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الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى توضيح الدور الوسيط لرأس المال السياسي المنظمي في أثر

الذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّعمان ،حيث
بلغ عددهم ( )41بنك تجاري أردني ،وتألف مجتمع الدراسة من ( )111فرداً من جميع الموظفين
في مختلف المستويات اإلدارية الثالثة ،واعتمدت أسلوب العينة العشوائية الطبقية التناسبية ،حيث

بلغ عدد العينة ( ، )111وكان عدد االستبانات المسترجعة والصالحة للتحليل ( (101أي بنسبة
( ،(%10وتم اعتماد المقابالت المهيكلة لتحديد مشكلة الدراسة في البنوك التجارية األردنية،
واالستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة من خالل جمع البيانات ،ومن ثم تحليلها باستخدام أساليب

اإلحصاء الوصفي ،واالستداللي التي تتمثل في الوسط الحسابي ،واالنح ارف المعياري ،وقيمة

اختبار tلجميع متغيرات الدراسة ،و إجراء اختبارات التوزيع الطبيعي)،(Tolerance, K-S, Vif
ومن ثم اختبار الفرضيات باستخدام نموذج المعادلة المهيكلة  SEMباستخدام برمجية

 ،.SMART PLS 3وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها :أن مستوى الذكاء التنافسي

كان مرتفعاً ،ومستوى االنجراف االستراتيجي كان مرتفعاً ،وأن مستوى رأس المال السياسي

المنظمي مرتفعاً أيضاً ،ومن خالل النتائج المتحققة فقد لعب رأس المال السياسي المنظمي دور

الوسيط وبشكل جزئي في أثر الذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي ،وفعل العالقة بينهما.
وتأكيداً على النتائج التي تم ذكرها آنفاً قدمت الد ارسة مجموعة من التوصيات ،كانت أبرزها:

 .4تعزيز االهتمام بالذكاء التنافسي في البنوك التجارية األردنية لما له من أثر ايجابي في
الحد من حاالت الالتأكد الكثيرة الحصول في البيئة الخارجية المحيطة بالبنوك ،والعمل
على تطوير القدرة في الحد من حاالت االنجراف االستراتيجي من خالل التحليل

م

االستباقي للبيئة الخارجية للبنوك التجارية ،والتنوع والتحديث المستمر في استراتيجيات
البنك التنافسية في ظل التغييرات البيئية المتسارعة في عالم االعمال اليوم.

 .2استثمار العالقة بين رأس المال السياسي المنظمي ،والذكاء التنافسي لما لها من دور

فعال وايجابي في الحد ،وتقليل مستوى االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية
األردنية.

الكلمات المفتاحية :رأس المال السياسي المنظمي ،الذكاء التنافسي ،االنجراف االستراتيجي،

البنوك التجارية األردنية.
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Abstract
The aim of this study is to clarify the mediating role of organizational political
capital in the effect of competitive intelligence on strategic drift in Jordanian
commercial banks in Amman, which are (13) Jordanian commercial banks. The study
population consists of (745) subjects from all employees at various levels of three
administrative departments, and the proportional stratified random sample method
was adopted, the number of the sample is (254) subjects, and the number of
questionnaires retrieved and valid for analysis is (204) in the rate of (80%). The
structured interviews has been approved to determine the problem statement in
Jordanian commercial banks, and a questionnaire as a tool to measure study variables
by collecting data, and then analyzing them using statistical descriptive and inferential
methods, represented by mean, standard deviation, value of T-test for all study
variables, and conducting normal distribution tests (Tolerance, K-S, VIF), Then
testing the hypotheses using SEM and SMART PLS 3 software.
The study conclude with several results, the most important of which are: the level of
competitive intelligence is high, the level of strategic drift is high, the level Of
organizational political capital Is High, And Through the results achieved,
organizational political capital played a mediating role, And partially, on the impact
of competitive intelligence on strategic drift and which has actively contributed the
relationship between them.
On the light of the results mentioned above, the study presents a set of
recommendations, the most prominent of which are:
1. Enhancing attention to competitive intelligence in Jordanian commercial banks
because of its positive effect in reducing many uncertainties cases that occur in the
external environment surrounding the banks, and working to develop the ability to

س
reduce cases of strategic drift through proactive analysis of the external environment
of banks, diversity and continuous updating in the bank’s competitive strategies in
light of the rapid environmental changes in the business world today.
2. Investing in the relationship between organizational political capital and
competitive intelligence, because of its effective and positive role in reducing the
level of strategic drift in Jordanian commercial banks.
Key Words: Organizational Political Capital, Competitive Intelligence, Strategic
Drift, Jordanian Commercial Banks.
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الفصل االول
خلفية الدراسة وأهميتها
تهدف معلومات هذا الفصل إلى تعريف ومناقشة ما يلي " :المقدمة ،ومشكلة الدراسة،
وأسئلة الدراسة وفرضياتها ،وأهدافها ،وأهميتها ،وأنموذج الدراسة ،وتعيين حدود ،ومحددات
الدراسة ،والتعريفات اإلجرائية والمفاهيمية للدراسة ".
المقدمة

مشكلة الدراسة

أهداف الدراسة

)(1-1

)(2-1

)(3-1

أهمية الدراسة

أسئلة الدراسة
وفرضياتها

أنموذج الدراسة

)(4-1

)(5-1

حدود الدراسة

محددات الدراسة

)(7-1

)(8-1

)(6-1

مصطلحات الدراسة
وتعريفاتها اإلجرائية
)(9-1

الشكل ( )1-1مخطط سير عمل الفصل األول

( :)1.1المقدمة
تجد منظمات األعمال اليوم بغض النظر عن حجمها ،أو طبيعة عملها صعوبات جمة
في مجابهة التحديات ،والمخاطر الناجمة عن التحوالت المفاجئة التي تحدثها البيئة نتيجة
التغيرات المتالحقة فيها األمر الذي يحتم على تلك المنظمات تجربة ،وممارسة أساليب ،وطرق

2

تمكنها من البقاء ،والمنافسة السوقية على صعيد القطاع الذي تعمل فيه باإلضافة إلى الحد من
وقوع تلك المنظمات في مطب االنجراف االستراتيجي.
تتعرض البنوك التجارية اليوم لضغوط كبيرة في مناخ األعمال ،وخصوصا بعد األزمة
المالية ما بين العامين ) ، (2007-2008وعلى سبيل المثال نذكر ما حصل في تركيا في الفترة
بين أعوام ( ،)2007- 2012حيث تعرضت مجموعة من البنوك التجارية هناك الى ضغوطات
كبيرة جراء األزمة المالية العالمية آنذاك ،والذي أدى الى فشل أعمالها ،وبعضها أعلنت اإلفالس
) ،)Erdogan, 2016وفي نفس السياق نذكر أيضاً ما حصل لبنك ()Lehman Brothers
عام( )2008في الواليات المتحدة ،والذي تعرض هو اآلخر لالنجراف االستراتيجي ،واإلخفاق في
إدارة أعماله ،وبالتالي االعالن عن اإلفالس نتيجةً لِتبعات األزمة المالية ( & Fleming
)Sarkar, 2014؛ لذلك فأن ما ذكر سابقاً هي دالئل توضح أن البنوك التجارية هي واحدة من
المنظمات األكثر عرضةً لالنجراف االستراتيجي (.)Strategic drift
ولكي تعمل البنوك بنجاح في ِظل هذه البيئة التي يسودها حالة من الالتأكد البيئي؛ لذلك
تقوم المنظمات بِإجراء مسح متواصل لبيئتها الخارجية بهدف تحديد الفرص ،والتهديدات التي
تلوح أمامها ،ومن أجل مواءمة استراتيجيتها مع ظروف الصناعة المتقلبة ،وتجنب خطر
االنجراف االستراتيجي؛ تحتاج البنوك إلى فهم واضح لالتجاهات االقتصادية الخارجية التي لها
تأثير عميق في نجاح استراتيجيتهم ،وبالتالي التقدم ،واالزدهار ).)Maosa, 2015
أن مفهوم االنجراف االستراتيجي هو عبارة عن تناقض بين التغيرات في استراتيجية
المنظمة ،والتغيرات في البيئة الخارجية لها ) ,)Gajere, 2018كما يعرف االنجراف االستراتيجي
بأنه الفشل التدريجي لالستراتيجية الحالية فيما يتعلق بالمركز التنافسي للمنظمات ،وأن هناك
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عاملين رئيسيين يسهمان في حالة االنجراف االستراتيجي ،األول هو البيئة الخارجية األكثر
تعقيدا ،وديناميكية ،والثاني هو التصورات اإلدارية غير دقيقة المتمثلة بعدم اعتراف القادة بأن
ً
التصحيحات المنجزة من االستراتيجيات لم تعد في حالة صالحة لمتابعة التغيرات في البيئة
الخارجية ).(Zafirova, 2014
ويشير ) Sammut‐Bonnici (2015الى أن االنجراف االستراتيجي هو عبارة عن
تدهور تدريجي للعمل التنافسي ينتج عنه فشل المنظمة في االعتراف بالتغيرات في بيئة األعمال،
واالستجابة لها.
باالعتماد على ما سبق يرى الباحث أن االنجراف االستراتيجي يؤدي إلى مزيد من
المخاطر على مستقبل البنوك التجارية لما له من أثر في الحد من مرونة االستراتيجيات
الموضوعة من ِقبل تلك البنوك ،وعدم قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية المتعاقبة ،وبالتالي
تحجيم تنافسيتها السوقية ،وانطالقاً من مخاطر االنجراف فقد أشار Hamel & Välikangas,
) )2003الى أن زيادة قدرة المنظمات على التجديد االستراتيجي ،وتجنب أسباب حدوث
االنجرافات االستراتيجية يعود إلى اتقان أربعة تحديات إدارية هي :التحدي االدراكي حيث يجب
على إدارة المنظمة االعتراف بأن نجاحها الحالي ال يمكن أن يكون دائماً ،أما في التحدي
االستراتيجي فعلى المنظمة أن تدرك أن هناك خيارات استراتيجية أخرى غير الخاصة بها ،وأنها
قادرة على متابعتها بنجاح ،بينما في التحدي السياسي تكون المنظمة قادرة على إعادة توجيه
الموارد المالية ،والبشرية من أعمالها الحالية إلى مشاريع يتوقع لها أن تعزز آفاقها المستقبلية ،أما
التحدي االيديولوجي فأنه يحتم على أن يكون القادة قادرين على التشكيك في مبدأ التحسين من
خالل إعطاء األولوية للتجديد المستمر لخطة أعمالها.

