االستراتيجي  مستوى   عدة نتائج اهمها، ان  الىوتوصلت الدراسة  
وجود أثر ذو   اإلدارة المستندة على القيمة كان متوسط، ومستوى التحالفات االستراتيجية كان متوسط،

  في  )التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي(داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي  
في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة   الفات اإلستثمارية والتحالفات التقنية()التحالتحالفات    أنماط

(α ≥0.05  ( ووجود أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي )التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق
األردنية عند مستوى داللة  االستراتيجي الخارجي( على اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية  

(α ≥0.05  ووجود أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في أنماط التحالفات االستراتيجية )
(  α ≥0.05)التحالفات اإلستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )



 ن

 

تندة على القيمة لعب دور وسيط بشكل جزئي في العالقة بين  ويتبين من هذه النتيجة ان اإلدارة المس
 التوافق االستراتيجي وانماط التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية. 

تقديم عدة توصيات من اهمها: قيام البنوك التجارية األردنية بإجراء مطابقة بين مواردها  وتم 
البيئة الخارجية لما لها من دور ايجابي في صياغة التحالفات االستراتيجية  وقدراتها مع الفرص المتاحة في  

قيام البنوك التجارية األردنية بتطبيق متطلبات مدخل اإلدارة      .ودعم متطلبات اإلدارة المستندة على القيمة
مة التحالفات  تفعيل منظو   . المستندة على القيمة لما لها من دور ايجابي في صياغة التحالفات االستراتيجية

والقدرة،  المرونة  تحقيق  في  فعالة  مساهمة  يساهم  كونه  األردنية  التجارية  البنوك  لدى  االستراتيجية 
 . واالنسجام، وااللتزام، والثقة المتبادلة بين شركاء التحالف

االستراتيجي الخارجي،  : التوافق االستراتيجي، التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق  الكلمات المفتاحية
التحالفات   االستثمارية،  االستراتيجية  التحالفات  االستراتيجية،  التحالفات  القيمة،  على  المستندة  االدارة 

 االستراتيجية التقنية، البنوك التجارية االردنية. 
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Prepared by: Ihab Abedal Qader Shehadeh Ignaim 

Supervisor: Professor Dr. Ahmed Ali Salih 

This study aims to know The Impact of Strategic Fit in Strategic Alliances 

Patterns: The mediating role of Value-Based Management in Jordanian 

Commercial Banks The field of study is from the 13 Jordanian commercial 

banks. The study was applied to 6 banks within the city of Amman that have a 

history with strategic investment and technical alliances, and on this basis, it 

was selected. The study population consisted of 7449 employees from the 

following positions (“general managers and their deputies”, “section heads”, 

“employees”) in view of Due to the large size of the study community and the 

difficulty of applying the study to it, the sampling method was resorted to; the 

proportional stratified random sample was adopted due to the difference in the 

size. The sample size was (370) individuals, and the number of returned 

questionnaires valid for analysis was 345, representing a percentage of (93.2%). 

 The questionnaire was adopted as a tool to measure the study variables 

through data collection and the use of descriptive and inferential statistical 

methods to analyze the data represented in the arithmetic mean, standard 

deviation, and t-value for all study variables, and a normal distribution test by 

calculating Skewness modulus, and Kurtosis coefficient. The data were 

analyzed, and hypotheses tested based on the structural equation model SEM 

through AMOS software. 

The study reached several results, the most important of which is that the 

level of strategic fit was high, the level of value-based management was 

average, and the level of strategic alliances was medium, and there was a 

statistically significant effect of strategic fit (internal strategic fit, external 

strategic fit) in the patterns of alliances (investment alliances and technical 

alliances) in the Jordanian commercial banks at the level of significance (α ≥ 

0.05) and the presence of a statistically significant effect of the strategic fit 

(internal strategic fit, external strategic fit) on the value-based management in 

the Jordanian commercial banks at the level of significance (α ≥ 0.05) and the 

presence of an effect It is statistically significant for value-based management 

in the patterns of strategic alliances (investment alliances and technical 

alliances) in Jordanian commercial banks at the level of significance (α ≥ 0.05). 

It is evident from this result that value-based management played a partial 

mediating role in the relationship between strategic fit and patterns of strategic 

alliances in Jordanian commercial banks. Several recommendations were made, 

including: 



 ع

 

Jordanian commercial banks matching their resources and capabilities 

with the opportunities available in the external environment because of their 

positive role in formulating strategic alliances and supporting value-based 

management requirements. Jordanian commercial banks applying the value-

based management entrance requirements because of their positive role in 

formulating strategic alliances. Activating the system of strategic alliances with 

Jordanian commercial banks, as it contributes effectively to achieving 

flexibility, capacity, harmony, commitment, and mutual trust among the 

alliance partners. 

Keywords: strategic fit, internal strategic fit, external strategic fit, value-

based management, strategic alliances, strategic investment alliances, technical 

strategic alliances, Jordanian Commercial Banks. 
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 أواًل: المقدمة 

التغيرات العالمية وتزايد حدة المنافسة ومظاهر التعاون بجانب التطورات التكنولوجية المتسارعة    أن 

مواكبة هذه التغيرات التي تتطلب تبني واحدًا من المناهج االستراتيجية للحد   لمنظمات لضرورة  جعلت من  

االستراتيجية ضرورة حتمية للمنظمات  من االنهيار الذي من الممكن أن تواجهه. لذلك ُعدت التحالفات  

فهي من التوجهات المعاصرة في بيئة منظمات االعمال تعزز من المركز التنافسي للمنظمات وتساهم  

بقائها واستمراريتها من جهة وتوسيع نطاق أعمالها من جهة أخرى. فوفقًا لرأي داوده  بشكل فعال في 

كس العقود واالتفاقات والمشاركات بين المنظمات بهدف  ( فإن التحالفات االستراتيجية تع 2014وسلمان )

إنشاء كيانات كبيرة قادرة على المنافسة مع االخرين وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتحول من الصراعات 

( بأن التحالفات االستراتيجية تعتبر من المداخل الفكرية 2017الى التكامل والتعاون. وقد أكد صالح )

تحقيق التكافؤ وكسب الميزة التنافسية، حيث تمثل    من اجل  رضتها ظاهرة العولمة بقوةالمعاصرة التي ف

التحالفات االستراتيجية إستجابة منطقية للتغيرات السريعة في كل من االنشطة اإلقتصادية والتقنية والعولمة 

. واشارات الدراسات فعن طريق التحالفات االستراتيجية يمكن تجميع موارد منظمتين أو أكثر والتشارك بها 

(Linwei, Feifei, Yunlong and Nengqian, 2017;Cesarani 2017)  على الرغم من األهمية

االستراتيجية للتحالفات إال أنها ال تزال معدالت نجاحها منخفضة للغاية، وبأن هناك معدالت فشل مرتفعة 

حيث   ناجحة،  استراتيجية  تحالفات  بناء  لد   إنتواجه  المنظ  ىليس  القيمة  كل  تعظيم  على  القدرة  مات 

المحتملة لتوليد القيمة من استراتيجياتها التعاونية. كما أن التحليل الذي أجراه مجموعة من الباحثين من  

%( من التحالفات تنتهي بعمليات  30بالواليات المتحدة االمريكية أوضح بأن )  Pennsylvaniaجامعة 

%( المتبقية تم  30عملياتها بعد إكمال مهامهم بنجاح و )%( منها تم إيقاف  40استحواذ أو اندماج و ) 

التحالفات   إنفصال  النتائج  (Masoud, Buzovich & Vladimirova, 2020)فيها  من  ويظهر 

. ولمواجهة معدالت الفشل هذه في التحالفات  % تكون اما إيقاف او انفصال70السابقة ان النسبة األكبر  
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يتطلب االمر من المنظمات البحث والتحري عن مجموعة من المداخل والمناهج والمتغيرات التي تساعدها  

المداخل والمناهج،  ويعد  في التفعيل إنشاء التحالفات االستراتيجية   التوافق االستراتيجي واحدًا من هذه 

الل دراسته الكمية بأن التوافق االستراتيجي يساعد في تفسير نتائج  خ  من  Gordon(1995) أكد حيث  

تحديدًا، فإن مشاركة الموارد بين منظمتين أو أكثر يؤدي إلى نتائج    أكثرالتحالفات االستراتيجية، وبشكل  

 & Esen(2017)وبينحتى لو كانت موارد الشركاء زائدة عن الحاجة.    أفضل،تحالفات استراتيجية  

Alpay     بأن التوافق االستراتيجي يعتبر مدخال هامًا في نجاح بناء وإدارة التحالفات االستراتيجية. وشدد 

(2017)Russo & Cesarani  ان التوافق االستراتيجي يعتبر واحدًا من عوامل نجاح التحالفات   على

أداءالتحالفاتةكبيرةفيتشكيلانللتوافقاالستراتيجيأهميČirjevskis(2021)واكد    االستراتيجية.

 االستراتيجية.

من   كاًل  أكد  حيث  المصالح،  ألصحاب  قيمة  ُيولد  االستراتيجي  التوافق  مدخل  لكون  ونظرًا 

(2015)Kammerlander, Sieger, Voordeckers & Zellweger    في القيمة  توليد  بأن 

 Miles  (2017) المنظمات يتطلب إحداث توافق بين األهداف والموارد وهياكل الحوكمة. كما أوضح

& Van Clieaf    بأن التوافق االستراتيجي يولد قيمة للمنظمة من خالل اإلبداع والتميز التشغيلي ورأس

أكد  المصالح. كما  بين    بأن  Dellestrand, Kappen & Lindahl(2020) مال أصحاب  التوافق 

 استراتيجية تخصيص الموارد والسلوك يؤثر بشكل إيجابي في توليد القيمة للمتعاملين مع المنظمة. 

وإتساقًا مع ما سبق، يتطلب نجاح المنظمات في بيئة األعمال المعاصرة إمتالكها فلسفة إدارية 

حيث ُيمكن مدخل اإلدارة المستندة على ومدخل إداري يمكنها ويدعمها في تعظيم عملية توليد القيمة،  

القيمة صانعي القرارات في المنظمات من تحديد أولويات القرارات على أساس مساهمة نتائج هذه القرارات  

بين  ( أن هناك عالقة  2017(. فقد أشار صالح )2019في قيمة المنظمة )الزبيدي، الجنابي والشريفي،  

فات االستراتيجية بعرض أنموذج حوكمة التحالفات بأنه مخطط يوضح  المستندة على القيمة والتحال  اإلدارة

https://jorgdesign.springeropen.com/articles/10.1186/s41469-020-00070-3#auth-Henrik-Dellestrand
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منهجية وآليات التعاون التي تنظم العمل )التحالفات االستراتيجية( وتشخيص الممارسات والمسؤوليات 

المطلوبة لتنفيذه لكل االطراف المتحالفة بشكل يحقق تطلعات أصحاب المصالح ويضمن الميزة التنافسية  

 إستدامتها )اإلدارة المستندة على القيمة( ويحافظ على 

الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي األردني )البنوك التجارية    إلىفي ظل ما تقدم اضافة  

األردنية(، باعتباره واحدًا من القطاعات المهمة في اإلقتصاد األردني، وأنه من أكثر القطاعات اندفاعًا  

في عصر التحول لالقتصاد المعرفي العالمي، وتأثيراته المختلفة على  نحو مواكبة حركة التطور وخاصة  

بيئة األعمال، فإنه من الضروري على هذه البنوك التجارية األردنية اإلهتمام بمدخلي التوافق االستراتيجي  

تنافسية  واإلدارة المستندة على القيمة بهدف بناء تحالفات استراتيجية من شأنها المحافظة واستدامة الميزة ال

 وتحقيق األداء المتفوق. 

معرفة أثر التوافق االستراتيجي على  وإستنادًا إلى ما جاء في أعاله فإن هذه الدراسة تسعى الى  

 . أنماط التحالفات االستراتيجية والدور الوسيط لإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية

 ثانيًا: مشكلة الدراسة

البيئات األجنبية،   التحالفات االستراتيجية وخصوصًا في المناطق العربية أكثر تعقيدًا من  تعد 

ويعود ذلك إلى ندرة التحالفات االستراتيجية من جهة وفشلها من جهة أخرى حيث تبين أن فشل التحالفات  

 (.  2017% وهي نسبة كبيرة وحرجة )صالح، 60االستراتيجية تصل إلى  

  الى درة المنظمات على النمو والتوسع وعدم قدرتها على مواجهة االزمات يعود  وان سبب عدم ق

االستراتيجية التحالفات  ابعاد  تبنيها  دراسة   (.2018Altaie and Muhemmed)  عدم  واكدت 

(Enyinnah, Adefulu, Asikhia and Onyia, 2020)    على ان ابعاد التحالفات االستراتيجية لها

 أثر ايجابي ومباشر على الحصة السوقية.  
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المنظمات  من  العديد  في  االستراتيجية  التحالفات  مقومات  من  العديد  في  فشل  أيضا   وهناك 

(Wheelen, Hunger, Hoffman, and Bamford, 2018).  وتوصلت دراسة التميمي والخشالي

بدرجة متوسطة بشكل    حظيت لتحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية  ( أن مستويات ا2015)

 .عام

انماط   دراسة  هناك فجوة معرفية في  ان  السابقة  االدبيات  للباحث من خالل مراجع  تبين  كما 

ك  التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية حيث انها لم تحظى باألهمية المطلوبة والزال هنا

نقص فيها، حيث زاد االهتمام بالعديد من المداخل االستراتيجية واإلدارية المساعدة في بناء ابعاد التحالفات  

االستراتيجية منها مدخل التوافق االستراتيجي واإلدارة المستندة على القيمة لها تأثير إيجابي في عملية  

االستراتيجية بشكل عام وذلك وفقًا لما أكدت  التحالفات    ادارة وتنسيق العمليات من اجل تحقيق اهداف

من كل  دراسة   ,Kammerlander, Sieger و Gordon (1995) عليه  Voordeckers and 

Zellweger (2015) و Esen and Alpay (2017) و Russo and Cesarani (2017) و 

Miles and Van Clieaf (2017)   ( 2017وصالح  )و Dellestrand, Kappen and Lindahl 

وللتأكد من وجود فجوة في الواقع الميداني قام الباحث بإجراء مقابلة أولية مفتوحة وغير مهيكلة    .(2020)

مع مجموعة من البنوك األردنية )بنك االسكان التجاري، بنك األردن، بنك القاهرة عّمان، بنك االردني  

ومن خالل مقابالت أولية  (،  1ملحق رقم )ن  في مدينة عّما   الكويتي، بنك االهلي االردني، بنك االتحاد(

أجراها الباحث مع بعض من مديري البنوك في مدينة عمان وجه لهم من خاللها مجموعة أسئلة، أستخلص  

من خاللها أن هناك بعض من المشاكل في التحالفات االستراتيجية وعدم االهتمام والوضوح بما يتعلق  

 المستندة على القيمة.  واإلدارةبمدخلي التوافق االستراتيجي 

ويظهر مما تقدم أن هناك فجوة معرفية نظرية وميدانية واضحة تتركز في محدودية االهتمام  

عالقتها    استثمار  بالتحالفات االستراتيجية وعدم توفر الفهم الكافي للتعامل معها، فضاًل عن فقدان فرصة
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بحيث يعتبران من المداخل المهمة في نجاح وإدارة بالتوافق االستراتيجي واإلدارة المستندة على القيمة  

 التحالفات االستراتيجية 

 ثالثًا: أهداف الدراسة  

تهدف الدراسة الحالية إلى تحري الدور الوسيط لإلدارة المستندة على القيمة في أثر التوافق  

 التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية، وذلك من خالل: أنماطاالستراتيجي في 

واالدارة تقديم إطار نظري عن المضامين الفكرية لمتغيرات الدراسة الثالثة )التوافق االستراتيجي،   .1

المستندة على القيمة، والتحالفات االستراتيجية( باالعتماد على االدبيات ذات العالقة والدراسات  

 السابقة. 

 التعرف على مستوى التوافق االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية.  .2

 اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية.  ممارسات  تحديد مستوى  .3

 رف على مستوى أنماط التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية. التع .4

 توافق االستراتيجي في أنماط التحالفات االستراتيجية للبنوك التجارية األردنية. لل  األثر المباشرتحديد   .5

المباشربيان   .6 التجار   األثر  البنوك  في  القيمة  على  المستندة  اإلدارة  على  االستراتيجي  ية  التوافق 

 األردنية. 

المستندة على القيمة في أنماط التحالفات االستراتيجية للبنوك    لإلدارة  األثر المباشرالتعرف على   .7

 التجارية األردنية. 

التوافق االستراتيجي في انماط التحالفات    أثرتشخيص الدور الوسيط لإلدارة المستندة على القيمة في   .8

 االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية. 

 رابعًا: أهمية الدراسة:

 تعد الدراسة ذات أهمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، يمكن بيانها على النحو التي:
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 من الناحية العلمية )النظرية(:

خالل   ❖ من  وتأتي  لألكاديميين  )التوافق  البحاألهمية  الثالث  المتغيرات  عن  المزيد  ومعرفة  ث 

االستراتيجي، اإلدارة المستندة على القيمة، والتحالفات االستراتيجية( للمساهمة في سد الفجوة المعرفية  

لهذه الموضوعات المهمة توضيح أكثر للمفاهيم وأبعاد الدراسة الفرعية، وتوفير نتائج يمكن االستفادة  

 مستقبلية.منها في الدراسات ال

طبيعة العالقات بين المتغيرات األساسية للدراسة  أهمية لمتخذي القرار من خالل تسليط الضوء على   ❖

، ألنها تمثل فرصة للمنظمات لتوسع ودخول  وبيان متطلبات الربط بينها لغرض تسهيل اختبارها عملياً 

 االستراتيجي. األسواق جديدة فضاًل عن دورها الفعال في تحقيق النجاح 

توسيع االفاق نحو المزيد من الدراسات واالدبيات في تحليل الموضوعات الثالثة وربطها مع المتغيرات  ❖

 طور المنظمات والبنوك في األردن. أخرى ذات انعكاس على ت

 من الناحية العملية )التطبيقية(:

ومتخذي القرار في البنوك التجارية األردنية بالمعلومات حول كيفية    اإلداريينتزويد    دراسة فيساهم  ت ❖

 إدارة التوافق االستراتيجي وتأثيره على أنماط التحالفات االستراتيجية والمتغيرات المؤثرة به. 

نتائج   ❖ عليها    الدراسةتساهم  الحصول  وكيفية  للبنوك  االستراتيجية  للتحالفات  أوسع  فهم  تقديم  على 

 ليتها في توسيع ونمو المنظمات وتحقيق النجاح االستراتيجي. ألهميتها وفاع

تبين األهمية الكبيرة للتحالفات االستراتيجية للبنوك التجارية األردنية. ولكون التحالفات االستراتيجية   ❖

 في البنوك التجارية األردنية ُتشكل إحدى المسؤوليات الرئيسة التي تقع على عاتق إدارة هذه البنوك. 

مية الدراسة من خالل التوصيات التي سوف تقدم للمدرين ومتخذي القرار في البنوك التجارية تكمن أه ❖

األردنية في كيفية إدارة التوافق االستراتيجي من أجل تحقيق نجاح في التحالفات االستراتيجية من  

 راتيجي. دارة المستندة على القيمة بحيث يساهم في تعزيز الفاعلية وتحقيق النجاح االست اإلخالل 
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 خامسًا: أسئلة الدراسة وفرضياتها

 :اآلتيةاستنادا إلى مشكلة الدراسة، تم صياغة االسئلة 

السؤال األول: هل يؤثر التوافق االستراتيجي )التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي( 

في    التجارية األردنيةللبنوك  في أنماط التحالفات االستراتيجية )التحالفات االستثمارية والتحالفات التقنية(  

 ؟ مدينة عّمان 

يجي )التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي( السؤال الثاني: هل يؤثر التوافق االسترات

 ؟  في مدينة عّمان  على اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية

)التحالفات  االستراتيجية  التحالفات  أنماط  في  القيمة  على  المستندة  اإلدارة  تؤثر  هل  الثالث:  السؤال 

 ؟ في مدينة عّمان التجارية األردنيةللبنوك التقنية(  االستثمارية والتحالفات 

متغير وسيط في أثر التوافق االستراتيجي في   بوصفها  السؤال الرابع: ما دور اإلدارة المستندة على القيمة

 ؟ في مدينة عّمان أنماط التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية 

 ة الفرضيات اآلتية: واعتمادا على أسئلة الدراسة تم صياغ

 الفرضية الرئيسة األولى 

H01  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي )التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق :

االستراتيجي الخارجي( في أنماط التحالفات االستراتيجية )التحالفات االستثمارية والتحالفات التقنية( 

 (.   α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) في مدينة عم ان ية في البنوك التجارية األردن 

 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: 

1H0.1.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات االستثمارية :

 (".  α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) في مدينة عّمان  في البنوك التجارية األردنية
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2H0.1.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات التقنية في  :

 (.   α ≤ 0.05عند مستوى داللة )  في مدينة عّمان البنوك التجارية األردنية 

3H0.1.  االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات اإلستثمارية  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق

 (.  α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) في مدينة عّمان  في البنوك التجارية األردنية

4H0.1. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات التقنية في :

 (.   α ≤ 0.05ند مستوى داللة )ع   في مدينة عّمان البنوك التجارية األردنية

 الفرضية الرئيسة الثانية  

H02  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي )التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق :

  في مدينة عم ان   االستراتيجي الخارجي( على اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية

 (.α ≤ 0.05عند مستوى داللة )

 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: 

1H0.2.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة على القيمة :

 (".  α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) في مدينة عّمان  في البنوك التجارية األردنية

2H0.2.  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي على اإلدارة المستندة على القيمة  : ال

 (".  α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) في مدينة عّمان  في البنوك التجارية األردنية

 الفرضية الرئيسة الثالثة    

H03  أنماط التحالفات االستراتيجية  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في

عند مستوى   في مدينة عم ان  )التحالفات اإلستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية 

 (.(α ≤ 0.05 داللة

 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: 
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1H0.3.  التحالفات االستراتيجية  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في نمط

 (".   α ≤ 0.05عند مستوى داللة )  في مدينة عّمان اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية

2H0.3.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في نمط التحالفات االستراتيجية :

 (".  α ≤ 0.05ند مستوى داللة )ع  في مدينة عّمان التقنية في البنوك التجارية األردنية

 الفرضية الرئيسة الرابعة  

H04  :  انماط التحالفات االستراتيجية بوجود    االستراتيجي فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق

  ( في البنوك التجارية األردنيةα ≤ 0.05وسيط عند مستوى داللة )  القيمة متغيراالدارة المستندة على  

 .   عم انفي مدينة 

 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:   

1H0.4.  :  اإلستثمارية نمط التحالفات    فيالداخلي  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي  ال  

( في البنوك التجارية  α ≤ 0.05عند مستوى داللة )  االدارة المستندة على القيمة متغير وسيط  بوجود 

 .   في مدينة عّمان األردنية

2H0.4.  ة بوجودالتقنينمط التحالفات    في الداخلي  :  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي 

  ( في البنوك التجارية األردنيةα ≤ 0.05عند مستوى داللة )  وسيط  القيمة متغيراالدارة المستندة على  

 .  في مدينة عّمان

3H0.4.  اإلستثمارية  نمط التحالفات    فيالخارجي  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي

( في البنوك التجارية  α ≤ 0.05عند مستوى داللة )  وسيط  القيمة متغيراالدارة المستندة على    بوجود 

 .   في مدينة عّمان األردنية
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4H0.4. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات التقنية بوجود :

  ( في البنوك التجارية األردنيةα ≤ 0.05وسيط عند مستوى داللة )  القيمة متغيراالدارة المستندة على  

 . في مدينة عّمان

 سادسًا: أنموذج الدراســة  

متغيرات، األول مستقل والمتضمن التوافق   ة أنموذج الدراسة المتضمن ثالث(  2  -  1يّصور الشكل ) 

االستراتيجي، والثاني وسيط والمتضمن اإلدارة المستندة على القيمة والثالث تابع وهو أنماط التحالفات  

 االستراتيجية. 

 (2  - 1شكل )
 أنموذج الدراسة

 
 اآلتية:ى الدارسات إلباإلستناد ث الباح من تطوير

 Hashem and AL-maani,2019; Yusoffa, Asharia and)  ابعاد المتغير المستقل: •

Bin,2016 ; Lin, Peng, Chang & Dang,2016) 
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 (Tom,2014; Beak,2014)ابعاد المتغير الوسيط:  •

 Enyinnah, Adefulu, Asikhia and Onyia,2020; Altaie and)ابعاد المتغير التابع:   •

Muhemmed,2018) 

 سابعًا: حدود الدراسة

( بنوك، 6والبالغ عددها )ة في عّمان  المكانية على البنوك التجارية األردني  شملت الحدود الحدود المكانية:  

بنك االسكان التجاري، بنك األردن، بنك القاهرة عّمان، بنك االردني الكويتي، بنك االهلي االردني،  وهي  

التحالفات االستراتيجية االستثمارية والتقنية   تاريخ منسة ولديها  ممن تطبق عليهم شروط الدرا.  بنك االتحاد 

 . اختيارهاوعلى هذا االساس تم 

على العاملين تحت المسميات التالية )"المديرين العامين  الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة 

 عّمان. ونوابهم"، "رؤساء األقسام"، "الموظفين"( في البنوك التجارية األردنية في 

 2021الى تشرين ثاني /  2021من اب / تم تطبيق هذه الدراسة الحدود الزمانية: 

 محددات الدراسةثامنًا: 

 تم تطبيق الدراسة داخل األردن وقد يصعب تعميم نتائجها على المنظمات خارج األردن. •

بالتالي   • األردنية  التجارية  البنوك  بقطاع  الدراسة  تطبيق  صعوبةتم  على    احتمالية  النتائج  تعميم 

 القطاعات التجارية األخرى. 

افتقار المكتبات العربية للدراسات التي تناولت الدور الوسيط لإلدارة المستندة على القيمة في تأثير   •

 تيجية في البنوك التجارية األردنية حسب علم الباحث. التوافق االستراتيجي في انماط التحالفات االسترا 

واجه الباحث صعوبة بالتنقل والوصول إلى بعض البنوك التجارية محل الدراسة كون أن األردن ما   •

 زال يواجه جائحة كورونا. 
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 اإلجرائية تعريفاتالتاسعًا: 

 :Strategic Fitالتوافق االستراتيجي اواًل: 

قدرة البنوك التجارية األردنية على تحقيق التالؤم بين متطلبات البيئة الخارجية واستراتيجيتها   هو

العامة وامكانيات بيئتها الداخلية من جهة وبين استراتيجياتها ومواردها وقابلياتها وهياكلها التنظيمية  

ي والتوافق االستراتيجي  الداخلية من جهة أخرى . وتم قياسه من خالل التوافق االستراتيجي الداخل

 الخارجي. 

 :  Internal Strategic Fitالتوافق االستراتيجي الداخلي  .1

مدى التناسب بين الهيكل التنظيمي للبنك واالستراتيجيات المتبناة والموارد والقابليات، كما يشير إلى   هو

مدى التوافق بين األنشطة التنظيمية واألحداث والمهارات واألفكار واالستراتيجيات التي يتم تبنيها من  

 (.  8-1وتم قياسها بفقرات االستبانة ) قبل إدارة البنك.

 External Strategic Fit ستراتيجي الخارجيالتوافق اال .2

يشير التوافق االستراتيجي الخارجي إلى مدى التناغم بين االستراتيجية العامة للبنك ومتطلبات   

بيئته الخارجية، بمعنى آخر، تشير االستراتيجية الخارجية إلى مدى االتساق بين استراتيجية البنك من  

ات السوق، والحمالت  جهة وعناصر البيئة الخارجية )السوق، والمنافسون، والمنافسة، والعمالء، ومتطلب

 (. 16- 9وتم قياسها بفقرات االستبانة )الترويجية التي أطلقتها المنافسة( من جهة أخرى. 

 :Value Based Managementالمستندة على القيمة  ةثانيًا: اإلدار 

العمليات واآلليات التي تحتاجها البنوك التجارية األردنية لتوليد القيمة للمساهمين وأصحاب  هي

وتم   .المصالح. وتم قياسها من خالل التدريب ودعم اإلدارة العليا ونظام األهداف ونظام التعويضات 

 (. 34-17قياسها بفقرات االستبانة )

  :Strategic Alliancesالتحالفات االستراتيجية ثالثًا: 
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اتفاق بين البنك وبين طرفين أو أكثر بهدف استفادة كل األطراف المتحالفة من قدرات بعضها  هو

البعض وبغرض تحقيق النجاح االستراتيجي. وتم قياسها من خالل التحالفات االستراتيجية االستثمارية  

 والتحالفات االستراتيجية التقنية. 

 Investment Strategic Alliancesاالستثمارية  التحالفات االستراتيجية .1

قيام البنك باالستثمار مع وفي منظمة أخرى بينما تقوم في نفس الوقت بتطوير   :التحالف االستثماري  

 (.  42- 35وتم قياسها بفقرات االستبانة ) اتفاقية لتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مشترك.

 Technical Strategic Alliancesالتحالفات االستراتيجية التقنية  .2

ت األخرى لتحقيق تعلم يؤدي إلى تسريع االختراع واالبتكار  اتفاق بين البنك والمنظما :التحالف التقني

 (. 50- 43وتم قياسها بفقرات االستبانة ) وإنشاء اقتصاديات ديناميكية.
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 الفصل الثاني 

 األدب النظري والدراسات السابقة 

 

 

 

 الفصل الثاني: مخطط سير (1-2الشكل )
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 النظري  اإلطار

 المقدمة  

، )المتغير المستقل(يوضح هذا الفصل اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة المتمثلة التوافق االستراتيجي  

وسيط( )متغير  القيمة  على  المستندة  فضالً   واإلدارة  تابع(،  )متغير  التحالفات  استعراض    وانماط  عن 

الدراسة الحالية    تميزلتي  على السمات االضوء    ويسلط الدراسة، كما،    إلثراءالدراسات السابقة ذات الصلة  

 :الدراسات السابقة، وكالتالي من االستفادةعن سابقاتها من الدراسات، وأوجه 

 التوافق االستراتيجي  

 التطور التاريخي للتوافق االستراتيجي 

نتيجة التحول بالتفكير االستراتيجي    Strategic Fitتطور االهتمام بمفهوم التوافق االستراتيجي  

في    Henderson & Venkatraman(1999) تجاه نظم المعلومات، حيث كان الدور األبرز للباحثين  

تطور مفهوم التوافق االستراتيجي الذين أكدوا على ضرورة تكامل مجالي نظم المعلومات مع اإلدارة 

افق وضع كافة مفردات العمل بشكل سلسلة  التو (. حيث يتطلب إحداث  2015االستراتيجية )منصوري،  

بمستوى   للمنظمة ومرورًا  الشمولي  بالمستوى  بدءًا  المستويات اإلدارية  تدفقية على مختلف  مترابطة 

الشخصي   المستوى  على  وحتى  العمل  وفرق  األقسام  بمستوى  وإنتهاءًا  األعمال   ,Niven)وحدات 

2012). 

فإنه من األهمية في ظل التوافق االستراتيجي    Hashem & AL- Maani(  2019ووفقًا لرأي ) 

قيام المنظمات بتقديم منتجات وخدمات فريدة تعطي مزيج من الفوائد عالية القيمة وعادة ما ُيعبر عن  

هذا بأعلى قيمة معروضة سواء تم أخذها في إطار الكلف الكلية أو أفضل المنتجات القائدة في السوق  

يعبر التوافق االستراتيجي عن    Grant(  2021وبالتالي من وجهة نظر)لول المعروضة.  أو أفضل الح

الدرجة التي تقوم بها المنظمة بمطابقة مواردها وقدراتها مع الفرص المتاحة في البيئة الخارجية، حيث  
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رات  إن هذه المطابقة تتم من خالل استراتيجيتها، ومن الضروري هنا إمتالك المنظمة للموارد والقد 

 الالزمة لتنفيذ االستراتيجية ودعمها. 

 عوامل نجاح التوافق االستراتيجي ومداخل دراسته 

للغاية في   ثابتًا ومحدودا  لكونه  التوافق االستراتيجي  العديد من االنتقادات لمصطلح  قدمت 

والتهديدات المستقبلية التي  التركيز على الموارد الحالية والبيئة الحالية بداًل من البحث عن الفرص  

هي محور تركيز المنظمات التي تسعى لتحقيق العديد من المقاصد االستراتيجية، ومع ذلك، فإن عدم  

االتساق بين استراتيجية المنظمة وبيئتها الداخلية والخارجية يمكن أن يكون عاماًل جوهريًا في فشل 

تواجه ع المثال غالبًا ما  الخارجية  المنظمة، فعلى على سبيل  المنظمات في األسواق  مليات توسع 

(.  Garlichs, 2017صعوبات نظرًا الختالف السياق السوقية، وهو ما يستلزم اتباع مدخل استراتيجي )

للمنظمة وكذلك   استخدام التوافق االستراتيجي بفاعلية لتقييم الوضع االستراتيجي الحاليحيث يمكن  

الفرص مثل عمليات االندماج واالستحواذ والتصفية، إذ يرتبط التوافق االستراتيجي بالنظرة القائمة على  

الموارد للمنظمة والتي تشير إلى أن مفتاح الربحية ليس فقط من خالل تحديد المواقع واختيار الصناعة،  

دة من الخصائص الفريدة لمحفظة المنظمة  ولكن من خالل التركيز الداخلي الذي يسعى إلى االستفا

 (.Grant, 2021من الموارد والقدرات )

إن بناء التوافق االستراتيجي في المنظمات يتطلب منها تلبية العديد من المتطلبات، إضافة 

هي  العوامل  هذه  وأبرز  االستراتيجي،  التوافق  تحقيق  في  المساهمة  العوامل  من  العديد  وجود  إلى 

(Bianchini, et al., 2018( كما هو موضح بالشكل :)2-2) : 

https://www.diplom.de/user/943093
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 ( 2-2الشكل )

 العوامل المساهمة في تحقيق التوافق االستراتيجي  

 (. Bianchini, et al., 2018المصدر: إعداد الباحث استنادًا الى )  

 ويظهر من الشكل السابق ان العوامل تشمل ما يأتي:  

بيئة عملها سواء على المستوى الداخلي أو  .1 التغيرات في  قدرة وإمكانية المنظمات في مواجهة 

الخارجي، وهو ما يتطلب منها الخفة والسرعة والمرونة لمواجهة هذه التغيرات التي من بينها اإلضطراب 

 يد البيئي.البيئي والحركية البيئية والتعق 

القرارات االستراتيجية المتخذة اعتمادا على حجم المنظمة، فالتوافق االستراتيجي بالمنظمات صغيرة   .2

 الحجم يكون أكثر من المنظمات كبيرة الحجم. 

إعتماد التوافق االستراتيجي بشكل أساسي على توجه المنظمة االستراتيجي الناتج عن العديد من  .3

 بينها المنافسة الحادة والتعقيد المتزايد لعمليات المنظمة. المتغيرات التي من 
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اإلستقرار في بيئة عمل المنظمة سواء الداخلية أو الخارجية، فعدم اإلستقرار الذي من الممكن أن   .4

 تواجه المنظمة يؤثر بشكل كبير على التوافق االستراتيجي لديها.