4

أن من الصعب تجاهل األهمية المتزايدة للتهديدات التنافسية التي تواجهها منظمات
األعمال الصناعية ،والمالية في بيئة ديناميكية شديدة التعقيد ،ومن أجل الحفاظ على الميزة
السوقية ،والحصول على الموارد ،واالحتفاظ بها؛ على تلك المنظمات إخضاع مجموعة واسعة
من العناصر التي تتعلق بأنشطة المنافسين الى الرقابة المستمرة في ِظل بيئة يسودها حالة من
قيمة في توفير
الالتأكد ،وأصبح الذكاء التنافسي ( )CI( )Competitive Intelligenceأداة ّ
إطار لجمع ،ومعالجة هذا الجهد (.)Jegers, 2008 : Calof, 2017
عمليا من خالل التخطيط،
ذكاء
ويعرف الذكاء التنافسي بأنه عملية ،أو ممارسة تنتج
ً
ً
وقانونية ،ومعالجة تلك المعلومات من ،وعن البيئة الداخلية،
أخالقية،
وجمع المعلومات بصورة
ً
ً
والخارجية ،والتنافسية للمنظمة لِمساعدة صناع القرار في اتخاذ ق ارراتهم المثلى ،وكسب الميزة
التنافسية لمنظماتهم ) ،)Köseoglu, Chan, Okumus & Altin, 2019وفي حين بينت
جمعية محترفي الذكاء التنافسي بأن الذكاء التنافسي هو عملية منهجية ،وأخالقية ترتكز على
جمع ،وتحليل ،ومعالجة المعلومات الخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل ،أو بآخر على خطط
المنظمة ،وق ارراتها ،وعملياتها المختلفة ( . )Dean, 2012 : Murphy, 2016
شخصت دراسة ) Bos (2008بأن النتائج األساسية للذكاء التنافسي ،والمتمثلة في القدرة
على اتخاذ الق اررات االستباقية تقود إلى قرار استراتيجي ،وقيادة سوقية أفضل للمنظمة ،وبأن تلك
المنظمات تكونِ بأمس الحاجة لتبني عمليات الذكاء التنافسي؛ أما في حالة عدم تبنيها لتلك
العمليات سيعرضها للفشل ،واالنجراف االستراتيجي.
وكما توصلت دراسة ( Wright, Eid & Fleisher (2009إلى أن الذكاء التنافسي هو
عنصر حاسم في عملية التخطيط ،وصياغة االستراتيجية ،وصنع القرار االستراتيجي األنسب في
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البنوك التجارية بالمملكة المتحدة ،وأكدت على أن الذكاء التنافسي هو في المقام األول حول فهم
البيئة التنافسية ،والمنافسين ،والعمالء تفادياً لخطر انجراف استراتيجيات تلك البنوك.
وبينت دراسة صالح ،وبني حمدان ( )2012إلى أن الذكاء التنافسي يس ِهم في تجنب فخ
البقع العمياء (وهي أحد مسببات االنجراف االستراتيجي ،والتي تظهر بسبب قصر النظر
االستراتيجي ،والتصورات اإلدارية غير الدقيقة).
وأكدت دراسة ( Maune (2014إلى أن هناك عالقة إيجابية بين الذكاء التنافسي ،والقدرة
حاسما في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة ،من
دور
التنافسية للمنظمة ،وأن الذكاء التنافسي يلعب ًا
ً
خالل مساهمته في وضع استراتيجية تنافسية تساعد صانعي القرار في تلك المنظمات على اتخاذ
الق اررات السليمة ،والحد من احتمالية فشل (انجراف) استراتيجيتها خاصةً ،والتغيرات المتسارعة
في بيئة األعمال.
وفي نفس السياق توصلت دراسة ) Tolla (2019أن استخدام الذكاء التنافسي في
خصائص القرار االستراتيجي ،وحتى في الق اررات اإلدارية األخرى بشكل عام ،كان له مساهمة
كبيرة في عملية صنع القرار االستراتيجي األمثل ،وبالتالي انعكاس هذا األمر إيجاباً في تالفي
خطر انجراف استراتيجية المنظمة.
وِألن المنظمات في حقيقة األمر تمثل ائتالفات ،وتحالفات ،وتجمعات ذات مصالح
مختلفة ،ومتباينة ،لذلك تلعب السياسة ،والقوة ،والسيطرة دو اًر كبي اًر في توجهاتها (Jones,
).2015
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إذ يشير منطق االعتماد على الموارد إلى أن المنظمات ذات رأس المال السياسي
المنظمي ( )Organizational Political Capitalمن المحتمل جدا أن تتفوق على المنظمات
التي تعمل من دونه ،وبالتالي فإن البدائل غير رسمية مثل العالقات بين األفراد ،والمنظمات لها
تأثير عميق على نجاح منظمات األعمال ،كما تسعى المنظمات التي تهتم بتنمية رأس المال
السياسي بالسعي للحفاظ على مواردها ،والدفاع عن مختلف أوجه القصور البيروقراطية،
والضعف المؤسسي فيها مما قد يقلل من خطر التنافسية السوقية ،والحد من حالة الالتأكد البيئي،
ويخلق الفرص المتنوعة أمامها (.)Lin, Zeng, Ma & Tam, 2014
أن رأس المال السياسي بحسب صالح ( )2012يمثل مجموعة من األنشطة شخصية،
وغير رسمية ،والتي تتم أحياناً بشكل غير معلن ،وتهدف إلى اكتساب نفوذ شخصي ،أو تعزيز
موقف فردي بغية تحقيق غايات شخصية ،أو جماعية داخل الكيانات االجتماعية عبر استخدام
لغة الحوار ،والدبلوماسية ،والذكاء.
وخلصت دراسة ) Yap, Rashid & Sapuan (2013أن الالتأكد البيئي يرتبط بشكل
ايجابي بممارسات الذكاء التنافسي ،حيث كلما كانت ممارسات الذكاء التنافسي فعالة يمكن تقليل
أثر الالتأكد البيئي ،وحيث أكدت أن الذكاء التنافسي عنصر حاسم في تزويد المديرين بالذكاء
الضروري للتخطيط االستراتيجي ،واتخاذ الق اررات الحكيمة ،وبالتالي يجنب تلك المنظمات من
الوقوع في مطب االنجراف االستراتيجي ،والحفاظ على الميزة التنافسية لها.
تهديدا
وأشارت دراسة ( Weiler, Matt & Hess (2019إلى أن حاالت الالتأكد تشكل
ً
كبير لفاعلية تنفيذ خطط المنظمات ،وأدائها ،وقامت الدراسة بتطوير خريطة مواضيعية لتصور
ًا
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أوجه الالتأكد لدى المستخدم حيث يمكن لِممارسي الذكاء التنافسي استخدام هذه الخريطة لتحديد
حاالت الالتأكد المحتملة ،ومراقبتها ،وتطوير اإلجراءات المناسبة للحد منها.
وبينت دراسة ( Blumentritt & Rehbein (2008إلى أن الشركات الفرعية التابعة
للشركة المتعددة الجنسيات ( Multinational Company )MNCتظهر تمي اًز ملحوظاً في
تعزيز ا ستراتيجيتها التنافسية ،والحد من مخاطر انجرافها ،وفقدانها لمركزها التنافسي من خالل
التأثير الواضح لرأس مالها السياسي في القدرة على الحصول على الموارد النادرة ،والقدرة على
المساومة ،وتحقيق المصالح ،والغايات المشتركة.
كما توصلت دراسة ) Oliver & Holzinger (2008أن اإلدارة االستراتيجية هي عملية
سياسية لها الدور المهم على تعزيز موارد المنظمة من أجل تحسين أدائها ،ومركزها التنافسي،
وتعتبر عنص ار هاماً في الحد من مخاطر تعثر استراتيجيات تلك المنظمة (االنجراف
االستراتيجي) من خالل المساهمة في عملية صنع القرار االستراتيجي ،وتحسين استراتيجياتها
الشاملة إضافة للدور الذي تلعبه في الحد من حاالت الالتأكد في ظل بيئة ديناميكية شديدة
التعقيد ،فضالً عن تأثيرها في كسب العالقات ،والمصالح المتبادلة مع بيئتها المحيطة.
وخلصت دراسة ) Shakti & Srivastava (2016إلى أن الموظفين ذوي المهارة
السياسية (وهي أحد أوجه رأس المال السياسي المنظمي) هم األكثر نجاحاً في منظماتهم ،مما
ينعكس إيجاباً في الحد من ظاهرة االنجراف االستراتيجي لمنظماتهم ،واستخدامها بما يحقق
غايات ،وأهداف المنظمة.
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وفي نفس السياق توصلت دراسة نعمان ) )2017إلى المساهمة الفعالة للمهارة السياسية
في عملية صنع القرار االستراتيجي من خالل الحد من حالة الالتأكد ،وتجنب االنجراف
االستراتيجي لتلك المنظمات.
ويبدو للباحث من خالل ما تقدم أن ُهناك ضرورة ُملِحة لدراسة ،وتحليل ،وربط
المتغيرات الثالثة في دراسة واحدة ،وخاص ًة في البنوك التجارية األردنية في مدينة عمان
لكونها تواجه تحديات محلية ،واقليمية ،ودولية عديدة قد تسبب لها انجراف استراتيجي ُيبعدها
أفرزته
عن مركزها التنافسي ،ويمنعها من البقاء ،وبالتالي ُيخرجها من دائرة المنافسة ،وهذا ما
ُ
عمان.
نتائج المقابالت التي أجراها الباحث مع عدد من البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
بناء على ما جاء أعاله فأن هذه الدراسة جاءت للتعرف على عالقة الدور الوسيط لرأس
ً
المال السياسي المنظمي في أثر الذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي ،وذلك من خالل
عمان.
التطبيق العملي لها في قطاع البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

( :)2.1مشكلة الدراسة
نظر إلى أهمية تأثير االنجراف االستراتيجي على منظمات األعمال بشكل عام ،وعلى
ًا
قطاع البنوك التجارية بشكل خاص فقد أوصت دراسة ) (Maosa, 2015بإجراء المزيد من
الدراسات عن هذا الموضوع الحيوي لمعرفة خبايا لم تكشف بعد ،والتوصل إلى طرق جديدة تسهم
بشكل ،أو بآخر في الحد من االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية.
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وكما بينت دراسة ( Dwyer, Mistilis, Edwards & Roman (2016أن األبحاث
المستمرة في البيئة المحيطة بالمنظمات ،ومواكبة تلك المنظمات للتغيرات السريعة في سوق
العمل لها دور هام في مساعدتها بالتغلب على الصعوبات في مواجهة االنجراف االستراتيجي في
سياق التغيرات االجتماعية الثقافية ،والتكنولوجية ،واالقتصادية ،والبيئية ،والسياسية ()STEEP
التي تشهدها البيئة الخارجية العامة للمنظمات ،ومن هذا المنطلق أوصت الدراسة الباحثين
األكاديميين ،واالستشاريين بِأجراء المزيد من التقصي بِما يتعلق بمسألة االنجراف االستراتيجي؛
وذلك لقلة الدراسات الكمية منها ،والنوعية في هذا المجال ،كما أشارت دراسة Märsch,
) )2009إلى أن موضوع االنجراف االستراتيجي للمنظمات غير واضح المعالم ،ومحدود التناول،
فقد يكون سبب االنجراف االستراتيجي إما التحليل السيء لبيئة العمل المحيطة من ِقبل اإلدارة
العليا ،وعدم قدرتها على توصيل االستراتيجية ،أو هناك فجوة استراتيجية كبيرة بين اإلدارة العليا،
والمستوى التشغيلي للمنظمة؛ لذلك فأن موضوع االنجراف االستراتيجي يستحق المزيد من
التحقق.
وفي نفس السياق أكدت دراسة ) Grant (2008أن كثرة حاالت االنجراف االستراتيجي
يكلف اإلدارة ،ويسبب فقدان الزخم ،ويضيع الوقت ،والمال ،والموارد ،وهذا يضاعف من التكلفة
اإلجمالية للتشغيل مما يعيق تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ،وأوصت للدراسات المستقبلية
بإجراء المزيد من البحث ،والتقصي لِتحديد ،وفهم أكثر ألسباب ،وأبعاد االنجراف االستراتيجي،
وكما أكدت دراسة ) )Lee, 2015أن عامال الثقافة ،والوعي التنظيمي هما مسببات االنجراف
االستراتيجي الرئيسي الذي يؤثر على أداء منظمات ،وبالتالي طالبت بإجراء دراسات الختبار أثر
هذه المتغيرات في الحد من االنجراف االستراتيجي في المنظمات عموماً ،وخاصة ذات النشاط
المالي.
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مما تقدم تظهر الدراسات ،واالبحاث السابقة أن االنجراف االستراتيجي قيد البحث في
مختلف منظمات األعمال ،وعلى وجه التحديد قطاع البنوك التجارية ،وبحاجة إلى الدراسة،
والتحليل لِغلق الفجوة المعرفية الظاهرة في الدراسات النظرية المتعلقة باالنجراف االستراتيجي،
وأبعاده باعتماد متغيرات ذات أثر مباشر ،وغير مباشر في الحد من هذه الظاهرة الخطرة.
أن ما سبق حدد الفجوة المعرفية في األدبيات ،وبين بشكل واضح ضرورة غلق هذه
الفجوة ،وللتأكد من جدوى دراسة الموضوع في البيئة االردنية ،وتحديداً في قطاع البنوك التجارية
األردنية قام الباحث بإجراء مقابالت مهيكلة مع ثالثة بنوك هي( :البنك التجاري االردني ،وبنك
االسكان ،وبنك القاهرة عمان) في مدينة عمان (ملحق رقم  ،(1وكانت اجابات الذين تم سؤالهم
بأن لالنجراف االستراتيجي مستوى مخاطرة عالية في البنوك التجارية ،وأن له أثر كبير في
إداءه ،وهناك حاجة الى المزيد من البحث ،والتقصي حول هذه الظاهرة كونها تؤثر على أهداف،
واستراتيجيات البنك ،وتضر بِسمعته ،وبالتالي قد تبين وجود هذه الفجوة فعالً إذ أن مستوى
خطورة االنجراف االستراتيجي عالية ،وتتكرر بين فترة ،وأخرى بصورة غير منتظمة ،وفجائية،
ومن أبرز أسبابها عدم مواكبة البيئة الخارجية للبنوك التي يسودها حالة من الالتأكد العالي،
فضالً عن أساليب بعض المديرين المعتمدة على التنبؤات الخطية التي ال تواكب هذه التغيرات
السريعة الحدوث في البيئة الخارجية ،وهذا ينعكس بشكل كبير على فقدان أفضل عمالئها؛ لذلك
هناك حاجة للبحث أكثر في هذا الموضوع الخطر ،وحاجة القادة من صناع ،ومتخذي القرار إلى
مشاركة آرائهم ،وافكارهم مع جميع المستويات اإلدارية في البنك ،وأيضاً التعامل بطرق ذكية،
ودبلوماسية مع أصحاب المصالح الرئيسيين من أجل مصلحة البنك أوالً ،وآخ اًر ،والحصول على
الموارد المهمة ،وبالتالي الحفاظ على مركز البنك التنافسي.
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يظهر مما تقدم للباحث إن مشكلة الدراسة تتلخص بوجود فجوة معرفية نظرية ،وفجوة
ميدانية تتركز في قلة الدراسات ،واألدبيات المتعلقة بحالة االنجراف االستراتيجي ،وأيضاً
الخطورة الكبيرة التي تسببها هذه الحالة ،وخصوصاً في قطاع البنوك التجارية ،وضرورة توافر
للتعامل مع هذه الحالة ميدانياً.
الفهم الكافي
ُ