عالقة بين متغيرين والتي تتنبأ بمتغير ثالث يعكس مصطلح التوافق االستراتيجي إلى وجود  

البناء األساسي والجوهري   يمثل  التوافق  البعيد، وهذا  المدى  نتائج استراتيجية على  يكون  وغالبًا ما 

الموقفة في اإلدارة ) إلى ما   Alshebli(  2016(. حيث أوضح )Vanhanen, 2020للنظرية  إستنادًا 

تحقيق التوافق االستراتيجي يمكن تفسيره من  بأن   1984في العام   Van de Ven & Drazineحدده

 خالل ثالثة مناهج، هي: 

اإلنتقاء   .1 بين محتوى  Selection Approachمنهج  التطابق  إلى  االستراتيجي  التوافق  يشير  إذ   ،

محتوى عمل   بين  العالقة  في  التاثير  اإلعتبار  بنظر  االخذ  دون  التنظيمي  وهيكلها  المنظمة  عمل 

 ا التنظيمي.  المنظمة وهيكله

ينظر إلى التوافق االستراتيجي على انه التأثير الحاصل    Interaction Approachمنهج التفاعل   .2

نتيجة التوافق بين محتوى عمل المنظمة وهيكلها التنظيمي على االداء. إذ أن هذا النوع من التوافق  

 المنظمة ومكوناتها.  يعمل على تفسير اإلختالف في مستوى االداء من خالل التفاعل بين محيط 

يرى ان التوافق االستراتيجي يمثل الموائمة بين التوافق الداخلي   Systems Approachمنهج النظم .3

عمل   ومحيط  األداء،  مستوى  على  مباشر  بشكل  تؤثر  والتي  الداخلية  المنظمة  مكونات  كافة  بين 

 المنظمة الخارجي.  

ان المناهج الثالثة مطلوبة الن تعكس  الخصائص الثالث للتوافق   Gachau(  2018ويرى )

خالل خاصية التطابق والتفاعل والموقف، إذ يعبر التطابق عن قوانين العالقة، فيما االستراتيجي من  

يعبر الموقف عن حالة النظام الذي تعمل من خالله المنظمة، وهذه المرحلة تتضمن تحليل مكونات 

البيئة الخارجية للمنظمة، الكتشاف الفرص الممكن استثمارها والتهديدات التي تعيق عمل المنظمة  
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بيئتها الخارجية، فالتحليل البيئي يتعلق أساسًا بفهم المركز االستراتيجي للمنظمة، وذلك من خالل  في  

معرفة التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية ومدى تأثيرها على فعاليات المنظمة الداخلية، ومن ثم  

   تحديد قدرة المنظمة على استغالل مواردها الداخلية سواء المادية أم البشرية.

الكتساب   وتتبنى الثالثة  المداخل  بين  تدمج  التي  السابقة  النظر  وجهة  الحالية  الدراسة 

 خصائص التوافق االستراتيجي الثالث التي توازن بين التوافق الداخلي والتوافق الخارجي.

يرى الباحث بأن التوافق االستراتيجي يعتمد بشكل أساسي على التوجه وعلى أساس ما تقدم  

االستراتيجي للمنظمات المرتبط بالعديد من العوامل من بينها البيئة التنافسية الحادة إضافة إلى التعقيد  

 المتزايد لعمليات المنظمات. 

 مفهوم التوافق االستراتيجي 

االستراتيجي يعني    التوافق  بان Janatifar, Bakhtiari, Daneshpajooh & Qom (2014حدد )

درجة التناسق بين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتنظيم واستراتيجية األعمال وعملياتها  

 إضافة لدرجة االرتباط أو الترابط بين األولويات المتنافسة.

تناغم    ,.Lawton, et al(2014)  يرى   السياقوبنفس   عن  عبارة  االستراتيجي  التوافق  بأن 

استراتيجية  اال بين  الوظيفي  التكامل  إلى  إضافة  والخارجية  الداخلية  العمل  مجاالت  بين  ستراتيجية 

لنظم   التحتية  والبنية  وعملياتها  التنظيمية  التحتية  والبنية  المعلومات  تكنولوجيا  استراتيجية  األعمال، 

االستراتيجي يمثل االستخدام األمثل  فأوضح بأن التوافق  Tawaha(  2015)المعلومات وعملياتها. أما  

 لقدرات المنظمة في تحقيق المنافع االستراتيجية لها. 

( لرأي  االستجابة    يمّكن  Aithal(  2016ووفقًا  من  المنظمة  االستراتيجي   للتغييرات التوافق 

التوافق االستراتيجي يشير إلى المحاذاة بين الموارد التنظيمية    أن  Chung(  2017السريعة. فيما أوضح )

Prieto & De Carvalho(2018)من جهة والعمليات الداخلية والخارجية من جهة أخرى. كما أكد  
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التي تدعم بها رسالة وأهداف وخطط تكنولوجيا المعلومات رسالة   الدرجةبأن التوافق االستراتيجي يمثل  

 وأهداف وخطط المنظمة. 

يعني قدرة المنظمة على  بأن التوافق االستراتيجي    Rahman & Rahman(2020)وأخيرًا، أكد  

 تلبية متطلبات البيئة الخارجية من خالل مواردها وقدراتها.

ن التوافق االستراتيجي يمثل منهجية وخارطة طريق  بأ مستفيدًا مما ذكر سابقًا  ويرى الباحث  

البيئة الخارجية  بالنسبة للمنظمة الن يحاذي بين استراتيجية االعمال وثقافة المنظمة مع معطيات 

 بشكل يحقق أفضل توليفة من المقدرات والقابليات القادرة على استثمار الفرص التنافسية الناجحة. 

 االستراتيجي ومستوياته مكونات التوافق 

من أربعة أبعاد، هي: استراتيجية وعمليات تكنولوجيا المعلومات،    يتكون التوافق االستراتيجي 

 ,AL- Khalifaاستراتيجية األعمال، البنية التحتية لألعمال، هيكل وعمليات تكنولوجيا المعلومات ) 

 ( يوضح مكونات التوافق االستراتيجي.3-2)(. والشكل 2016

 

 مكونات التوافق االستراتيجي  (3- 2) الشكل
Source: AL- Khalifa, M. (2016). The Impact of Strategic Alignment on the 

Performance of Public Organizations. Unpublised thesis, Brunel University, London.
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 التوافق االستراتيجي  تقييم مستوى 

األنشطة   بين  ما  الترابط  وشدة  للتوافق  بنائية  نظر  وجهة  االستراتيجي  العمل  إطار  مثل 

هذا اإلطار يعمل على تقييم مستوى التوافق بين ثالثة أبعاد،   إنوالسياسات والهياكل للمنظمات، حيث  

 ,Lin, Pengاألول المعايير التنافسية للسوق، الثاني، استراتيجية العمليات، الثالث، أنظمة التسليم )

Chang & Dang, 2016 :) ( يوضح  4-2)والشكل 

 
 ( 4-2الشكل )

 توى التوافق االستراتيجي سأطار تقسم م

 (.Lin, Peng, Chang & Dang, 2016) الى  عداد الباحث استنادًا إ
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 :  إنحيث 

عمل  المعايير التنافسية للسوق )ما الذي يحتاجه عمل المنظمة؟(، أي تحديد ما الذي يحتاجه   .1

المنظمة من خالل المعايير التنافسية التي يعتبرها مديري المنظمات مهمة في أسواق العمل إضافة  

 إلى فهم مستويات اإلختالف في األهمية لتلك المعايير بين األسواق المختلفة التي تم تقديمها. 

ظمة من خالل  استراتيجية العمليات )كيفية إنجاز األعمال؟(، أي تقييم كيفية إنجاز أعمال المن  .2

التحقق مما إذا كانت االستراتيجيات الوظيفية متسقة مع بعضها البعض من حيث التنظيم واإلستثمارات 

 وتوجيه عملية قياس األداء ومكافآت الموظفين. 

أنظمة التسليم )كيف تقدم المنظمة منتجاتها وخدماتها؟(، أي فهم المنظمة لكيفية تسليم منتجاتها   .3

وخدماتها لمعرفة ما إذا كانت اآلليات المختلفة في تقديم المنتجات أو الخدمات من مختلف المستويات 

 اإلدارية متوافقة مع بعضها البعض.  

 التوافق االستراتيجي  أبعاد قياس

بأن التوافق االستراتيجي يتكون من بعدين أساسيين،    Yusoffa, Asharia & Bin(2016)ذكر  

بأن التوافق االستراتيجي  Lin, Peng, Chang & Dang(2016)البعد الداخلي والبعد الخارجي. فيما أوضح  

 & Hashem(  2019)يتكون من التوافق االستراتيجي الداخلي والتوافق االستراتيجي الخارجي. وقد إتفق  

AL-maani   مع نفس التوجه باإلشارة إلى أن التوافق االستراتيجي يتمثل بالتوافق االستراتيجي الداخلي

قياس   أبعاد  تحديد  في  الباحث  اعتمد  الحالية  الدراسة  وفي  الخارجي.  االستراتيجي    التوافقوالتوافق 

 Hashem and AL-maani,2019; Yusoffa, Asharia and)االستراتيجي وفقًا لما أشار إليه كال  

Bin,2016 ; Lin, Peng, Chang & Dang,2016)،      اختباراتها وأثبتت  حديثة  دراسات  كونها 

 مصداقية عالية في النتائج واآلتي فكرة عن ابعاد التوافق االستراتيجي المختارة: 

 Internal Strategic Fit( التوافق االستراتيجي الداخلي 1)
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التنظيمي واالستراتيجيات  يشير   الهيكل  بين  التوافق  إلى مدى  الداخلي  التوافق االستراتيجي 

واألفكار  والمهارات  واألحداث  التنظيمية  األنشطة  بين  التوافق  مدى  إلى  يشير  كما  المتبناة، 

 واالستراتيجيات التي يتم تبنيها مع المنظمة من قبل قادتها وموظفيها ومديريها، حيث يعتبر التوافق

للمنظمة   الداخلي  التوجه  على  تأثيره  بسبب  االستراتيجي  التوافق  أبعاد  أهم  الداخلي  االستراتيجي 

(Hashem & AL-maani, 2019 .) 

ويؤكد التوافق االستراتيجي الداخلي على الجوانب المهمة للبيئة الداخلية للمنظمة وذلك ألن  

(. وبنفس  Yusoffa, Asharia & Bin, 2016التأكيد عليها يمكن المنظمة من تحقيق ميزة تنافسية ) 

أكد   على Lin, Peng, Chang & Dang  (2016السياق،  يؤكد  الداخلي  االستراتيجي  التوافق  بأن   )

التوافق   حول  السابقة  المناقشات  أن  إذ  التنظيمية،  والمتغيرات  االستراتيجية  بين  المشتركة  المحاذاة 

ستراتيجية والهيكل، والحقًا، توسعت هذه المناقشات  االستراتيجي الداخلي ركزت على التوافق  بين اال

لتشمل التوافق بين االستراتيجية والمتغيرات التنظيمية األخرى مثل نظام المكافآت والثقافة التنظيمية  

والمناخ التنظيمي والكفاءة التنظيمية واألداء المنظمي، وهو ما دعمته الفكرة األساسية للنظرية المستندة 

ا الموارد  يعتمد قراراها  على  التي  الموارد  المنظمة بمثابة عملية تجميعية لمجموعة من  لتي إعتبرت 

 االستراتيجي على نوع الموارد التي تمتلكها ومن ثم القيام بإختيار البديل االستراتيجي األمثل. 
 

 External Strategic Fit ( التوافق االستراتيجي الخارجي2) 

يشير التوافق االستراتيجي الخارجي إلى مدى التوافق بين المنظمة وبيئتها الخارجية، بمعنى  

آخر، تشير االستراتيجية الخارجية إلى مدى التوافق واالتساق بين المنظمة واستراتيجياتها من جهة  

السوق،   والمنافسة، والعمالء، ومتطلبات  والمنافسون،  الخارجية )السوق،  البيئة  والحمالت  وعناصر 

المنافسة( من جهة أخرى ) (. ووفقًا لذلك أكد  Kaliappen & Hilma, 2017الترويجية التي أطلقتها 

Lin, Peng, Chang & Dang  (2016  بأن التوافق االستراتيجي الخارجي يستند باألساس على نظرية )
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ارد تفترض أن الموارد  نظرية االعتماد على المو   إناإلعتماد على الموارد ودورات حياة الصناعة، حيث  

النادرة والحاسمة لبقاء المنظمة موجودة في البيئة ويجب أن تعتمد المنظمات على الموارد المتوفرة في 

البيئة من أجل البقاء والنمو. فيما يرى منظرو دورات حياة الصناعة أن استراتيجيات تحقيق الميزة  

 على مرحلة دورة الحياة التي تكون فيها المنظمة ثابتة. التنافسية يمكن أن تختلف إختالفًا كبيرًا إعتمادًا  

واخيرًا، يتضح بأن التوافق االستراتيجي يعني التناسب والتالئم بين الموارد والقابليات )بيئية  

)صالح   والمتميزة  الجوهرية  الكفايات  تشكيل  بهدف  للمنظمة  الخارجية  والبيئية  الداخلية(  المنظمة 

 (. 2020وابراهيم،  

مدى التناسب بين الهيكل التنظيمي للبنك واالستراتيجيات المتبناة    هوالتوافق االستراتيجي الداخلي:  

والموارد والقابليات، كما يشير إلى مدى التوافق بين األنشطة التنظيمية واألحداث والمهارات واألفكار 

 .من قبل المنظمة واالستراتيجيات التي يتم تبنيها

يشير التوافق االستراتيجي الخارجي إلى مدى التناغم بين االستراتيجية    الخارجي  التوافق االستراتيجي

العامة ومتطلبات بيئته الخارجية، بمعنى آخر، تشير االستراتيجية الخارجية إلى مدى االتساق بين  

والعمالء،   والمنافسة،  والمنافسون،  )السوق،  الخارجية  البيئة  وعناصر  جهة  من  البنك  استراتيجية 

 .  طلبات السوق، والحمالت الترويجية التي أطلقتها المنافسة( من جهة أخرى ومت

التناغم    ويستخلص  تحقيق  في  يساهم  والخارجي  الداخلي  االستراتيجي  التوافق  بأن  الباحث 

التوافق االستراتيجي الداخلي اي انه يركز على العمليات الداخلية بشكل مركز وبشكل   إذ انللمنظمة  

يساهم في تحقيق الكفايات الجوهرية ورفع القيمة المضافة، وفي حال انخفاض التوافق االستراتيجي  

 الداخلي سوف ينعكس سلبًا على التالئم الخارجي. 

( التوا5-2والشكل  استمرارية  ضمان  آلية  يوضح  والخارجي( (  )الداخلي  االستراتيجي  فق 

 واستدامته.
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 ( 5-2الشكل )

   آلية ضمان استمرارية التوافق االستراتيجي )الداخلي والخارجي( واستدامته
 (. 2020المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى )صالح وابراهيم، 

 اإلدارة المستندة على القيمة 
 

 القيمةنشوء وتطور مدخل اإلدارة المستندة على 

إحدى المراحل  Value Based Managementعلى القيمة   المســـــــتندةمثل مدخل اإلدارة  

ــاد القياســــــي ) ــبة االقتصــــ (. حيث إبتكر هذا المدخل Ausloos, 2020التطورية األربع في محاســــ

الموارد ليمثل فلســفة إدارة وليســت طريقة إدارة الذي يتألف من تغيير في طريقة التفكير من إدارة 

ــة ) ــدار المخرجـــات إلى خلق القيمـ ــد )Daraban, 2016أو مقـ -Chmielowiec(  2015(. ويؤكـ

Lewczuk   أن فكرة مدخل اإلدارة المسـتندة على القيمة ترجع إلى نهاية القرن التاسـع عشـر عندما

أصــــــــــــــبح من الممكن من خالل المكننــة والثورة الصــــــــــــــنــاعيــة تحقيق وفورات الحجم من خالل 

 & Berzakova, Bartosova (2015. كما يؤكد )االســـــتثمار في اآلالت وتوظيف عمال اإلنتاج

Kicova    إلى تعظيم قيمة أصـــــحاب المصـــــلحة ما  هادفمدخل اإلدارة المســـــتندة على القيمة  ان

 ينعكس على تطوير نظام التعويض وفقًا لدرجة تحقيق األهداف.
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على القيمة نتيجة لتطور العديد من المداخل األخرى    المســـــــــتندةلقد ظهر مدخل اإلدارة 
ــي لقيمة   ــدر الرئيســـ بدءًا من نظرية الدخل المتبقي التي تفترض أن رأس المال الفكري هو المصـــ

شــكل من خالل العديد تالصــورة الحالية لمدخل اإلدارة المســتندة على القيمة ت إنالمنظمة، حيث  
 :(1-2) من العوامل أبرزها الموضحة في جدول رقم

 لمدخل اإلدارة المستندة على القيمة  تشكيل عوامل
 عمليات االندماج واالستحواذ  .2 تسويق القيمة  .1
 تحفيز المديرين على أساس القيمة  .4 المخاطر وتأثيرها على قيمة المنظمة  .3
 االستراتيجيات العالمية لبناء القيمة  .6 الحاكمية المؤسسية  .5

 (: 1-2جدول )

 لمدخل اإلدارة المستندة على القيمة  تشكيل عوامل

 (.Chmielowiec-Lewczuk, 2015المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى )

ــير  ــتندةاإلدارة  أن مدخل Schultze, List, Schabert & Dinh  (2018)ويشــــ على   المســــ

ظهوره إلى حــد كبير بفكرة فجوات القيمــة أي الفرق بين القيمــة الحــاليــة للمنظمــة    ارتبط  القيمــة

  القيمةعلى  المســــــــــتندة اإلدارة  مدخلوقيمتها المحتملة إذا تمت إدارتها بكفاءة، حيث الهدف من  

( تحسين  2( تحسين العمليات وملكية األصول والهيكل المالي. )1هذه الفجوات من خالل: ) سد 

تقديم مدخل اإلدارة   تم Firk, Schmidt & Wolff  (2019) لمســــــاهمين. ووفقًا لرأيالتواصــــــل مع ا

على القيمة كاســـــــــتجابة للحد من نزاعات الوكاالت الناشـــــــــئة عن فصـــــــــل الملكية عن  المســـــــــتندة  

النزاعات بين الوكاالت تؤدي إلى مشــــاكل اختيار معاكســــة للمســــاهمين، وبهذا   إنالرقابة، حيث 

ــتندة تم تصــــميم أنظمة اإلدارة   على القيمة بشــــكل خاص كآليات لمواءمة مصــــالح المديرين  المســ

 مع مصالح أصحاب المصلحة للحد من تضارب الوكاالت.

ــياق اســـتراتيجي، أكد  ــتندة  مدخل ا  أن Chmielowiec-Lewczuk  (2015) وبسـ إلدارة المسـ

تعود إلى الفكرة الرئيســة لتوليد ســلســلة القيمة الذي حدد األنشــطة األســاســية )اإلنتاج    القيمةعلى  
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وإدارة الجودة والتسـويق والمبيعات( واألنشـطة المسـاعدة )البنية التحتية والمعلومات وإدارة الموارد 

يــد قيمــة للمنظمــة من خالل هــذه البشــــــــــــــريــة وإعــادة البحــث والتطوير وإدارة المواد( حيــث يتم تول

األنشــــــطة وبالتالي تحديد قيمة الخدمة المقدمة التي يكون العميل على اســــــتعداد لدفعها للمنظمة  

 مقابل خدماتها. 

  بنجاحيؤدي تطبيقها    فاعلةعلى القيمة هي اسـتراتيجية  المسـتندة  يرى الباحث أن اإلدارة 

ــين األداء التنظيمي وبالتالي زيادة الربحية، األمر الذي ينعكس إيجاًبا على العائد على   إلى تحسـ

 .تقديم أكبر قيمة ألصحاب المصلحة وبالتالي االستثمار

 مفهوم مدخل اإلدارة المستندة على القيمة 

عريفات على القيمة ظهرت العديد من المفاهيم والتالمســتندة نتيجة لتطوير مدخل اإلدارة  

ــ )لهذا المدخل. فوفقًا   منهج  فإن اإلدارة المســــتندة على القيمة يمثل   Robu & Ciora(  2010لــــــــــــــــ

إدارة المنظمة لتوليد القيمة ال ســــــــــيما من خالل تعظيم قيمة المســــــــــاهمين، حيث يتضــــــــــمن هذا 

 :(6-2)رقمالمنهج ثالثة عناصر رئيسة كما موضح بالشكل 

 
 (: 6-2الشكل )

 اإلدارة المستندة على القيمة العناصر الثالث لمنهج 

 (. ,Robu & Ciora 2010المصدر: )

قصيرة    .1 استراتيجيات  تحديد  ذلك  ويشمل  المستقبلية  والقيمة  النمو  تعظيم  طرق  القيمة:  توليد 

 وطويلة المدى للمنظمات.
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 والقيادة. والتواصل،اإلدارة من أجل القيمة: الحوكمة وإدارة التغيير، والثقافة التنظيمية،  .2

 قياس القيمة: التقييم والتقدير. .3

ة إلى كونها عملية إدارية ذات روابط اسـتراتيجية بشـكل اإلدارة المسـتندة على القيم  تشـير

 ,Tungare & Pillaiفعال تبدأ من القياس والعمليات التشغيلية إلى نهاية توليد قيمة للمساهمين )

2013.) 

اإلدارة المســـــــتندة على القيمة بأنها أداة للحد من عدم تطابق   فيعرف Beck(  2014)أما 

بأنها   Maree  (2014) األهداف )أهداف اإلدارة وأهداف المســــــــــــــاهمين( في المنظمة. كما عرفها

فلســفة عمل ونظام إدارة للمنافســة بفعالية في الســوق العالمية بناءًا على القيمة المتأصــلة، حيث 

ية اســـــــتخدام المنظمات لإلدارة المســـــــتندة على القيمة التخاذ كل هذه الفلســـــــفة تركز على كيف إن

القرارات االســـــــــتراتيجية، فهو نهج لإلدارة يعمل على مواءمة التطلعات العامة للمنظمة والتقنيات  

 التحليلية والعمليات اإلدارية لتركيز صناعة القرارات على الدوافع الرئيسية للقيمة.

فإن اإلدارة المســـــتندة على   Smolag, Marinescu & Szopa(  2015ووفقًا لوجهة نظر )

القيمـة تتميز ـبالربط بين تولـيد القيمـة كهـدف والعملـيات واآللـيات الالزـمة لتنفـيذهـا، ويتمـثل الهـدف 

األســـاســـي لإلدارة المســـتندة على القيمة في إشـــراك صـــانعي القرار في جميع أجزاء المنظمة في 

القيمة وموائمة أهداف اإلدارة والتقنيات والعمليات نحو   إســــــــــــــتخدام التقييمات الموجهة نحو توليد 

 تعظيم أداء المنظمة.

إدارة مصمم  فيرى بأن اإلدارة المستندة على القيمة تمثل فلسفة     Daraban (2016أما )

 لتعبئة األفراد وتطوير المهارات وتعزيز التآزر واالبتكار بهدف تعظيم األداء العام للمنظمة. 

( بأن اإلفتراض الرئيس لإلدارة المســتندة على  2019الزبيدي، الجنابي والشــريفي )ويؤكد 

ــاهمين مـالكي  ــاهمين اـلذي يعـد الهـدف النهـائي للمنظمـة، ـفالمســــــــــــ القيمـة هو تعظيم قيمـة المســــــــــــ



30 

 

المنظمة يفوضــوا ســلطة صــنع القرار إلدارة المنظمة على أمل أن يتصــرفوا لصــالح المســاهمين،  

ال يستطيع المساهمين القيام بها بأنفسهم، فمن منظور المساهم الفردي من   أي توليد القيمة التي

المفترض زيادة ربحية الســـــــــــهم، أما من منظور المنظمة فإن عائدات أســـــــــــهم المنظمة يجب أن 

تكون على األقل مسـاوية لتكلفة السـهم )العائد الذي يطالب به المسـاهمون(، ويمكن للمنظمة أن 

 وائد األسهم تتجاوز تكلفة رأس المال.تضيف قيمة عندما تكون ع

 وفي ضوء ما سبق، يستخلص الباحث من مفاهيم اإلدارة المستندة على القيمة ما يأتي: 

 ال يوجد تعريف شامل لمدخل اإلدارة المستندة على القيمة. .1

تمثل اإلدارة المســــــتندة على القيمة واحدة من الفلســــــفات اإلدارية في تعظيم قيمة أصــــــحاب  .2

 ن خالل إنتاج عوائد تزيد عن تكلفة رأس المال.المصالح م

ــتندة على القيمة إطار عمل لقياس وإدارة األعمال لتوليد قيمة عالية على   .3 تمثل اإلدارة المســ

 المدى الطويل ألصحاب المصالح.

 مدخل إداري معاصر يركز على توليد القيمة الحقيقية للمنظمة. .4

 ماته الرئيسة منافع مدخل اإلدارة المستندة على القيمة وس

في حين أن الهدف األساسي ألي منظمة هو إدارة عملياتها لتوليد قيمة مالية طويلة  

بأن هناك العديد من المنافع لمدخل اإلدارة المستندة على   Maree( 2014)األجل، فقد أكد 

 القيمة، تتمثل في: 

 يوفر مجموعة من المقاييس وإطار عمل منطقي لمناقشات القيمة وتحديد أولويات العمل. .1

يضمن مواءمة األهداف ويؤسس لغة ومعايير وعمليات مشتركة لمواءمة القرارات  .2

 واإلجراءات.



31 

 

يد األهداف وتحديد القضايا والفرص واتخاذ القرارات وتخصيص يوفر نهجًا مشتركًا لتحد  .3

 الموارد واتخاذ اإلجراءات.

ُينشئ مجموعة مشتركة من األدوات واألساليب لفهم مصادر ودوافع القيمة لتحديد أولويات  .4

 القضايا وتقييم الخيارات.

رة  بأن مدخل اإلدا Schultze, List, Schabert & Dinh( 2016كما أكد كال من )

 المستندة على القيمة يعمل على: 

تدنية عدم اليقين من جانب المستثمرين مما يؤدي إلى تقليل عدم تناسق المعلومات  .1

 وانخفاض تكلفة رأس المال. 

 عدم تناسق المعلومات وكذلك تكلفة رأس المال. تخفيض  .2

 توفير معلومات إضافية عن القيمة األساسية للشركة ومحركاتها.  .3

 ت الوكاالت.التخفيف من نزاعا .4

 بأن مدخل اإلدارة المستندة على القيمة يساعد على:  Corazza( 2019كما يشير )

مواءمة االستراتيجيات والسياسات واألداء والمقاييس والمكافآت والتنظيم والعمليات واألفراد  .1

 واألنظمة لتقديم قيمة أكبر للمساهمين. 

 تعظيم قيمة المساهمين.  .2

 وضع قيمة المساهمين في صميم فلسفة المنظمة.   .3

مدخل بأن     Schmaltz, Lueg, Agerholm & Wittrup (2019) وبسياق أخر، أوضح

 اإلدارة المستندة على القيمة يساهم في: 

 تكامل التخطيط االستراتيجي وقياس األداء والتعويض. .1

 للمنظمة. تركيز عمليات اإلدارة االستراتيجية والمالية  .2
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شمول األهداف المحددة والهياكل واألنظمة المعاد تصميمها والعمليات االستراتيجية   .3

 وممارسات الموارد البشرية. والتشغيلية المتجددة

بأن السمات األساسية لمدخل اإلدارة المستندة على القيمة   Maree (2014) وأخيرًا، يؤكد 

 تتمثل في:

 إنشاء دعم إداري صريح ومرئي.  .1

 التركيز على عملية صنع القرار األفضل بين العاملين )وليس فقط الماليين(.  .2

 تحقيق الكتلة الحرجة من خالل بناء المهارات في قطاع عريض من المنظمة.  .3

 بإحكام مع جميع عناصر التخطيط.  على القيمةاإلدارة المستندة  دمج مدخل  .4

 التقليل من أهمية القضايا المنهجية والتركيز على التطبيقات العملية. .5

استخدم تحليالت المشكالت اإلستراتيجية المصممة خصيًصا لكل وحدة عمل بداًل من  .6

 نهج عام.

 (.ضمان توافر البيانات الهامة )مثل الميزانيات العمومية لوحدات األعمال .7

 توفير قوالب تقييم معيارية وسهلة االستخدام وتنسيقات تقارير لتسهيل تقديم تقارير اإلدارة. .8

 ربط الحوافز بخلق القيمة.  .9

 اشتراط أن تكون طلبات رأس المال والموارد البشرية قائمة على القيمة.  .10

 متطلبات تنفيذ مدخل اإلدارة المستندة على القيمة 

مدخل اإلدارة المستندة   تطبيقأثناء  بأنه Berzakova, Bartosova & Kicova( 2015)أكد 

على القيمة من الضروري تلبية افتراض المدخالت بأن المنظمة تفي بمتطلبات أصحاب 

المصلحة من خالل أنشطتها، فعلى الرغم من حقيقة أن جميع األطراف المعنية تريد ازدهار 

 ما يحدث أن مصالحهم تختلف عن بعضها البعض وقيمهم  المنظمة على المدى الطويل فغالباً 
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بأن هناك خمسة عناصر   YÜcesan( 2016أيضًا. وفي نفس السياق، حدد )وأهدافهم الخاصة 

 أساسية وضرورية لنجاح تنفيذ مدخل اإلدارة المستندة على القيمة، وهي: 

األنظمة الناجحة عبارة   إنالكامل من كبار المديرين التنفيذيين في المنظمة، حيث  الدعم .1

عن توجيهات من أعلى إلى أسفل، وعلى الرغم من أن الدافع لتبني النظام قد يكون قد أتى من  

مجموعة تخطيط أو مسؤول مالي أو شخص آخر في التسلسل الهرمي في المنظمة فمن  

 اح. الضروري أن يحصل البرنامج على دعم الرئيس التنفيذي إذا كان لديه فرصة حقيقية للنج

 يجب أن يكون هناك ارتباط بين السلوك والتعويض بالتأكيد على ما يتم قياسه يتم إنجازه.  .2

فهم الموظفين لنظام اإلدارة المستندة على القيمة حتى يكون فعااًل في تغيير السلوك، وهو   .3

التعلم   إنما يعني قبول الموظفين للفرضية األساسية للمدخل وقدرتهم على تنفيذها، حيث 

 . ريب ضروريان للغاية للنجاح المستقبليوالتد 

تركيز نظام القياس والمكافأة على سوق رأس المال وهذا مفتاح النجاح في تحويل   .4

 الموظفين تفكير الموظفين إلى أنهم مالكين.

حرص المديرين على عدم التركيز بشكل ضيق على المقياس حتى ال يغيب عن بالهم ما   .5

يتم إدارة المنظمة بحيث تؤدي في النهاية إلى تحسينات يحرك المقياس، أي من المفترض أن 

في مقياس اإلدارة المستندة على القيمة. وهنا يجب على المديرين توخي الحذر حول موجهات 

 النجاح. 

 توفير الحوافز التي تجعل الموظفين يتصرفون مثل المالكين.  .6

دون دعم كامل، وخاصة من  على القيمة ال يمكن تنفيذها  المستندةيعتقد الباحث أن اإلدارة 

أن يكون الموظفون على دراية تامة بمفهوم اإلدارة  و  من خالل وجود ثقافة داعمة للقيمةاإلدارة العليا. 

وكذلك أهمية ربط السلوك واألداء بالتعويض واستخدام   ،بفاعليةعلى القيمة من أجل تنفيذه المستندة 
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  تعظيمعلى القيمة في ترتيب األولويات بطريقة تحقق الهدف النهائي المتمثل في المستندة اإلدارة 

 القيمة. 

 التحالفات االستراتيجية 
أصبحت التحالفات االستراتيجية سمة مهمة جدًا بين منظمات األعمال وهي مدخل مهم  

ميدان األعمال لغرض الدخول والتوسع في األسواق العالمية المغلقة، وهو أحد أفضل  للشراكة في

الطرائق لرفع األداء والحصول على الميزة التنافسية بين منظمات األعمال. فالتحالفات تأتي اتفاقيات 

دف الدخول  بين المنظمات التي تتضمن تباداًل، أو مشاركة، أو تطويرًا مشتركًا للمنتجات والتقنيات، به

السريع إلى األسواق األخرى، وتطوير الكفاءات الجوهرية بين شركاء التحالف والمشاركة في األرباح  

والمخاطر. ومما ال شك فيه أن معظم المنظمات المعاصرة تعقد تحالفًا استراتيجيًا واحدًا أو الكثير من  

قوية ومترابطة ومتماسكة؟  هذه التحالفات، ولكن هل تمتلك هذه المنظمات استراتيجية تحالف 

(Rothaermel, 2019.)   

  وتالية في: وهنا تظهر أهمية تحليل الهيكل المعرفي للتحالفات االستراتيجية

 التطور التاريخي للتحالفات االستراتيجية 

أضحى التحالف االستراتيجي خيارًا استراتيجيًا للبقاء والتميز؛ وذلك لكونه ضرورة ملحة أفرزتها 

التغيير في العالم، إذ تمثل الطريقة الوحيدة التي تمكن من االستجابة للتغيرات وتحقيق االنتشار  سرعة 

(، والسيما بعد أن سيطرت تكنولوجيا المعلومات على األعمال  Harrison & John , 2014العالمي )

ولن يكون أمام   في المناطق الجغرافية كافة مثل اإلنسان اآللي وأنظمة المعلومات المتقدمة ... إلخ.

المنظمة الفردية من قدرة لجلب المعرفة والتكنولوجيا الجديدة إلى منتجاتها وأسواقها، فكان ال بد لها من  

 ,Hillالدخول باتفاقيات تعاونية من أجل اإلفادة من خبرات وإمكانيات المنظمات المتحالفة )

Schilling & Jones, 2020.) باالشتراك في  للمنظمات جية إذ تسمح تلك التحالفات االستراتي
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المخاطر والموارد المطلوبة للدخول إلى األسواق العالمية، وتسهل تطوير الكفاءات الجوهرية الجديدة 

(. إذ Hitt, Ireland & Hoskisson, 2020المساهمة في التنافس اإلستراتيجي المستقبلي للمنظمة ) 

الوسائل األكثر شيوعًا أمام المنظمات في الدخول ضمن نطاق   إحدىتعد التحالفات االستراتيجية 

 (. Daft, 2020العمليات الدولية )

وبالرغم من ســــــعي المنظمات إلى تحقيق أهدافها االســــــتراتيجية من خالل الدخول إلى األســــــواق  

لت التحالفات االسـتراتيجية تضـيف ميزة تنافسـية  العالمية والحصـول على التكنولوجيا وتقليل المخاطر، ظ

أخرى تمكن المنظـمة من أن تغير من توجـهاتـها التقلـيدـية لترـكب قطـار التطور نحو اإلـفادة من تكنولوجيا  

ــريع تجاه قيود دخول  ــل إلى أفكار ابتكارية جديدة، ورد فعل ســــــ اآلخرين والتعاون معهم من أجل التوصــــــ

ــول عل ــواق جديدة ومن ثم الحصــــ ى الخبرة والمهارة من أجل البقاء واإلســــــتمرار من جهة والتمايز في أســــ

 (.Rothaermel, 2019العثور على حصة ومكانة في السوق العالمية من جهة أخرى )

ــير   ــرنا، إال بأن    Echavarria(  2016)ويشـ ــتراتيجية هي ظاهرة حديثة في عصـ التحالفات االسـ

 باب وراء التحالفات اإلستراتيجية، وكما يلي:أنه في العقدين األخيرين تطور التركيز واألس

الشــــركاء ســــعوا  إنفي الســــبعينيات، كان تركيز التحالفات االســــتراتيجية على أداء المنتج، حيث   .1

للحصـول على المواد الخام بأفضـل جودة وبأقل سـعر ممكن، وأفضـل التقنيات، وتحسـين اختراق  

 السوق.