( :)3.1اهداف الدراسة
الهدف الرئيسي للدراسة الحالية هو تشخيص الدور الوسيط لرأس المال السياسي المنظمي
عمان
في أثر الذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
من خالل:
 .1تقديم إطار نظري ومفاهيمي حول متغيرات الدراسة الرئيسية (الذكاء التنافسي,
االنجراف االستراتيجي ،ورأس المال السياسي المنظمي) توضح التطورات المفاهيمية للمتغيرات
الثالثة ،وأهميتها ،وأهدافها ،وضروراتها ،وأبعادها الرئيسية ألغراض القياس.
 .2توصيف مستوى ممارسات متغيرات الدراسة الثالث الرئيسية (الذكاء التنافسي,
االنجراف االستراتيجي ,ورأس المال السياسي المنظمي) في البنوك التجارية األردنية في مدينة
عمان ،من خالل وصف استجابات أفراد عينة الدراسة.
ّ
 .3التعرف على األثر المباشر للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي في البنوك
عمان ،من خالل اختبار الفرضية المتعلقة بهذه العالقة.
التجارية األردنية في مدينة ّ
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 .4تحديد األثر المباشر للذكاء التنافسي على رأس المال السياسي المنظمي في البنوك
عمان من خالل اختبار الفرضية المتعلقة بهذه العالقة.
التجارية األردنية في مدينة ّ
 .5بيان األثر المباشر لرأس المال السياسي المنظمي على االنجراف االستراتيجي في
عمان من خالل اختبار الفرضية المتعلقة بهذه العالقة.
البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 .6التعرف على األثر غير مباشر للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي بوجود
عمان.
رأس المال السياسي المنظمي متغي اًر وسيطاً في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

( :)4.1أهمية الدراسة:
تعد الدراسة ذات أهمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية ،يمكن بيانها على النحو االتي:
من الناحية العلمية (اال كاديمية):
 البحث ومعرفة المزيد عن المتغيرات الثالثة األساسية (الذكاء التنافسي,االنجراف االستراتيجي ,ورأس المال السياسي المنظمي) ،للمساهمة في سد جزء
من الفجوة المعرفية لهذه الموضوعات المهمة ،لكونها تؤثر بشكل مباشر على
النجاح التنافسي االستراتيجي للمنظمات ،ودعم عجلة المنافسة لها.
 توضيح أكثر لمفاهيم ،وأبعاد الدراسة الفرعية ،وتوفير نتائج يمكن االستفادةمنها في الدراسات المستقبلية.
 تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات االساسية للدراسة من الناحية النظرية،وبيان متطلبات الربط بينها لغرض تسهيل اختبارها عملياً.
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من الناحية العملية (التطبيقية(:
اوالً :تأتي أهمية الدراسة الحالية من رغبة الباحث باإلسهام في الحقل العلمي من خالل
دراسة ،وتحليل العالقة الرابطة بين متغيرات الدراسة الثالثة؛ وذلك في إطار عملي ميداني
بتطبيقها على قطاع البنوك التجارية األردنية الذي يعتبر رافد أساسي لالقتصاد األردني.
ثانياً :تنبع أهمية الدراسة الحالية من خالل النتائج التي سيحصل عليها الباحث من خالل
التحليل اإلحصائي للبيانات التي سيتم جمعها من خالل أداة الدراسة ،ومدى قدرة تلك النتائج
على الحد من االنجراف االستراتيجي للبنوك المبحوثة.
ثالثاً :تتجلى أهمية الدراسة الحالية من التوصيات التي سيقدمها الباحث لمجال الدراسة
الحالي ،والمتمثل بالبنوك التجارية األردنية في العاصمة عمان ،وذلك لرفدها باألفكار التي
تمكنها من تحديد نقاط ضعفها ،وتعزيز نقاط قوتها ،وتحييد التهديدات التي تواجهها ،واغتنام
الفرص المتاحة أمامها.

( :)5.1أسئلة الدراسة و فرضياتها:
 أسئلة الدراسة:
في إطار ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيسي االتي:
هل يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة األثر للذكاء التنافسي على االنجراف
عمان؟
االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
بالتالي تحاول هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:
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عمان؟
 ما مستوى ممارسة الذكاء التنافسي في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
عمان؟
 ما مستوى االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 ما مستوى ممارسة رأس المال السياسي المنظمي في البنوك التجارية األردنية في مدينة
عمان؟
ّ
 هل يوجد أثر ذو داللة احصائية للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي في
عمان؟
البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 هل يوجد أثر ذو داللة احصائية للذكاء التنافسي على رأس المال السياسي المنظمي في
عمان؟
البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 هل يوجد أثر ذو داللة احصائية لرأس المال السياسي المنظمي على االنجراف
االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّعمان؟
 هل يوجد أثر ذو داللة احصائية للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي بوجود رأس
عمان؟
المال السياسي المنظمي متغي اًر وسيطاً في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
بناء على ما تقدم في أسئلة الدراسة وأهدافها ،تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار
ً 
الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية االولى
ند
 H1يوجد أثر ذو داللة معنوية للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي ِع َ
مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة عمان.
وتُشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
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 H1.1يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ القيادة ِعند مستوى ((α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.2يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.3يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ التمثيل الخاطئ ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.4يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ القيادة ِعند مستوى ( (α>0.05في
عمان.
البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.5يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.6يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ التمثيل الخاطئ ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.7يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ القيادة ِعند مستوى ( (α>0.05في
عمان.
البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.8يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H1.9يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ التمثيل الخاطئ ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
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الفرضية الرئيسية الثانية
 H2يوجد أثر للذكاء التنافسي على رأس المال السياسي المنظمي عند مستوى داللة
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية ُ
األردنية في مدينة ّ
الفرضية الرئيسية الثالثة
 H3يوجد أثر لرأس المال السياسي المنظمي على االنجراف االستراتيجي عند مستوى
عمان.
داللة ( (α>0.05في البنوك التجارية ُ
األردنية في مدينة ّ
الفرضية الرئيسية الرابعة
 H4يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة األثر للذكاء التنافسي على االنجراف
عمان.
االستراتيجي عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية ُ
األردنية في مدينة ّ
وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية:
 H4.1يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة األثر للذكاء التنافسي على فخ القيادة
عمان.
عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H4.2يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة األثر للذكاء التنافسي على فخ
عمان.
الذكريات الهيكلية عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
 H4.3يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة األثر للذكاء التنافسي على فخ التمثيل
عمان.
الخاطئ عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
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( :)6.1أنموذج الدراسة
يعرض الشكل ( )1-2أنموذج الدراسة والذي يبين المتغيرات التي تحتويها الدراسة الحالية و
أبعادها:

الشكل ( )1-2أنموذج الدراسة
المصدر :من إعداد الباحث استناداً الى الدراسات التالية:

المتغير المستقل :تم تحديد أبعاد المتغير المستقل (الذكاء التنافسي) استناداً الى المقابلة
التي أجراها الباحث مع ثالثة من البنوك المبحوثة ،والموضحة في المحلق رقم ( ،)1بعد أن
ع ِرض عليهم قائمة بأبعاد الذكاء التنافسي من وجهة نظر مجموعة من الباحثين ،وكما موضح
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في الجدول رقم ( ،)1وبعد المناقشة معهم أجمعوا على االبعاد الثالثة (الوعي التنظيمي،
والعملية ،والمعالجة) كونها تناسب بيئة العمل البنكي ،مع العلم أن هذه االبعاد هي االقل حظاً
في الدراسة ،واالستقصاء من قبل الباحثين ،وهذه فرصة أيضاً للباحث لدراسة تأثيرها.
الجدول رقم ( )1-1أبعاد الذكاء التنافسي وفقآ آلراء مجموعة من الباحثين والمؤلفين
اسم الباحث
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) :)7.1حدود الدراسة
عمان ،والبالغ عددها ) )13بنك
 .1الحدود المكانية :البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
تجاري أردني( .جمعية البنوك في األردن) . www.abj.org.jo
 .2الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة خالل العام الدراسي . 2020
 .3الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على المديرين في المستويات الثالثة (العليا،
عمان.
والوسطى ،واإلشرافية) في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

) :)8.1محددات الدراسة
تتلخص محددات الدراسة الحالية بالجوانب التالية:
عمان ،وبالتالي قد
 .1طبقت الدراسة الحالية على قطاع البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
ال يمكن تعميم النتائج على القطاعات األخرى.
عمان ،وبالتالي قد
 .2طبقت الدراسة الحالية على قطاع البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
ال يمكن تعميم النتائج على البنوك االسالمية .
 .3اعتمدت نتائج الدراسة ،وامكانية تعميمها على مدى صدق االستبانة ،وثباتها ،ومدى ِدقة
استجابة العينة المفحوصة ،وموضوعيتها.
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) :)9.1التعريفات المفاهيمية واالجرائية
أوال :الذكاء التنافسي ()Competitive Intelligence
وقانونية ،ومعالجة تلك البيانات
أخالقية،
هو عملية التخطيط ،وجمع البيانات بصورة
ً
ً
المتحصلة من ،وعن البيئة الداخلية ،والخارجية للمنظمة إلى معلومات مفهومة لِمساعدة صناع
القرار في اتخاذ ق ارراتهم المثلى ،وكسب الميزة التنافسية ). (Köseoglu, et. al.,2019
بأنه مجموعة االبعاد التي تشمل (الوعي التنظيمي ،والعملية،
ويتم
تعريفه إجرائياً ُ
ُ
المعالجة) ،والتي تعكس قدرة البنك على المنافسة ،واضافة قيمة ألدائه ،وللخدمات المقدمة
و ُ
للعمالء ،وتقليل المخاطر البيئية المحيطة ،وصنع القرار االستراتيجي األنسب ،والذي تم قياسه
من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

 .1الوعي التنظيمي (:)Organizational Awareness
يعرف بأنه العامل الحاسم في تسهيل التعاون ،وتبادل المعرفة بين موظفي المنظمة ،وهو
فهم ألنشطة اآلخرين ،والذي يوفر سياقًا لنشاط الموظف الخاص ،ويتم استخدام هذا السياق
لضمان أن المساهمات الفردية وثيقة الصلة بنشاط المجموعة ككل ( Kim, Gibbs & Scott,
.)2019
تعريفه إجرائياً بأنه مدى االستيعاب الذي يمكن أن يوجدهُ البنك لدى موظفيه بآلية
ويتم
ُ
عمله ،وقيمة الذكاء التنافسي باعتباره أحد األنشطة الضرورية لتحقيق الميزة التنافسية،
ورسم التوجه االستراتيجي له ،وذلك من خالل دعمه ألنشطة الذكاء ،وتشجيع تبادل المعلومات
بين مستوياته اإلدارية ،وتمكين الموظفين ،وتحفيزهم لإلفصاح عن مالحظاتهم التنافسية.
والذي تم قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.
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 .1العملية (:)Process
مجموعة من السياسات ،واإلجراءات المناسبة ،وبنية تحتية رسمية ،أو غير رسمية تمكن
الموظفين من االسهام بشكل فاعل في نظام الذكاء التنافسي ،وكذلك الحصول على فوائد عملية
الذكاء ،فضالً عن كسب المنافع الناتجة عنه ،يشير أغلب المؤلفين إلى أهمية عملية الذكاء؛
وذلك لتحويل البيانات التي تم جمعها إلى ذكاء (صالح ،العزاوي ،وابراهيم .)2010
تعريفه إجرائياً بأنه مجموعة األنشطة ذات الصلة بمتطلبات صنع القرار
ويتم
ُ
االستراتيجي ،والتي توفر للبنك التوجه الالزم لجهود الذكاء التنافسي أهمها جمع البيانات عن
المنافسين ،وتحليلها وفق أساليب تقنية حديثة ،وترجمتها الى معلومات قابلة للتطبيق .والذي
تم قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

المعالجة (:)processing
ُ .3
تنظيم ،وتنفيذ ،والمحافظة على آلية اللتقاط ،وتخزين المعلومات ،وفرز تلك المعلومات
التي تم جمعها ،وتخزينها في قاعدة للبيانات ،وبالتالي من السهل تدقيق المعلومات التي تم
تخزينها في نسق إلكتروني منظم (.)Nikolaos & Evangelia, 2012
بأنه مجموعة األنشطة التي يعتمدها البنك لتحويل البيانات إلى
ويتم تعريف ُه إجرائياً ُ
معلومات ومعارف ،ومن ثُم تصنيفها ،وتنظيمها ،وتقييمها للتأكد من مدى صالحيتها ُبغية
تسخيرها َكذكاء عملي يستثمرهُ البنك في تحديد الخيار االستراتيجي األنسب .والذي تم قياسه
من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.
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ثانياً :االنجراف االستراتيجي ()Strategic Drift
يعرف بأنه الفشل التدريجي لالستراتيجية الحالية فيما يتعلق بالمركز التنافسي للمنظمات،
وأن هناك عاملين رئيسيين يسهمان في حالة االنجراف االستراتيجي :األول هو البيئة الخارجية
تعقيدا ،وديناميكية ،والثاني هو الثقافة الداخلية ،والتصورات االدارية الغير دقيقة المتمثلة
األكثر
ً
بِقصر نظر القادة باالعتراف بأن التصحيحات المنجزة من االستراتيجيات لم تعد في حالة
صالحة لمتابعة التغيرات في البيئة الخارجية ).)Gajere, 2018
بأنه مجموعة االبعاد التي تشمل (فخ القيادة ،وفخ الذكريات
ويتم
تعريفه إجرائياً
ُ
ُ
الهيكلية ،وفخ التمثيل الخاطئ) ،والذي يحصل نتيجة القصور المعرفي للبنك ،وضعف الرقابة
على البيئة الخارجية له ،فضالً عن القيادة غير الكفؤة ،واالعتماد على آليات سابقة دون وعي
للتغيرات البيئية المتسارعة والمنافسة الحادة ،مما يؤدي بالبنك الى االنهيار التدريجي .والذي
تم قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

 .1فخ القيادة (:)Leadership Trap
هو ميل قادة المنظمات بأن يصبحوا ذو ثقة مفرطة ،وعرضة لإلفراط ،واإلهمال ،وعرضة
لصياغة االستراتيجيات القائمة على تفضيالتهم بدالً من الظروف التجارية المتغيرة ،والعمالء،
والتغيرات التكنلوجية السريعة الحاصلة في بيئة المنظمة الخارجية ،مما يؤدي الى انجراف
استراتيجياتهم (.)Joseph & Cox, 2015
بأنه اعتماد قادة البنك على سياسات ،واساليب مبنية على التنبؤات
ويتم
تعريفه إجرائياً ُ
ُ
الخطية ،والتي ال تواكب التغيرات السريعة في بيئة االعمال ،فضالً عن التفرد في عملية صنع