جية تهدف إلى بناء اقتصاديات الحجم والنطاق، حيث في الثمانينيات، كانت التحالفات االستراتي .2

ــة، وخالل هذه الفترة، زاد عدد  حاولت العديد من المنظمات تعزيز مواقعها في قطاعاتها الخاصـــ

التحالفات االســـــتراتيجية بشـــــكل كبير، حيث أدت بعضـــــها إلى نجاحات كبيرة في المنتجات مثل 

كوداك، أو شـراكة توشـيبا وموتوروال اللتين أدى   آالت التصـوير التي تباع تحت العالمة التجارية

 .انضمامهما للموارد والتكنولوجيا إلى نجاح كبير مع المعالجات الدقيقة
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في التســعينيات ولغاية اآلن، انهارت الحدود الجغرافية بين األســواق وأصــبحت األســواق الجديدة  .3

ة إلى االبتـكار المســــــــــــــتمر من قابـلة لـلدخول، حـيث أدت المتطلـبات الـعالـية للمنظـمات إلى الحـاجـ

ــتراتيجية تمثل ب تطوير القدرات  ــية، وبهذا يالحظ أن تركيز التحالفات االســـــ  أجل الميزة التنافســـــ

 .والكفاءات 

تعـد التحـالفـات االســــــــــــــتراتيجيـة من أهم الخيـارات ألي منظمـة تواجـه تغيرات بيئيـة.  وبنـاًء على ذلـك  

المشتركة وحل المشكالت والمخاطر وتوفير الموارد والخبرة لدخول تساعد التحالفات في تحقيق األهداف 

 أسواق جديدة.

 مفهوم التحالفات االستراتيجية

االســـــــــــــتراتيجية. إذ عرف   ات تباينت وجهات نظر الكتاب والباحثين على وضـــــــــــــع مفهوم للتحالف

(2017  )Hellriegel  التحالفات االســتراتيجية بأنها مشــاريع مشــتركة تشــمل القرارات المتخذة على الصــعيد

 ,Wheelen(  2018العالمي من قبل منظمتين أو أكثر تســــــــــــهم في االتفاق على حجم الموارد. وحددها )

Hunger, Hoffman & Bamford   بأنها شـــــــــــــراكة بين منظمتين أو أكثر أو بين وحدات األعمال لتحقيق

 Hill, Schilling & Jones( 2020ووفقًا لرأي كاًل من )إســــــتراتيجية مهمة ذات مصــــــلحة متبادلة.  أهداف 

ــين.  فهي تمثل   ــح اتفاقيات تعاونية بين المنظمات أو بين المنافسـ  Hitt, Ireland & Hoskissonفيما أوضـ

بعض مواردهـا ـبأن التحـالـفات االســــــــــــــتراتيجـية تمـثل اســــــــــــــتراتيجـية تعـاونـية تجمع فيهـا المنظمـات (  2020)

 وقدراتها بهدف توليد ميزة تنافسية.

 ويستدل الباحث في ضوء ما تقدم من مفاهيم للتحالفات االستراتيجية على ما يأتي: 

 تنشأ التحالفات بين أكثر من منظمتين متعاونتين إلدراك األهداف المشتركة. .1

 توصف العالقة بين المنظمات المتحالفة بأنها تبادلية أو تعاقدية أو تعاونية.  .2
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ال تتحدد التحالفات االسـتراتيجية بمدة زمنية محددة إذ هناك تحالفات اسـتراتيجية طويلة األمد أو  .3

 تحالفات استراتيجية قصيرة األمد. 

 أجله التحالف.خلق الفرصة للمنظمات المتحالفة لتحقيق الهدف الذي أنشأ من  .4

الهدف من الدخول بالتحالفات االســـــتراتيجية هو لتحقيق الميزة التنافســـــية والدخول إلى األســـــواق  .5

 الجديدة والمشاركة بالمخاطرة، ونقل التكنولوجيا، والتعليم، واستخدام أفضل الموارد. 
 

 عوامل نجاح التحالفات االستراتيجية

ــتراتيجية هي جزء متكامل من ــتراتيجي اإلداري والذي يعمل  التحالفات االسـ منظومة التفكير االسـ

على مواكبة النمو المتزايد في األســــواق العالمية، فمن خالل التحالفات االســــتراتيجية تســــتطيع المنظمات 

ــركاء التحالف )الغالبي وإدريس،  تحقيق المرونة والقدرة، واالنســـــــــــــجام، وااللتزام، والثقة المتبادلة بين شـــــــــــ

2015 .) 

ــاعــــد على نجــــاح وعلى هــــذا   ــاس التي تســـــــــــــــ ــاس يجــــب التفكير في العوامــــل األســـــــــــــــ  األســـــــــــــــ

 & Wheelen, Hunger, Hoffman(  2018كما يشــــــير إليها )  والتي ابرازها  التحالف االســــــتراتيجي 

Bamford  

 إمتالك هدف استراتيجي واضح والتأكد من توليد القيمة المتبادلة لجميع الشركاء. .1

 أهداف متوافقة وقدرات تكميلية.العثور على شريك مناسب مع  .2

 تحديد مخاطر الشراكة المحتملة والتعامل معها عند تشكيل التحالف. .3

 تخصيص المهام والمسؤوليات بين أطراف التحالف. .4

 تبادل الموارد البشرية للحفاظ على التواصل والثقة.  .5

 تطوير مشاريع مشتركة متعددة بحيث يتم موازنة أي فشل بالنجاحات. .6

 التحلي بالمرونة بإعادة التفاوض على العالقة من حيث التغيرات البيئية والفرص الجديدة. .7
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 الموافقة على استراتيجية خروج عند تحقيق أهداف الشركاء أو إعتبار التحالف فاشاًل. .8

 يأتي: تتمثل بماالعوامل الرئيسة للتحالف االستراتيجي ان لذلك يستدل الباحث على 

االنتباه على المتعاملين لتحديد أي مخاطر قد تحدث خالل ســـــــير العالقة. باإلضـــــــافة إلى تقارب تركيز  

الثقافات، قد يتبادل المســـــــتهلكون األفكار ويشـــــــعرون أنهم جزء من مجتمع واحد له اهتمامات مشـــــــتركة. 

يجي ثابت. يتطور التحالف االســــتراتيجي اســــتجابة للتغيرات البيئية. ال يوجد شــــيء اســــمه تحالف اســــترات

ا لمقـدار التهـدـيدات والمخـاطر، والتجـارة اـلدولـية والعـالمـية، وحجم المخـاطر   ـبداًل من ذـلك، فهو يتقـلب وفقـً

السـياسـية، من بين عوامل أخرى. ال تقتصـر الشـراكة االسـتراتيجية على إطار زمني محدد. قد يكون لفترة  

ط أو طويـل األجـل. ألن المنـاخ زمنيـة محـددة أو غير محـددة، أو قـد يكون قصــــــــــــــير األجـل أو متوســــــــــــــ

 .التنافسي يتغير وتزايد األخطار

 مخاطر التحالفات االستراتيجية

 هنـاك خمســـــــــــــــة مصـــــــــــــــادر أســـــــــــــــاســــــــــــــيـة من المشــــــــــــــكالت التي تهـدد قـابليـة نجـاح التحـالفـات 

 (. 7-2( وهي كما موضحة في الشكل )Hill & Hult, 2019االستراتيجية )

 
 (: 7-2الشكل )

   تهدد قابلية نجاح التحالفات االستراتيجيةالمشكالت التي 

 (. ,Hill & Hult, 2019المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى )
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 عدم موافقة الشركاء  .1
ــة  ــبب األول لفشـــــــل التحالف، حيث يؤدي في كثير من األحيان إلى الصـــــــراع والمنافســـــ هذا هو الســـــ

ــأ بين   ــعيفة والمشـــــاكل المحتملة التي تنشـــ ــركاء التحالف االســـــتراتيجي، كما تمت ونتائج اإلنجاز الضـــ شـــ
 .مناقشته بدقة في بداية المفاوضات 

 الحصول على المعلومات  .2
وهو سبب مهم آخر للتحالف االستراتيجي، حيث يتطلب التحالف رغبة والتزام أطراف محددة بتعاون  

اجهـا الشــــــــــــــرـيك مثمر بينهم، األمر اـلذي ـقد يتطـلب من أحـد الطرفين توفير المعلومـات الالزمـة التي يحـت
 . الثاني، وقد يتطلب أحياًنا أحد األطراف

 توزيع األرباح  .3
وهو سـبب آخر يواجه نجاح التحالف االسـتراتيجي، باإلضـافة إلى المخاطر والتكاليف التي يتقاسـمها  
أعضــــــــــــــاء التحـالف، تظهر مشــــــــــــــكـلة توزيع األرـباح فيمـا بينهم، حـيث ال ـبد من االتـفاق من الـبداـية على 

 .اسبيةالمسائل المح
 فقدان االستقاللية  .4

يســــــتلزم مشــــــاركة الحلفاء في المخاطر والتكاليف واألرباح، وكذلك مشــــــاركتهم في التحكم والســــــيطرة  
 على العمليات واألنشطة، ومع أي تغيير في استراتيجية العمل نتيجة للتغيير في بيئة األعمال وظهورها. 

 الظروف المتغيرة:  .5
ــادية والفنية    هوو أحد أهم أســــــباب فشــــــل التحالف االســــــتراتيجي، ويشــــــتمل على العوامل االقتصــــ

وعوامل بيئة األعمال األخرى، فضــــــــاًل عن ظهور متغيرات جديدة ومؤثرة بين األطراف األســــــــاســــــــية في 

 التحالف

 منافع ومحددات التحالفات االستراتيجية

نافسـين الفعليين أو المحتملين وذلك من أجل تدخل المنظمات في التحالفات االسـتراتيجية مع الم

ــول على منافع بأكثر من طريقة، وتنتظر عائدًا منظورًا في الموارد المالية أو  تحقيق فوائد وتتوقع الحصـــــ

ــترك من أجل  غير منظور أو ملموس في القدرات التنظيمية والخبرات والمهارات التقنية، أو العمل المشـــــــ

ــية في ا ــل عليها المنظمات تعزيز القدرة التنافســـ ــواق العالمية، وإلى غير ذلك من المنافع التي تحصـــ ألســـ

 ,Dess (  2020(. ويرى )Hill & Hult, 2019من جراء دخولهــا في التحــالفــات االســــــــــــــتراتيجيــة )

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gregory+Dess&text=Gregory+Dess&sort=relevancerank&search-alias=books
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McNamara, Eisner & Lee  هناك أربع منافع من التحالفات االســــــــــــــتراتيجية لعمليات المنظمة  أن

 (.8-2)دوليًا(، وهي كما موضحة بالشكل )

 
 (: 8-2الشكل )

 منافع التحالفات االستراتيجية 

 (. ,Dess, McNamara, Eisner & Lee, 2020المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى )

 
على الرغم من الفوائد والمنافع التي يحققها التحالف االســـــــــتراتيجي يوجد فيه عدد من المحددات 

 ( بما يأتي: Hill, Schilling & Jones, 2020والعيوب، وهذا ما وضحه )

 االلتزام العالي من حيث الوقت والمال واألفراد.  .1

 الصعوبة في تمييز الشريك االستراتيجي المنسجم.  .2

 قد يشكل طريقة تسرب من خاللها تكنولوجيا معينة أو كفاءات جوهرية أخرى من المنظمة. .3

 االرتفاع النسبي للتعامل مع المنظمة المتحالف معها. .4

 يف.قد تعاني المنظمة من صعوبات في التك .5
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ــتغالل  .6 ــلحته، أي اســـــ ــكل انتهازي لمصـــــ ــتغالل التحالف بشـــــ ــريك الجيد من اســـــ عدم محاولة الشـــــ

 المهارات التقنية للشركة في مقابل إعطاء القليل.

 يقلل من المرونة التنظيمية واإلدارية للمنظمة المتحالفة. .7

 
 للتحالفات االستراتيجية البنى األساسية

ــكاله ــب طبيعة  تأتي التحالفات االســـتراتيجية بأشـ ا المتعددة، ولكن بمنهج واحد، إذ إنه يتنوع بحسـ

المهارات الموجودة لدى الشــــــركاء. لذا اختلف الكتاب والباحثين في إعطاء تصــــــنيف محدد للمجال الذي 

ــات من إتحادات الخدمات المتبادلة إلى  تعمل على أســــــاســــــه التحالفات االســــــتراتيجية وتتراوح التحالفــــــــــــــــــ

 & Wheelen, Hunger, Hoffmanراخيص إلى شـــراكات ســـلســـلة القيمة )المشـــاريع المشـــتركة.. الت

Bamford, 2018.) 

 Mutual Service Consortiaإتحاد الخدمات المتبادلة  .1

يشــير إلى شــراكة بين منظمات مماثلة في صــناعات مماثلة تجمع مواردها للحصــول على فائدة 

 باهظة الثمن إذا طورتها بمفردها.

 Joint Ventureالمشاريع المشتركة  .2

يشير إلى نشاط تعاوني تم تشكيله من قبل منظمتين منفصلتين أو أكثر ألغراض استراتيجية من  
خالل إنشاء كيان تجاري مستقل يتم فيه تحديد الملكية والمسؤوليات التشغيلية والمخاطر المالية 

 ليته.والمكافآت لكل عضو، مع الحفاظ على هوية كل عضو واستقال
 Licensingالتراخيص  .3

ا لمنظمة أخرى في بلد أو ســــــوق آخر إلنتاج و / أو  إنها اتفاقية تمنح بموجبها منظمة ترخيصــــــً

 بيع منتج. إنها استراتيجية مفيدة بشكل خاص إذا كان اسم العالمة التجارية معروًفا جيًدا.
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   Value-Chain Partnershipsشـراكـات سلسلة القيمة  .4

يشـــير إلى تحالف قوي وعميق تدخل فيه الشـــركة في اتفاقية طويلة األجل مع مورد أو موزع إنه  
 مهم لتحقيق المنفعة المتبادلة.

 

 التحالفات االستراتيجية أبعاد قياس

إلى    باالستناد الباحث في تحديد أبعاد قياس التحالفات االستراتيجية    اعتمد في الدراسة الحالية  

(2018) Altaie & Muhemmed  (  2020)  وEnyinnah, Adefulu, Asikhia & Onyia      والمتضمنة

كونها ابعاد واضحة القياس وذات مضمون واضح    واالستراتيجية التقنية  االستثماريةالتحالفات االستراتيجية  

 :واآلتي توضيح لها، باإلضافة إلى اختبارها في بيئة البنوك

 Investment Strategic Alliancesالتحالفات االستراتيجية اإلستثمارية ( 1)

المالية   التحالفات الوظيفية للشركات التي ترغب في تخفيض اإلخطار  المرتبطة  وهو نوع من 

بالمشروع وذلك من خالل المساهمة في رأس المال، أو مساهمة شريك واحد في معظم التمويل على حين  

يبقى الشركاء اآلخرون يزودونه بالخبرة الخاصة أو أية أنواع أخرى من المساهمات. فاالستثمار هو نشاط  

وقت المناسب لالستثمار فيه، إذ معقد يصف خطوات اتخاذ القرار التي يتبعها المستثمر فيما يتعلق بال

يحدث التحالف االستثماري عندما تقوم إحدى المنظمات باالستثمار في منظمة أخرى بينما تقوم في نفس  

التحالف االستثماري  فإن  ذلك،  لتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مشترك. ومع  اتفاقية  بتطوير  الوقت 

 (. Enyinnah, Adefulu, Asikhia & Onyia, 2020مار )يحدث عندما تقوم المنظمات بجمع الموارد لالستث

المنظمات تسعى لبناء تحالفات  بأن    Dess, McNamara, Eisner & Lee (2020)ويؤكد  

استراتيجية استثمارية بهدف تقليل المجازفة المالية المتعلقة بمشاريعها، وذلك من خالل المساهمة بشكل 

المالية، أو عمل أنواع أخرى من المساهمات بموازنة جزئية لنقصها في االستثمار   متساٍو في الموارد 

 .المالي

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gregory+Dess&text=Gregory+Dess&sort=relevancerank&search-alias=books
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حالفات االستراتيجية اإلستثمارية تتمثل في توجه المنظمات  ( بأن الت 2019ويرى العنزي وراضي ) 

للسيارات تملكت   Ford، فعلى سبيل المثال، فان شركة  أكثرنحو االسهام في راس مال منظمة اخرى او  

هذه الصيغة من التحالفات تتيح للمنظمة صاحبة    إن، حيث  Mazda% من شركة  25حصة بنسبة  

ان تؤمن الحصول على قطع غيار او مكونات تحتاجها، او ان  الحصة في رأس مال المنظمة االخرى  

تسهم في صياغة استراتيجة المنظمة االخرى، بالشكل الذي يعزز مجاالت تطوير المنتج او التكنولوجيا  

 Wheelen, Hunger, Hoffman & Bamfordاو النشاط التسويقي للمنظمة المستثمرة. كما يؤكد  

يمثل عالقة شراكة بين منظمات متماثلة، تعمل في نفس الصناعة    بأن التحالف اإلستثماري   (2018)

 يتم فيه تجميع الموارد من اجل تحقيق المنافع التي تكون مكلفة جدًا. 

 Investment Strategic Alliancesالتحالفات االستراتيجية التقنية ( 2) 

لتطوير   المشترك  البحث  المباشرة في  الشركاء على  الجديدة عن طريق  وهو موافقة  المنتجات 

التطور التكنولوجي السريع لتصميم المنتج وذلك من خالل تبادل الخبرات بين الشركاء وتشكيل فرق من 

مهندسي التصاميم والتطوير. حيث يولد التحالف التقني عملية تعلم تؤدي إلى تسريع االختراع واالبتكار  

لقدرة االستيعابية للمنظمة من خالل قدرتها على اكتساب في إنشاء اقتصاديات ديناميكية، حيث يتم قياس ا

وتقييم المعرفة الخارجية، إذ تؤثر التحالفات التقنية للمنظمة على قدراتها وكذلك على رأي اآلخرين في  

 (.Enyinnah, Adefulu, Asikhia & Onyia, 2020قدراتها )

إلى أن الحصول على    Wheelen, Hunger, Hoffman & Bamford (2018)كما أكد  

تقنيات متقدمة أو إكتساب خبرات ومهارات ضرورية لتطبيق التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة تضمن للمنظمة  

  GMتحقيق ميزة تنافسية وهو ما بشكل أبرز الدوافع لتشكيل التحالفات التقنية، وهو ما حصل بين شركة  

بهدف تحقيق أهداف ومنافع للطرفين من بينها  عندما دخلت الشركتين في شراكة دولية    Toyotaوشركة  
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إلى إمتالك المعرفة الضرورية لتصنيع سيارات الصالون الصغيرة بجودة متميزة وبكلفة    GMسعي شركة  

  Toyotaمنخفضة كما هي شركة 

يمكن بيان أن الحاجة لتشكيل التحالفات االستراتيجية كان    يرى الباحث انه  وبناًء على ما تقدم

ة لكفاءات وموارد وخبرات تكنولوجية كبيرة وتحقيق عالقات قوية بين الشركاء من خالل  بسبب الحاج

االلتزام والمرونة مع الظروف المتغيرة وذلك عن طريق اختيار المجال الذي تراه مناسبًا، من خالل توضيح  

   اآلتي:

شــركات أخرى   إن المنظمات تمتلك فرص تنافســية لحماية موقعها الحالي لذا قد تقوم بالدمج مع .1

 لتحسين األداء في مجاالت رئيسة للكفاءة لكسب حصة في السوق. 

تمتلك المنظمات مجاالت عديدة للدخول لألســـــــــواق العالمية ويعتمد اختيار أفضـــــــــل مجال على  .2

 خبرات وكفاءات الشركاء.

التحالف شاماًل  يكون  فقد  المنظمات  التعاون بين  التحالف باختالف مستوى  يختلف مجال 

 الوظائف كافة، أو قد يوجه لوظيفة واحدة فقط. 

 الدراسات السابقة  ثانيًا: 
تناقش الفقرة الحالية الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية وقد تم عرضها ومن ثم  

 من األقدم إلى األحدث وكما يلي:مناقشتها 

"اتجاهات مديري شركات تكنولوجيا المعلومات    بعنوان(  2011)دراسة عبد الهادي وبني هاني  

 في األردن نحو أشكال التحالفات االستراتيجية والعوامل المؤثرة فيها". 

أشكال   نحو  المعلومات  تكنولوجيا  في شركات  المديرين  اتجاهات  تعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

ت اإلستراتيجية، وتحديد مستوى  يفضلونها ونحو القدرات التنافسية للتحالفا التحالفات اإلستراتيجية التي 

التحالفات اإلستراتيجية   الفروق بين اتجاهات المديرين في شركات  تكنولوجيا المعلومات نحو أشكال 
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( شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. أما 115التي يفضلونها. تألف مجتمع الدراسة من ) 

(  94يطة من مجتمع الدراسة والبالغ عددها )عينة الدراسة فقد شملت على عينة احتمالية عشوائية بس

شركة. وتم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام االستبانة أداة رئيسية  

لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة. وبعد إستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة توصلت الدراسة 

االستراتيجية هو المتحقق من خالل المساهمة  ا أن أفضل أشكال التحالفات إلى العديد من النتائج أبرزه

األقل هو  التحالف  أشكال  من  كشكل  الترخيص  جاء  فيما  المال،  رأس  األفراد  في  نظر  في  أهمية 

 .المبحوثين

 The Role of Value-based Management Tools on"  بعنوان  Mzera  (2013)  دراسة

the Performance of Firms Listed in the Nairobi Securities Exchange ." 

بيان دور أدوات اإلدارة المستندة على القيمة على أداء الشركات المدرجة هدفت الدراسة إلى  

سوق نيروبي لألوراق  . تكون مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة في  في سوق نيروبي لألوراق المالية

سوق نيروبي لألوراق  المدرجة في  المالية. أما عينة الدراسة فقد شملت على عينة عشوائية من الشركات  

وتم إستخدام المنهج الوصفي    سوق نيروبي لألوراق المالية.( شركة مدرجة في  55)المالية والبالغ عددها  

عينة  التحلي أفراد  من  البيانات  لجمع  رئيسية  أداة  االستبانة  استخدام  تم  الدراسة  اهداف  ولتحقيق  لي، 

الدراسة. وبعد إستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن  

لمتوازن، الخصائص اإلدارية  أدوات اإلدارة المستندة على القيمة )بطاقة التقييم اهناك عالقة إيجابية بين  

 والعوامل التنظيمية( وأداء الشركات المدرجة في سوق نيروبي لألوراق المالية.

أثر التوافق االستراتيجي بين إدارة الجودة الشاملة وإعادة "  بعنوان(  2013)  دراسة البياتي

ينة من المصارف  الهندسة والتحسين المستمر في تحليل الميزة التنافسية: دراسة استطالعية في ع

 ".  الحكومية
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والتحسين       الشاملة  الجودة  إدارة  بين  االستراتيجي  التوافق  مستوى  طبيعة  تعرف  الدراسة  هدفت 

المستمر وإعادة الهندسة والميزة التنافسية، إضافة إلى تعرف تاثير التوافق االستراتيجي في تحقيق الميزة 

حكومية في جمهورية العراق )الرافدين والرشيد(. وقد تكون التنافسية. تكون مجال الدراسة من المصارف ال

مجتمع الدراسة من العاملين في مصرفي الرافدين والرشيد، أما عينة الدراسة فقد شملت على عينة من  

( مديرًا. وقد لجأ الباحث 25المديرين العاملين بمصرفي الرافدين والرشيد محل الدراسة والبالغ عددهم )

المنهج الوص الدراسة. وبعد إجراء إلى  لتحقيق أهداف  التحليلي من خالل إستبانة أعدت خصيصًا  في 

التحليالت اإلحصائية توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك تأثير دال إحصائيًا للتوافق  

 .االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف الحكومية )الرافدين والرشيد( محل الدراسة

 The effects of the implementation of value-based" بعنوان Beck (2014) دراسة

management  ." 

استكشاف كيفية إدراك اإلدارة المستندة على القيمة وتنفيذها واستخدامها في هدفت الدراسة إلى  

. تكون  قرار استخدامهاشركات السيارات الرائدة في ألمانيا إضافة إلى دراسة العوامل التي تؤثر على  

( من  وعينتها  الدراسة  السيارات 16مجتمع  صناعة  في  تعمل  المانية  شركة  المنهج  .  (  إستخدام  وتم 

لجمع   الماليين  المديرين  المقابلة مع  أسلوب  استخدام  تم  الدراسة  اهداف  ولتحقيق  التحليلي،  الوصفي 

حصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى  البيانات من الشركات عينة الدراسة. وبعد إستخدام األساليب اإل

العديد من النتائج أبرزها أن هناك مشاكل في تنفيذ اإلدارة المستندة على القيمة إضافة إلى الفشل في 

 تحقيق التوازن الصحيح بين جميع الجهات الفاعلة في صراع الوكالة. 

-Analysing value-based management as decision"  بعنوان  Tom  (2014)  دراسة

making tool in a petrochemical company ." 
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هدفت الدراسة الى تقييم فهم اإلدارة المستندة على القيمة كأداة لصنع القرار، وكيف يتم تبنيها  

تكون مجتمع   أفريقيا.  البتروكيماويات في جنوب  أداء شركة  في جميع مستويات اإلدارة وأثرها على 

البالغ عددهم   الشركة  أقسام  االدارية في جميع  المستويات  المديرين من ومختلف  الدراسة من جميع 

( مديرًا. وقد لجأ الباحث إلى المنهج الوصفي التحليلي من خالل إستبانة أعدت خصيصًا لتحقيق  120)

( استبانة  69ما مجمله )أهداف الدراسة. وبعد توزيع أداة الدراسة االستبانة على أفراد عينتها أسترد منها  

صالحة لعملية التحليل. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها  

وجود معرفة عامة وفهم عام لإلدارة المستندة على القيمة ومبادئها في شركة البتروكيماويات في جنوب  

 ؤثر على أداء شركة البتروكيماويات في جنوب أفريقيا. أفريقيا، كما أن اإلدارة المستندة على القيمة ت

 بعنوان  Kammerlander, Sieger, Voordeckers and Zellweger  (2015)  دراسة

"Value creation in family firms: A model of fit ." 

هدفت الدراسة الى إقتراح إطار لوصف كيف أن الملكية العائلية يمكن أن تولد أو تدمر القيمة 

إعتمادًا على األهداف، الموارد، وحاكمية الشركات العائلية. تكون مجتمع الدراسة وعينتها على الدراسات 

لعملية التحليل من خالل    والبحوث والوثائق التي تهتم بموضوع توليد القيمة، وقد تم إعتماد الفكرة أساس

محاكاة النصوص. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن التوافق االستراتيجي مطلوب  

 على مستوى العناصر الثالث في الشركات العائلية وهي األهداف، الموارد، وحاكمية الشركات العائلية.  

مقومات التحالف اإلستراتيجي في تحقيق  ( بعنوان " أثر  2015دراسة التميمي والخشالي )

 النجاح اإلستراتيجي دراسة تطبيقية في البنوك التجارية العاملة في األردن". 

دراسة أثر مقومات التحالف اإلستراتيجي في تحقيق النجاح اإلستراتيجي. وكانت   الىهدفت  

(  96على عينة مكونة من )  الدراسة تطبيقية في البنوك التجارية العاملة في األردن. أجريت الدراسة

من  مجموعة  استخدام  تم  فقد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  األردنية.  التجارية  البنوك  في  يعملون  مديرا 
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المعامالت اإلحصائية المناسبة ومنها معامل االنحدار. توصلت الدراسة إلى وجود تأثير دال إحصائيا  

 لبنوك التجارية األردنية.لمقومات التحالف اإلستراتيجي في النجاح اإلستراتيجي ل

تأثير التوافق بين االستراتيجية والهيكل على الفعالية  "  بعنوان(  2016)  دراسة بوهالل وآخرون 

 ". المؤسسات الجزائرية التنظيمية في

 هدفت الدراسة الى تحري تأثير التوافق بين االستراتيجية والهيكل على الفعالية التنظيمية في

الجزائرية. تكون مجال الدراسة من المؤسسات الواقعة في الجهة الشمالية الغربية بالجزائر. المؤسسات  

وقد شمل مجتمع الدراسة على كافة العاملين في المؤسسات الواقعة في الجهة الشمالية الغربية بالجزائر  

قع في الجهة ( مؤسسة متوسطة وكبيرة الحجم ت 80لسبعة واليات. أما عينة الدراسة فقد شملت على )

الشمالية الغربية بالجزائر. لجأ الباحثين إلى إستخدام المنهج اإلستنباطي التطبيقي من خالل استبانة  

إعدت خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية توصلت الدراسة إلى العديد  

والهيكل االستراتيجية  لتوافق  تأثير  هناك  ان  أبرزها  النتائج  للمؤسسات    من  التنظيمية  الفعالية  على 

الجزائرية، وأن غياب هذا التوافق سيؤدي إلى أداء منخفض للمؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم محل  

 الدراسة.

 Strategic Fit and Supply Chain"  بعنوان  Yusoffa, Asharia and Bin  (2016)  دراسة

Performance (SCP): The Effect of Supply Chain Management (SCM) as the 

Mediator ." 

التوافق   بين  العالقة  التوريد في  إدارة سلسلة  لتأثير  الوسيط  الدور  تحري  الى  الدراسة  هدفت 

( دراسة وبحث ترتبط بمتغيرات الدراسة 45االستراتيجي وأداء سلسلة التوريد من خالل البحث في )

ستهم على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي  الثالث. إعتمد الباحثين في تحقيق أهداف درا

ليتوصلوا بالنهاية إلى العديد من النتائج أبرزها أن التوافق االستراتيجي يؤثر في أداء سلسلة التوريد،  
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كما أن التوافق االستراتيجي يؤثر في إدارة سلسلة التوريد، وأن إدارة سلسلة التوريد تلعب دورًا وسيطًا  

 بين التوافق االستراتيجي وأداء سلسلة التوريد.في العالقة 

 Dynamics of external fit and "  بعنوان Lin, Peng, Chang & Dang (2016) دراسة
internal fit: case of electronics industry." 

عن التعرف على التغير االستراتيجي من خالل فحص الديناميكيات بين    الىهدفت الدراسة  

تمثل ميدان الدراسة هي الشركات اإللكترونية في سوق األوراق   التوافق الخارجي والتوافق الداخلي.  

(.  2011-2004( ثمانية سنوات من )8المالية في تايوان. كانت وكانت السلسلة الزمنية للدراسة بـ )

إلى إستخدام تحليل االنحدار لتحليل بيانات وتم استخدام األداء المالي بشكل شائع باعتباره    لجأ الباحثين

  الى المقياس الرئيسي ألداء الشركة في المجاالت المتعلقة باإلدارة اإلستراتيجية وتوصلت هذه الدارسة  

التوا لديناميكيات  المدراء  بين فهم  تأثير  النتائج أهمها وجود عالقة  الداخلي والخارجي  العديد من  فق 

 واتخاذ القرار بشأن تغيير االستراتيجي.  

 نوعية دراسة  االستراتيجية: التحالفات لحوكمة  أنمورج "بناء  بعنوان(  2017)  دراسة صالح
 تفاعلية".   غير

هدفت الدراسة الى بناء أنموذج لحوكمة التحالفات االستراتيجية بين المنظمات. واستخدم المنهج  

بموضوع   تهتم  التي  والدراسات  والوثائق  األدبيات  المحتوى  تحليل  عن طريق  التفاعلي  غير  النوعي 

محاكاة النصوص    التحالفات االستراتيجية والحوكمة، وقد تم إعتماد الفكرة أساس لعملية التحليل من خالل

فئات )الموضوع الذي تركز عليه الفكرة، الجوانب التي تتناولها، القيم المتضمنة فيها    أربعوتقسيمها إلى  

وأسلوب عرض الفكرة(. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن التحالفات االستراتيجية  

ية العالية وكسب الميزة التنافسية، إضافة إلى من المداخل الفكرية المعاصرة لمواجهة تحديات التنافس

أن هناك العديد من المشكالت والعيوب التي تواجه التحالفات االستراتيجية أهمها تعارض األهداف 

 االستراتيجية. 
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وآخرون  ميرخان  الستراتيجيات  "  بعنوان(  2017)   دراسة  االستراتيجي  التوافق  دور  تحليل 

في الذكاء التنافسي: دراسة مقارنة بين شركتي سي سي    Miles & Snowاألعمال على وفق أنموذج  

لصناعة المشروبات المحدودة وشركة الحياة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية المحدودة في مدينة  

 ". بابل

 & Milesافق بين استراتيجيات األعمال على وفق أنموذج  هدفت الدراسة الى تشخيص التو  

Snow  لصناعة لشركتي سي سي  التنافسي  الذكاء  في  التوافق  هذا  تأثير  مدى  تحديد  إلى  إضافة   ،

المشروبات المحدودة وشركة الحياة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية المحدودة في مدينة بابل. تكون  

ي لصناعة المشروبات المحدودة وشركة الحياة للمشروبات الغازية مجال الدراسة من شركتي سي س

المديرين والمعاونين   الدراسة من جميع  تكون مجتمع  بابل. وقد  المحدودة في مدينة  المعدنية  والمياه 

والمشرفين في شركتي سي سي لصناعة المشروبات المحدودة وشركة الحياة للمشروبات الغازية والمياه 

( مديرًا ومعاونًا ومشرفًا. فيما تكونت عينة الدراسة 71دة في مدينة بابل والبالغ عددهم )المعدنية المحدو 

على مجتمع الدراسة نفسه وبأسلوب الحصر الشامل. وبعد توزيع االستبانة على عينة الدراسة بلغ عدد 

اطي التطبيقي من  ( استبانة. لجأ الباحثين إلى إستخدام المنهج اإلستنب68االستبانات الصالحة للتحليل )

توصلت   اإلحصائية  التحليالت  إجراء  وبعد  الدراسة.  أهداف  لتحقيق  خصيصًا  إعدت  استبانة  خالل 

الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تاثير معنوي للتوافق بين استراتيجيات األعمال على وفق 

شروبات المحدودة وشركة  في الذكاء التنافسي لشركتي سي سي لصناعة الم  Miles & Snowأنموذج  

 الحياة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية المحدودة في مدينة بابل. 

 Exploring the impact of firm- and"  بعنوان  Esen and Alpay  (2017)  دراسة

relationship-specific factors on alliance performance: Evidence from Turkey ." 
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الى   الدراسة  إختيار  هدفت  ومعايير  بالتحالف  )التوجه  بالشركة  الخاصة  العوامل  تأثير  بيان 

الشريك( والعالقة المحددة لعوامل )التوافق االستراتيجي، التوافق الثقافي والتوافق التنظيمي( على أداء  

العالقة. تكون مجتمع    ـ   التحالفات أضافة إلى تعرف الدور الوسيط للثقة في الترابط بين العوامل الخاصة

شركة بغرفة اسطنبول للصناعة ممن لهم خبرة    500( مديرًا يعملون في أكبر  106الدراسة وعينتها من ) 

إعدت  استبانة  من خالل  التطبيقي  اإلستنباطي  المنهج  إستخدم  االستراتيجية.  التحالفات  في  وتجربة 

ائية توصلت الدراسة إلى العديد من  خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحص

 النتائج أبرزها أن التوجه بالتحالف والتوافق االستراتيجي يؤديان إلى تحالف متفوق األداء.

 :Strategic Alliance Success Factors"  بعنوان  Russo and Cesarani  (2017)  دراسة

A Literature Review on Alliance Lifecycle ." 

الدراسة الى بيان كيف يمكن للشركات تحقيق نجاح التحالف وتحديد العوامل الرئيسية  هدفت  

  .لهذا النجاح وإظهار كيف يمكن للشركات إدارتها بنجاح في كل مرحلة من مراحل دورة حياة التحالف

تم اعتماد المنهج النوعي من أجل استكشاف وفهم كيف يمكن للشركات تحقيق نجاح التحالف وتحديد  

عوامل الرئيسية لهذا النجاح وإظهار كيف يمكن للشركات إدارتها بنجاح في كل مرحلة من مراحل ال

( مرجعًا. وقد توصلت الدراسة من خالل 43دورة حياة التحالف من خالل تحليل األدبيات البالغ عددها )

ا منها  التي  التحالف  نجاح  عوامل  تحديد  إلى  النظرية  النظر  وجهات  من  العديد  لتوافق مراجعة 

 االستراتيجي. 

 Strategic fit: Key to growing "   بعنوان Miles and Van Clieaf  (2017)  دراسة  –––

enterprise value through organizational capital. Business Horizons ." 