23

دعاة النجاح وديمومة البنك .والذي
الم َغاالَة بالثقة بأنفسهم على أنهم َم َ
القرار االستراتيجي ،و ُ
تم قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

 .2فخ الذكريات الهيكلية (:)Structural Memories Trap
ٍ
لمنظمة ما،
هي مجموعة األنشطة ،واالستراتيجيات التي قد تسببت بنجاحات في الماضي
وتم االستعانة بها في أنشطة المنظمة مستقبالً ظناً بأنها ستؤدي الى نفس النتائج السابقة،
وبالتالي تأثيرها سيكون ِسلبياً على األداء؛ ألنها قد تؤدي إلى ضمور التعلم في المنظمة ،وقصر
النظر التنظيمي للقادة ،وهذا ما ينتج عنه حالة االنجراف االستراتيجي لتلك المنظمات Jain,
).)2020
بأنه استعانة البنك بحلول ،ومعارف ،واجراءات سابقة محفوظة
ويتم تعريفه إجرائياً ُ
له في حينها ،ولكنها قد ال تتناسب مع
لديه ،والتي قد حققت نجاحات ،واضافة معرفية ُ
التغيرات المتسارعة في بيئة أعمال اليوم ،وخصوصاً مع إهمال مسح البيئة المحيطة به،
ومواكبتها مما يجعل أثرها سلبياً على البنك عند البت بها مستقبالً .والذي تم قياسه من خالل
إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

 .3فخ التمثيل الخاطئ (:)Wrong Representativeness Trap
هو انحياز متجذر في الميل إلى التعميم من عينة صغيرة إلى مجموعة كبيرة ،فالمنظمات
التي تعتمد على قسم من أقسامها الوظيفية يعتبر(النجم) لديهم ،بمعنى األفضل ،وجعله يمثل
باقي أقسام تلك المنظمة ،ويجب أن تحذو حذوه ،تقع في ما يسمى فخ التمثيل الخاطئ ،فعلى
سبيل المثال كيف يمثل قسم التسويق في منظمة ما جميع األقسام االدارية االخرىHill & ( ،
.)Jones, 2013
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بأنه التصور الناجم من قصور في الثقافة الداخلية للبنك؛ وذلك من
ويعرف إجرائياً ُ
ُ
خالل تفضيله لقسم وظيفي دون آخر ،وبالتالي التحول من مبدأ التكامل في العمل إلى مبدأ
عنه خلق حالة من التحدي ،والصراع الهدام داخل العمل سيؤدي في
التمايز؛ والذي سينتج ُ
نهاية المطاف إلى تشتت البنك وانحر ِ
افه عن مساره الصحيح .والذي تم قياسه من خالل
إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

ثالثاً :رأس المال السياسي المنظمي ()Organizational Political Capital
يمثل رأس المال السياسي المنظمي مجموعة من االنشطة الشخصية ،وغير رسمية ،والتي
تتم احيانا بشكل غير معلن ،وتهدف إلى اكتساب نفوذ شخصي ،أو تعزيز الموقف الفردي بغية
تحقيق غايات شخصية ،أو جماعية داخل الكيانات االجتماعية عبر استخدام لغة الحوار،
والدبلوماسية ،والذكاء (صالح .)2012
بأنه مجموعة االبعاد التي تشمل (البحث عن الموارد ،والحد من
ويتم تعريفه إجرائياً ُ
المشتركة) التي يستخدمها البنك في التعامل مع أصحاب المصالح
الالتأكد ،وتحقيق األهداف ُ
الرئيسيين لخلق التفاهمات الواقعية ،وتحقيق االهداف المشتركة .والذي تم قياسه من خالل
إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.
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 .1البحث عن الموارد (:)Seeking of Resources
هو قدرة المنظمة على استغالل بيئتها الخارجية افضل استغالل في كسب الموارد الثمينة
والنادرة ،وادارتها بشكل فعال ،فضالً عن فحص ،وتطوير موارد المنظمة الموجودة من مهارات
ومعارف (.(Gareth, 2013
إنه مدى قدرة البنك على استقطاب الموارد المهمة من بيئاتها
ويعرف إجرائياً على ُ
األجود لها ،وتخصيصها بعدالة ُبغية تحقيق غاياته؛ وذلك من خالل
المختلفة ،والتوظيف
َ
تمتعه بأساليب ذكية نابعة من ِ
ِ
الحنكة السياسية ،والدهاء اإلداري الذي يتميز به قادة البنك
فضالً عن امتالكهم شبكة واسعة من العالقات الفعالة .والذي تم قياسه من خالل إجابات أفراد
العينة على فقرات االستبانة.

 .2الحد من الالتأكد (:)Reduction of Uncertainty
هو قدرة المنظمة على تحييد التهديدات المتمثلة بنقص المعلومات المتعلقة بالعوامل البيئية
المتغيرة ،وقلة المعرفة المرتبطة بقرار محدد من حيث التكلفة التي ستتكبدها المنظمة في حالة
اتخاذ القرار الخاطئ ).(Yap, et. al., 2013
اء في البيئة
ُ
ويعرف إجرائياً بأنه قدرة البنك على استيعاب التغيرات البيئية المستمرة سو ً
له ،والسعي جاهداً للتعرف على مصادرها من خالل المسح البيئي
الداخلية ،أو الخارجية ُ
االستباقي له ،وباالعتماد على خبرة قادة تلك البنوك بالتنبؤ الناجح لتلك التغيرات .والذي تم
قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.
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 .3تحقيق األهداف المشتركة (:)Attainment of the common Objectives
وتعني بناء عالقات جيدة مع المجموعات ،والمنظمات االجتماعية المختلفة ،وهذا بالتالي
سيساهم في طلب مزيد من الدعم من هذه الفئات بغية تحقيق األهداف ،والمنافع المشتركة
).(Guo& Liu, 2012
بأنه السعي الدؤوب للبنك على العمل بمبدأ التآزر بين مختلف اقسامه
ويعرف إجرائياً ُ
ُ
الوظيفية ،وتقديم الدعم المتبادل لهم ،والعمل كفريق واحد ،والتشارك في عملية صنع القرار،
فضالً عن دأبه المستمر في َنيل ثقة ُمختلف القوى الخارجية المؤثرة لضمان تحقيق أهدافهم
المستمرة .والذي تم قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

البنوك التجارية ( :(Commercial banksوهي منظمات تعتمد على تلقي األموال من
المودعين ،واستثمارها أو منحها للمقترضين مقابل أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي وفقاً
لحالة السوق ،تنقسم هذه األخرى لعدة أنواع مثل بنوك السالسل ،وبنوك الفروع ،وبنوك
المجموعات ،االختالف األساسي بين أنواع البنوك التجارية يعود للنظام اإلداري الذي تتبعه تلك
البنوك ). (Ombaka & Jagongo, 2018
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة

المقدمة

الذكاء التنافسي

)(1-2

)(2-2

االنجراف االستراتيجي

)(3-2

الدراسات السابقة
)(5-2

رأس المال السياسي
المنظمي

)(4-2

ما يميز الدراسة الحالية
عن
الدراسات السابقة )(6-2

الشكل ( )2-1مخطط سير عمل الفصل الثاني

( :)2.1المقدمة
يوضح هذا الفصل اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة المتمثلة بالذكاء التنافسي (المتغير
المستقل) ،واالنجراف االستراتيجي (المتغير التابع) ،ورأس المال السياسي المنظمي (متغي اًر
وسيطاً) ،فضالً عن استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة إلثراء الدراسة ،كما ،ويسلط الضوء
على السمات التي تميز الدراسة الحالية عن سابقاتها من الدراسات ،وأوجه االستفادة من
الدراسات السابقة ،وكالتالي:

28

( :)2.2الذكاء التنافسي (:)Competitive Intelligence
( :)2.2.1مقدمة
للعولمة ،والتغيرات المتسارعة في عالم االعمال تأثي اًر كبي اًر على حياة المنظمات ،األمر
الذي استدعى الحاجة الى تقييم مستمر لبيئة المنافس ،وتقييم المعلومات المتحصلة من تلك
البيئة ،وفي هذا السياق كان ينبغي على تلك المنظمات أن تشارك في عملية التغيير ،وتدرك
الفرص ،وتتابع بشكل مستمر تدفق المعلومات المتعلقة بنشاطات المنظمات المنافسة األخرى،
ومعالجتها لدعم عملية صنع القرار االستراتيجي األمثل.