هدفت الدراسة الى تقديم أنموذج شمولي لفهم العملية والمكونات والروابط الضرورية التي تؤدي 

تمام بالعوامل التي تؤثر  إلى زيادة قيمة المنظمة من خالل إنشاء رأس المال التنظيمي من خالل اإله
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على رأس المال التنظيمي )التوافق القيادي، التوافق االستراتيجي، وتوافق التصميم التنظيمي( وتأثيرها  

على رأس المال البشري والتميز التشغيلي ورأس مال أصحاب المصلحة والمستويات األساسية لالبتكار 

( مرجعًا توصلت  28ل تحليل األدبيات البالغ عددها )التي تدفع نحو النمو الفعال لرأس المال. ومن خال

الدراسة إلى أن التوافق االستراتيجي يولد قيمة للمنظمة من خالل اإلبداع والتميز التشغيلي ورأس مال  

 أصحاب المصالح. 

 The influence of strategic "  بعنوان  Altaie and Muhemmed  (2018)  دراسة

alliances on marketing crisis management  ." 

هدفت الدراسة الى بيان أثر التحالفات االستراتيجية على إدارة األزمات التسويقية في الشركات 

السياحية بالعراق. تكون مجتمع الدراسة من الشركات السياحية العاملة في العراق. أما عينة الدراسة  

( شركات سياحية. وقد تكونت وحدة التحليل من العاملين في هذه الشركات والبالغ  3د شملت على ) فق

( فردًا. لجأ الباحثين إلى إستخدام المنهج اإلستنباطي التطبيقي من خالل استبانة إعدت  41عددهم )

الدراسة إلى العديد من  خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية توصلت  

النتائج أبرزها أن التحالفات االستراتيجية تؤثر بشكل ايجابي على إدارة األزمات التسويقية في الشركات 

 السياحية بالعراق. 

 Strategic Alignment: Management " بعنوان  ,.Bianchini, et al (2018) دراسة
Models and Other Organizational Possibilities." 

االستراتيجي   التوافق  مفهوم  حول  مختلفين  لباحثين  مناهج  عدة  تحليل  الى  الدراسة  هدفت 

ببليوغرافي متبوًعا بتحليل ببليوغرافي، باستخدام قاعدة   واستخدامه في الشركات. وقد تم إجراء بحث 

مقالة فقط كانت ذات صلة فعالة بمجال   14. تمت اإلشارة إلى أن  Web Of Scienceالمجالت  

. وتوصلت هذه الدارسة  2016إلى    2001إلدارة والموضوع الذي تم التحقيق فيه، مع تاريخ النشر من  ا
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العديد من النتائج أهمها أن التوافق االستراتيجي يستخدم كنموذج ولتقييم حاالت المنتج والخدمة    الى

 كمعيار لصنع القرار والتخطيط.   

"دور الذكاء االسـتراتيجي كمدخل حديث في تحقيق التحالفات   بعنوان(  2019)  دراسـة الشـمري 

 دراسة ميدانية في شركة زين لإلتصاالت / العراق".  االستراتيجية الناجحة:

هدفت الدراسـة الى تشـخيص أنماط التحالفات االسـتراتيجية في شـركة زين لإلتصـاالت / العراق، 

ــافة إلى التعرف على طبيعة عالقة اإلرتباط بين ا ــتخدمة في إضـــــ ــفه الية مســـــ ــتراتيجي بوصـــــ لذكاء االســـــ

االســــــتراتيجية في شــــــركة زين لإلتصــــــاالت / العراق. تكون مجتمع الدراســــــة من جميع   تحقيق التحالفات 

( فردًا من مختلف 40العاملين في شـــــــــركة زين لإلتصـــــــــاالت / العراق. فيما تكونت عينة الدراســـــــــة من )

شــوائية. لجأ الباحثين إلى إســتخدام المنهج الوصــفي التحليلي المســتويات التنظيمية تم إختيارهم بطريقة ع

من خالل اســـتبانة إعدت خصـــيصـــًا لتحقيق أهداف الدراســـة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصـــائية توصـــلت 

ــكل إيجابي في تحقيق التحالفات  ــتراتيجي يؤثر بشـــ ــة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الذكاء االســـ الدراســـ

 زين لإلتصاالت / العراق. االستراتيجية لشركة

 The Impact of Strategic Fit on"  بعنوان  Hashem and AL- maani  (2019)  دراسة

the Marketing Performance of the Industrial Corporations in Jordan ." 

بيان أثر التوافق االستراتيجي على األداء التسويقي للشركات الصناعة في  هدفت الدراسة الى  

( شركة صناعية في األردن. اما عينة الدراسة فقد شملت على 63األردن. تكون مجتمع الدراسة من )

( شركة تم إختيارها بطريقة عشوائية. وقد شملت وحدة التحليل على المديرين اإلداريين ومديري 54)

والبالغ عددهم ) الدراسة  الشركات عينة  العاملين في  إلى إستخدام  ( مديرًا.  76التسويق  الباحثين  لجأ 

إجراء   وبعد  الدراسة.  أهداف  لتحقيق  خصيصًا  إعدت  استبانة  خالل  من  التحليلي  الوصفي  المنهج 
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التوافق االستراتيجي يؤثر بشكل  التحليالت اإلحصائية توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن  

 ي األردن.معنوي وإيجابي على األداء التسويقي للشركات الصناعة ف

"دور اإلدارة المستندة على القيمة في    بعنوان(  2019)  دراسة الزبيدي والجنابي والشريفي

النمو المستدام للشركات: دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق 

 المالية". 

ــة الى بيان تأثير قرارات اإلدارة على زيادة قيمة المســـــاهمي ــهم الواحد( هدفت الدراســـ ن )قيمة الســـ

وانعكاســـــــها على النمو المســـــــتدام للشـــــــركة. تمثل ميدان الدراســـــــة بالقطاعات المدرجة في ســـــــوق العراق 

قطاعات )التأمين، الصـــــــناعة، الزراعة، الفنادق( كمجتمع للدراســـــــة،  أربعلألوراق المالية، وقد تم اختيار  

ــ )وقد تم تحديد الشركات الرابحة كعينة للدراسة. وكانت   ( خمس سنوات من 5السلسلة الزمنية للدراسة بـــــــ

ــائي عبر توظيف مجموعة من 2012-2016) (. وقد وقد أخضـــــــــــــعت البيانات للتحليل المالي واالحصـــــــــــ

المعـادالت والنســــــــــــــب المـالـية. وجود عالـقة ـتأثير بين اإلدارة المســــــــــــــتـندة على القيمـة والنمو المســـــــــــــــتدام 

 نادق( المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.للقطاعات )التأمين، الصناعة، الزراعة، الف

 Headquarter resource"  بعنوان  Dellestrand, Kappen and Lindah  (2020)  دراسة

allocation strategies and subsidiary competitive or cooperative behavior: achieving 

a fit for value creation ." 

التوافق بين استراتيجية تخصيص الموارد وبين والسلوك وتأثيرهما في توليد القيمة.   هدفت الدراسة الى بيان  

( مرجعًا توصلت الدراسة إلى أن التوافق االستراتيجي بين  87ومن خالل تحليل األدبيات البالغ عددها )

 ظمة. استراتيجية تخصيص الموارد والسلوك يؤثر بشكل إيجابي في توليد القيمة للمتعاملين مع المن
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 STRATEGIC "  بعنوان  Enyinnah, Adefulu, Asikhia and Onyia  (2020)  دراسة

ALLIANCE AND MARKET SHARE OF SELECTED MICROFINANCE BANKS IN LAGOS 

NIGERIA ." 

بيان أثر التحالفات االســــــتراتيجية على الحصــــــة الســــــوقية في بنوك التمويل هدفت الدراســــــة الى 

بنيجيريا. تكون مجتمع الدراســــــة من كافة العاملين في بنوك التمويل الصــــــغيرة في   Lagosالصــــــغيرة في 

Lagos ( ــة فقد شــــملت على ( فردًا يعملون في بنوك التمويل الصــــغيرة في 220بنيجيريا. اما عينة الدراســ

Lagos   .إســــــتخدم المنهج الوصــــــفي التحليلي من خالل اســــــتبانة  بنيجيريا تم اختيارهم بطريقة عشــــــوائية

إعدت خصــيصــًا لتحقيق أهداف الدراســة. وبعد إجراء التحليالت اإلحصــائية توصــلت الدراســة إلى العديد  

الحصـــــة الســـــوقية لبنوك التمويل ؤثر بشـــــكل إيجابي على  ســـــتراتيجية تالتحالفات االمن النتائج أبرزها أن 

 .بنيجيريا Lagosالصغيرة في 

ــة "    Andrejs Čirjevskis  (2021)  دراســـــــــــ  Exploring Critical Successبعنوان 

Factors of Competence-Based Synergy in Strategic Alliances: The Renault–Nissan–

Mitsubishi Strategic Alliance." 

هدفت هذه الدراســــــــة إلى تفكيك أســــــــالف التآزر القائم على الكفاءة في عملية تشــــــــكيل التحالف 

االســـتراتيجي من خالل اســـتخدام إطار عمل القطب الشـــمالي، وهذا الدراســـة تطبيًقا تجريبًيا جديًدا إلطار 

نجاح التآزر المتبادل بين تحالف رينو ونيســـان وميتســـوبيشـــي   عمل القطب الشـــمالي للكشـــف عن عوامل

ــامل  ــيفي الشـ ــتخدام البيانات األولية والبحث األرشـ ــة تم اسـ ــيارات. ولتحقيق اهداف الدارسـ ــناعة السـ في صـ

للبيانات الثانوية. وتم جمع البيانات الثانوية من خالل المقابالت واالســــــــــــــتبيانات. وبعد إجراء التحليالت 

وصـلت الدراسـة إلى العديد من النتائج أبرزها ان للتوافق االسـتراتيجي والتنظيمي أهمية كبيرة  اإلحصـائية ت

 في تشكيل أداء التحالفات االستراتيجية.
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ثالثًا: 

الثالث )التوافق  الدراسة هو عدم وجود دراسة رابطة بين متغيرات الدراسة الحالية   هذه ما يميز ✓

المستندة على القيمة، أنماط التحالفات االستراتيجية( على حد علم الباحث   واإلدارة االستراتيجي،

 والدوريات والمجالت العلمية المحكمة اإللكترونية وفقًا لما أجراه من بحث وتحري على المواقع

الحالية ✓ الدراسة  و  إدارة اعتمدت  وسيط  متغير  القيمة  على  لم هذاالمستندة  الدراسات  ما  تدرسه 

 .السابقة

البيئة المبحوثة، فالبيئة المصرفية التجارية األردنية تعيش ظروف ال تأكد عالية في مجاالتها كافة،   ✓

وبما يجعل الدراسة تعيش هذه الظروف وتعتد بها في كل خطوة، كونها ظروفًا غير اعتيادية، وتكابد  

 بيئية سريعة.  فيها المصارف التجارية األردنية تغييرات 

تضمنت   ✓ التي  المختارة  المعاينة  كالتالي  وحدة  العمل  طبيعة  بحسب  الوظيفية  التالية  المسميات 

)"المديرين العامين ونوابهم"، "رؤساء األقسام"، "الموظفين"( في البنوك التجارية األردنية كونهم الفئة  

،  شاطات وأعمال مصارفهماألقدر على المساهمة في رسم صورة واضحة عن السياسات العامة لن

بينما كانت اغلب الدراسات قد ركزت على المستويات اإلدارية العليا والوسطى فقط مما أفقد االستفادة 

 من آراء الموظفين كونهم جزء مهم من المشاركين في صياغة االستراتيجية وتنفيذها.

 

 

 

   

 

 

تحقق الهدف األول   وفي نهاية العرض والتحليل لإلطار النظري والدراسات السابقة فقد 
تقديم إطار نظري عن المضامين الفكرية لمتغيرات   من أهداف الدراسة ومضمونة

الدراسة الثالثة )التوافق االستراتيجي، واالدارة المستندة على القيمة، والتحالفات  
 االستراتيجية( باالعتماد على االدبيات ذات العالقة والدراسات السابقة.
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 الثالث الفصل 

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات( 

 

 

 خطط سير الفصل الثالث (: م1-3)الشكل 
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 منهج الدراسة 

الطريقة الســببية في الدراســة  اســتخدام اســتخدم الباحث منهج البحث الوصــفي التحليلي من خالل
ــلوب، الكمي ــتناد إلى األدب  بأسـ ــتبانات التي تم إعدادها باالسـ ــابقة  من خالل االسـ ــات السـ النظري للدراسـ

وبـاالعتمـاد على مقـاييس طورت من قبـل العـديـد من البـاحثين وبمـا بالئم بيئـة البنوك التجـاريـة األردنيـة، 
  .وذلك بھدف جمع البيانات األولية وتحليلھا واختبار الفرضيات 

 
 مجتمع الدراسة وعينتها 

ال ان إبنك تجاري،    13شــــــــــمل مجال الدراســــــــــة البنوك التجارية االردنية في عّمان والبالغ عددها  
هي و بنوك   6البنوك التي وافقت على تطبيق الدراســــــة لديها وتنطبق عليها متطلبات هذه الدراســــــة كانت  

هلي االردني، بنك )بنك االسـكان التجاري، بنك األردن، بنك القاهرة عّمان، بنك االردني الكويتي بنك اال
االتحـاد( علمـا ان هـذه البنوك لهـا ـتاريخ مع التحـالـفات االســــــــــــــتراتيجـية االســــــــــــــتثمـارـية والتقنـية وعلى هـذا 

اختيارها فضاًل عن ذلك فقد اعتذر البنك العربي عن تطبيق الدراسة لديه رغم انطباق شروط  االساس تم  
فتكون   وحدة التحليلجريت عليها الدراســـــة. اما الدراســـــة على هذا البنك ولذلك اســـــتبعد من البنوك التي أ

ــملت  ــميات التالية )"المديرين العامين  من جميع العاملين في البنوك المذكورة ومن شـــ وحدة المعاينة المســـ
(  7449ونوابهم"، "رؤسـاء األقسـام"، "الموظفين"( في البنوك التجارية األردنية في عّمان، والبالغ عددهم )

  موظف. 
 .( البنوك التجارية األردنية1-3)جدول رقم 

 اجمالي عدد العاملين  البنك  الرقم

 1849 بنك االسكان التجاري  1

 1299 بنك األردن 2

 1133 بنك القاهرة عّمان 3

 1101 بنك االردني الكويتي  4

 976 بنك االهلي االردني 5

 1091 بنك االتحاد  6

 7449 المجموع 

2020،والتقاريرالسنويةللبنوكومقابالتالباحث2020المصدر:جمعيةالبنوكاألردنية،
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 عينة الدراسة: 

بالنظر لكبر حجم مجتمع الدراســـة وصــعوبة تطبيق الدراســـة عليه تم اللجوء إلى أســلوب 

وذلك الختالف حجم كل طبقة من المسميات   العينة العشوائية الطبقية التناسبيةالعينات؛ واعتمدت 

(، Sekaran&Bougie, 2019:264) ( فردا370الوظيفية االربع عن األخرى. وكانت حجم العينـة )

 للمجتمع ويمكن تعميم نتائجها.   حيـث كانت حجم العينـة ممثلـة

 ( خطوات المعاينة وتحديد حجم عينة الدراسة.2- 3يوضح الشكل )



(2-3)الشكل

خطواتالمعاينة
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 وحدة المعاينة   
المعاينةتشمل العامينوحدة “المديرين العمل طبيعة بحسب االتية الوظيفية المسميات

(فيالبنوكالتجاريةاألردنية.والموظفين"،"رؤساءاألقسام"،ونوابهم"



العملاالردنيةبحسبالمسمياتالوظيفيةطبيعةمنالبنوكالتجاريةةالعين(2-3الجدول)



 النسبة المئوية  حجم عينة الطبقة الواحدة  حجم الطبقة حجم المجتمع طبيعة العمل
  مدير العام 

 
7449 

73 73 ÷7449 =0.01×370=4 1% 
نائب المدير 

 عام 
147 147÷7449=0.02 ×370=7 2% 

 % 27 100= 370×0.27=7449÷1997 1997 رئيس القسم
 % 70 259= 370×0.70=7449÷5232 5232 موظف

 7449 7449 المجموع
370 
 

100 % 

 

استبانة وبعد فحص االستبانات المسترجعة تبين   363استبانة واسترجع منها   370وتم توزيع  

استبانة غير مكتملة البيانات وبالتالي تم استبعادها من التحليل وبالتالي أصبح عدد  18ان هناك 

 (  2-3استبانة. وكما موضح في الجدول ) 345للتحليل االستبانات الصالحة 

   ( 3-3جدول )

 االستبانات الموزعة والفاقدة والصالحة للتحليل الموزعة والفاقدة والصالحة للتحليل عدد 

 طبيعة العمل
عدد 

االستبانات 
 الموزعة 

عدد االستبانات  
 المرتجعة 

عدد االستبانات  
 غير المرتجعة

عدد 
االستبانات 

غير صالحه 
 للتحليل 

نسبة االستبانات 
الصالحة 

 للتحليل 

 %1 0 2 2 4 مدير عام 
 %2 2 0 5 7 نائب مدير عام 

 % 27 6 1 93 100 رئيس قسم
 % 70 10 4 245 259 موظف

 370 345 7 18 100 
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النوع االجتماعي؛  )  يوضح الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث (  3-3الجدول )

 .(العمر؛ سنوات الخبرة؛ المستوى التعليمي؛ طبيعة العمل

 أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية توزيع  (4-3الجدول )
 النسبة المئوية )%(  التكرار الفئة المتغير

 النوع االجتماعي
 61.16 211 ذكر
 38.84 134 أنثى

 100 345 المجموع

 العمر

 29.85 103 سنة فأقل  30
 43.47 150 سنة  36أقل من  –  31من 
 17.68 61 سنة  41أقل من  –  36من 
 8.11 28 سنة  46أقل من  –  41من 

 0.89 3 سنة فأكثر 46
 100 345 المجموع

 سنوات الخبرة 

 16.52 57 سنوات  5  – 2من 
 65.21 225 سنوات  10  – 6من 
 13.91 48 سنة  15 –  11من 

 4.36 15 سنة فأكثر 16
 100 345 المجموع

 المستوى التعليمي

 2.03 7 ثانوية عامة أو دبلوم مجتمع
 74.49 257 بكالوريوس 
 2.61 9 دبلوم عالٍ 
 18.55 64 ماجستير 
 2.32 8 دكتوراه 
 100 345 المجموع

 طبيعة العمل

 1.0 2 مدير عام
 2.0 5 نائب مدير عام

 27.0 93 رئيس قسم
 70.0 245 موظف 

 100 345 المجموع
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 ( ما يلي: 4- 3حيث يبين الجدول )
عينة الدراسة النسبة األكبر قياسًا باإلناث وهذا ما يعكس أن عينة  ( احتلت فئـة الذكور مـن  1)

 المصارف المبحوثة ذكوري النزعة والقرار، وأن تمثيل القيادات النسوية مناسب إلى حد ما.
  30سنة المرتبة األولى، تلتها مباشرة الفئة العمرية    36أقل من    –   31( احتلت الفـئة العـمرية  2)

سنة فأكثر في المرتبة األخيرة. وهو ما يؤشر التركيز العالي   46ئة العمرية  سنة فأقل، وكانت الف
 من البنوك محل الدراسة على الدماء الجديدة والفئات الشبابية في إنجاز أعمالها.

سنوات هي الفئة األكثر رواجًا بين فئات سنوات الخبرة    10  –  6( كانت فئة سنوات الخبرة  3)
سنة التي حازت على المرتبة األولى،    36أقل من    –  31العمرية من  األخرى، وهو يرتبط بالفئة  

ويعكس المحتوى الدقيق الذي يتطلبه عمل البنوك محل الدراسة وحاجتها إلى مستويات خبرة كبيرة  
 في التعامل مع قراراتها سواء التقنية أو اإلستثمارية. 

تالها مباشرة حملة درجة الماجستير،    ( تـبيــن أن حملة البكالوريوس هي الفئة األكثر إنتشارًا،4)
البنوك محل  الدراسة في  أفراد عينة  بها  يتحلى  التي  العالية  التعليمية  المستويات  وهو ما يؤشر 

 الدراسة.
( بينت طبيعة العمل التمثيل الواقعي للفئات المعتمدة في الدراسة الحالية والتي أظهرت أن فئة 5)

راد عينة الدراسة فيما كانت فئة المديرين العامين هي الفئة األقل  الموظفين كانت الفئة األكبر بين أف
وهو ما يوضح أن كافة المستويات اإلدارية والوظيفية في البنوك محل الدراسة كان تمثيلها يتجه  
 باتجاه الواقعية وصحيحًا وهو ما أعطى استجابات موضوعية على فقرات أداة الدراسة )االستبانة(. 

 أداة الدراسة
 استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وهما: تم      

، حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية  المصادر الثانوية
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث  

لسابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة. إذ أن والدراسات ا
السليمة  والطرق العلمية التعرف على األسس في الدراسة، الثانوية هدف الباحث من اللجوء للمصادر

 البحوث. كتابة في
، لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية من  المصادر االولية

األدب  إلى  بالرجوع  بتطويرها  الباحث  قام  حيث  أهدافها  لتحقيق  للدراسة  رئيسية  كأداة  االستبانة  خالل 
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لإلجابة  النظري ذي الصلة. وشملت االستبانة على عدد من العبارات تعكس أهداف الدراسة وأسئلتها،  
الخماسي، بحيث تأخذ كل إجابة أهمية نسبية.    Likertعليها من قبل المبحوثين، وتم استخدام مقياس  

 وقد مرت عملية تطوير االستبانة بالخطوات اآلتية: 
: تم إعداد فقرات االستبانة وتطويرها باالستناد إلى المراجع الموضحة أدناه في  إعداد فقرات االستبانة .1

 :(68قد بلغ عدد فقراتها )(، و 5-3الجدول )
 ( 5-3الجدول )

 مصادر متغيرات وأبعاد االستبانة 
 متغيرات الدراسة  المراجع

1. Alshebli, A. (2016). 

2. Hashem, T., and AL-maani, A. (2019). 

3. Majukwa, D., & Haddud, A. (2016). 
4. Schniederjans, M., & Cao, Q. (2009). 

 



 Strategicالتوافق االستراتيجي المتغير المستقل: 

Fit 

 Internal Strategicالتوافق االستراتيجي الداخلي  •

Fit 


 External التوافق االستراتيجي الخارجي •

Strategic Fit 

1. Lueg, R. (2008( 

2. Maree, J. C. (2014 

3. Mzera, U. (2013). 

4. Tom, Z. (2014). 

اإلدارة المستندة على القيمة   المتغير الوسيط: 

value-based Management 

 

 

1. Esen, A., and Alpay, G. (2017). 

2. Lew, Y. K., & Sinkovics, R. R. (2013 

3. Schweitzer, J. (2014). 

4. Musarra, G., Robson, M. J., & Katsikeas, C. S. (2016). 

5. Jiang, X., Yang, Y., Pei, Y. L., & Wang, G. (2016). 

التحالفات االستراتيجية  المتغير التابع:  

Strategic alliances 

التحالفات االستراتيجية اإلستثمارية   •
Investment Strategic Alliances 





 Investmentالتحالفات االستراتيجية التقنية  •

Strategic Alliances 
 



   صدق أداة الدراسة وثباتها
 :األداة تم استخدام الطرائق التاليةلغرض معالجة موضوع صدق 
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 الصدق الظاهري  •
للتعرف   من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين األكاديميين ومدراء في البنوك التجارية

للغرض الذي وضعت من أجله. وقد بلغ  ومالءمتها على آرائهم عن مدى صالحية الفقرات، ومدى 
( خبراء متخصصين في إدارة األعمال من مختلف الجامعات االردنية والبنوك التجارية،  11عددهم )
( فقرة، وتم تعديل وإعادة صياغة بعض الفقرات  18على مالحظتهم فقد تم حذف )  وبناء( 2الملحق )

    .( فقرة50النهائي في )  شبه  لهابعد أن تم األخذ بحميع اآلراء، خرجت االستبانة بشك
 
 صدق أداة الدراسة )صدق البناء(  •

 تم توظيف طريقتين لصدق البناء، هما: 
 Exploratory Factor Analysisأواًل: التحليل العاملي االستكشافي 

اعتبارات رئيسة، هي    أربعإلجراء التحليل العاملي االستكشافي، من المفترض األخذ بعين االعتبار  
(Hair, Black, Anderson, Babin, & Tatham, 2010 :) 

 KMO  (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Samplingأن تكون قيمة إختبار   .1
Adequacy Test( أعلى من )0.50 .) 

لكل عامل من المفترض أن تكون أكبر من القيمة    Eigen Valueالذاتية  الحد األدنى للقيم   .2
(1.) 

 ( وهو مرتبط بحجم العينة.  0.30معدل تحميل كل فقرة ال يقل عن )  .3
 . Varimaxاستخدام تدوير العوامل بطريقة  .4

عند إجراء التحليل العاملي االستكشافي لفقرات متغيرات الدراسة، تبين أن المتغير المستقل التوافق 
الخارجي(،  االستراتيجي  والتوافق  الداخلي  االستراتيجي  )التوافق  بعدين هي:  تكون من  قد  االستراتيجي 

لتي تنص على أن  ( وا1974)   Kaiser( ووفقًا لقاعدة  0.883بلغت )  KMOوبذلك بلغت قيمة اختبار  
( فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار  0.50هو )   KMOالحد األدنى المقبول لقيمة اختبار  

KMO   هي أكبر من القيمة المحددة، وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمًا للدراسة. كما أن الحد
(، وكل الفقرات المكونة لمقياس  1القيمة )لكل عامل كان أعلى من    Eigen Valueاألدنى للقيم الذاتية  

(. كما بلغت نسبة التفسير الكلية للتوافق 0.30التوافق االستراتيجي تجاوزت معدالت تحميلها القيمة )
%( من  32.873%(، وكانت نسبة تفسير التوافق االستراتيجي الداخلي )40.627االستراتيجي بأبعاده ) 
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تفسي نسبة  بلغت  فيما  الكلي،  )التباين  الخارجي  االستراتيجي  التوافق  الكلي. 7.754ر  التباين  من   )%
( بعد  6-3والجدول  االستراتيجي  التوافق  أبعاد  فقرات  التحميل(  )معدالت  تشبعات  مصفوفة  يوضح   )

 التدوير.
 ( 6-3الجدول )

 مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد التوافق االستراتيجي بعد التدوير 

رمز   ت
 قرةالف  الفقرة

 معدالت تحميل الفقرات ألبعاد التوافق االستراتيجي
 التوافق االستراتيجي الخارجي  التوافق االستراتيجي الداخلي 

1 ISF.1   االستراتيجيات لمتطلبات  وفقًا  التنظيمية  الهياكل  البنك  إدارة  تطور 
  6420. المتبناة

2 ISF.2   متطلبات االستراتيجيات  تصمم إدارة البنك عملياتها الداخلية في ضوء
 المتبناة

.4880  

3 ISF.3   أصحاب جميع  بمشاركة  االستراتيجية  األهداف  البنك  إدارة  تصيغ 
  7300. المصالحة 

4 ISF.4   تلتزم إدارة البنك بتحقيق األهداف المتفق عليها في جميع المستويات
  7050. اإلدارية

5 ISF.5 
من أجل تحقيق األهداف    جميع العاملينتعزز إدارة البنك التكامل بين  

  5590. المشتركة 

6 ISF.6  4900. تسعى إدارة البنك بمواءمة متطلبات السوق مع القدرات التشغيلية  
7 ISF.7  5700. ترصد ادارة البنك نقاط القوة مقابل نقاط الضعف في العمل  

8 ISF.8   البنك إدارة  مع  تعمل  التنظيمية  األنشطة  تزامن  ضمان  على 
  6220. االستراتيجية المتبناة

9 ESF.1 5430.  تسعى إدارة البنك إلى تعزيز المرونة االستراتيجية 
10 ESF.2  5070.  تواكب إدارة البنك التغيرات الحرجة في البيئة الخارجية 
11 ESF.3  4070.  تقيم إدارة البنك حلقات عصف ذهني مع أصحاب المصالح كافة 

12 ESF.4  البيئية الظروف  مع  تتناسب  بديلة  استراتيجية  البنك  إدارة  تمتلك 
 الخارجية 

 .4850 

13 ESF.5  4750.  تبحث إدارة البنك باستمرار عن أسواق ائتمانية جديدة للدخول إليها 
14 ESF.6  5250.  البنك بتنويع الخدمات من أجل استقطاب العمالء الجددتقوم إدارة 
15 ESF.7  4670.  تتابع إدارة البنك معلومات احتياجات العمالء 
16 ESF.8 5760.  تستخدم إدارة البنك الذكاء التنافسي في صناعة القرارات االستراتيجية 

 1.241 5.260 القيم الذاتية
 7.754 32.873 نسبة التباين المفسر 

 KMO 0.883 قيمة معامل

 

أن قيمة  لفقرات متغير اإلدارة المستندة على القيمة    االستكشافيواوضحت نتائج التحليل العاملي  
( والتي تنص على أن الحد األدنى المقبول  1974)   Kaiser( ووفقًا لقاعدة  0.923بلغت )  KMOاختبار  

هي أكبر    KMO( فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار  0.50هو )   KMOلقيمة اختبار  



66 

 

  األدنى للقيمة الذاتية   من القيمة المحددة، وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمًا للدراسة. كما أن الحد 
Eigen Value    وكل الفقرات المكونة لمقياس اإلدارة المستندة على القيمة  (،  1)من القيمة  كانت أعلى

  (. كما بلغت نسبة التفسير الكلية لإلدارة المستندة على القيمة%30)   تجاوزت معدالت تحميلها القيمة
المستندة  7- 3والجدول )(.  34.766%) التحميل( فقرات اإلدارة  ( يوضح مصفوفة تشبعات )معدالت 

 ة بعد التدوير. على القيم 
 ( 7- 3الجدول ) 

 مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات اإلدارة المستندة على القيمة بعد التدوير

 معدالت تحميل الفقرات لإلدارة المستندة على القيمة الفقرة رمز الفقرة  ت

17 VBM.1  4610. البيئي.تحدد إدارة البنك األهداف االستراتيجية بناء على نتائج التحليل 
18 VBM.2  5020. جودة القرارات  المشاركة لضمانتسعى إدارة البنك إلى زيادة مستوى 
19 VBM.3  4730. المستندة على القيمة.  تدريبية لموضوع اإلدارةتخصص إدارة البنك برامج 
20 VBM.4 6070. محددة للتحسين المستمر البنك رؤية تمتلك إدارة 

21 VBM.5   البنك ثقافة ابتكار القيمة من أعلى الهرم في الهيكل التنظيمي للبنك   إدارةترسخ
 إلى أدناه

.6700 

22 VBM.6  6720. تستخدم إدارة البنك مالحظات العمالء أساس لقياس األداء 
23 VBM.7 6580. الكفاءة في توزيع األدوار   البنك مبدأ تعتمد إدارة 

24 VBM.8 
البنك   القدرة على تحقيق األداء الذي يضيف قيمة مؤشرا لتحمل  تعتبر إدارة 

 5770. المسؤولية

25 VBM.9  5580. النسبية لألنشطةتخصص إدارة البنك الموارد تبعًا لألهمية 
26 VBM.10  5870. تهيئ إدارة البنك مناخ يشجع على االبتكار 
27 VBM.11  5790. العاملين التي تضيف قيمة البنك آراءتتبنى إدارة 
28 VBM.12 5880. ترى إدارة البنك أن خلق القيمة أكثر أهمية من الربح 
29 VBM.13  6440. االستدامة البيئيةتتبنى إدارة البنك ممارسات 
30 VBM.14  6620. تبادر إدارة البنك إلجراء التغيرات التي تساهم في خلق قيمة للبنك 
31 VBM.15 5860. البنك على ربط نظام التعويضات بخلق القيمة تؤكد إدارة 
32 VBM.16 6120. تقييم إدارة البنك األداء العاملين على أساس القيمة المضافة 
33 VBM.17  5920. عادل للعاملين  برنامج مكافأةتصمم إدارة البنك 
34 VBM.18  5990. تمنح إدارة البنك األجور على أساس القدرات 

 6.258 القيمة الذاتية
 34.766 نسبة التباين المفسر 

 KMO 0.923 قيمة معامل
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 ( 8-3الجدول )
 مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد التحالفات االستراتيجية بعد التدوير 

رمز   ت
 الفقرة الفقرة

 معدالت تحميل الفقرات ألبعاد التحالفات االستراتيجية 
 التحالف التقني  االستثماري التحالف  

35 ISA.1  7530. تقيم إدارة البنك تحالفات استثمارية مع مؤسسات أخرى من أجل تخفيض المخاطر  
36 ISA.2  5840. تتبنى إدارة البنك تحالفات محددة لتقديم خدمات مشتركة  
37 ISA.3  5200. تتحرى إدارة البنك القوة المالية للشركاء  
38 ISA.4   5800. األطراف المتحالفة تلتزم إدارة البنك بالتوصل إلى توافق في اآلراء مع  
39 ISA.5  5980. تعتبر إدارة البنك التحالفات االستثمارية احدى وسائل تعظيم الربحية  
40 ISA.6 4540. تتبنى إدارة البنك إقامة التحالفات االستثمارية لغرض اختراق األسواق الجديدة  
41 ISA.7  4070. على االستثمار االستثمارية لتعظيم العائدتعقد إدارة البنك للتحالفات  
42 ISA.8  5770. تطمح إدارة البنك إلقامة المزيد من التحالفات االستثمارية في المستقبل  
43 TSA.1 5760.  البنك التحالفات االستراتيجية التقنية لتحقيق التميز التقني  تتبنى إدارة 
44 TSA.2  6350.  ترى إدارة البنك أن التحالفات االستراتيجية التقنية تنشط عمليات البحث والتطوير 
45 TSA.3  4820.  تؤمن إدارة البنك بأن التحالفات االستراتيجية التقنية تحسن جودة الخدمات المقدمة 
46 TSA.4  5820.  تستخدم إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية بهدف زيادة المبيعات 
47 TSA.5 6170.  تتبنى إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية لغرض اختراق األسواق الجديدة 
48 TSA.6  6270.  تخفيض تكاليف المواد تعتمد إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية بهدف 
49 TSA.7   7170.  تتبنى إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية بهدف اكتساب المزيد من المعرفة 
50 TSA.8  5670.  االستراتيجية التقنية في المستقبل من التحالفاتتطمح إدارة البنك إلقامة المزيد 

 1.121 5.450 القيم الذاتية
 7.006 34.062 التباين المفسر نسبة 

 KMO 0.903 قيمة معامل

 

 Confirmatory Factor Analysisثانيًا: التحليل العاملي التوكيدي 
 : (Kline, 2015)  التاليةإلجراء التحليل العاملي التوكيدي، من المفترض مراعاة االعتبارات   

 المقاسة والمتغيرات المقاسة. تحديد األنموذج البنائي والمتضمن المتغيرات غير  .1
التحقق من جودة المطابقة لألنموذج المفترض للحكم على صدق عباراته باالعتماد على المعايير   .2

 التالية:  
(1 )GFI (Goodness of Fit Index)   .مؤشر مواءمة الجودة 
(2 )AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index )   .مؤشر مواءمة الجودة المعدل 
(3 )NFI (Normed Fit Index)   .مؤشر المواءمة الطبيعي 
(4 )TLI (Tucker-Lewis Index)  لويس.  -مؤشر توكر 
(5 )CFI (Comparative Fit Index)   .مؤشر المواءمة المقارن 
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(6  )RMSEA  (Root Mean Square Error of Approximation)  مؤشر جذر متوسط مربع  
 الخطأ التقريبي. 

 ( 00.3قبول األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع التي ال تقل عن  .)
 (. Ahmad, et a., 2016( يوضح القيم المعيارية لمؤشرات التحليل العاملي التوكيدي )9-3والجدول )

 ( 9-3) الجدول
 مؤشرات المواءمة 

 مستوى القبول  محتوى المؤشر  المؤشر اسم  تصنيف المؤشر 

مؤشرات المواءمة  
 المطلقة 

 (Chi Square )χ2 النسبة اإلحتمالية لمربع كاي P > 0.05 
RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) 
 0.08 أصغر من مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

مؤشرات المواءمة  
 التزايدية 

GFI (Goodness of Fit Index)  0.90 أعلى من مؤشر مواءمة الجودة 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)  0.90 أعلى من مؤشر مواءمة الجودة المعدل 

NFI (Normed Fit Index)  0.90 أعلى من مؤشر المواءمة المعياري 
TLI (Tucker - Lewis Index)  0.90 أعلى من لويس  –مؤشر توكر 
CFI (Comparative Fit Index)  0.90 أعلى من مؤشر المواءمة المقارن 

مؤشرات المواءمة  
 االقتصادية 

χ2 / df (Chi Square / Degree of 
freedom) 

حاصل قسمة النسبة اإلحتمالية لمربع كاي  
 على درجات الحرية 

 5 أقل من

التوافق االستراتيجي بأبعاده، تبين أن قيمة األوزان  عند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير  
ال يقل وزنها    اإلنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع والتي من المفترض أن

( كحد  0.515( لفقرات مقياس التوافق االستراتيجي فقد تراوحت قيمها بين )00.3اإلنحداري عن ) 
قيم معامالت االرتباط    (10- 3)تعتبر مقبولة. ويوضح الجدول  ( بحد أعلى والتي  0.680أدنى و )

 .بين أبعاد التوافق االستراتيجي الداخلي والخارجي
 (10-3الجدول )  

 معامالت اإلرتباط بين أبعاد التوافق االستراتيجي الداخلي والخارجي

  التوافق االستراتيجي الداخلي  التوافق االستراتيجي الخارجي
 التوافق االستراتيجي الداخلي  1 
 التوافق االستراتيجي الخارجي 0.933 1

 

( مؤشرات الموائمة المطلقة واإلقتصادية لمقياس  10-3وتظهر النتائج الموضحة بالجدول )
( التقريبي  الخطـأ  لمتوسطات  التربيعي  الجذر  قيمة  بلغت  حيث  االستراتيجي.  (  RMSEAالتوافق 

البالغة )( وهي تقل عن  0.040) (،  145.064بلغت )  2χ(. كما بلغت قيمة  0.08القيمة المعيارية 
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دالة عند مستوى ) بلغ )  0.05وهي  الحرية  الحد  93(. وأن عدد درجات  بلغت قيمة  (. وقد 
( وهو  1.560)   DFعلى درجات الحرية    2χاألدنى للتباين والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  

قيمة الحد األدنى للتباين    أن   ,.Ahmad, et al(2016يد، حيث اقترح )ما يعكس مستوى الموائمة الج
 (.  5من المفترض أن ال تتجاوز القيمة )

 (11-3الجدول )

 مؤشرات المواءمة المطلقة واالقتصادية لمقياس التوافق االستراتيجي 

 المؤشرات 
 األنموذج 

RMSEA 2χ DF FD / 2χ 

 1.560 93 145.064 0.040 األنموذج االفتراضي 
 - 0 0000. - األنموذج المشبع 
 12.284 120 1474.139 0.181 األنموذج المستقل 

 

مؤشرات المواءمة التزايدية لمقياس التوافق االستراتيجي، إذ    ( 11-3)كما يظهر الجدول  
( على التوالي. كما بلغت قيم مؤشرات المواءمة 0.928( و )AGFI( )0.951( و )GFIبلغت قيمة )

. وهذا CFI( لمؤشر  0.962و )  TLI( لمؤشر  0.950و )  NFI( لمؤشر  0.902المقارن على التوالي )
 يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس التوافق االستراتيجي بأبعاده.

 (12-3الجدول )  

 مؤشرات المواءمة التزايدية لمقياس التوافق االستراتيجي 

 المؤشرات              
 األنموذج 

GFI AGFI NFI TLI CFI 

 0.962 0.950 0.902 0.928 0.951 األنموذج اإلفتراضي 
 1.000 - 1.000 - 1.000 األنموذج المشبع 
 0.000 0.000 0.000 0.366 0.441 األنموذج المستقل 

 
لفقرات    (12-3)والشكل   التشبع(  أو  الصدق  )معامالت  المعيارية  اإلنحدارية  األوزان  يوضح 

 مقياس التوافق االستراتيجي 
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 ( 3-3الشكل )
 األوزان اإلنحدارية المعيارية )معامالت الصدق أو التشبع( لفقرات مقياس التوافق االستراتيجي 

 
تبين بأن قيمة األوزان اإلنحدارية المعيارية والتي تعرف   التشبع  كما  بمعامالت الصدق أو 

( لفقرات مقياس اإلدارة المستندة على القيمة  00.3والتي من المفترض أن ال يقل وزنها اإلنحداري عن )
( بحد أعلى والتي تعتبر مقبولة. حيث أظهرت  0.655( كحد أدنى و )0.508فقد تراوحت قيمها بين )

بالجدول ) المستندة ( مؤشرات  3- 3النتائج الموضحة  لمقياس اإلدارة  المطلقة واإلقتصادية  الموائمة 
( وهي RMSEA( )0.030على القيمة. حيث بلغت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

(، وهي دالة عند مستوى  167.316بلغت )  2χ(. كما بلغت قيمة  0.08تقل عن القيمة المعيارية البالغة )
(  0.05 وأن عدد درجات .)  ( وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتباين والتي هي  127الحرية بلغ .)

( وهو ما يعكس مستوى الموائمة  1.317)  DFعلى درجات الحرية    2χعبارة عن حاصل قسمة قيمة  
أن قيمة الحد األدنى للتباين من المفترض أن ال تتجاوز    ,.Ahmad, et al(  2016الجيد، حيث اقترح )

 (.  5القيمة )
 (13-3الجدول )

 مؤشرات المواءمة المطلقة واإلقتصادية لمقياس اإلدارة المستندة على القيمة 
 المؤشرات 

 األنموذج 
RMSEA 2χ DF FD / 2χ 

 1.317 127 167.316 0.030 األنموذج اإلفتراضي 
 - 0 0000. - األنموذج المشبع 
 11.964 153 1830.492 0.179 األنموذج المستقل 
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الجدول   يظهر  على    (13-3)كما  المستندة  اإلدارة  لمقياس  التزايدية  المواءمة  مؤشرات 
( على التوالي. كما بلغت قيم مؤشرات  0.932( و )AGFI( )0.950( و )GFIالقيمة، إذ بلغت قيمة )

التوالي ) ( لمؤشر  0.976و )  TLI( لمؤشر  0.971و )  NFI( لمؤشر  0.909المواءمة المقارن على 
CFI . .وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس اإلدارة المستندة على القيمة 

 (14-3الجدول )  
 مؤشرات المواءمة التزايدية لمقياس اإلدارة المستندة على القيمة 

 المؤشرات              
 األنموذج 

GFI AGFI NFI TLI CFI 

 0.976 0.971 0.909 0.932 0.950 األنموذج اإلفتراضي 
 1.000 - 1.000 - 1.000 األنموذج المشبع 
 0.000 0.000 0.000 0.301 0.374 األنموذج المستقل 

 

يوضح األوزان اإلنحدارية المعيارية )معامالت الصدق أو التشبع( لفقرات مقياس    (4-3)والشكل  
 اإلدارة المستندة على القيمة. 

 ( 4-3الشكل )
األوزان اإلنحدارية المعيارية )معامالت الصدق أو التشبع( لفقرات مقياس اإلدارة المستندة على  

 القيمة 
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بأبعاده، تبين أن قيمة    التحالفات االستراتيجيةوعند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمتغير  
األوزان اإلنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع والتي من المفترض أن ال يقل  

(  0.534فقد تراوحت قيمها بين )  ( لفقرات مقياس التحالفات االستراتيجية00.3وزنها اإلنحداري عن )
قيم معامالت االرتباط   (15-3)والتي تعتبر مقبولة. ويوضح الجدول  ( بحد أعلى  0.659كحد أدنى و )

 بين أبعاد التحالفات االستراتيجية. 
 (15-3الجدول )  

 معامالت االرتباط بين أبعاد التحالفات االستراتيجية 
  التحالفات االستثمارية التحالفات التقنية

 التحالفات االستثمارية 1 
 التقنيةالتحالفات  0.898 1

 

( مؤشرات الموائمة المطلقة واالقتصادية لمقياس  15-3وتظهر النتائج الموضحة بالجدول )
( RMSEAالتحالفات االستراتيجية. حيث بلغت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

البالغة )0.038) القيمة المعيارية  (،  143.110بلغت )  2χ(. كما بلغت قيمة  0.08( وهي تقل عن 
دالة عند مستوى ) بلغ )  0.05وهي  الحرية  الحد  95(. وأن عدد درجات  بلغت قيمة  (. وقد 

( وهو  1.506)   DFعلى درجات الحرية    2χاألدنى للتباين والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  
قيمة الحد األدنى للتباين    أن   ,.Ahmad, et al(  2016ما يعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح )

 (.  5من المفترض أن ال تتجاوز القيمة )
 (16-3الجدول )

 مؤشرات المواءمة المطلقة واالقتصادية لمقياس التحالفات االستراتيجية 
 المؤشرات 

 األنموذج 
RMSEA 2χ DF FD / 2χ 

 1.506 95 143.110 0.038 األنموذج اإلفتراضي 
 - 0 0000. - األنموذج المشبع 
 12.444 120 1493.244 0.182 األنموذج المستقل 

 

 

 

مؤشرات المواءمة التزايدية لمقياس التحالفات االستراتيجية،    ( 16- 3)كما يظهر الجدول  
( على التوالي. كما بلغت قيم مؤشرات المواءمة  0.933( و )AGFI( )0.953( و )GFIإذ بلغت قيمة ) 
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. وهذا CFI( لمؤشر  0.965و )  TLI( لمؤشر  0.956و )  NFI( لمؤشر  0.904المقارن على التوالي )
 بأبعاده.  يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس التحالفات االستراتيجية

 (17-3الجدول )
 التحالفات االستراتيجيةمؤشرات المواءمة التزايدية لمقياس 

 المؤشرات              
 األنموذج 

GFI AGFI NFI TLI CFI 

 0.965 0.956 0.904 0.933 0.953 األنموذج اإلفتراضي 
 1.000 - 1.000 - 1.000 األنموذج المشبع 
 0.000 0.000 0.000 0.346 0.423 األنموذج المستقل 

 

لفقرات    (17-3)والشكل   التشبع(  أو  الصدق  )معامالت  المعيارية  اإلنحدارية  األوزان  يوضح 
 مقياس التحالفات االستراتيجية.

 ( 5-3الشكل )
 األوزان اإلنحدارية المعيارية )معامالت الصدق أو التشبع( لفقرات مقياس التحالفات االستراتيجية

 
 

 ( Validity Convergentالصدق التقاربي / التالزمي )صدق أداة الدراسة 
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بحساب معيار   الباحث  بقيام  التالزمي  الصدق  بالتحقق من  الباحث  المستخرج  قام  التباين  متوسط 
Average Variance Extracted (AVE)  فيما تم التحقق من الثبات بحساب الثبات المركب ،Composite 

Reliabilities (CR):وكما يلي . 
 الصدق التقاربي للتوافق االستراتيجي   

 Average Variance Extractedمتوسط التباين المستخرج  ( أن قيم معيار  18-3يتضح من الجدول )

(AVE)    حيث أوصى كال من    (0.50أعلى من ) التوافق االستراتيجي  ألبعادMalhotra and Stanton  (2004  )

أعلى من   Average Variance Extracted (AVE)متوسط التباين المستخرج معيار بضرورة أن تكون قيم 

الثبات المركب للتأكد من أن بناء المقياس يتميز بالدقة، كما يبين الجدول أيضًا أن كافة قيم  (  0.50)

Composite Reliabilities (CR)    ( حيث أكد  0.70أعلى من )التوافق االستراتيجي  ألبعادHair, et al., 
  أعلى من Composite Reliabilities  (CR  )( على ضرورة أن تكون كافة قيم الثبات المركب  2010)

(0.70) . 
 (18-3)الجدول 

 متوسط التباين الثبات المركب ألبعاد التوافق االستراتيجي 

 الفقرة
 معدل التحميل 

Factor 
Loadings 

مربع اإلرتباطات  
 المتعددة

Squared Multiple 
Correlations 

(SMC) 

مربع اإلرتباطات   - 1
 المتعددة

1 - Squared Multiple 
Correlations 

متوسط التباين  
 المستخرج
Average 
Variance 
Extracted 
(AVE)* 

 الثبات المركب 
Composite 
Reliability 
(CR)** 

 االستراتيجي الداخلي التوافق  
1 0.566 0.320 0.680 

54.04 78.72 

2 0.576 0.332 0.668 
3 0.589 0.347 0.653 
4 0.515 0.265 0.735 
5 0.521 0.271 0.729 
6 0.569 0.324 0.676 
7 0.578 0.334 0.666 
8 0.583 0.340 0.660 

 5.467 2.533 4.497 المجموع 
 - 6.418 - 2مربع اإلرتباطات المتعددة 
 - - 20.223 2)مجموع معدالت التحميل(

 التوافق االستراتيجي الخارجي 
9 0.525 0.276 0.724 

59.10 80.66 
10 0.680 0.462 0.538 
11 0.591 0.349 0.651 
12 0.584 0.341 0.659 
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13 0.530 0.281 0.719 
14 0.619 0.383 0.617 
15 0.600 0.360 0.640 
16 0.549 0.301 0.699 

 5.246 2.754 4.678 المجموع 
 - 7.584 - 2مربع اإلرتباطات المتعددة 
)مجموع معدالت  

 2التحميل( 
21.884 - - 

*Squared  -(1  +  2Squared Multiple Correlations)(  /2Squared Multiple Correlations)( Average Variance Extracted (AVE) =  
Multiple Correlations). 

**Squared Multiple Correlations) -(1  +  2Factor Loading)(  /2Factor Loading)( Composite Reliability (CR) =   

 
 على القيمة  الصدق التقاربي لإلدارة المستندة

 Average Varianceمتوسط التباين المستخرج  ( أن قيم معيار  19-3يتضح من الجدول ) 
Extracted (AVE)  ( حيث أوصى كال من 0.50أعلى من )  مشاركة المعرفةألبعادMalhotra 

and Stanton   (2004  معيار قيم  تكون  أن  بضرورة  المستخرج  (  التباين   Averageمتوسط 
Variance Extracted (AVE)  ( للتاكد من أن بناء المقياس يتميز بالدقة، كما 0.50أعلى من )

لإلدارة المستندة   Composite Reliabilities (CR)يبين الجدول أيضًا أن كافة قيم الثبات المركب  
( على ضرورة أن تكون كافة قيم  2010)  ,.Hair, et al( حيث أكد  0.70على القيمة أعلى من )

 (.  0.70( أعلى من )CR) Composite Reliabilitiesالثبات المركب 
 ( 19- 3) الجدول 

 متوسط التباين الثبات المركب لإلدارة المستندة على القيمة 

 الفقرة 
معدل 
 التحميل
Factor 

Loadings 

مربع اإلرتباطات  
 المتعددة
Squared 
Multiple 

Correlations 
(SMC) 

 مربع - 1
 المتعددةاإلرتباطات 

1 - Squared 
Multiple 

Correlations 

متوسط التباين 
 المستخرج 
Average 
Variance 
Extracted 
(AVE)* 

 الثبات المركب 
Composite 
Reliability 
(CR)** 

 التوافق االستراتيجي الداخلي 
17 0.593 0.352 0.648 

74.70 89.87 

18 0.567 0.321 0.679 
19 0.531 0.282 0.718 
20 0.559 0.312 0.688 
21 0.620 0.384 0.616 
22 0.630 0.397 0.603 
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23 0.635 0.403 0.597 
24 0.554 0.307 0.693 
25 0.528 0.279 0.721 
26 0.565 0.319 0.681 
27 0.541 0.293 0.707 
28 0.571 0.326 0.674 
29 0.607 0.368 0.632 
30 0.655 0.429 0.571 
31 0.556 0.309 0.691 
32 0.556 0.309 0.691 
33 0.508 0.258 0.742 
34 0.559 0.312 0.688 

 12.038 5.962 10.335 المجموع 
مربع اإلرتباطات المتعددة  

2 
- 35.546 - 

)مجموع معدالت  
 2التحميل( 

106.812 - - 

*Squared  -(1  +  2Squared Multiple Correlations)(  /2Squared Multiple Correlations)( Average Variance Extracted (AVE) =  
Multiple Correlations). 

**Squared Multiple Correlatio -(1  +  2Factor Loading)(  /2Factor Loading)( Composite Reliability (CR) =   

 
 الصدق التقاربي للتحالفات االستراتيجية   

 Average Varianceمتوسط التباين المستخرج  ( أن قيم معيار  20-3يتضح من الجدول ) 
Extracted (AVE)    االستراتيجية  ألبعاد )التحالفات  من  من  0.50أعلى  كال  أوصى  حيث   )

Malhotra and Stanton  (2004  معيار قيم  تكون  أن  بضرورة  المستخرج  (  التباين  متوسط 
Average Variance Extracted (AVE)  ( للتأكد من أن بناء المقياس يتميز  0.50أعلى من )

 Composite Reliabilities (CR)بالدقة، كما يبين الجدول أيضًا أن كافة قيم الثبات المركب  
( على ضرورة  2010)  ,.Hair, et al( حيث أكد  0.70من )أعلى  التحالفات االستراتيجية  ألبعاد  

 (. 0.70( أعلى من ) CR) Composite Reliabilitiesأن تكون كافة قيم الثبات المركب 
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 ( 20- 3) الجدول 
 متوسط التباين الثبات المركب ألبعاد التحالفات االستراتيجية

 الفقرة 
معدل 
 التحميل
Factor 

Loadings 

اإلرتباطات  مربع 
 المتعددة
Squared 
Multiple 

Correlations 
(SMC) 

 مربع - 1
 اإلرتباطات المتعددة

1 - Squared 
Multiple 

Correlations 

متوسط التباين 
 المستخرج 
Average 
Variance 
Extracted 
(AVE)* 

 الثبات المركب 
Composite 
Reliability 
(CR)** 

 االستثماري التحالف االستراتيجي 
35 0.595 0.354 0.646 

56.64 79.78 

36 0.588 0.346 0.654 
37 0.559 0.312 0.688 
38 0.558 0.311 0.689 
39 0.615 0.378 0.622 
40 0.575 0.331 0.669 
41 0.534 0.285 0.715 
42 0.573 0.328 0.672 

 5.355 2.645 4.597 المجموع 

مربع اإلرتباطات المتعددة  
2 

- 6.996 - 

)مجموع معدالت  
 2التحميل( 

21.132 - - 

 التحالف االستراتيجي التقني 
43 0.585 0.342 0.658 

63.09 82.26 

44 0.659 0.434 0.566 
45 0.561 0.315 0.685 
46 0.603 0.364 0.636 
47 0.626 0.392 0.608 
48 0.605 0.366 0.634 
49 0.638 0.407 0.593 
50 0.567 0.321 0.679 

 5.059 2.941 4.844 المجموع 

مربع اإلرتباطات المتعددة  
2 

- 8.649 - 

)مجموع معدالت  
 2التحميل( 

23.464 - - 

*Squared  -(1  +  2Squared Multiple Correlations)(  /2Squared Multiple Correlations)( Average Variance Extracted (AVE) =  
Multiple Correlations). 

**Squared Multiple Correlations) -(1  +  2Factor Loading)(  /2Factor Loading)( Composite Reliability (CR) =   
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 األنموذج البنائي لمتغيرات الدراسة بأبعادها 

 

 ( االنموذج البنائي لمؤشرات متغيرات الدراسة بأبعادها. 6- 3يوضح الشكل )
( الموائمة التامة لألنموذج البنائي لمتغيرات الدراسة بأبعادها، وهو ما 6- 3حيث يوضح الشكل )

 االنموذج.عكسته نتائج 
( أن األنموذج البنائي لمتغيرات الدراسة قد حقق الموائمة 6-3حيث يتضح من الشكل ) 

( وهي  RMSEA ( )0.031التامة حيث بلغت قيمة الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )
(، وهي دالة عند 5.317بلغت )  2χ(. كما بلغت قيمة  0.08تقل عن القيمة المعيارية البالغة )

(. وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتباين والتي  4(. وأن عدد درجات الحرية بلغ )  0.05مستوى )
( وهو ما يعكس مستوى  1.329)  DFعلى درجات الحرية    2χهي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  

أن قيمة الحد األدنى للتباين من المفترض    ,.Ahmad, et al(  2016الموائمة التامة، حيث اقترح )
 ( القيمة  تتجاوز  ال  الجدول  5أن  يظهر  كما   .))(  ( قيمة  )GFIأن  و   )AGFI( و  0.994(   )

من  0.977) قيم كال  بلغت  كما  التوالي.  لمؤشر  0.997( و )NFI  (0.996( على   )TLI    و
 . وهذا يؤشر جودة المطابقة. CFI( لمؤشر 0.999)

( للعالقة 0.484أن قيم الترابط ما بين متغيرا الدراسة الرئيسة )(  6-3كما يوضح الشكل )
( للعالقة ما بين التوافق االستراتيجي  0.889بين التوافق االستراتيجي والتحالفات االستراتيجية و ) 

( للعالقة ما بين اإلدارة المستندة على القيمة والتحالفات  0.546واإلدارة المستندة على القيمة و ) 
( للداخلي و  0.853جية. كما يتضح أن قيم مساهمة أبعاد التوافق االستراتيجي بلغت ) االستراتي

(0.847( االستراتيجية  التحالفات  أنماط  مساهمة  قيم  بلغت  وأخيرًا،  للخارجي.  لنمط  0.799(   )
 ( لنمط التحالفات اإلستثمارية على التوالي. 0.737التحالفات التقنية و ) 
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 ( 6-3)الشكل 

 االنموذج البنائي لمؤشرات متغيرات الدراسة بأبعادها 
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 ثبات أداة الدراسة  
( للتحقق من االتساق الداخلي  Cronbach's Alphaتم استخدام معامل كرونباخ ألفا )

 ( الحصول على  ان  االستبانة، حيث  لفقرات  في  Alpha  ≥  0.70والتناسق  يعتبر مالئمًا   )
( اإلدارية  والجدول  Hair et al., 2010العلوم  لهذه   (21- 3)(.   الثبات  أداة  نتائج  يبين 

 الدراسة.
   (21-3) الجدول

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا( 
  ألفا( α) قيمة عدد الفقرات المتغير  ت
 0.861 16 االستراتيجي التوافق   1
 0.744 8 التوافق االستراتيجي الداخلي  1ـ  1
 0.783 8 التوافق االستراتيجي الخارجي 2ـ  1

 0.889 18 اإلدارة المستندة على القيمة  2
 0.870 16 التحالفات االستراتيجية 3
 0.751 8 التحالفات االستراتيجية االستثمارية 1ـ  3
 0.813 8 التحالفات االستراتيجية التقنية 2ـ  3

 
ألفا لجميع المتغيرات كانت أعلى من  كرونباخ  يتضح من الجدول أعاله أن جميع قيم  

(. Hair et al., 2010( وهي نسبة مقبولة جدا ألنها أعلى من الحد المسموح به وفقًا )0.70)
وهذا يدل على تمتع اداة الدراسة بصورة عامة بعامل ثبات عال وبقدرتها ايضًا على تحقيق  

 فقرة.  50اغراض الدراسة، في النهاية اصبحت االستبانة بشكلها النهائي والقابل لتحليل هي  
  توزيع األداة

 ن كا لقد تم تصميم استبانة إلكترونية مطابقة لالستبانة الورقية ورابط االستبانة 
https://forms.gle/KCo1wqpBKnUxnbCL6)) 

 
 متغيرات الدراسة 

 :تم اعتماد المتغيرات التالية
التوافق االستراتيجي، والذي اعتمد األبعاد اآلتية: )التوافق االستراتيجي الداخلي،  :المتغير المستقل

 التوافق االستراتيجي الخارجي(.

https://forms.gle/KCo1wqpBKnUxnbCL6)
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 المتغير الوسيط: اإلدارة المستندة على القيمة. 
المتغير التابع: التحالفات االستراتيجية، والذي اعتمد األبعاد اآلتية: )التحالفات االستراتيجية  

 ية، التحالفات االستراتيجية التقنية(.  االستثمار 
 المعالجة االحصائية 

   
التكرارات والنسب المئوية بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في الدراسة وتحليل خصائص   .1

 عينة الدراسة. 
 المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عن متغيراتها.  .2
 رجة تباعد استجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي. االنحراف المعياري لقياس د  .3
فحص   .4 بهدف  البنائية  المعادلة  أنموذج  خالل  من  والتوكيدي  االستكشافي  العاملي  التحليل 

التصنيفية   األسس  واستخالص  والتابعة  المستقلة  الدراسة  متغيرات  بين  االرتباطية  العالقات 
 العامة فيما بينها. 

ألفا   .5 قوة االرتباط والتماسك بين    لقياس  Cronbach Alphaاختبار معامل الثبات كرونباخ 
المعدة االستبانة  )  فقرات  المركب  الثبات  الي  CRوأسلوب  إضافة  التباين    أسلوب (  معدل 

 (.  AVE)المستخلص 
  Toleranceواختبار التباين المسموح    Variance Inflation Factorمعامل تضخم التباين   .6

 المتغيرات المستقلة. بين  Multicollinearityللتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط 
 الختبار فرضيات الدراسة. AMOSمن خالل برمجية  SEM  أنموذج المعادلة البنائية   .7
لمعرفة داللة الدور الوسيط )كلي أو جزئي أو ال    Variance Accountedالتباين المحسوب   .8

التأثير غير المباشر على   القيمة من خالل قسمة قيمة  يوجد( لمتغير اإلدارة المستندة على 
%( فإن ذلك يعني عدم وجود  20التأثير الكلي، فإذا كانت قيمة التباين المحسوب أقل من )

%( 20ين المحسوب أكثر من أو تساوي )، أما إذا كانت قيمة التبا No Mediationدور وسيط  
،  Partial Mediation%( إن ذلك يعني وجود دور وسيط جزئي  80وأقل من أو تساوي )

%( فإن ذلك يعني وجود دور وسيط  80وأخيرًا، إذا كانت قيمة التباين المحسوب أكبر من )
 Full Mediationكلي 
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 الفصل الرابع 

 يل اإلحصائي واختبار الفرضيات(الفصل الرابع: نتائج الدراسة )التحل

 
 مخططسيرالفصلالرابع(:1-4)الشكل
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 أواًل: المقدمة  

يحتوي هذا الفصل على عرض لنتائج دراسة الباحث بناًء على استجابات وتقديرات أفراد   
 عينة الدراسة باستخدام اإلجراءات اإلحصائية المبينة في منهجية الدراسة. 

 ثانيًا: وصف إجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة ألبعاد متغيرات الدراسة  
قام الباحث بإيجاد حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لفقرات كل  
بعد من أبعاد الدراسة حيث تم استخدام مقياس تصنيفي ثالثي المستويات لوصف مستويات  

 .صل إليهاالمتوسطات الحسابية التي تم التو 
 ( 1- 4الجدول ) 

 ) مقياس التصنيف الثالثي المستويات ومعادلة استخراج مدى الوصف )طول الفئة 
 معادلة استخراج مدى الوصف  التصنيف ثالثي المستويات 

 تقييم منخفض        2.33 – 1

 قييم متوسط  ت 3.67 – 2.34

 تقييم مرتفع     5.00 – 3.68

الفئة=   لالستجابة  طول  وزن  وزن    –أعلى  أدنى 

 )عدد الفئات التصنيفية(لالستجابة( / 

 1.33=   3( /  5 –  1طول الفئة= ) 



 وصف إجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة عن المتغير المستقل التوافق االستراتيجي  .1
 ( 2- 4الجدول )    

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التوافق االستراتيجي    

 التوافق االستراتيجي  ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب 
 أهمية البعد

 المستوى 

 مرتفع  2 36.145 0.519 4.011 التوافق االستراتيجي الداخلي  1
 مرتفع  1 35.656 0.537 4.031 االستراتيجي الخارجيالتوافق   2

 مرتفع  - 38.753 - 4.021 المتوسط الحسابي العام للتوافق االستراتيجي 
 قيمة  t مستوى عند الجدولية 0.05 = 1.96

( قيم المتوسطات الحسابية ألبعاد التوافق االستراتيجي في البنوك 2-4يظهر الجدول )
(. حيث جاء  4.021( بمتوسط كلي مقداره ) 4.031  -  4.011بين ) المبحوثة التي تراوحت  

( بالمقارنة مع  4.031)  بمتوسط حسابي بلغ"التوافق االستراتيجي الخارجي" بالمرتبة األولى  
(. وفي المرتبة الثانية  0.537( وانحراف معياري بلغ )4.021البالغ )  المتوسط الحسابي العام

الداخلي االستراتيجي  "التوافق  بلغ  "جاء  حسابي  مع  4.011)  بمتوسط  بالمقارنة  المتوسط ( 
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(. وبشكل عام يتبين أن مستوى  0.519( وانحراف معياري بلغ ) 4.021البالغ )  الحسابي العام
التوافق االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية المبحوثة مرتفعًا. وفيما يلي الوصف التفصيلي  

 االستراتيجي وحسب ترتيب أهميتها. لكل بعد من أبعاد التوافق 
التي تختبر حياد متوسط كل بعد من   tيتضح كما هو ظاهر في الجدول ان قيمة  

القيم كانت أكبر من القيمة    هذهالقيم يتبين أن جميع    هذهاالبعاد للمتغير المستقل وباستعراض  
توسطات التي تم  ( وبالتالي نعتبر بأن قيم الم0.05( عند مستوى ) 1.96الجدولية البالغة )

  مرتفعةالتعبير عنها من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة  
 كما هو مبين في الجدول. 

تبين من خالل النتائج الظاهرة أن التوافق االستراتيجي الداخلي يعتبر أقل أهمية من  
 التوافق االستراتيجي الخارجي.  

 .رات أفراد عينة الدراسة عن التوافق االستراتيجي الخارجيوصف إجابات وتقدي (1)
التجارية   البنوك  في  الخارجي  االستراتيجي  للتوافق  الحسابية  المتوسطات  تراوحت 

( كما هو موضح 4.031( بمتوسط كلي مقداره )4.177  -  3.945األردنية المبحوثة بين )
" بالمرتبة  تعزيز المرونة االستراتيجيةتسعى إدارة البنك إلى  (. إذ جاءت فقرة "3- 4بالجدول )

تتابع  (. وجاءت فقرة "0.770( وانحراف معياري بلغ )4.177)  بمتوسط حسابي بلغاألولى  
(  3.945)   المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابي" بإدارة البنك معلومات احتياجات العمالء

االستراتيجي الخارجي في    (. وبشكل عام يتبين أن مستوى التوافق0.886وانحراف معياري )
 البنوك التجارية األردنية المبحوثة مرتفعًا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. 

التي تبين أن جميع هذه القيم كانت أكبر   tيتضح كما هو ظاهر في الجدول ان قيمة  
( وبالتالي نعتبر بأن قيم المتوسطات  0.05( عند مستوى )1.96من القيمة الجدولية البالغة )

التي تم التعبير عنها من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة 
  بدرجة متوسطة كما هو مبين في الجدول. 

فقرات دراسة حصلت على مستوى مرتفع وهذا يدل على ان البنك يعمل يتضح ان   
على تحقيق موائمة خارجية ويعزز مرونة االستراتيجية بطريقة تساهم بشكل مباشر على مواجهة 

( في المرتبة األخيرة قد يكون 15الظروف البيئة الخارجية. من جهة أخرى كانت الفقرة رقم )
 احتياجات العمالء بشكل مستمر.هناك ضعف في مواكبه متطلبات و 
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 ( 3-4لجدول ) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق االستراتيجي الخارجي 

المتوسط   التوافق االستراتيجي الخارجي  ت
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 
 الفقرة

 المستوى 

 مرتفع  1 28.370 0.770 4.177 المرونة االستراتيجيةتسعى إدارة البنك إلى تعزيز   9
 مرتفع  7 21.133 0.848 3.965 تواكب إدارة البنك التغيرات الحرجة في البيئة الخارجية  10

تقيم إدارة البنك حلقات عصف ذهني مع أصحاب المصالح   11
 كافة 

 مرتفع  2 25.204 0.792 4.075

البنك   12 إدارة  الظروف  تمتلك  مع  تتناسب  بديلة  استراتيجية 
 مرتفع  4 20.828 0.902 4.012 البيئية الخارجية 

جديدة   13 ائتمانية  أسواق  عن  باستمرار  البنك  إدارة  تبحث 
 مرتفع  6 21.489 0.869 4.006 للدخول إليها 

تقوم إدارة البنك بتنويع الخدمات من أجل استقطاب العمالء   14
 مرتفع  4 22.043 0.852 4.012 الجدد 

 مرتفع  8 19.813 0.886 3.945 تتابع إدارة البنك معلومات احتياجات العمالء  15

16 
القرارات   في صناعة  التنافسي  الذكاء  البنك  إدارة  تستخدم 

 مرتفع  3 22.041 0.889 4.055 االستراتيجية

 مرتفع  - 35.656 - 4.031 المتوسط الحسابي العام للتوافق االستراتيجي الخارجي 

 قيمة t مستوىعندالجدولية 0.05 = 1.96


 ( وصف إجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة عن التوافق االستراتيجي الداخلي 2)
 

تراوحت المتوسطات الحسابية للتوافق االستراتيجي الداخلي في البنوك التجارية األردنية 
( كما هو موضح بالجدول 4.011مقداره )( بمتوسط كلي  4.139  -  3.904المبحوثة بين )

تطور إدارة البنك الهياكل التنظيمية وفقًا لمتطلبات االستراتيجيات  (. إذ جاءت فقرة "  4- 4)
األولى  المتبناة بالمرتبة  بلغ"  حسابي  ) 4.139)  بمتوسط  بلغ  معياري  وانحراف   )0.641  .)

" فقرة  بمشارك وجاءت  االستراتيجية  األهداف  البنك  إدارة  المصلحةتصيغ  أصحاب  جميع  "  ة 
(. وبشكل عام  0.949( وانحراف معياري )3.904) المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابيب

يتبين أن مستوى التوافق االستراتيجي الداخلي في البنوك التجارية األردنية المبحوثة مرتفعًا من  
 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

القيم كانت أكبر   هذهالتي تبين أن جميع    tة  يتضح كما هو ظاهر في الجدول ان قيم
( وبالتالي نعتبر بأن قيم المتوسطات  0.05( عند مستوى )1.96من القيمة الجدولية البالغة )

التي تم التعبير عنها من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة 
 كما هو مبين في الجدول.   مرتفعةبدرجة 
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البنك الجاد   الفقرات مستوى مرتفع وهذا يدل على سعي  وبالخالصة حصلت جميع 
إلى  ل إضافة  االستراتيجية  لمتطلبات  وفقًا  التنظيمي  هيكلها  وتطوير  الداخلية  الموائمة  تحقيق 

( 3) دراسة السوق والعمل على تلبية احتياجاته بشكل دوري. من جهة أخرى تبين أن الفقرة  
جاءت في المرتبة األخيرة بحيث إن البنك غالبًا على صياغة األهداف االستراتيجية دون إشراك 

 أصحاب المصالح. 
 