( :)2.2.2الجذور التاريخية للذكاء التنافسي:
أن لمفهوم الذكاء التنافسي جذور قديمة جداً ،والمستمدة بأسس قوية في العلوم العسكرية,
وله تاريخ غني يرجع إلى أكثر من ( )5000عام ( ، )Tao & Prescott, 2000فالذكاء
التنافسي ليس مفهوماً جديداً ،وهذا ما أثبته ذكاء ( )Nathan Rothschildالذي جمع ثروته
الطائلة إثناء عمله في سوق لندن لألوراق المالية ،وذلك بعد معركة واترلو عام ( ،)1815وكان
من بين معطيات ذكائه ،شبكة منتشرة في مختلف االرجاء يعمل ضمنها بعض الوكالء ،وكان
أحد هؤالء الوكالء يراقبون هزيمة نابليون في المعركة ،حيث زوده بِأخبار الهزيمة عن طريق
الحمام الزاجل ،وفي اليوم التالي باع ( )Rothschildكمية كبيرة من األسهم فأستنتج المراقبون
بشكل خاطئ أن الفرنسيين قد ربحوا المعركة فهبطت قيمة األسهم ،ثم سارع بشراء االسهم
بِانتظار االخبار التي وصلت بالطرق التقليدية ،والتي مفادها أن ( )Wellingtonهو من ربح
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المعركة ،وأن التعديل الذي ط أر في السوق عبر ذلك الحدث ساعد ( )Rothschildفي بناء
ثروته (.)Wright, Badr, Weiss & Pickton, 2004
وفي مجال التسويق يعد الذكاء التنافسي مهماً كونه يعتمد على مجموعة من األفراد ذوي
مستوى عالي من الذكاء ،وهو األمر الذي يؤدي إلى االرتقاء في أداء المنظمة ،وعملية التخطيط
االستراتيجي فيها ،ففي عام ( )1966اقترح ( )William Fairتشكيل وكالة ذكاء مركزية
( )Central Intelligence Agencyضمن المنظمة تتبنى مهام جمع ،وعرض ،وترتيب،
ومعالجة ،ونشر المعلومات ،ومنذ ذلك الوقت تبلور المقترح في صيغة هيكل عمل يضم وظائف
مسؤولة بشكل مباشر عن جمع المعلومات ،ومعالجتها ،ونشرها (صالح ،وآخرون .)2010
في مجال اإلدارة تمت دراسة المفهوم لفترة طويلة تحت عناوين مختلفة ،على سبيل المثال
عبارة المسح البيئي ،والتي ركزت على كيفية قيام المديرين التنفيذيين بمسح بيئة منظماتهم،
وبالمثل مع مرور الوقت استخدمت تسميات أخرى في الدراسات السابقة لوصف الذكاء التنافسي،
وتشمل :ذكاء األعمال ،وتحليل المنافسين ،ومعلومات السوق & Tej Adidam, Banerjee
).)Shukla, 2012
ولم يقتصر استخدام الذكاء التنافسي على مستوى االفراد ،واالنشطة بل امتد على مستوى
الدول إذ تشير العديد من األدبيات ذات الصلة كدراسة ) ،)Dishman & Calof, 2008و
دراسة ) )Oliveira & Vieira, 2006أن هناك الكثير من البلدان ومن أبرزها (الواليات
المتحدة ،واليابان ،وفرنسا) تعد في مقدمة الدول التي تبنت ،واستخدمت الذكاء التنافسي في
المنظمات ،حيث حظي بمكانة مرموقة ،وأصبح من دعائم نظام العمل ،وأسلوب رئيسي في
كسب الميز التنافسية للمنظمات هناك ،وكما تعد السويد من البلدان الرائدة في هذا النمط من
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الذكاء ،وأن للبنوك التجارية السويدية دو اًر هاماً في هذا الجانب مع الحكومة السويدية ،وسفاراتها
حول العالم ،فضالً عن قيام جامعة ( )Lundالسويدية بعرض أول شهادة دكتو ار في الذكاء
التنافسي ،هذا كان على المستوى الدولي ،أما على مستوى القارات فيبدوا أن قارات آسيا ،وأوروبا
قائدة في مجال الذكاء التنافسي حيث أن معظم دول القارتين تمتلك ميزة فطرية بشأن الذكاء
التنافسي ،وذلك من خالل تقييم معلومات ثقافتهم الوطنية ،وذكائهم ،وعملهم وفق األسلوب الفرقي
(صالح ،وآخرون .)2010
ويرى الباحث إن الذكاء التنافسي أداة استراتيجية مهمة للمنظمات ،وله الدور الكبير في
الكشف المبكر عن المنافسين المحتملين ،وبما يضمن استباقهم ،وكسب الميزة التنافسية.