 ( 4- 4الجدول ) 
   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق االستراتيجي الداخلي

 التوافق االستراتيجي الداخلي  ت
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 
 المستوى  الفقرة

لمتطلبات   1 وفقًا  التنظيمية  الهياكل  البنك  إدارة  تطور 
 مرتفع  1 33.011 0.641 4.139 االستراتيجيات المتبناة

تصمم إدارة البنك عملياتها الداخلية في ضوء متطلبات   2
 مرتفع  3 23.382 0.850 4.070 االستراتيجيات المتبناة

بمشاركة   3 االستراتيجية  األهداف  البنك  إدارة  تصيغ 
 مرتفع  8 17.699 0.949 3.904 جميع أصحاب المصلحة 

4 
في  المتفق عليها  األهداف  بتحقيق  البنك  إدارة  تلتزم 

 مرتفع  4 18.961 0.960 3.980 جميع المستويات اإلدارية 

من أجل    جميع العاملينتعزز إدارة البنك التكامل بين   5
 تحقيق األهداف المشتركة 

 مرتفع  7 17.989 0.964 3.933

تسعى إدارة البنك بمواءمة متطلبات السوق مع القدرات   6
 مرتفع  2 27.055 0.762 4.110 التشغيلية 

ترصد ادارة البنك نقاط القوة مقابل نقاط الضعف في  7
 مرتفع  5 20.877 0.869 3.977 العمل 

األنشطة   8 تزامن  ضمان  على  البنك  إدارة  تعمل 
 مرتفع  6 20.146 0.895 3.971 التنظيمية مع االستراتيجية المتبناة

 مرتفع  - 36.145 - 4.011 المتوسط الحسابي العام للتوافق االستراتيجي الداخلي 

 قيمة t مستوىعندالجدولية 0.05 = 1.96













ثانيًا: وصف إجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة عن المتغير الوسيط اإلدارة المستندة على 
 . القيمة

  

نهاية هذا العرض والتحليل يكون الهدف الثاني من أهداف الدراسة قد تحقق  وفي 
 والذي مضمونه التعرف على مستوى التوافق االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية.
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 ( 5- 4الجدول ) 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلدارة المستندة على القيمة

المتوسط   اإلدارة المستندة على القيمة  ت
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب 
 أهمية الفقرة

 المستوى 

تحدد إدارة البنك األهداف االستراتيجية بناء على نتائج   17
 متوسط  2 18.750 0.580 3.586 التحليل البيئي.

18 
تسعى إدارة البنك إلى زيادة مستوى المشاركة لضمان 

 متوسط  1 20.840 0.574 3.643 جودة القرارات 

اإلدارة  19 لموضوع  تدريبية  برامج  البنك  إدارة  تخصص 
 المستندة على القيمة. 

 متوسط  4 15.432 0.611 3.507

 متوسط  6 13.177 0.682 3.484 البنك رؤية محددة للتحسين المستمرتمتلك إدارة  20

21 
القيمة من أعلى الهرم   ابتكار  البنك ثقافة  ترسخ إدارة 

 متوسط  11 11.741 0.692 3.438 في الهيكل التنظيمي للبنك إلى أدناه

لقياس   22 أساس  العمالء  البنك مالحظات  إدارة  تستخدم 
 متوسط  15 9.933 0.732 3.391 األداء 

 متوسط  15 10.043 0.724 3.391 تعتمد إدارة البنك مبدأ الكفاءة في توزيع األدوار  23

تعتبر إدارة البنك القدرة على تحقيق األداء الذي يضيف   24
 متوسط  11 12.440 0.654 3.438 قيمة مؤشرا لتحمل المسؤولية

لألهمية   25 تبعًا  الموارد  البنك  إدارة  النسبية تخصص 
 متوسط  10 12.664 0.659 3.449 لالنشطة 

 متوسط  9 12.184 0.694 3.455 تهيئ إدارة البنك مناخ يشجع على االبتكار  26
 متوسط  4 15.083 0.625 3.507 تتبنى إدارة البنك آراء العاملين التي تضيف قيمة 27
 متوسط  8 12.333 0.690 3.458 ترى إدارة البنك أن خلق القيمة أكثر أهمية من الربح 28
 متوسط  15 10.099 0.720 3.391 تتبنى إدارة البنك ممارسات االستدامة البيئية 29

30 
تبادر إدارة البنك إلجراء التغيرات التي تساهم في خلق  

 متوسط  18 9.638 0.698 3.362 قيمة للبنك

بخلق   31 التعويضات  نظام  ربط  على  البنك  إدارة  تؤكد 
 القيمة 

 متوسط  7 13.046 0.664 3.467

القيمة   32 أساس  على  العاملين  األداء  البنك  إدارة  تقييم 
 متوسط  3 15.610 0.610 3.513 المضافة 

 متوسط  13 11.380 0.695 3.426 تصمم إدارة البنك برنامج مكافأة عادل للعاملين  33
 متوسط  14 10.818 0.702 3.409 تمنح إدارة البنك األجور على أساس القدرات  34

 متوسط  38.049 38.049 - 3.462 المتوسط الحسابي العام لإلدارة المستندة على القيمة 

 قيمة  t مستوى عند الجدولية 0.05 = 1.96
في البنوك التجارية األردنية تراوحت المتوسطات الحسابية لإلدارة المستندة على القيمة  

. (5- 4)كما هو موضح بالجدول    (3.462)بمتوسط كلي مقداره    (3.643  -3.362)بين  المبحوثة  
المرتبة  ب"  القرارات  جودة  المشاركة لضمان  مستوى   زيادة   إلى  البنك  إدارة  تسعىفقرة "ت  جاءإذ  

  إدارة  تبادر". وجاءت فقرة  (0.574)  انحراف معياري بلغو (  3.643)  حسابي بلغ  بمتوسطاألولى  
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بمتوسط  الثامنة عشر واألخيرة  المرتبة  ب   "للبنك  قيمة   خلق   في  التي تساهم  التغيرات  إلجراء  البنك
مستوى اإلدارة المستندة على  يتبين أن  وبشكل عام    (.0.698)وانحراف معياري (3.362)حسابي

 أفراد عينة الدراسة. نظر من وجهة متوسطاً القيمة في البنوك التجارية األردنية المبحوثة 
تبين أن جميع هذه القيم كانت أكبر من    tيتضح كما هو ظاهر في الجدول ان قيمة  

( وبالتالي نعتبر بأن قيم المتوسطات التي 0.05( عند مستوى )1.96القيمة الجدولية البالغة )
الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة  تم التعبير عنها من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن  

 متوسطة كما هو مبين في الجدول.  
المستوى المتوسط وهذا يدل على البنوك   حصلت على  جميع الفقرات ويستخلص ان  

ضعف تطبيق اإلدارة المستندة على القيمة بمعنى آخر هناك  ضعف في بعض حلقات  لديها  
( جاءت  30المستندة على القيمة، تبين أن الفقرة ) من قبل إدارة البنوك في ترسيخ مفهوم اإلدارة  

في المرتبة األخيرة أي أن هناك قصور من إدارة البنك إلجراء التغيرات التي تساهم في زيادة 
 القيمة. 

 

 

 

 

ثالثًا: وصف إجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة عن المتغير التابع التحالفات 
 . االستراتيجية 

 ( 6- 4الجدول )    
   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التحالفات االستراتيجية

 االستراتيجية التحالفات   ت
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  tقيمة 
 المحسوبة 

ترتيب أهمية  
 البعد 

 المستوى 

 متوسط  1 10.898 0.450 3.264 التحالفات االستراتيجية االستثمارية  1
 متوسط  2 10.706- 0.181 2.896 التحالفات االستراتيجية التقنية  2

 متوسط  - 5.286 - 3.080 للتحالفات االستراتيجية المتوسط الحسابي العام 

 قيمة  t مستوى عند الجدولية 0.05 = 1.96
 

من أهداف الدراسة قد تحقق    لثوفي نهاية هذا العرض والتحليل يكون الهدف الثا 
المستندة على القيمة في البنوك تحديد مستوى ممارسات اإلدارة والذي مضمونه 

 التجارية األردنية 
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( قيم المتوسطات الحسابية ألبعاد التحالفات االستراتيجية في البنوك 6- 4يظهر الجدول )
(. حيث جاء 3.080( بمتوسط كلي مقداره )3.264  -  2.896المبحوثة التي تراوحت بين ) 

( بالمقارنة مع 3.264"التحالفات االستراتيجية االستثمارية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ) 
(. وفي المرتبة الثانية  0.450( وانحراف معياري بلغ )3.080المتوسط الحسابي العام البالغ )

سط ( بالمقارنة مع المتو 2.896جاء "التحالفات االستراتيجية التقنية" بمتوسط حسابي بلغ )
(. وبشكل عام يتبين أن مستوى  0.181( وانحراف معياري بلغ )3.080الحسابي العام البالغ ) 

التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية المبحوثة متوسطًا. وفيما يلي الوصف 
 التفصيلي لكل بعد من أبعاد التحالفات االستراتيجية وحسب ترتيب أهميتها. 

التي تختبر حياد متوسط كل بعد من   tيتضح كما هو ظاهر في الجدول ان قيمة  
القيم كانت أكبر من القيمة    هذهالقيم يتبين أن جميع    هذهوباستعراض    التابعاالبعاد للمتغير  

( وبالتالي نعتبر بأن قيم المتوسطات التي تم  0.05( عند مستوى ) 1.96الجدولية البالغة )
من خال عنها  بدرجة  التعبير  الموافقة  وباتجاه  الحياد  عن  بعيدة  كانت  الدراسة  عينة  افراد  ل 

 متوسطة كما هو مبين في الجدول.  
تبين أن التحالفات االستثمارية تعتبر أهم من التحالفات التقنية للبنوك وهذا منطقي 

في  بحيث تسعى البنوك إلى الحصول على القوة المالية أكثر من التقنية حيث إن سعي البنوك  
 االستثمار في المؤسسات األخرى بحيث تضمن له الدخول في إلى أسواق استثمارية أكبر.

 ( وصف إجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة عن التحالفات االستراتيجية االستثمارية 1)
 ( 7- 4الجدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحالفات االستراتيجية االستثمارية
 التحالفات االستراتيجية االستثمارية  ت

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  tقيمة 
 المحسوبة 

ترتيب أهمية  
 الفقرة 

 المستوى 

35 
مع   استثمارية  تحالفات  البنك  إدارة  تقيم 

 مؤسسات أخرى من أجل تخفيض المخاطر
 متوسط  1 11.033 0.956 3.568

36 
محددة   تحالفات  البنك  إدارة  لتقديم  تتبنى 

 خدمات مشتركة
 متوسط  2 10.142 0.956 3.522

 متوسط  5 7.224 1.006 3.391 تتحرى إدارة البنك القوة المالية للشركاء  37

38 
تلتزم إدارة البنك بالتوصل إلى توافق في اآلراء  

 مع األطراف المتحالفة 
 متوسط  3 8.679 1.017 3.475

39 
االستثمارية احدى  تعتبر إدارة البنك التحالفات 

 وسائل تعظيم الربحية 
 متوسط  4 8.080 1.073 3.467
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40 
تتبنى إدارة البنك إقامة التحالفات االستثمارية  

 لغرض اختراق األسواق الجديدة 
 متوسط  6 6.232- 0.302 2.899

41 
تعقد إدارة البنك للتحالفات االستثمارية لتعظيم  

 العائد على االستثمار 
 متوسط  8 5.733- 0.357 2.890

42 
تطمح إدارة البنك إلقامة المزيد من التحالفات  

 االستثمارية في المستقبل 
 متوسط  6 5.711- 0.330 2.899

المتوسط الحسابي العام للتحالفات االستراتيجية  
 االستثمارية 

 متوسط  - 10.898 - 3.264

 قيمة  t مستوى عند الجدولية 0.05 = 1.96


 

المتوسطات الحسابية للتحالفات االستراتيجية االستثمارية في البنوك التجارية تراوحت  
( كما هو موضح 3.264( بمتوسط كلي مقداره )3.568  -  2.890األردنية المبحوثة بين )

تقيم إدارة البنك تحالفات استثمارية مع مؤسسات أخرى من (. إذ جاءت فقرة "7- 4بالجدول )
( وانحراف معياري بلغ  3.568)   بمتوسط حسابي بلغ" بالمرتبة األولى  أجل تخفيض المخاطر

(0.956  " فقرة  وجاءت  للتحالفات  (.  البنك  إدارة  العائدتعقد  لتعظيم  على   االستثمارية 
(. 0.357( وانحراف معياري ) 2.890)   المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابي" ب االستثمار

ت االستراتيجية اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية  وبشكل عام يتبين أن مستوى التحالفا
 المبحوثة متوسطًا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. 
القيم كانت أكبر    هذهالتي يتبين أن جميع    tيتضح كما هو ظاهر في الجدول ان قيمة  

متوسطات  ( وبالتالي نعتبر بأن قيم ال0.05( عند مستوى )1.96من القيمة الجدولية البالغة )
التي تم التعبير عنها من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة 

 بدرجة متوسطة كما هو مبين في الجدول. 
من خالل النتائج تبين أن البنوك تتبنى التحالفات االستثمارية بهدف تقليل المخاطر 

وتنويع المحفظة االستثمارية للبنك. وقد    في الدرجة األولى، ومن أجل تقديم الخدمات مشتركة،
حصلت الفقرات جميعها على مستوى متوسط وهذا يدل على وجود فجوة معرفية على أهمية  

 ( الفقرة  أن  وتبين  االستثمارية،  الهدف 41التحالفات  إن  حيث  األخيرة  المرتبة  في  جاءت   )
 د وإنما تقليل المخاطر.األساسي عند تبني البنك للتحالفات االستثمارية ليس تعظيم العائ

 ( وصف إجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة عن التحالفات االستراتيجية التقنية 2) 
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تراوحت المتوسطات الحسابية للتحالفات االستراتيجية التقنية في البنوك التجارية األردنية المبحوثة  
(. إذ 8- 4بالجدول )( كما هو موضح 2.896( بمتوسط كلي مقداره ) 2.951  - 2.858بين )

"  تطمح إدارة البنك إلقامة المزيد من التحالفات االستراتيجية التقنية في المستقبلجاءت فقرة "
(. وجاءت فقرة 0.265( وانحراف معياري بلغ )2.951) بمتوسط حسابي بلغبالمرتبة األولى 

المرتبة الثامنة  " بلموادتعتمد إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية بهدف تخفيض تكاليف ا"
(. وبشكل عام يتبين أن مستوى  0.381( وانحراف معياري )2.858) واألخيرة بمتوسط حسابي

التحالفات االستراتيجية التقنية في البنوك التجارية األردنية المبحوثة متوسطًا من وجهة نظر أفراد 
 عينة الدراسة. 

بر حياد متوسط كل بعد من التي تخت   tيتضح كما هو ظاهر في الجدول ان قيمة  
االبعاد للمتغير المستقل وباستعراض هذة القيم يتبين أن جميع هذة القيم كانت أكبر من القيمة  

( وبالتالي نعتبر بأن قيم المتوسطات التي تم  0.05( عند مستوى ) 1.96الجدولية البالغة )
و  الحياد  عن  بعيدة  كانت  الدراسة  عينة  افراد  من خالل  عنها  بدرجة  التعبير  الموافقة  باتجاه 

 متوسطة كما هو مبين في الجدول.  
تبين من خالل النتائج أن البنوك تسعى إلى تبني تحالفات تقنية ليس من أجل تقليل 
التكاليف في المقام األول وإنما لتحقيق التميز التقني إضافة إلى تنشيط عمليات البحث والتطوير  

حصلت الفقرات جميعها على مستوى متوسط وهذا   في البنك وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
( جاءت في  48يدل على وجود فجوة معرفية على أهمية التحالفات التقنية، وتبين أن الفقرة )

 المرتبة األخيرة حيث إن الهدف األساسي عند تبني البنك للتحالفات التقنية ليس تقليل التكاليف. 
 ( 8- 4الجدول ) 

  واالنحرافات المعيارية للتحالفات االستراتيجية التقنيةالمتوسطات الحسابية 

 التحالفات االستراتيجية التقنية  ت
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  tقيمة 
 المحسوبة 

ترتيب أهمية  
 الفقرة 

 المستوى 

43 
تتبنى إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية  

 لتحقيق التميز التقني 
 متوسط  2 4.788- 0.281 2.928

44 
االستراتيجية   التحالفات  أن  البنك  إدارة  ترى 

 التقنية تنشط عمليات البحث والتطوير 
 متوسط  3 5.667- 0.342 2.896

45 
االستراتيجية   التحالفات  بأن  البنك  إدارة  تؤمن 

 التقنية تحسن جودة الخدمات المقدمة 
 متوسط  3 5.971- 0.325 2.896
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56 
إدارة   االستراتيجية  تستخدم  التحالفات  البنك 

 التقنية بهدف زيادة المبيعات 
 متوسط  7 6.748- 0.351 2.872

47 
تتبنى إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية  

 لغرض اختراق األسواق الجديدة 
 متوسط  6 6.725- 0.336 2.878

48 
االستراتيجية   التحالفات  البنك  إدارة  تعتمد 

 تخفيض تكاليف المواد التقنية بهدف 
 متوسط  8 6.917- 0.381 2.858

49 
تتبنى إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية  

 بهدف اكتساب المزيد من المعرفة  
 متوسط  5 6.438- 0.326 2.887

50 
  من التحالفاتتطمح إدارة البنك إلقامة المزيد  
 االستراتيجية التقنية في المستقبل 

 متوسط  1 3.453- 0.265 2.951

المتوسط الحسابي العام للتحالفات االستراتيجية  
 التقنية 

 متوسط  - 10.706- - 2.896

 قيمة t مستوىعندالجدولية 0.05 = 1.96













        التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
اإللتواء  معامل  بإحتساب  الدراسة  لمتغيرات  الطبيعي  التوزيع  من  التأكد  تم 

Skewness  ومعامل التفرطح ،Kurtosis  ( 1فإذا كانت قيمة معامل اإللتواء تقل عن ،)
( فإن متغيرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، والجدول  2وكذلك قيمة معامل التفرطح تقل عن )

 ( West et al., 1995ه اإلختبارات. )( يبين نتائج هذ 9- 4رقم )
 ( 9-4جدول )

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

المتغيرات ت
معامل

اإللتواء
Skewness 

معامل

التفرطح
Kurtosis

معاملالتوزيعالطبيعي
Kolmogorov – Smirnov

 0.104 0.744 - 0.384 -التوافقاالستراتيجي 1

 0.107 0.812 - 0.262 - التوافقاالستراتيجيالداخلي 1–1

 0.109 0.183 - 0.507 - التوافقاالستراتيجيالخارجي1-2

 0.092 0.141 - 0.519 -اإلدارةالمستندةعلىالقيمة2

 0.094 0.543 - 0.462 -التحالفاتاالستراتيجية 3

3–1 
االستراتيجية التحالفات

االستثمارية
- 0.373 - 0.673 0.099 

 0.097 0.221 - 0.532 -التحالفاتاالستراتيجيةالتقمية3-2

أهداف الدراسة قد تحقق والذي    الرابع منوفي نهاية هذا العرض والتحليل يكون الهدف 
مضمونه التعرف على مستوى أنماط التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية  

 األردنية 
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التجارية األردنية   البنوك  الدراسة في  لمتغيرات  قيم معامل اإللتواء  حيث كانت كافة 
البنوك التجارية  (، كما أن كافة قيم معامل التفرطح لمتغيرات الدراسة في  1المبحوثة أقل من ) 

( من  أقل  المبحوثة  اختبار2األردنية  قيم  الجدول  يبين  كما  الطبيعي   (،  التوزيع  معامل 
Kolmogorov – Smirnov    وبإستعراض قيم مستوى داللة اإلختبار يتبين أن هذه القيم كانت

( مما يشير إلى قبول فرضية اإلختبار الصفرية وهي فرضية عدم وجود فروق  0.05أكبر من ) 
 .بين توزيع البيانات والتوزيع الطبيعي



 ثالثًا: تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة 
 

من أجل ضمان مالءمة البيانات إلختبار الفرضيات قام الباحث بإجراء عدم وجود 
تداخل خطي بين أبعاد التوافق االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية المبحوثة بإستخدام  

التباين   التباين المسموح به  Variance Inflation Factor  (VIFمعامل تضخم  ( وإختبار 
Tolerance    مع مراعاة( عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح بهVIF( للقيمة )10 .)

(  10- 4(. والجدول رقم )0.05أكبر من )  Toleranceوأن تكون قيمة التباين المسموح به  
 يبين نتائج هذه اإلختبارات.

 ( 10-4جدول )

   Toleranceوالتباين المسموح به  VIFنتائج اختبار تضخم التباين 

 المتغيرات   ت
 معامل تضخم التباين

VIF 
 التباين المسموح به 

Tolerance 
 0.484 2.049 التوافق االستراتيجي الداخلي  1
 0.487 2.051 التوافق االستراتيجي الخارجي  2
 0.336 2.972 اإلدارة المستندة على القيمة  3

 

( عدم وجود تداخل خطي متعدد بين  10-4يتضح من النتائج الواردة في الجدول )
أبعاد التوافق االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية المبحوثة، وإن ما يؤكد ذلك قيم معيار  

( ألبعاد التوافق االستراتيجي واإلدارة المستندة على القيمة  VIFإختبار معامل تضخم التباين )
 Brace, Kemp & Snelgar (10في البنوك التجارية األردنية المبحوثة والتي تقل عن )
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( ألبعاد التوافق Tolerance(. كما يتضح أن كافة قيم إختبار التباين المسموح به )2003)
االستراتيجي ومتغير اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية المبحوثة أكبر  

ق االستراتيجي  (. وهو ما يؤشر إن أبعاد التوافGujarati & Porter 2009( )0.05من )
للتوزيع   تخضع  المبحوثة  األردنية  التجارية  البنوك  في  القيمة  على  المستندة  اإلدارة  ومتغير 

 الطبيعي وبالتالي باإلمكان إختبار فرضيات الدراسة.
 

 الفرضية الرئيسة األولى 
H01،الداخلي االستراتيجي  )التوافق  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :  

اإلستثمارية   )التحالفات  االستراتيجية  التحالفات  أنماط  في  الخارجي(  االستراتيجي  التوافق 
 (.  α ≤ 0.05والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: 
1H0.1.االستراتيج للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال  التحالفات  :  نمط  في  الداخلي  ي 

 (".  α ≤ 0.05اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
2H0.1.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات التقنية  :

 (.   α ≤ 0.05في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
3H0.1.  التحالفات نمط  في  الخارجي  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :

 (.  α ≤ 0.05اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
4H0.1.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات التقنية :

 (.  α ≤ 0.05البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )في 
 

 . ( نتائج إختبار فرضية الدراسة الرئيسة األولى وفرضياتها الفرعية11-4يعرض الجدول )
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 (11-4الجدول )
 ( الفرعيةوانماطه ( في أنماط التحالفات االستراتيجية )اختبار أثر التوافق االستراتيجي )وأبعاده الفرعية 

 قيم التأثير  إتجاه التأثير  الفرضية 
Estimate 

الخطأ  
 المعياري 
S.E. 

قيمة المسار  
 C.R  الحرج

المستوى  
 Pاإلحتمالي 

معامل  
 التحديد 

)2SMC (R 

H0.1   التوافق
  االستراتيجي

التحالفات 
 0.568 *** 20.378 0.037 0.754 االستراتيجية 

1H0.1.   التوافق
االستراتيجي 

 الداخلي 

 
التحالفات 
 0.237 *** 8.397 0.058 0.487 االستثمارية 

2H0.1.  
 التحالفات 

 0.203 *** 7.500 0.060 0.450 التقنية  

3H0.1.   التوافق
االستراتيجي 

 الخارجي 

  التحالفات
 0.086 *** 5.232 0.056 0.293 االستثمارية 

4H0.1.   التحالفات 
 0.194 *** 7.586 0.058 0.440 التقنية  

 0.000دالة على كافة المستويات أي انها دالة عند( تعني ***)
( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى وهي أثر التوافق االستراتيجي  11-4يبين الجدول )

التحالفات   أنماط  الخارجي( في  التوافق االستراتيجي  الداخلي،  االستراتيجية  )التوافق االستراتيجي 
)التحالفات اإلستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية. وباستعراض قيمة التأثير  

(. ولذلك ومن ***( وهي دالة من الناحية اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )0.754البالغة )
لفرضية البديلة التي تنص  خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الرئيسة األولى، وقبول ا

التوافق  الداخلي،  االستراتيجي  )التوافق  االستراتيجي  للتوافق  داللة إحصائية  ذو  أثر  "وجود  على 
االستراتيجي الخارجي( في أنماط التحالفات االستراتيجية )التحالفات اإلستثمارية والتحالفات التقنية(  

 (". α ≥0.05في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
 

تبين هذه النتيجة أن البنوك كلما عززت من مرونتها االستراتيجية إضافة إلى استخدمها  
طرق الذكاء التنافسي في صياغة قراراتها االستراتيجية التي ترتبط في البيئة الخارجية، بحيث 

اط التحالفات  تحقق تالئم بين البيئة الداخلية والخارجية للبنك والذي بدوره سوف يساهم إنجاح أنم
   االستثمارية والتقنية على حد سواء.
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 اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األولى
 

 ( من الفرضية الرئيسية األولى.1H0.1الفرضية الفرعية األولى )
( يتبين أن قيمة تأثير التوافق االستراتيجي الداخلي 11-4إعتمادًا على النتائج في الجدول )

( وهي دالة من الناحية  0.487التحالفات االستثمارية في البنوك التجارية األردنية بلغت )في نمط  
(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )

االستراتيجي   للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  "ال  على  تنص  التي  األولى  الفرعية  الدراسة 
)الداخل التجارية األردنية عند مستوى داللة  البنوك  التحالفات االستثمارية في  نمط   ≥ αي في 
(" وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي  0.05

( داللة  مستوى  عند  األردنية  التجارية  البنوك  في  االستثمارية  التحالفات  نمط  في   αالداخلي 
≥0.05 .") 

هيكلها  بين  الداخلية  مالءمة  مدى  من  رفعت  كلما  البنوك  أن  النتيجة  من  تبين 
واالستراتيجية المتبناة والموارد والقابليات ورفعت أيضا من قدرتها على مواءمة متطلبات السوق 

االستثمارية  ومعرفة نقاط الضعف والقوة هذا كله سوف يؤثر بشكل إيجابي في نجاح التحالفات  
 أي أنها سوف يتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك. 

 ( من الفرضية الرئيسية األولى.2H0.1الفرضية الفرعية الثانية )
( يتبين أن قيمة تأثير التوافق االستراتيجي الداخلي في 11-4وفقًا للنتائج في الجدول )

بلغت  األردنية  التجارية  البنوك  في  التقنية  التحالفات  الناحية 0.450)  نمط  من  دالة  وهي   )
(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )

الدراسة الفرعية الثانية التي تنص على "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي 
(" وقبول  α ≤ 0.05ة عند مستوى داللة )في نمط التحالفات التقنية في البنوك التجارية األردني

الفرضية البديلة التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي في 
 (".  α ≥0.05نمط التحالفات التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

 
التوافق  تحقيق  على  جدي  بشكل  تعمل  عندما  البنوك  أن  النتيجة  هذه  أظهرت 
االستراتيجي الداخلي فأنها سوف تتعرف على نقاط ضعفها وقوتها بحيث سوف ينعكس إيجابا  
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عند قيامها بإنشاء تحالفات استراتيجية تقنية بحيث تكون لديها المعرفة بالتقنيات التي تحتاجها  
 ستراتيجي للتحالف. وبالتالي تحقق نجاح ا

 ( من الفرضية الرئيسية األولى.3H0.1الفرضية الفرعية الثالثة )
( يتبين أن قيمة تأثير التوافق االستراتيجي الخارجي  11-4إعتمادًا على النتائج في الجدول )

الناحية  ( وهي دالة من  0.293في نمط التحالفات اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية بلغت )
(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )

االستراتيجي   للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  "ال  على  تنص  التي  الثالثة  الفرعية  الدراسة 
 ≥ α)  الخارجي في نمط التحالفات اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة

(" وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي  0.05
( داللة  مستوى  عند  األردنية  التجارية  البنوك  في  اإلستثمارية  التحالفات  نمط  في   αالخارجي 

≥0.05 .") 
اتيجيته المتبناة  يتبين من النتيجة أنه كلما كان قدرة البنك على تحقيق التناغم بين استر 

القرارات  وضع  في  التنافسي  الذكاء  استخدام  زيادة  إلى  إضافة  الخارجية،  البيئة  ومتطلبات 
االستراتيجية   التحالفات  نمط  تبني  من  األهداف  نجاح  إلى  يودي  كله  هذا  االستراتيجية 

 االستثمارية. 
 ( من الفرضية الرئيسية األولى.4H0.1الفرضية الفرعية الرابعة )

( يتبين أن قيمة تأثير التوافق االستراتيجي الخارجي  11-4إعتمادًا على النتائج في الجدول )
( بلغت  األردنية  التجارية  البنوك  في  التقنية  التحالفات  نمط  الناحية  0.440في  من  دالة  وهي   )

(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )
االستراتيجي  الد  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  "ال  على  تنص  التي  الرابعة  الفرعية  راسة 

("  α ≤ 0.05الخارجي في نمط التحالفات التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
لخارجي  وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي ا

 (". α ≥0.05في نمط التحالفات التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
 

تبين النتيجة أنه كلما عززت البنوك المرونة االستراتيجية لمواجه التغيرات الخارجية  
يحقق   بما  الخارجية  البيئة  العناصر  المتبعة مع  إلى زيادة االتساق بين االستراتيجية  إضافة 
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التوافق الخارجي والذي بدوره سيساهم في بناء نمط التحالفات االستراتيجية التقنية بما يحقق  
 التميز التقني المستقبلي. 

 

 
 (  2-4) الشكل

أنماط التحالفات  في  )التوافق الداخلي، التوافق الخارجي(نتائج اختبار أبعاد التوافق االستراتيجي
 االستثمارية، التحالفات التقنية(االستراتيجية )التحالفات 

 
 
 
 
 

 الفرضية الرئيسة الثانية  
H02  ،الداخلي االستراتيجي  )التوافق  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :

التوافق االستراتيجي الخارجي( على اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية  
 (. α ≤ 0.05)عند مستوى داللة 

 تالية:يتفرع منها الفرضيات الفرعية ال
1H0.2.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة على :

 (".   α ≤ 0.05القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة ) 

من أهداف الدراسة قد تحقق    الخامسوفي نهاية هذا العرض والتحليل يكون الهدف 
والذي مضمونه تحديد األثر المباشر للتوافق االستراتيجي في أنماط التحالفات 

 .االستراتيجية للبنوك التجارية األردنية 
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2H0.2.  على اإلدارة المستندة على    الخارجي: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي
 (".   α ≤ 0.05القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة ) 

 
 ( 12-4الجدول)

 على الدارة المستندة على القيمة (  اختبار أثر التوافق االستراتيجي )وأبعاده الفرعية 

 قيم التأثير  إتجاه التأثير الفرضية 
Estimate 

الخطأ  
 المعياري 
S.E. 

قيمة المسار  
 C.R الحرج

المستوى  
 Pاإلحتمالي 

معامل  
 التحديد 
SMC 

)2(R 

H0.2 
التوافق  

  االستراتيجي 
اإلدارة  

المستندة على  
 القيمة 

0.815 0.032 25.469 *** 0.664 

1H0.2. 
التوافق  

االستراتيجي  
 الداخلي 

 
اإلدارة  

المستندة على  
 القيمة 

0.514 0.043 11.953 *** 0.264 

2H0.2. 
التوافق  

االستراتيجي  
 الخارجي 

0.520 0.042 12.381 *** 0.270 

 0.000( تعني دالة على كافة المستويات أي انها دالة عند***)
التوافق االستراتيجي  ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وهي أثر  12- 4يبين الجدول )

)التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي( على اإلدارة المستندة على القيمة في  
( البالغة  التأثير  قيمة  وباستعراض  األردنية.  التجارية  الناحية  0.815البنوك  من  دالة  وهي   )

ه النتيجة يتم رفض فرضية (. ولذلك ومن خالل هذ ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )
إحصائية   داللة  ذو  أثر  "وجود  على  تنص  التي  البديلة  الفرضية  وقبول  الثانية،  الرئيسة  الدراسة 
اإلدارة   على  الخارجي(  االستراتيجي  التوافق  الداخلي،  االستراتيجي  )التوافق  االستراتيجي  للتوافق 

 (".  α ≥0.05توى داللة )المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مس
 

أظهرت النتيجة ان هناك عالقة تأثير واضحة للتوافق االستراتيجي على اإلدارة المستندة 
على القيمة وفي ظل استخدام البنك للتوافق االستراتيجي سيكون هناك توليد قيمة وذلك من 

التميز التشغيلي في سير عمل البنك وهذا يساهم في تطبيق اإلدارة    الىخالل االبداع إضافة  
 على القيمة. المستندة 
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 ( من الفرضية الرئيسية الثانية  .1H0.2الفرضية الفرعية األولى )
( يتبين أن قيمة تأثير التوافق االستراتيجي الداخلي 12-4إعتمادًا على النتائج في الجدول )

الناحية  ( وهي دالة من  0.514على اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية بلغت )
(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض الفرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )

التي تنص على "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة 
الفرضية البديلة  (" وقبول  α ≤ 0.05على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة  
 (". α ≥0.05على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

 
اظهرت النتائج ان هناك تأثير للتوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة على 
القيمة أي ان كلما زاد تركيز التوافق االستراتيجي الداخلي على العمليات الداخلية فانه يساهم  

م  بشكل كبير في تحقيق الكفايات الجوهرية التي تنعكس ايجابًا على رفع القيمة للبنك وهذا يساه 
 بشكل مباشر في تطبيق اإلدارة المستندة على القيمة.  

 ( من الفرضية الرئيسية الثانية  .2H0.2الفرضية الفرعية الثانية )
( يتبين أن قيمة تأثير التوافق االستراتيجي الخارجي على  12- 4وفقًا للنتائج في الجدول )

( وهي دالة من الناحية  0.520األردنية بلغت )اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية  
(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض الفرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )

التي تنص على "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي على اإلدارة المستندة  
(" وقبول الفرضية البديلة  α ≤ 0.05عند مستوى داللة )على القيمة في البنوك التجارية األردنية  

التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي على اإلدارة المستندة  
 (". α ≤ 0.05على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

 
االستراتيجي الخارجي على اإلدارة المستندة على القيمة  بينت النتيجة أن هناك تأثير للتوافق  

بمعنى كلما كانت مرونة وسرعة البنك في مواجهة االضطرابات البيئة الخارجية والتعقيدات البيئة  
فإن ذلك يساهم في نتائج تحليل عالية وهذا ينعكس على زيادة جودة القرارات لدى البنك وكل ذلك 

 لإلدارة المستندة على القيمة.  سوف يساهم في التطبيق الفعال
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 (:3-4الشكل )
  اإلدارةاختبار أثر التوافق االستراتيجي )التوافق االستراتيجي الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي( على  

 المستندة على القيمة

  
 

 
 
 الفرضية الرئيسة الثالثة    

H03 التحالفات أنماط  في  القيمة  على  المستندة  لإلدارة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :
االستراتيجية )التحالفات االستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية عند مستوى  

 (.(α ≤ 0.05داللة 
 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

1H0.3.  ذو أثر  يوجد  ال  التحالفات  :  نمط  في  القيمة  على  المستندة  لإلدارة  إحصائية  داللة 
 (".  α ≤ 0.05االستراتيجية االستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

2H0.3.  التحالفات نمط  في  القيمة  على  المستندة  لإلدارة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :
 (".  α ≤ 0.05التجارية األردنية عند مستوى داللة )االستراتيجية التقنية في البنوك 

 
 ( نتائج إختبار فرضية الدراسة الرئيسة الثالثة 13-4يعرض الجدول )  

  

من أهداف الدراسة قد تحقق    السادسوفي نهاية هذا العرض والتحليل يكون الهدف 
والذي مضمونه بيان األثر المباشر التوافق االستراتيجي على اإلدارة المستندة على  

 القيمة في البنوك التجارية األردنية.
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 ( 13-4الجدول )
 اختبار أثر اإلدارة المستندة على القيمة في أنماط التحالفات االستراتيجية )وانماطه الفرعية( 

 قيم التأثير  إتجاه التأثير  الفرضية 
Estimate 

الخطأ  
 المعياري 
S.E. 

قيمة المسار  
 C.R  الحرج

المستوى  
 Pاإلحتمالي 

معامل  
 التحديد 

)2SMC (R 

H0.3  اإلدارة المستندة
  القيمةعلى 

التحالفات 
 0.654 *** 25.281 0.032 0.809 االستراتيجية 

1H0.3. 
اإلدارة المستندة 

 على القيمة

 
التحالفات 
 0.513 *** 18.359 0.039 0.716 االستثمارية 

2H0.3.  
 التحالفات 

 0.594 *** 19.275 0.040 0.771 التقنية  

 0.000دالة عند( تعني دالة على كافة المستويات أي انها ***)
الثالثة وهي أثر اإلدارة المستندة  13-4يبين الجدول ) نتائج اختبار الفرضية الرئيسية   )

على القيمة في أنماط التحالفات االستراتيجية )التحالفات اإلستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك  
لة من الناحية اإلحصائية، ( وهي دا0.809التجارية األردنية. وباستعراض قيمة التأثير البالغة ) 

(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الرئيسة  ***حيث كان مستوى الداللة )
الثالثة، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على  

اإل )التحالفات  االستراتيجية  التحالفات  أنماط  في  البنوك القيمة  في  التقنية(  والتحالفات  ستثمارية 
 (".α ≥0.05التجارية األردنية عند مستوى داللة )

اظهرت النتيجة ان هناك تأثير من قبل اإلدارة المستندة على القيمة في انماط التحالفات 
الموائمة  زيادة  في  يساهم  سوف  القيمة  على  المستندة  اإلدارة  تطبيق  إن  حيث  االستراتيجية 

قياس    الىتيجية من خالل زيادة تكامل التخطيط االستراتيجي وتركيز على األهداف أضافة  االسترا 
 االداء بشكل مستمر وهذا سوف يساهم برفع من جودة القيمة المنتظرة من التحالفات االستراتيجية.  

 
   ( من الفرضية الرئيسية الثالثة.1H0.3الفرضية الفرعية األولى )

( يتبين أن قيمة تأثير اإلدارة المستندة على القيمة  13-4النتائج في الجدول )إعتمادًا على  
( وهي دالة من الناحية  0.716في نمط التحالفات اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية بلغت )
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(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض الفرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )
لى "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في نمط التحالفات  التي تنص ع

(" وقبول الفرضية البديلة  α ≤ 0.05اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
القيمة في نمط   التحالفات  التي تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على 

 (".α ≥0.05اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )
نمط   في  القيمة  على  المستندة  اإلدارة  قبل  من  تأثير  هناك  ان  النتائج  خالل  من  تبين 
التحالفات االستراتيجية االستثمارية، عند تطبيق البنك لإلدارة المستندة على القيمة فإن ذلك يساهم  

ينعكس    في التركيز على اإلدارة االستراتيجية والمالية وتشجيع االستثمارات التي تخلق القيمة وهذا
 ايجابًا على تحقيق اهداف التحالفات االستراتيجية االستثمارية.

 
   ( من الفرضية الرئيسية الثالثة.2H0.3الفرضية الفرعية الثانية )

أن قيمة تأثير اإلدارة المستندة على القيمة    ( يتبين13-4إعتمادًا على النتائج في الجدول )
( بلغت  األردنية  التجارية  البنوك  في  التقنية  التحالفات  نمط  الناحية  0.771في  من  دالة  وهي   )

(. ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض الفرضية ***اإلحصائية، حيث كان مستوى الداللة )
إلدارة المستندة على القيمة في نمط التحالفات  التي تنص على "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ل

(" وقبول الفرضية البديلة التي  α ≤ 0.05التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة ) 
تنص على "وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في نمط التحالفات التقنية  

 (".α ≥0.05ستوى داللة )في البنوك التجارية األردنية عند م
تبين النتيجة تأثير اإلدارة المستندة على القيمة في نمط التحالفات االستراتيجية التقنية حيث 

دورة التحسين    الىان تطبيق البنك لإلدارة المستندة على القيمة سوف يهيئ مناخ ابتكاري إضافة  
راتيجية التقنية وبالتالي تحقيق المستمر التي تنعكس على تحقيق نجاح في نمط التحالفات االست 

 التميز التقني.  
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 (:  4-4الشكل)
  االستثماريةاإلدارة المستندة على القيمة في أنماط التحالفات االستراتيجية )التحالفات اختبار أثر 

 والتحالفات التقنية( 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفرضية الرئيسة الرابعة  
H04  :( االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  في  SFال  التحالفات  (  انماط 

( متغير وسيط عند مستوى داللة  VBM( بوجود االدارة المستندة على القيمة )SAاالستراتيجية )
(α ≤ 0.05   .في البنوك التجارية األردنية ) 

 يتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:   
1H0.4.  :  يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي  ال(ISF )  في نمط التحالفات

عند مستوى داللة    ( متغير وسيطVBM( بوجود االدارة المستندة على القيمة )SAI)  اإلستثمارية
(α ≤ 0.05  .في البنوك التجارية األردنية ) 

من أهداف الدراسة قد تحقق    السابعوفي نهاية هذا العرض والتحليل يكون الهدف 
والذي مضمونه التعرف على األثر المباشر لإلدارة المستندة على القيمة في أنماط  

 التحالفات االستراتيجية للبنوك التجارية األردنية.
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2H0.4. اتيجي الداخلي  :  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستر(ISF  )  في نمط التحالفات
 αعند مستوى داللة )  ( متغير وسيطVBMبوجود االدارة المستندة على القيمة )  (SAT)ة  التقني

 ( في البنوك التجارية األردنية.   0.05 ≥
3H0.4.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي :(ESF  )  في نمط التحالفات

عند مستوى داللة    ( متغير وسيطVBMبوجود االدارة المستندة على القيمة )  (SAI)اإلستثمارية  
(α ≤ 0.05  .في البنوك التجارية األردنية ) 
4H0.4.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي :(ESF  )  في نمط التحالفات

 αعند مستوى داللة )  ( متغير وسيطVBM( بوجود االدارة المستندة على القيمة )SAT)ة  التقني
 ( في البنوك التجارية األردنية.  0.05 ≥

 الدراسة الرئيسة الرابعة وفرضياتها الفرعية ( نتائج إختبار فرضية 14-4يعرض الجدول )  
( إلى أن قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط )اإلدارة المستندة على  14-4يشير الجدول  )

(  0.471في العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع في الفرضية الرئيسة الرابعة قد بلغت ) القيمة(
يعني قبول قيمة التأثير غير المباشر إحصائيا. كما يالحظ   وهي دالة من الناحية اإلحصائية، ما

)التحالفات   التابع  المتغير  على  االستراتيجي(  )التوافق  المستقل  للمتغير  الكلي  التأثير  قيمة  أن 
( أن قيمة نسبة التأثير غير المباشر  14-4(. كما يبين الجدول )0.283االستراتيجية( قد بلغت )

%( وتعبر هذه القيمة 62.46قد بلغت )Variance Accounted For  (VAF  )من التأثير الكلي  
%(  80من )  وأقل%(  20عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير الوسيط وذلك ألنها كانت أكبر من )

(Hair, et al., 2021  وبهذه النتيجة يتم رفض الفرضية الرئيسية الرابعة من الناحية اإلحصائية .)
ى القيمة له دور وسيط في تأثير التوافق االستراتيجي في انماط  حيث تبين أن اإلدارة المستندة عل

، وأن طبيعة ( في البنوك التجارية األردنيةα ≤ 0.05)  التحالفات االستراتيجية عند مستوى داللة
هذا التأثير كان جزئيا وقبول الفرضية البديلة التي تنص على" يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق 
االستراتيجي في انماط التحالفات االستراتيجية بوجود االدارة المستندة على القيمة متغير وسيط عند  

  ( في البنوك التجارية األردنية".α ≥0.05مستوى داللة )
اظهرت النتيجة ان هناك دور لإلدارة المستندة على القيمة في تأثير التوافق االستراتيجي  

يجية، حيث ان اإلدارة المستندة على القيمة من خالل عمليات خلق  في انماط التحالفات االسترات 
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القيمة وادارتها وقياسها ساهمت في زيادة العالقة اإليجابية بين التوافق االستراتيجي وانماط التحالفات 
 االستراتيجية، بمعنى وجود اإلدارة المستندة على القيمة ساهم في تقوية العالقة.

 
 
 ( 14-4جدول )

( بوجود االدارة المستندة على القيمة  SA( في انماط التحالفات االستراتيجية )SFالتوافق االستراتيجي )  ثرأاختبار 
(VBM) 

 مسارات التأثير  الفرضية 
نوع 
 التأثير

 التأثيرات المباشرة 
التأثيرات غير  

التأثير   المباشرة 
 الكلي 

VAF   مؤشر
 لنسبة التأثير 

 قيمة 
 التأثير  

مستوى  
 الداللة 

 قيمة  
 التأثير

مستوى  
 الداللة 

 نسبة 
 التأثير  

 طبيعة
 التأثير  

H04 

SF  SA 0.283 مباشر *** - - 

 جزئي 62.46 0.754
SF  VBM 0.815 مباشر *** - - 

VBM  SA 0.578 مباشر *** - - 

SF  VBM   SA  غير
 *** 0.471 - - مباشر

1H0.4. 

ISF  SAI 0.210 مباشر *** - - 

 جزئي 52.59 0.443
ISF  VBM 0.437 مباشر *** - - 

VBM  SAI 0.534 مباشر *** - - 
ISF  VBM   

SAI 
غير 
 *** 0.233 - - مباشر

2H0.4. 

ISF  SAT 0.165 مباشر *** - - 

 جزئي 58.43 0.397
ISF  VBM 0.437 مباشر *** - - 

VBM  SAT 0.531 مباشر *** - - 
ISF  VBM   

SAT 
غير 
 *** 0.232 - - مباشر

3H0.4. 

ESF  SAI 0.231 مباشر *** - - 

 كلي  88.38 0.267
ESF  VBM 0.442 مباشر *** - - 

VBM  SAI 0.534 مباشر *** - - 
ESF  VBM    

SAI 
غير 
 *** 0.236 - - مباشر

4H0.4. 

ESF  SAT 0.153 مباشر *** - - 

 جزئي 60.56 0.388
ESF  VBM 0.442 مباشر *** - - 
VBM  SAT 0.531 مباشر *** - - 

ESF  VBM    
SAT 

غير 
 *** 0.235 - - مباشر

 0.000( تعني دالة على كافة المستويات أي انها دالة عند***)
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 الفرضية الرئيسية الرابعة ( من .1H0.4الفرضية الفرعية األولى )
( إلى أن قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط )اإلدارة المستندة  14- 4يشير الجدول ) 

في العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع في الفرضية الفرعية األولى من الفرضية   على القيمة(
ائية، ما يعني قبول قيمة التأثير  ( وهي دالة من الناحية اإلحص0.233الرئيسة الرابعة قد بلغت )

غير المباشر إحصائيا. كما يالحظ أن قيمة التأثير الكلي للمتغير المستقل )التوافق االستراتيجي  
(. كما يبين  0.443الداخلي( على المتغير التابع )التحالفات االستراتيجية االستثمارية( قد بلغت )

 Variance Accountedاشر من التأثير الكلي  ( أن قيمة نسبة التأثير غير المب14-4الجدول )
For  (VAF  ) ( وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير الوسيط  52.59قد بلغت )%

(. وبهذه النتيجة  Hair, et al., 2021%( )80من )  وأقل%(  20وذلك ألنها كانت أكبر من )
ة الرابعة من الناحية اإلحصائية  يتم رفض الفرضية الرئيسية الفرعية األولى من الفرضية الرئيس

حيث تبين أن اإلدارة المستندة على القيمة له دور وسيط في تأثير التوافق االستراتيجي الداخلي في  
،  ( في البنوك التجارية األردنيةα ≤ 0.05)  التحالفات االستراتيجية االستثمارية عند مستوى داللة

التأثير كان جزئيا وقبول   أثر ذو داللة وأن طبيعة هذا  التي تنص على" يوجد  البديلة  الفرضية 
بوجود االدارة المستندة على   إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات اإلستثمارية

 ( في البنوك التجارية األردنية". α ≥0.05عند مستوى داللة )  القيمة متغير وسيط
على القيمة في التأثير التوافق االستراتيجي   أظهرت النتيجة ان هناك دور لإلدارة المستندة 

بحيث تساهم في زيادة العالقة للتحقيق اعلى قيمة   الداخلي في التحالفات االستراتيجية اإلستثمارية
 التي تؤدي الي نجاح التحالفات االستراتيجية االستثمارية بشكل الفعال. 

 
 الرئيسية الرابعة ( من الفرضية .2H0.4الفرضية الفرعية الثانية )

( إلى أن قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط )اإلدارة المستندة  14- 4يشير الجدول ) 
في العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع في الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية   على القيمة(

ا يعني قبول قيمة التأثير  ( وهي دالة من الناحية اإلحصائية، م0.232الرئيسة الرابعة قد بلغت )
غير المباشر إحصائيا. كما يالحظ أن قيمة التأثير الكلي للمتغير المستقل )التوافق االستراتيجي  

(. كما يبين الجدول 0.397الداخلي( على المتغير التابع )التحالفات االستراتيجية التقنية( قد بلغت )
  Variance Accounted Forثير الكلي  ( أن قيمة نسبة التأثير غير المباشر من التأ14- 4)
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(VAF  )( وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير الوسيط وذلك  58.43قد بلغت )%
(. وبهذه النتيجة يتم رفض  Hair, et al., 2021%( )80من )  وأقل%(  20ألنها كانت أكبر من )

من الناحية اإلحصائية حيث تبين أن  الفرضية الرئيسية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الرابعة  
اإلدارة المستندة على القيمة له دور وسيط في تأثير التوافق االستراتيجي الداخلي في التحالفات  

، وأن طبيعة هذا  ( في البنوك التجارية األردنيةα ≤ 0.05) االستراتيجية التقنية عند مستوى داللة
البديلة التي تنص على" يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق التأثير كان جزئيا وقبول الفرضية  

  بوجود االدارة المستندة على القيمة متغير وسيط   االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات التقنية
 ( في البنوك التجارية األردنية". α ≥0.05عند مستوى داللة )

في أثر التوافق االستراتيجي  أظهرت النتيجة ان هناك دور لإلدارة المستندة على القيمة  
الداخلي على التحالفات االستراتيجية التقنية بحيث يساهم تطبيق االدارة المستندة على القيمة على  

 تقوية العالقة بما يحقق التميز التقني والنجاح التحالف االستراتيجي. 
 

 ( من الفرضية الرئيسية الرابعة .3H0.4الفرضية الفرعية الثالثة )
( إلى أن قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط )اإلدارة المستندة  14- 4الجدول ) يشير  

في العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع في الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية   على القيمة(
ير  ( وهي دالة من الناحية اإلحصائية، ما يعني قبول قيمة التأث0.236الرئيسة الرابعة قد بلغت )

غير المباشر إحصائيا. كما يالحظ أن قيمة التأثير الكلي للمتغير المستقل )التوافق االستراتيجي  
(. كما يبين  0.267الخارجي( على المتغير التابع )التحالفات االستراتيجية االستثمارية( قد بلغت )

 Variance Accounted( أن قيمة نسبة التأثير غير المباشر من التأثير الكلي  14-4الجدول )
For  (VAF  )( وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير  88.38قد بلغت )% للمتغير الوسيط وذلك   كلي

(. وبهذه النتيجة يتم رفض  Hair, et al., 2021%( )80من )  وأقل%(  20ألنها كانت أكبر من )
اإلحصائية حيث تبين أن  الفرضية الرئيسية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الرابعة من الناحية  

اإلدارة المستندة على القيمة له دور وسيط في تأثير التوافق االستراتيجي الخارجي في التحالفات 
، وأن طبيعة  ( في البنوك التجارية األردنية α ≤ 0.05)  االستراتيجية االستثمارية عند مستوى داللة

على" يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق هذا التأثير كان جزئيا وقبول الفرضية البديلة التي تنص  
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بوجود االدارة المستندة على القيمة متغير    االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات االستثمارية
 ( في البنوك التجارية األردنية". α ≥0.05عند مستوى داللة ) وسيط

تيجي الخارجي على  تبين ان هناك دور لإلدارة المستندة على القيمة في أثر التوافق االسترا 
التحالفات االستراتيجية االستثمارية بحيث تساهم في ادارة القيمة بشكل يرفع من قوة العالقة وتحقيق  

 الغاية من التحالف. 
 

 ( من الفرضية الرئيسية الرابعة .4H0.4الفرضية الفرعية الرابعة )
للمتغير الوسيط )اإلدارة المستندة على  ( إلى أن قيمة التأثير غير المباشر  14-4يشير الجدول )

في العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع في الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة   القيمة(
بلغت ) التأثير غير  0.235الرابعة قد  الناحية اإلحصائية، ما يعني قبول قيمة  دالة من  ( وهي 

التأ قيمة  أن  يالحظ  كما  إحصائيا.  االستراتيجي  المباشر  )التوافق  المستقل  للمتغير  الكلي  ثير 
( بلغت  قد  التقنية(  االستراتيجية  )التحالفات  التابع  المتغير  على  يبين  0.388الخارجي(  كما   .)

 Variance Accounted( أن قيمة نسبة التأثير غير المباشر من التأثير الكلي  14-4الجدول )
For  (VAF  ) ( وتعبر هذه ال60.56قد بلغت )%  قيمة عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير الوسيط

(. وبهذه النتيجة  Hair, et al., 2021%( )80من )  وأقل%(  20وذلك ألنها كانت أكبر من )
يتم رفض الفرضية الرئيسية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الرابعة من الناحية اإلحصائية  

دور وسيط في تأثير التوافق االستراتيجي الخارجي  حيث تبين أن اإلدارة المستندة على القيمة له  
،  ( في البنوك التجارية األردنيةα ≤ 0.05)  في التحالفات االستراتيجية التقنية عند مستوى داللة

أثر ذو داللة  التي تنص على" يوجد  البديلة  الفرضية  التأثير كان جزئيا وقبول  وأن طبيعة هذا 
الخارج االستراتيجي  للتوافق  التقنيةإحصائية  التحالفات  نمط  في  على    ي  المستندة  االدارة  بوجود 

 ( في البنوك التجارية األردنية".  α ≥0.05عند مستوى داللة )  القيمة متغير وسيط
االستراتيجي   التوافق  تأثير  في  القيمة  على  المستندة  االدارة  دور  التحليل  نتيجة  أظهرت 

ل إيجابي بحيث يعمل البنك على تطبيق اإلدارة  الخارجي على التحالفات االستراتيجية التقنية بشك
 المستندة على القيمة لزيادة قوة العالقة مما يزيد من التميز التقني للبنوك وتحقيق النجاح التحالف. 
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 (:5-4الشكل)
المستندة على  ( بوجود االدارة SA( في انماط التحالفات االستراتيجية )SFالتوافق االستراتيجي ) أثراختبار  

 ( VBMالقيمة )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من أهداف الدراسة قد تحقق    الثامنوفي نهاية هذا العرض والتحليل يكون الهدف 
والذي مضمونه تشخيص الدور الوسيط لإلدارة المستندة على القيمة في أثر التوافق  

 االستراتيجي في انماط التحالفات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية.
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 ( 15-4الجدول )
 ملخص نتائج الفرضيات 

 الفرضية

 
 نتيجتها 

 الفرضية الرئيسة األولى 

H01  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي )التوافق االستراتيجي :
الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي( في أنماط التحالفات االستراتيجية )التحالفات 

 ≥ α)اإلستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة 

0.05.)

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

ويتفرعمنها

H0.1.1 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات :
 (".   α ≤ 0.05اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

H0.1.2  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات  :
 (.   α ≤ 0.05التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

H0.1.3التحالفات   : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي في نمط
 (.   α ≤ 0.05اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

H0.1.4 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات :
 (.   α ≤ 0.05التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

 الفرضية الرئيسة الثانية 
H02 ،ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي )التوافق االستراتيجي الداخلي :

التجارية  البنوك  في  القيمة  على  المستندة  اإلدارة  على  الخارجي(  االستراتيجي  التوافق 
 (.α ≤ 0.05)األردنية عند مستوى داللة 

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

يتفرع منها 

H0.2.1  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة
 (".   α ≤ 0.05على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

H0.2.2  دارة المستندة على اإل  الخارجي: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي
 (".   α ≤ 0.05على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة   
H03  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في أنماط التحالفات :

االستراتيجية )التحالفات اإلستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية  
(.(α ≤ 0.05عند مستوى داللة 

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

 يتفرع منها 
H0.3.1  التحالفات    نمط: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في

 (".   α ≤ 0.05االستراتيجية اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

H0.3.2التحالفات    نمطقيمة في  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على ال
 (".   α ≤ 0.05في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة ) التقنيةاالستراتيجية 

تم رفض عدم  

وجود األثر  

   وقبول األثر

 

 الفرضية الرئيسة الرابعة  
H04  :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي   (SF)   في انماط التحالفات

متغير وسيط عند مستوى    (VBM)  بوجود االدارة المستندة على القيمة  (SA)  االستراتيجية
 ( في البنوك التجارية األردنية.   α ≤ 0.05داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

 

يتفرع منها 

1H0.4.  :  الداخلي  ال للتوافق االستراتيجي  أثر ذو داللة إحصائية  في نمط  (  ISF)يوجد 
عند   متغير وسيط(  VBM) بوجود االدارة المستندة على القيمة    (SAI)  التحالفات اإلستثمارية

 ( في البنوك التجارية األردنية.  α ≤ 0.05مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

2H0.4.  الداخلي:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي  (ISF  ) في نمط
التقني القيمة    (SAT)  ةالتحالفات  عند   متغير وسيط(  VBM)بوجود االدارة المستندة على 
 ( في البنوك التجارية األردنية.  α ≤ 0.05مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

   وقبول األثر

 

3H0.4.  الخارجي: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي  (ESF  )  في نمط
عند   متغير وسيط(  VBM) بوجود االدارة المستندة على القيمة    (SAI)  التحالفات اإلستثمارية

 ( في البنوك التجارية األردنية.  α ≤ 0.05مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 

4H0.4.  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي :(ESF  )  في نمط
التقني القيمة  (  SAT)  ةالتحالفات  عند   متغير وسيط(  VBM)بوجود االدارة المستندة على 
 ( في البنوك التجارية األردنية. α ≤ 0.05مستوى داللة )

تم رفض عدم  

وجود األثر  

 وقبول األثر 
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 الخامس الفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 

(: مخطط سير الفصل الخامس1-5الشكل )    
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 أواًل: المقدمة 
الدراسة  بمتغيرات  المتعلق  الرابع  للفصل  الوصفي  اإلحصائي  التحليل  نتائج  ضوء  في 

الباحث  واختبار الفصل الذي يتناول عرض الفرضيات وذلك إلجمالي النتائج التي توصل إليها  

كإجابة على األسئلة التي أثيرت في الفصل األول من هذه الدراسة والتي مثلت مشكلتها والفرضيات 

التي بنيت عليها، وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية قدم الباحث عددا من التوصيات والمقترحات 

 المستقبلية. 

 ثانيًا: مناقشة النتائج الوصفية 

 ةالنتائج الوصفية لمتغيرات الدراس

األول: مناقشة اإلجابات على المتغير المستقل )التوافق االستراتيجي( بأبعاده )التوافق    رالمحو 

 االستراتيجي الداخلي والتوافق االستراتيجي الخارجي(

أظهرت نتائج التحليل الوصفي لمتغير التوافق االستراتيجي ببعديه الداخلي والخارجي أن  

النتائج أن البنوك  مستواه كان مرتفعًا من وجهة نظر أفر  اد وحدة المعاينة حيث يتضح من هذه 

التجارية األردنية محل الدراسة تعزز من مرونتها االستراتيجي وتستخدم طرائق ذكائها التنافسي في  

صناعة قراراتها االستراتيجية وخصوصًا المرتبطة بظروف البيئة الخارجية وتنويع خدماتها المصرفية  

 على مواءمة متطلبات السوق مع القدرات التشغيلية وعملياتها الداخلية.المقدمة. كما انها تعمل  

( بحيث اكدت ان Moses & Ekwutosi, 2018وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) 

التوافق االستراتيجي نقطة دخول مهمة للمنظمات لتحقيق مكاسب استراتيجية ومرونة، باإلضافة  

 أجل تحقيق البقاء.  إلى المساهمة في عمليات التخطيط من
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( بحيث اكدت على ان  Bianchini, et al., 2018وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )

التوافق اإلستراتيجية يتميز بالمرونة اإلستراتيجية، والتي تساهم بشكل كبير في مساعدة اإلدارة على  

 فهم المشاكل والتحديات وحلها، وتعمل المواءمة اإلستراتيجية كدليل. 

 :نناقش األبعاد التفصيلية للتوافق االستراتيجي فيما يلي وس

 التوافق االستراتيجي الداخلي  .1

جميع الفقرات حصلت على مستوى مرتفع وهذا يدل على سعي البنك الجاد   حصلت 

إلى  ل إضافة  االستراتيجية  لمتطلبات  وفقًا  التنظيمي  هيكلها  وتطوير  الداخلية  الموائمة  تحقيق 

والعمل على تلبية احتياجاته من اجل تحقيق الميزة التنافسية. من جهة أخرى  دراسة السوق  

الفقرة رقم )  ( التي تنص على "تصيغ إدارة البنك األهداف االستراتيجية بمشاركة  3تبين أن 

( وهذا يؤشر بأن البنوك  3.904جميع أصحاب المصلحة" المرتبة االخيرة بوسط حسابي بلغ )

وثة تحدد أهدافها وخصوصًا االستراتيجية منها في بعض األحيان دون التجارية األردنية المبح

 أخذ وجهات نظر أصحاب المصلحة.

نتيجة   تتفق مع  النتيجة  أكد على ان   Yusoffa, Asharia & Bin, 2016وهذه 

التوافق االستراتيجي الداخلي على الجوانب المهمة للبيئة الداخلية للمنظمة الن التركيز عليها  

 تحقيق ميزة تنافسية.   سوف يساهم

حيث يوكد   Lin, Peng, Chang & Dang(  2016وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة )

بين االستراتيجية والمتغيرات   المشتركة  المحاذاة  الداخلي يحقق  التوافق االستراتيجي  على ان 

 التنظيمية. 
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إشراك وتمكين بحيث أكد على أهمية    Alshebli(  2016وهذه النتيجة تختلف مع نتيجة دراسة )

الموظفين في المنظمة، ألن ذلك من شأنه أن يولد أفكاًرا في عملية صنع القرار ويساهم بشكل  

 إيجابي في تحسين االستجابة واإلجراءات التنظيمية. 

ويفسر الباحث من خالل النتائج ان البنك يسعى بشكل جدي إلى مواءمة متطلبات السوق 

عملياته الداخلية في ضوء متطلبات االستراتيجيات المعتمدة  مع القدرات التشغيلية، وكذلك تصميم

وااللتزام بتحقيق األهداف المتفق عليها على جميع المستويات اإلدارية، والعمل على مراقبة نقاط  

 القوة مقابل نقاط الضعف في العمل. 

 التوافق االستراتيجي الخارجي .2
يد  وهذا  مرتفع  على مستوى  الدراسة  الفقرات  يعمل على حققت جميع  البنك  ل على 

تحقيق موائمة خارجية ويعزز مرونة االستراتيجية بطريقة تساهم بشكل مباشر على مواجهة 

( التي تنص على "تتابع إدارة  15الظروف البيئة الخارجية. من جهة أخرى كانت الفقرة رقم )

هذا يعكس  ( و 3.945البنك معلومات احتياجات العمالء" المرتبة االخيرة بوسط حسابي بلغ ) 

بأن البنوك التجارية األردنية المبحوثة ال تتابع بشكل كبير احتياجات عمالئها لتقديم الخدمات  

 العصرية لهم. 

نتيجة   مع  اتفقت  النتيجة  قدرة   Bianchini, et al., 2018وهذه  على  أكد  حيث 

واستعداد الشركات لمواجهة التغيرات في بيئة عملها سواء كانت داخلية أو خارجية، األمر الذي  

يتطلب خفة وسرعة ومرونة لمواجهة هذه التغيرات، بما في ذلك االضطرابات البيئية، والحركية 

 البيئي، والتعقيد البيئي. 
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حيث أكد   Hashem & AL-maani, 2019تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  

على ان التوافق االستراتيجي الداخلي يعتبر أهم أبعاد التوافق االستراتيجي بسبب تأثيره على  

 التوجه الداخلي للمنظمة 

وان اختالف النتائج عن الدارسات التي اكدت على ان التوافق االستراتيجي يعد اهم  

ثقافات التنظيمية وسياسات سير العمل اختالف ال  الىمن البعد الخارجي فإن ذلك قد يعود  

 فضاًل على ان هذه الدراسة جديدة في الوطن العربي.   

حيث اكدت هذه   Rahman & Rahman(  2020تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )

أن التوافق االستراتيجية يهدف إلى تلبية احتياجات بيئتها الخارجية )السوق، والمنافسون، والمنافسة، 

 ، ومتطلبات السوق( من خالل مواردها وقدراتها. ءوالعمال

ُينظر إلى العمالء على أنهم من أهم عناصر البيئة الخارجية،    يرى الباحث أنه   ونتيجة لذلك،

باإلضافة إلى كونهم أساس نجاح أي مؤسسة، حيث يجب على البنك أن يعمل على فهم احتياجات  

 ورغبات عمالئه من أجل تقديم خدمات التي تحقق له المنفعة.  

 الثاني: مناقشة اإلجابات على المتغير الوسيط )اإلدارة المستندة على القيمة(   رالمحو 

بينت نتائج التحليل الوصفي لمتغير اإلدارة المستندة على القيمة أن مستواه كان متوسطًا 

من وجهة نظر أفراد وحدة المعاينة حيث يتضح من هذه النتائج أن البنوك التجارية األردنية محل  

تهتم بإجراء التغيرات التي تساهم في توليد القيمة، وال تعي أهمية مالحظات العمالء   الدراسة ال

أذ حققت جميع الفقرات على    .أساس لقياس األداء، وأنها ال تعتمد مبدأ الكفاءة في توزيع األدوار

المستوى المتوسط وهذا يدل على البنوك لديها ضعف في بعض حلقات تطبيق اإلدارة المستندة  

القيمة بمعنى آخر هناك تقصير من قبل إدارة البنوك في ترسيخ مفهوم اإلدارة المستندة على  على 
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( التي تنص على "تبادر إدارة البنك إلجراء التغيرات التي تساهم  30القيمة، تبين أن الفقرة رقم )

 (. 3.362في خلق قيمة للبنك" المرتبة االخيرة بوسط حسابي بلغ ) 

صفي لمتغير اإلدارة المستندة على القيمة أن مستواه كان متوسطًا بينت نتائج التحليل الو 

من وجهة نظر أفراد وحدة المعاينة حيث يتضح من هذه النتائج أن البنوك التجارية األردنية محل  

الدراسة ال تهتم بإجراء التغيرات التي تساهم في توليد القيمة، وال تعي أهمية مالحظات العمالء 

 ، وأنها ال تعتمد مبدأ الكفاءة في توزيع األدوار.أساس لقياس األداء

النتائج مع دراسة ) أنواع من    Maree  (2014اتفقت هذه  حيث وضح ان هناك ثالثة 

 على القيمة.  المستندةالصعوبات المرتبطة بتنفيذ اإلدارة 

اإلداريين، قد يكون  صعوبات في الوعي: على الرغم من الترويج الفعال للغاية من قبل االستشاريين  

 هناك نقص في الوعي باإلجراءات الجديدة. 

الصعوبات الفنية: الصعوبات الفنية، مثل تحديد تكلفة رأس المال وقاعدة األصول الرأسمالية، هي  

 عقبات أمام التنفيذ.

الحواجز التنظيمية، مثل الوقت ومقاومة التغيير، هي أمثلة على الصعوبات التنظيمية. قد تواجه 

 منظمات تحديات ثقافية وسياسية في اكتساب قبول وملكية التدابير الجديدة. ال

المستندة    اإلدارة ان هناك فجوه في تطبيق وترسيخ مدخل  ويفسر الباحث من خالل النتائج  

من قبل إدارة البنوك في ترسيخ مفهوم اإلدارة  ضعف  بمعنى آخر هناك    على القيمة من قبل البنوك

 . القيمةالمستندة على 
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بأنماطها    رالمحو  االستراتيجية(  )التحالفات  التابع  المتغير  على  اإلجابات  مناقشة  الثالث: 

 )االستثمارية والتقنية( 

أظهرت نتائج التحليل الوصفي لمتغير التحالفات االستراتيجية بنمطيه االستثماري والتقني  

ث يتضح من هذه النتائج أن البنوك  أن مستواه كان متوسطًا من وجهة نظر أفراد وحدة المعاينة حي

التجارية األردنية محل الدراسة تعتبر أن الهدف النهائي للتحالفات االستثمارية ليس تعظيم العائد 

 على االستثمار وال تخفيض تكاليف المواد.

نتيجة    Dess, McNamara, Eisner & Lee (2020)وتتفق دراسة    بأن  مع هذه 

المنظمات تسعى إلى تشكيل تحالفات استثمارية استراتيجية من أجل تقليل المخاطر المالية المرتبطة  

قدم   على  المساهمة  من خالل  من  بمشاريعها  أخرى  أنواع  تقديم  أو  المالية  الموارد  في  المساواة 

 .المساهمات التي تعوض جزئًيا افتقارها إلى االستثمار المالي

إن التحالفات اي    Hitt, Ireland & Hoskisson, 2020وتتفق هذه النتيجة مع كتاب  

اق العالمية، وكذلك  االستراتيجية تمكن المنظمات من تقاسم المخاطر والموارد المطلوبة لدخول األسو 

المستقبلية   االستراتيجية  المنافسة  في  ستساهم  التي  الجديدة  الجوهرية  الكفاءات  تطوير  لتسهيل 

 للمنظمة.

 :وسنناقش األبعاد التفصيلية التحالفات االستراتيجية فيما يلي

 التحالفات االستراتيجية االستثمارية  .1

( 3.264نمط التحالفات االستراتيجية االستثمارية على متوسط حسابي عام مقداره )  ت حصل

وكان في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية ألنماط التحالفات االستراتيجية. حيث تبين أن  

تقديم   أجل  ومن  األولى،  الدرجة  في  المخاطر  تقليل  بهدف  االستثمارية  التحالفات  تتبنى  البنوك 

ت مشتركة، وتنويع المحفظة االستثمارية للبنك. وقد حصلت الفقرات جميعها على مستوى  الخدما

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gregory+Dess&text=Gregory+Dess&sort=relevancerank&search-alias=books
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متوسط وهذا يدل على وجود فجوة معرفية على أهمية التحالفات االستثمارية، وتبين أن حققت الفقرة  

ر"  ( التي تنص على "تعقد إدارة البنك للتحالفات االستثمارية لتعظيم العائد على االستثما41رقم )

( وهذا يؤشر بأن البنوك التجارية األردنية المبحوثة ال  2.890المرتبة االخيرة بوسط حسابي بلغ )

 االستثمار،تعتبر أن الهدف األساسي من التحالفات االستراتيجية االستثمارية هو تعظيم العائد على  

 .أجل تخفيض المخاطربل من 

حيث يوكد   Dess, McNamara, Eisner & Lee (  2020وتتفق هذه النتيجة مع كتاب )

تبني التحالفات بأنواعها هي تقليل من المخاطر عن    الىت  على أحد اهم أسباب سعي المنظما

طريق مشاركتها بين المتحالفين بحيث هناك صعوبة ومخاطره للمنظمة عند دخولها سوق جديد او 

 تطوير وتطرح منتج جديد. 

تقليل المخاطر باإلضافة إلى  التحالفات االستثمارية مع المؤسسات األخرى هو  الهدف من 

 لمشتركة، ولكي ينجح التحالف، يجب أن تتوصل األطراف المتحالفة إلى اتفاق. تقديم الخدمات ا

 التحالفات االستراتيجية التقنية .1

( وكان  2.896حصل نمط التحالفات االستراتيجية التقنية على متوسط حسابي عام مقداره )

حيث حققت الفقرة رقم    ،االستراتيجيةفي المرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية ألنماط التحالفات  

( التي تنص على "تعتمد إدارة البنك التحالفات االستراتيجية التقنية بهدف تخفيض تكاليف  48)

 ( بلغ  حسابي  بوسط  االخيرة  المرتبة  األردنية  2.858المواد"  التجارية  البنوك  بأن  يؤشر  وهذا   )

ستراتيجية التقنية هو تخفيض تكاليف المواد  المبحوثة ال تعتبر أن الهدف األساسي من التحالفات اال

لتحقيق التميز التقني، تشارك إدارة البنك في تحالفات   بل لتحقيق التميز التقني في المستقبل،

 التقنية استراتيجية لتفعيل عمليات البحث والتطوير واكتساب المزيد من المعرفة. 

 ( Enyinnah, Adefulu, Asikhia & Onyia, 2020وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة ) 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gregory+Dess&text=Gregory+Dess&sort=relevancerank&search-alias=books
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إنشاء  في  واالبتكار  االختراع  تسريع  إلى  تؤدي  تعلم  عملية  التقني  التحالف  يولد  حيث 

اقتصاديات ديناميكية، حيث يتم قياس القدرة االستيعابية للمنظمة من خالل قدرتها على اكتساب 

راتها وكذلك على رأي اآلخرين  وتقييم المعرفة الخارجية، إذ تؤثر التحالفات التقنية للمنظمة على قد 

 (. Enyinnah, Adefulu, Asikhia & Onyia, 2020في قدراتها )

  Wheelen, Hunger, Hoffman & Bamford (2018)  وتتفق هذه النتيجة مع كتاب 

اي الهدف الحقيقي من التحالفات التقنية هو الحصول على تقنيات متقدمة أو اكتساب الخبرات  

 والمهارات الالزمة لتطبيق التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لضمان تحقيق المنظمة لميزة تنافسية. 

 ثالثًا: مناقشة نتائج الفرضيات 

 الفرضية الرئيسة األولى 

H01  ذو أثر  يوجد  ال  الداخلي،  :  االستراتيجي  )التوافق  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة 

االستثمارية   )التحالفات  االستراتيجية  التحالفات  أنماط  في  الخارجي(  االستراتيجي  التوافق 

 (.  α ≤ 0.05والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

النتائج   وقبول توصلت  الفرضية  هذه  رفض  إلى  األولى  الرئيسية  للفرضية  اإلحصائية 

)التوافق  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  مباشر  أثر  وجود  تبين  إذ  البديلة  الفرضية 

االستراتيجي الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي( على انماط التحالفات االستراتيجية )التحالفات 

والتح إحصائيةاالستثمارية  داللة  مستوى  عند  التقنية(  التجارية    في   (α≥0.05)الفات  البنوك 

 األردنية. 

تسعى   االردنية  التجارية  البنوك  ان  النتيجة  هذه  من  التوافق    الىوتبين  مدخل  استخدام 

الخارجي( وان استخدام   التوافق االستراتيجي  الداخلي،  )التوافق االستراتيجي  بأبعاده  االستراتيجي 

 مفهوم التوافق االستراتيجي يؤثر إيجابًا على انماط التحالفات االستراتيجية.
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للتوافق  أثر  وجود  األولى  الرئيسة  الفرضية  من  المتفرعة  الفرضيات  نتائج  وأظهرت 

أنماط   في  الخارجي(  االستراتيجي  التوافق  الداخلي،  االستراتيجي  )التوافق  بأبعاده  االستراتيجي 

ة )التحالفات االستثمارية والتحالفات التقنية( كل على حدة في البنوك التجارية  التحالفات االستراتيجي

 األردنية في عّمان.

أكدت هذه الدراسة، من خالل  حيث Gordon (1995اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )

 دراسة كمية، أن التوافق االستراتيجي يشرح نتائج التحالفات االستراتيجية، وبشكل أكثر تحديًدا. 

( دراسة  انطالق   Esen & Alpay(  2017واكدت  نقطة  هو  االستراتيجي  التوافق  ان 

 أساسية لتحقيق نجاح التحالفات االستراتيجية واإلدارة الممتازة لتلك التحالفات. 

ان من اهم العوامل التي تساهم    Russo & Cesarani(  2017كما اكدت نتائج دراسة ) 

 التوافق االستراتيجي. في نجاح التحالفات االستراتيجية هو 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي   (:.1H0.1الفرضية الفرعية األولى )

 (".  α ≤ 0.05في نمط التحالفات االستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية األولى إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  

للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات  ذو داللة إحصائية    البديلة إذ تبين وجود أثر مباشر

البنوك التجارية   في   (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  االستثمارية في البنوك التجارية األردنية

األردنية ويتبين انه كلما رفعت البنوك من التوافق االستراتيجي الداخلي من خالل تحقيق مالءمة  

داخلية بين هيكلها واستراتيجيتها المتبناة والموارد والقابليات سيزيد من نجاح التحالفات االستثمارية.  

يق النجاح االستراتيجي البد  انه ومن اجل تحق   Russo & Cesarani(  2017واتفقت دراسة ) 

 والقابليات.  والموارد، واستراتيجيتها المتبناة، هيكلها،من خالل تحقيق مالءمة داخلية بين  
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي   (:.2H0.1الفرضية الفرعية الثانية )

 (.  α ≤ 0.05في نمط التحالفات التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثانية إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  

للتوافق االستراتيجي الداخلي في نمط التحالفات  اللة إحصائية  البديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو د 

البنوك التجارية    في   (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  التقنية في البنوك التجارية األردنية

بين األنشطة التنظيمية  األردنية ويتبين ان قدرة البنك على تحقيق التوافق االستراتيجي الداخلي  

رصد نقاط القوة والضعف سيزيد من نجاح    الىواألحداث والمهارات واألفكار واالستراتيجيات إضافة  

 التحالفات التقنية.

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي   (:.3H0.1الفرضية الفرعية الثالثة )

 (.α ≤ 0.05نوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )في نمط التحالفات االستثمارية في الب 

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثالثة إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  

للتوافق االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات  البديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو داللة إحصائية  

التجارية   البنوك  في   (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  االستثمارية في البنوك التجارية األردنية

األردنية وتظهر النتائج أنه كلما زادت قدرة البنك على تحقيق االنسجام بين استراتيجيته المتبناة  

ومتطلبات البيئة الخارجية، وكذلك زيادة استخدام الذكاء التنافسي في صنع القرار االستراتيجي، زاد  

 نجاح التحالفات اإلستراتيجية لالستثمار. 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي    (:.4H0.1ة )الفرضية الفرعية الرابع

 (.   α ≤ 0.05في نمط التحالفات التقنية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الرابعة إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  

للتوافق االستراتيجي الخارجي في نمط التحالفات  داللة إحصائية  البديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو  
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في البنوك التجارية     (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  التقنية في البنوك التجارية األردنية

األردنية ويتبن ان التوافق االستراتيجي الخارجي يعزز من المرونة والجاهزية االستراتيجية واالتساق  

بين االستراتيجية المتبعة وبين البيئية كل هذا ينعكس بشكل إيجابي على نمط التحالفات التقني بما  

 Russo(  2017و   )   Esen & Alpay(  2017يحقق تميز تقني حيث اتفقت دراسة  كل من )

& Cesarani    .على ان التوافق االستراتيجي مدخل مهم في إنجاح التحالفات االستراتيجية 

 الفرضية الرئيسة الثانية  

H02  ،الداخلي االستراتيجي  )التوافق  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :

المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية    التوافق االستراتيجي الخارجي( على اإلدارة

 (.α ≤ 0.05عند مستوى داللة )

الرئيسية   للفرضية  اإلحصائية  النتائج  وقبول الثانية  توصلت  الفرضية  هذه  رفض  إلى 

)التوافق  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  مباشر  أثر  وجود  تبين  إذ  البديلة  الفرضية 

االستراتيجي الداخلي، التوافق االستراتيجي الخارجي( على اإلدارة المستندة على القيمة عند مستوى  

 في البنوك التجارية األردنية.    (α≥0.05)داللة إحصائية

تسعى   االردنية  التجارية  البنوك  ان  النتيجة  هذه  من  التوافق    الىوتبين  مدخل  استخدام 

)التوافق االس بأبعاده  الخارجي( وان استخدام  االستراتيجي  التوافق االستراتيجي  الداخلي،  تراتيجي 

مفهوم التوافق االستراتيجي يؤثر إيجابًا على اإلدارة المستندة على القيمة، اضافة الى ان التوافق 

 االستراتيجي يساهم في خلق القيمة.  

للتو  أثر  وجود  الثانية  الرئيسة  الفرضية  من  المتفرعة  الفرضيات  نتائج  افق وأظهرت 

اإلدارة   على  الخارجي(  االستراتيجي  التوافق  الداخلي،  االستراتيجي  )التوافق  بأبعاده  االستراتيجي 

 المستندة على القيمة كل على حدة في البنوك التجارية األردنية في عّمان.
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 Kammerlander, Sieger, Voordeckers (2015اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )

  &Zellweger  التوافق القيمة   ان  توليد  المصالح بحيث ان  القيمة ألصحاب  االستراتيجي يولد 

 & Miles (2017يتطلب تحقيق التوافق بين األهداف والموارد وهياكل الحوكمه. واتفقت دراسة )

Van Clieaf   بأن التوافق االستراتيجي االستراتيجية تضيف قيمة للشركة من خالل تعزيز االبتكار

ورأس   التشغيلي  )والتميز  دراسة  ايضًا  واتفقت  المصلحة.  أصحاب   (2020مال 

Dellestrand, Kappen & Lindahl    على أن توافق استراتيجية تخصيص الموارد والسلوك له

  تأثير إيجابي على تنمية القيمة لألفراد الذين يتفاعلون مع المنظمة.

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي   (:.1H0.2الفرضية الفرعية األولى )

 (".  α ≤ 0.05على اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية األولى إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة  

للتوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة  اشر ذو داللة إحصائية  إذ تبين وجود أثر مب

في البنوك التجارية    (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  على القيمة في البنوك التجارية األردنية

األردنية ويتبين ان تأثير التوافق االستراتيجي الداخلي على اإلدارة المستندة على القيمة هو تأثر  

جابي بحيث كلما زاد التركيز على العمليات الداخلية فانه سوف يساهم في خلق الكفايات الجوهرية  إي

تشكيل   الى( ان التوافق االستراتيجي يهدف  2020التي سترفع من القيمة، كما اكد صالح وابراهيم )

 الكفايات الجوهرية والمتميزة، وهذا بدوره ينعكس على رفع القيمة.   

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي    (:.2H0.2الفرضية الفرعية الثانية )

 (". α ≤ 0.05على اإلدارة المستندة على القيمة في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية األولى إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة  

للتوافق االستراتيجي الخارجي على اإلدارة المستندة  إذ تبين وجود أثر مباشر ذو داللة إحصائية  
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وك التجارية في البن    (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  على القيمة في البنوك التجارية األردنية

ان التوافق االستراتيجي الخارجي يوثر على اإلدارة المستندة على القيمة وبالتالي    األردنية ويتبين

  المديرين فان زيادة المرونة وسرعة للبنك في مواجهة التهديدات واستغالل الفرص هذا بدوره سيمكن  

 من اتخاذ قرارات ذات جودة عالية وبالتالي رفع القيمة.  

 ة الرئيسة الثالثة  الفرضي  

H03 التحالفات أنماط  في  القيمة  على  المستندة  لإلدارة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :

االستراتيجية )التحالفات االستثمارية والتحالفات التقنية( في البنوك التجارية األردنية عند مستوى  

 (.(α ≤ 0.05داللة 

الفرض هذه  رفض  إلى  الثانية  الرئيسية  للفرضية  اإلحصائية  النتائج  وقبول توصلت  ية 

الفرضية البديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة في أنماط  

داللة   مستوى  عند  التقنية(  والتحالفات  االستثمارية  )التحالفات  االستراتيجية  التحالفات 

 في البنوك التجارية األردنية.  (α≥0.05)إحصائية

تطبيق اإلدارة المستندة على    الىبنوك التجارية االردنية تسعى  وتبين من هذه النتيجة ان ال 

االستراتيجية   التحالفات  أنماط  في  إيجابًا  يؤثر  القيمة  على  المستندة  اإلدارة  تطبيق  وان  القيمة 

)التحالفات االستثمارية والتحالفات التقنية(، اضافة الى ان اإلدارة المستندة على القيمة يساهم في 

 خلق تحالفات ناجحة. 

الم الفرضيات  نتائج  للتوافق وأظهرت  أثر  وجود  الثالثة  الرئيسة  الفرضية  من  تفرعة 

اإلدارة   على  الخارجي(  االستراتيجي  التوافق  الداخلي،  االستراتيجي  )التوافق  بأبعاده  االستراتيجي 

 المستندة على القيمة كل على حدة في البنوك التجارية األردنية في عّمان.
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اك عالقة بين اإلدارة المستندة على  أن هن (2017صالح )اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

آليات التعاون التي تنظم العمل )التحالفات يأتي من خالل تحديد  القيمة والتحالفات االستراتيجية  

لتنفيذها على جميع المطلوبة  الممارسات والمسؤوليات  األطراف بطريقة    االستراتيجية( وتشخص 

 تحافظ على استدامتها. تحقق تطلعات أصحاب المصلح، وتضمن ميزة تنافسية، و 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة   (:.1H0.3الفرضية الفرعية األولى )

 ≥ αفي نمط التحالفات االستراتيجية االستثمارية في البنوك التجارية األردنية عند مستوى داللة )

0.05 .") 

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية األولى إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  

لإلدارة المستندة على القيمة في نمط التحالفات  ود أثر مباشر ذو داللة إحصائية  البديلة إذ تبين وج

في     (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  االستراتيجية االستثمارية في البنوك التجارية األردنية 

نمط التحالفات  البنوك التجارية األردنية ويتبين ان تطبيق اإلدارة المستندة على القية يوثر ايجابًا على  

االستثمارات التي    الفكر االستراتيجي في زيادةاالستراتيجية االستثمارية وبالتالي فان التركيز على  

 تخلق القيمة يحقق اهداف التحالفات االستراتيجية االستثمارية. 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة المستندة على القيمة   (:.2H0.3الفرضية الفرعية الثانية )

( داللة  مستوى  عند  األردنية  التجارية  البنوك  في  التقنية  االستراتيجية  التحالفات  نمط   ≥ αفي 

0.05  .") 

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثانية إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  

لإلدارة المستندة على القيمة في نمط التحالفات  البديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو داللة إحصائية  

في البنوك    (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية  االستراتيجية التقنية في البنوك التجارية األردنية

 إبداعية،التجارية األردنية ويتبين ان إن تطبيق البنك لمدخل اإلدارة المستندة على القيمة سيعزز بيئة  
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فضاًل عن دورة من التطوير المستمر التي ستنعكس في النجاح في نمط التحالفات االستراتيجية  

 التقنية، وبالتالي في الوصول إلى التميز التقني. 

 لرابعة  الفرضية الرئيسة ا

H04  :( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجيSF في انماط التحالفات )

( متغير وسيط عند مستوى داللة  VBM( بوجود اإلدارة المستندة على القيمة )SAاالستراتيجية )

(α ≤ 0.05   .في البنوك التجارية األردنية ) 

الفرضية   هذه  رفض  إلى  الرابعة  الرئيسية  للفرضية  اإلحصائية  النتائج   وقبولتوصلت 

الفرضية البديلة إذ تبين وجود أثر غير مباشر أثر جزئي ذو داللة إحصائية حيث تبين االدارة 

المستندة على القيمة له دور وسيط في أثر للتوافق االستراتيجي في انماط التحالفات االستراتيجية  

 في البنوك التجارية األردنية.   (α≥0.05)عند مستوى داللة إحصائية

نتيجة أن اإلدارة المستندة على القيمة يلعب دور وسيط في العالقة بين  ويتبين من هذه ال

التوافق االستراتيجي وانماط التحالفات االستراتيجية، حيث إن اإلدارة المستندة على القيمة تعمل  

 على تفعيل العالقة بشكل إيجابي بين التوافق االستراتيجي وانماط التحالفات االستراتيجية.  

مهمًا في نجاح العالقة بين    وسيطاً دورًا    لعبت يرى الباحث ان اإلدارة المستندة على القيمة  

التوافق االستراتيجي بأبعاده وانماط التحالفات االستراتيجية لما له من أدوات وأساليب تسمح لها  

القيمة بحيث تقدم  خلق القيمة والعمل على ادارتها من اجل    الىبتحقيق موائمة استراتيجية إضافة  

انموذج حوكمه للتحالفات االستراتيجية وبالتالي ترتيب المسؤوليات واالدوار على االطراف المتحالفة  

وقياس القيمة من تلك التحالفات )هل حققنا قيمة ام ال( بحيث تعتبر االدارة المستندة على القيمة  

لى القيمة يقوي من العالقة بين التوافق اداء استراتيجية قوية، وبالتالي تطبيق اإلدارة المستندة ع

 االستراتيجي بأبعاده )الداخلي والخارجي( وانماط التحالفات االستراتيجية )االستثمارية والتقنية(.
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي ال    (:.1H0.4الفرضية الفرعية األولى )

(ISF  ) في نمط التحالفات االستثمارية  (SAI( بوجود االدارة المستندة على القيمة )VBM  متغير )

 ( في البنوك التجارية األردنية. α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) وسيط

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية األولى إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة  

وجود   تبين  الداخلي  إذ  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  التحالفات  (  ISF)أثر  نمط  في 

ة  عند مستوى دالل  ( متغير وسيطVBM( بوجود االدارة المستندة على القيمة )SAI)  اإلستثمارية

في البنوك التجارية األردنية ويتبين هناك دور لإلدارة المستندة على القيمة     (α≥0.05)إحصائية

في التأثير على التوافق االستراتيجية الداخلية في تحالفات االستثمارية االستراتيجية، بحيث تساهم  

إضافة   العالقة  زيادة  اال  الىفي  تحالفات  نجاح  إلى  يؤدي  مما  قيمة،  أعلى  ستثمارية  تحقيق 

 االستراتيجي. 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي   (:.2H0.4الفرضية الفرعية الثانية )

(ISF  ) ة  في نمط التحالفات التقني(SAT)  ( بوجود االدارة المستندة على القيمةVBM متغير وسيط )  

 ( في البنوك التجارية األردنية.  α ≤ 0.05عند مستوى داللة )

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثانية إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة إذ  

ة  في نمط التحالفات التقني (  ISF)أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الداخلي  تبين وجود  

(SAT( القيمة  على  المستندة  االدارة  بوجود   )VBMوسيط متغير  داللة    (  مستوى  عند 

في البنوك التجارية األردنية ويتبين من هذه النتيجة ان اإلدارة المستندة تلعب    (α≥0.05)إحصائية

التقنية وان التطبيق   دور وسيط بين العالقة بين التوافق االستراتيجي الداخلي و نمط التحالفات 

 ز التقني ونجاح التحالف االستراتيجي. األداة المستندة على قيمة يساهم في رفع التمي
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي   (:.3H0.4الفرضية الفرعية الثالثة )

(ESF  )  في نمط التحالفات االستثمارية(SAI)  ( بوجود االدارة المستندة على القيمةVBM  متغير )

 ( في البنوك التجارية األردنية.   α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) وسيط

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثانية إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة إذ  

وجود   الخارجي  تبين  االستراتيجي  للتوافق  إحصائية  داللة  ذو  التحالفات  (  ESF)أثر  نمط  في 

عند مستوى داللة    ( متغير وسيطVBMمة )( بوجود االدارة المستندة على القيSAI)االستثمارية  

في البنوك التجارية األردنية ويتبين تلعب اإلدارة المستندة على القيمة دوًرا     (α≥0.05)إحصائية

في تأثير التوافق االستراتيجية الخارجية على التحالفات اإلستراتيجية االستثمارية ألنها تساهم في  

 في بهدف التحالف.إدارة القيمة بطريقة تعزز االرتباط وت 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي    (:.4H0.4الفرضية الفرعية الرابعة )

(ESF  )ة  في نمط التحالفات التقني(SAT( بوجود االدارة المستندة على القيمة )VBM  متغير )

 ( في البنوك التجارية األردنية.  α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) وسيط

تشير النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثانية إلى رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة  

في نمط التحالفات  ( ESF)أثر ذو داللة إحصائية للتوافق االستراتيجي الخارجي إذ تبين وجود 

عند مستوى داللة    ( متغير وسيطVBMالقيمة )( بوجود االدارة المستندة على SAT)ة التقني

في البنوك التجارية األردنية ويتبين أن اإلدارة المستندة على القيمة تلعب    (α≥0.05)إحصائية

دور وسيط في تأثير التوافق االستراتيجي الخارجي على التحالفات االستراتيجية التقنية، لذلك  

على القيمة للتعزيز العالقة، مما يزيد من التميز  يجب على البنك على تطبيق اإلدارة المستندة  

 التقني للبنوك ويحقق االهداف من التحالفات.
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 رابعًا: التوصيات
تقدم الدراسة الحالية نتائج الدراسة وتحليالتها والمؤشرات المستخلصة منها،  أطارفي  

   :التوصيات التالية
 

بين مواردها وقدراتها مع الفرص المتاحة    دورية  مطابقةقيام البنوك التجارية األردنية بإجراء   .1
ودعم   االستراتيجية  التحالفات  في صياغة  ايجابي  دور  من  لها  لما  الخارجية  البيئة  في 

 متطلبات اإلدارة المستندة على القيمة من خالل: 
 تدعيم التوافق االستراتيجي الداخلي عن طريق: .أ

الهياكل التنظيمية وإجراء تكامل بين مختلف المستويات االدارية بهدف  تحديث  •
 تحقيق األهداف المشتركة.

العمليات الداخلية والقدرات التشغيلية بما يتوائم مع المتطلبات   وإعادة تصميم تصميم •
 السوقية للعمل المصرفي. 

المتبناة من قبل   مزامنة األهداف االستراتيجية مع األنشطة التنظيمية واالستراتيجيات  •
 البنوك التجارية األردنية. 

 تعزيز التوافق االستراتيجي الخارجي عن طريق:  .ب 
تعزيز المرونة االستراتيجية وصياغة استراتيجية بديلة تتناسب مع الظروف البيئية   •

 المتغيرة باستمرار.  الخارجية
يساهم في بما  استخدام أنشطة الذكاء التنافسي في صناعة القرارات االستراتيجية •

 زيادة القدرة التكيفية للبنوك. 
 .البحث عن أسواق جديدة بهدف استقطاب العمالء الجدد وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم •
 

قيام البنوك التجارية األردنية بتطبيق متطلبات مدخل اإلدارة المستندة على القيمة لما لها  .2
 :من دور ايجابي في صياغة التحالفات االستراتيجية من خالل

 نشر ودعم ثقافة اإلدارة المستندة على القيمة وتعزيزها.  •
 الدعم الكامل من المديرين العاملين في البنوك التجارية األردنية محل الدراسة.تقديم  •
 بآليات التعويضات.  االداءالعمل على ربط سلوكيات  •
 العاملين في البنوك التجارية األردنية محل الدراسة.  يالتّعلم االستراتيجتعزيز عمليات   •
 مالكين. كاتوفير الحوافز التي تجعل الموظفين يتصرفون  •
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تفعيل منظومة التحالفات االستراتيجية لدى البنوك التجارية األردنية كونه يساهم مساهمة   .3

المتبادلة بين شركاء التحالف فعالة في تحقيق المرونة والقدرة، واالنسجام، وااللتزام، والثقة  
 من خالل:

 تعزيز التحالفات االستراتيجية االستثمارية عن طريق:  .أ
 المساهمة في رأس المال مؤسسات اخرى.  •
 االستثمار في مؤسسات مالية أخرى.  •
 صياغة مشاريع مشتركة مع مؤسسات مالية بهدف توليد القيمة.  •
 صرفية متنوعة. الحصول على تراخيص في أسواق دولية لتقديم خدمات م •

 مواكبة التحالفات االستراتيجية التقنية عن طريق:  .ب 
 اجراء أبحاث مشتركة لتطوير الخدمات المصرفية •
التحالف إلجراء تحسينات وتطويرات على  • تشكيل فرق عمل متخصصة من طرفي 

 التكنولوجيا المصرفية المستخدمة.
 . تبادل الخبرات في مجال التطوير التكنولوجي والتقني  •
 . ر معارف العاملين بالتقنيات المصرفية المعاصرةتطوي •
 التحديث المستمر لبرمجيات التكنولوجيا المالية.  •
 التطور المستمر لتنظيم دعم القرارات.  •

 يجب على األدارة في البنوك التجارية نشر ثقافة التحالفات االستراتيجية.  .4
 االستراتيجية. من خالل اجراء حلقات نقاشية بأهمية التحالفات  •
 تهيئة قاعدة بيانات ومعلومات عن الشركاء بحيث يستطيع العاملين معهم.  •
 نشر ثقافة للتعاون والقيم المشتركة وبناء تنظيم قوي يتناسب مع اإلدارة للهيكل الجديد.  •

للمنافع مدخلي  .5 العاملين  العمل على زيادة وعي  التجارية  البنوك  في  األدارة  يجب على 
 اتيجي واإلدارة المستندة على القيمة. التوافق االستر 

اجراء حلقات حوارية لتبيان أهمية مدخلي التوافق االستراتيجي واإلدارة المستندة على  •
 القيمة.  

التوافق االستراتيجي واإلدارة  • لفهم كيفية عمل وتطبيق  للعاملين  تدريبة  اجراء دورات 
 المستندة على القيمة. 
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تسهيل الوصول إلى المديرين والعاملين في البنوك التجارية األردنية وذلك ألجل تسهيل   .6
 إجراء الدراسات في هذا القطاع وإثراء المكتبات العربية بالبحوث.

من خالل تسهيل عملية التعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة من اجل الحصول   •
ادة جودة صنع واتخاذ القرارات ووضع في زي  حيث سيساهم ذلك  على البيانات الثانوية

 سياسات لما سوف تعود على البنوك بالمنفعة اإليجابية. 
 

 المستقبلية   خامسًا: الدراسات
 اآلتية:  تقترح الدراسة أن يتم إجراء الدراسات المستقبلية 

أنماط   .1 في  االستراتيجي  التوافق  أثر  في  معدل  متغير  الثقافي  التوافق  التحالفات  ادخال 
 االستراتيجية. 

التحالفات   .2 أنماط  في  االستراتيجي  التوافق  أثر  في  معدل  متغير  التنظيمي  التوافق  ادخال 
 االستراتيجية. 

أجراء دراسة لنفس المتغيرات الثالثة )التوافق االستراتيجي، واالدارة المستندة على القيمة، وانماط  .3
 .  التحالفات االستراتيجية( في المنظمات الصناعية

نجاح االستراتيجي بوجود اإلدارة المستندة على القيمة  الدراسة أثر التوافق االستراتيجي على   .4
 متغير وسيط. 
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 .رتبت اسماء السادة المحكمين بحسب الرتبة العلمية والحرف االبجدي*

 
 المديرين قائمة بأسماء المحكمين

 البنك  الوظيفة   االسم  الرقم

 بنك االتحاد  مدير ادارة المخاطر خالد عبدالمالكالسيد  1

 بنك االسكان التجاري  مدير ادارة المخاطر علي الميمي السيد  2

 .حرف االبجدياالبحسب رتبت اسماء السادة المحكمين *
 



 

 ( 3الملحق )

 السيدات والســــادة االفاضل 

 تحية طيبة وبعد،،، 

االستراتيجية: الدور الوسيط لإلدارة المستندة يقوم الباحث بدراسة بعنوان "أثر التوافق االستراتيجي في أنماط التحالفات  

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ادارة دراسة ميدانية على البنوك التجارية األردنية"،   على القيمة

األعمال من جامعة الشرق األوسط، ولكون الموضوع بخص مصرفكم لذا فإن نجاح هذا الدراسة يرتكز على مدى مساهمتكم 

 ( في المربع الذي يتفق مع رأيك. √في قراءتها بدقة ومن عن فقراتها وذلك بوضع إشارة ) 

 

 ًا عن تقديركم ألهمية الدراسة وتعاونكم معي للوصول لنتائج هذه الدراسة. وأشكركم سلف

 

 وأود أعالمكم بأن المعلومات الواردة في االستبانة ستستخدم ألغراض البحث العلمي حصرًا وسيتم التعامل معها بسرية تامة.  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 ايهاب عبد القادر شحادة اغنيم الباحث:                           إشراف: أ. د. أحمد علي صالح        

 

 

 2021تشرين األول 

 

 



 

 اواًل: المعلومات العامة )الخصائص الديموغرافية(
 ( في المكان المناسب:xيرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة )

 النوع االجتماعي:     -1
 أنثى                        ذكر    

 
 العمر -2

 سنه  36أقل من  -31من                                       فأقل  سنه 30 
 سنه  46أقل من - 41من                           سنه 41أقل من  -36من  

 سنه فأكثر  46
 

 سنوات الخبرة  -3
 سنوات 10 -  6سنوات                                      من  2-5من 

 سنة فأكثر  16سنة                                  15 - 11من  
 

 المستوى التعليمي -4
 ثانوية عامة او دبلوم مجتمع 

 دبلوم عال     بكالوريوس 
 دكتوراه                          ماجستير           

 
 طبيعة العمل   -5

 نائب مدير عام                                       مدير عام 
  رئيس قسم                  موظف

 

قدرة البنوك التجارية األردنية على تحقيق التالؤم بين متطلبات البيئة  :Strategic Fitاواًل التوافق االستراتيجي 
الخارجية واستراتيجيتها العامة وامكانيات بيئتها الداخلية من جهة وبين استراتيجياتها ومواردها وقابلياتها وهياكلها  

ي والتوافق االستراتيجي  التنظيمية الداخلية من جهة أخرى . وتم قياسه من خالل التوافق االستراتيجي الداخل
 .الخارجي

 محاور االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها 
 

 اتفق 
 بشدة 

إلى حد  اتفق   اتفق 
 ما

ال اتفق   ال اتفق 
 بشدة 

5 4 3 2 1 
 Internal Strategic Fitالتوافق االستراتيجي الداخلي  

الهيكل التنظيمي للبنك واالستراتيجيات المتبناة والموارد والقابليات، كما يشير إلى مدى  يشير التوافق االستراتيجي الداخلي إلى مدى التناسب بين  
 التوافق بين األنشطة التنظيمية واألحداث والمهارات واألفكار واالستراتيجيات التي يتم تبنيها من قبل إدارة البنك. 

      االستراتيجيات المتبناة.تطور إدارة البنك الهياكل التنظيمية وفقًا لمتطلبات  .1



 

تصمم إدارة البنك عملياتها الداخلية في ضوء متطلبات االستراتيجيات   .2
 المتبناة.

     

      تصيغ إدارة البنك األهداف االستراتيجية بمشاركة جميع أصحاب المصالحة.  .3
تلتزم إدارة البنك بتحقيق األهداف المتفق عليها في جميع المستويات   .4

 اإلدارية.
     

تعزز إدارة البنك التكامل بين جميع العاملين من أجل تحقيق األهداف   .5
 .المشتركة

     

      .تسعى إدارة البنك بمواءمة متطلبات السوق مع القدرات التشغيلية .6
      .ترصد ادارة البنك نقاط القوة مقابل نقاط الضعف في العمل .7
تزامن األنشطة التنظيمية مع االستراتيجية تعمل إدارة البنك على ضمان  .8

  المتبناة.
     

 External Strategic Fit التوافق االستراتيجي الخارجي
راتيجية  يشير التوافق االستراتيجي الخارجي إلى مدى التناغم بين االستراتيجية العامة للبنك ومتطلبات بيئته الخارجية، بمعنى آخر، تشير االست

ى االتساق بين استراتيجية البنك من جهة وعناصر البيئة الخارجية )السوق، والمنافسون، والمنافسة، والعمالء، ومتطلبات السوق،  الخارجية إلى مد
 والحمالت الترويجية التي أطلقتها المنافسة( من جهة أخرى. 

      تسعى إدارة البنك إلى تعزيز المرونة االستراتيجية. .9

      التغيرات الحرجة في البيئة الخارجية. تواكب إدارة البنك  .10

تقيم إدارة البنك حلقات عصف ذهني مع أصحاب المصالح كافة  .11
 . الستخالص مؤشرات عن حركية البيئة الخارجية

     

      .تمتلك إدارة البنك استراتيجية بديلة تتناسب مع الظروف البيئية الخارجية .12

       .أسواق ائتمانية جديدة للدخول إليهاتبحث إدارة البنك باستمرار عن  .13
      تقوم إدارة البنك بتنويع الخدمات من أجل استقطاب العمالء الجدد.  .14

      .تتابع إدارة البنك معلومات احتياجات العمالء  .15
      .تستخدم إدارة البنك الذكاء التنافسي في صناعة القرارات االستراتيجية .16

 

هي العمليات واآلليات التي تحتاجها   :Value Based Managementثانيًا اإلدارة المستندة على القيمة 
البنوك التجارية األردنية لتوليد القيمة للمساهمين، وتم قياسها من خالل التدريب ودعم اإلدارة العليا ونظام 

 األهداف ونظام التعويضات.   

 ئية وفقراتها محاور االستبانة وتعريفاتها االجرا
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      تحدد إدارة البنك األهداف االستراتيجية بناء على نتائج التحليل البيئي.  .17
      تسعى إدارة البنك إلى زيادة مستوى المشاركة لضمان جودة القرارات.  .18
      تدريبية لموضوع اإلدارة المستندة على القيمة. تخصص إدارة البنك برامج  .19
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 إلى أدناه. 
     

      تستخدم إدارة البنك مالحظات العمالء أساس لقياس األداء.  .22
      تعتمد إدارة البنك مبدأ الكفاءة في توزيع األدوار.  .23
تعتبر إدارة البنك القدرة على تحقيق األداء الذي يضيف قيمة مؤشرا لتحمل   .24

 المسؤولية.
     



 

      تخصص إدارة البنك الموارد تبعًا لألهمية النسبية لألنشطة. .25
      تهيئ إدارة البنك مناخ يشجع على االبتكار.  .26
      تتبنى إدارة البنك آراء العاملين التي تضيف قيمة. .27
      ترى إدارة البنك أن خلق القيمة أكثر أهمية من الربح. .28
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اتفاق بين البنك وبين طرفين أو أكثر بهدف استفادة كل  :Strategic Alliancesثالثًا التحالفات االستراتيجية 
األطراف المتحالفة من قدرات بعضها البعض وبغرض تحقيق النجاح االستراتيجي. وتم قياسها من خالل  

 .يةالتحالفات االستراتيجية االستثمارية والتحالفات االستراتيجية التقن

 محاور االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها 
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 Investment Strategic Alliancesالتحالفات االستراتيجية االستثمارية 

الوقت بتطوير اتفاقية لتسويق منتجاتها وخدماتها   البنك باالستثمار مع وفي منظمة أخرى بينما تقوم في نفس  بشكل  التحالف االستثماري   قيام 
 مشترك. 
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 الدراسة جراءإكتاب تسهيل مهمة  