( :)2.2.3مفهوم الذكاء التنافسي:
لقد تباينت المفاهيم المتعلقة بالذكاء التنافسي بين الباحثين حيث تشير الدالالت النظرية
إلى عدم وجود اتفاق على مفهوم محدد ،حيث قدمته دراسة ( (Johnson, 2005بانه عملية
رصد ،ومراقبة المنافسين في أسواق محددة ،وبأي موقع كانوا ،وبالتالي جمع المعلومات المتعلقة
بقابلية المنافسين ،ونواياهم بطرق قانونية ،وأخالقية ،وتحليلها وفق خطوات متسلسلة تبدأ
بالتخطيط ثم تحديد المنافسين ،وتشخيص القدرة على تحليل المنافسين.
وأشارت دراسة ( Dishman & Calof (2008للذكاء التنافسي بانه عملية تتضمن
حشد ،وتحليل ،وايصال المعلومات البيئية للمساعدة في اتخاذ الق اررات االستراتيجية ،بل هو
المرتكز األساس في عملية اتخاذ القرار االستراتيجي.
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وذكرت دراسة كل من ( Milewicz, Sahaym & Mariadoss (2014أن الذكاء
التنافسي هو عملية تفسيرية تركز على العوامل البيئية التنافسية التي تؤثر على إداء المنظمة،
وق ارراتها االستراتيجية ،وبالتالي فهي ضرورية للميزة التنافسية لتلك المنظمات ،ونجاحها.
ووضحه كل من ) Wheelen, Hunger, Hoffman & Bamford (2018إلى إنه
عملية تحليلية لتحويل البيانات غير متكاملة عن المنافس إلى معرفة مفيدة ،ودقيقة عن مواقعه،
وأدائه ،وقدراته ،وتوجهاته ،بالتالي هو برنامج رسمي لجمع المعلومات عن منافسي المنظمة بما
يخدم عملية صنع القرار االستراتيجي االفضل.
وبينت دراسة ) Tolla (2019الذكاء التنافسي بأنه أداة إدارة استراتيجية في المقام األول
تهدف إلى المساعدة في اتخاذ الق اررات من خالل توفير معلومات عن بيئة األعمال ،من خالل
جمع ،وتحليل ،ونشر المعلومات ذات الصلة بمتطلبات صنع القرار االستراتيجي.
وفي ذات السياق وضحت دراسة ) Köseoglu, et. al., (2019مفهوم الذكاء التنافسي
بأنه عملية التخطيط ،وجمع البيانات بصورة أخالقية ،وقانونية ،ومعالجة تلك البيانات المتحصلة
من ،وعن البيئة الداخلية ،والخارجية للمنظمة إلى معلومات مفهومة لِمساعدة صناع القرار في
اتخاذ ق ارراتهم المثلى ،وكسب الميزة التنافسية.
بأنه أنشطة ُمخططة تبدأ من داخل المنظمة من خالل
ويصف الباحث الذكاء التنافسي ُ
أهمية امتالكها وعياً تنظيمياً مالئماً بشأن الذكاء التنافسي ،وآلية عمله فضالً عن باقي
انشطته المهمة من جمع ،وتحليل البيانات المتعلقة بالمنافسين ،وتقييمها ،ومعالجتها إلى
معلومات صالحة ،ومعارف لالستفادة منها في صناعة القرار االستراتيجي األنسب.
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( :)2.2.4أهمية ومنافع الذكاء التنافسي:
إن المنافسة االقتصادية العالمية في إطار اقتصاد المعرفة في ازدياد مستمر في ظل بيئة
تنافسية يسودها حالة من الالتأكد البيئي ،فأن العديد من منظمات األعمال بدأت ببناء الذكاء
التنافسي الخاص بها من أجل دعم عملية صنع القرار لِمتخذيه ( Tej Adidam,et. al.,
.)2012
للذكاء التنافسي منافع ،وقيمة كبيرة لمنظمات األعمال ،وخاصةً في صياغة االستراتيجية
من خالل فهم المنظمة لصناعتها ،ومنافسيها ،وبهذا يعد الذكاء التنافسي جوهرياً في التحليل
االستراتيجي لألعمال ،والحد من حالة االنجراف االستراتيجي ،وكذلك يسهم في تحديد مجاالت
التحسين ،والفرص ،والمخاطر (صالح ،وآخرون.)2010 ،
إن المنفعة األكثر شيوعاً للذكاء التنافسي تتمثل في قدر ِ
ته على بناء معالجة للمعلومات،
وبما يساعد المنظمة في تحديد العديد من الجوانب الخاصة بمنافسيها كنقاط الضعف والقوة،
واالستراتيجيات ،واألهداف ،وان قيمة ،وأهمية الذكاء الناتج عن أنشطة الذكاء التنافسي يمكن أن
تقاس بواحدة ،أو أكثر من المعايير التي بينتها دراسة ( ،)Boss, 2008وكالتالي:
 الدقة  :Accuracyينبغي أن يتم تقييم كل المصادر ،والبيانات ،وذلك الحتمالوجود خطأ تقني ،أو سوء فهم.
 الموضوعية  :Objectivityعدم تأثرها بالتحيزات الشخصية ،والذاتية،ومصداقيتها العالية.
 قابلية االستخدام  :Usabilityينبغي أن تكون بشكل يسهل من الفهم ،والتطبيقالفوري.
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 مناسبة  :Relevanceموائمتها لمتطلبات متخذ القرار. االستعداد  :Readinessينبغي أن تحقق أنظمة الذكاء التنافسي االستجابةلمتطلبات الذكاء الحالي ،وذلك بالنسبة لمتخذي القرار في مستويات المنظمة
كافة.
 التوقيت  :Timelinessالذكاء ينبغي أن يكون موزع في الوقت الذي يكون فيهالمحتوى مازال صالحاً في ظل ظروف متخذ القرار.
وكما أن هناك جوانب أُخرى ألهمية ومنافع أنشطة الذكاء التنافسي ُيمكن تلخيصها بالتالي:
 هو أحد جوانب التعلم التنافسي ،والمعرفة التنافسية؛ وكذلك يدعم صناعة ق اررات المنافسة
ألنه ظهر ببروز حاجة المنظمات لطرائق منهجية في جمع المعلومات عن المنافسين،
وتحليلها ،ومعالجتها (.)Wheelen, et. al., 2018
 يعبر عن القيمة المضافة المعتمدة في تطوير منظمات األعمال ،وأبحاث السوق،
والتخطيط االستراتيجي ،ويرفد المديرين حول ما ينوي المنافسين فعله ،ويطور المعرفة
بالسوق ،والعالقة بين وظائف المنظمة ،ويحسن جودة المنتجات إزاء المنافسين ،وبما
يضمن تحسين األداء بشكل عام ،فضالً عن دوره الواضح في المنظمات الدولية على
مستوى المنظمة ،ووحدات أعمالها في تحقيق ميزة تنافسية على أساس كفاياتها الجوهرية
(.)Johnson, 2005
 يعد الذكاء التنافسي أداة عملية لتطوير استراتيجية األعمال ،والتنافس الناجح في بيئة
األعمال ،وتشخيص أساليب نقل حصص السوق على نحو مربح ،ومتسق من منافسين
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محددين إلى المنظمة ،وابراز الذكاء كجزء فاعل من عملية الصياغة االستراتيجية
(.)Catena, 2005
 يلعب الذكاء التنافسي الدور الهام في اعادة هيكلة المنظمة إلبقاء قدراتها التنافسية قائمة
في األسواق العالمية (صالح ،وآخرون.)2010 ،
إنه ُمهم،
اتساقاً مع ما سبق يرى الباحث إن الذكاء التنافسي ليس ُمفيداً فحسب ،بل ُ
وضروري لعملية التخطيط االستراتيجي ،من خالل تحليل نقاط القوة والضعف للمنظمة،
وجهض التهديدات المحتملة من المنافسين ،واستغالل الفرص المتاحة ،وهذا ما يؤدي إلى
تحسين االداء بشكل عام ،وتحسين التنافسية ،وبالتالي كسب الميزة التنافسية.

( :)2.2.5أهداف الذكاء التنافسي
أن الغاية من الذكاء التنافسي هو تقديم معلومات مركبة ،ومقيمة ،ومعالجة من البيئة
الخارجية لتلك المنظمة ،وحولها من أجل مساعدة المديرين في صنع القرار االستراتيجي ،وتحقيق
الميزة التنافسية ،وتتأثر مساهمة الذكاء التنافسي في المنظمة بالوعي التنظيمي لِصناع القرار،
والثقافة التنافسية لديهم ،ودعم اإلدارة الذي يضفي الشرعية ،واألهمية (.)Maune, 2014
وفضالً على إن الذكاء التنافسي محور مهم في عملية جمع البيانات ،وتحويلها الى
معارف ،ومعلومات تخدم صانع القرار في عملية صياغة االستراتيجية ،فقد أشارت كذلك دراسة
كل من ) )Rouach, Daniel, Santi & Patrice, 2001أن للذكاء التنافسي أهدافاً أخرى كما
موضحة في الشكل (:)2-2
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الشكل ( )2-2المصدر :من إعداد الباحث استناداً إلى دراسة ((Rouach, et. al., 2001
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وذكر ( Jaworski, Bernard, Macinnis, Deborah, Ajay & Kohli (2004أن
الهدف الرئيسي من الذكاء التنافسي هو مراقبة البيئة الخارجية المحيطة للمنظمات ،وبالتالي هو
مدخل حاسم لعملية التخطيط االستراتيجي ،وأشار إلى أن العناصر األساسية لتوليد الذكاء داخل
أي منظمة يتم عبر أربعة أقسام أساسية ،وكما موضحة في الشكل (: )2-3

الشكل ( )2-3المصدر :من إعداد الباحث استناداً لدراسة )(Jaworski , et. al., 2004
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ويرى الباحث أن الهدف الرئيس من الذكاء التنافسي هو التحليل االستباقي للبيئة
المحيطة بالمنظمة ،وبما يضمن جمع البيانات المهمة بشأن المنافسين ،وتحليلها ،ومعالجتها
إلى معلومات واضحة ،ومعارف متخصصة تخدم عملية صياغة االستراتيجية األنسب لها،
وتالفيها حالة االنجراف االستراتيجي.

( :)2.2.6أبعاد الذكاء التنافسي
تم اعتماد األبعاد التي حددت من خالل الجدول رقم ( ،)1-1فضالً عن كونها أكثر
مالئمة لمجتمع الدراسة ،وهذا ما أكدته المقابالت المهيكلة التي أجراها الباحث مع عدد من
البنوك المبحوثة ،والتي أكدت مالئمة هذه االبعاد مع بيئة العمل البنكي ،وكما مبين ذلك في
الملحق رقم ( ،)1-1والشكل ادناه يوضح االبعاد المعتمدة:

الوعي التنظيمي

العملية

المعالجة

ابعاد الذكاء التنافسي

الشكل ( )2-4أبعاد الذكاء التنافسي .المصدر :من إعداد الباحث
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 .1الوعي التنظيمي (:)Organizational Awareness
ينظر إلى الوعي التنظيمي بأنه العامل الحاسم في تسهيل التعاون ،وتبادل المعرفة بين
موظفي المنظمة ،والوعي التنظيمي هو فهم ألنشطة اآلخرين ،والذي يوفر سياقًا لنشاط الموظف
الخاص ،ويتم استخدام هذا السياق لضمان أن المساهمات الفردية وثيقة الصلة بنشاط المجموعة
ككل (.)Kim, et. al., 2019
وقدمته دراسة العنزي ( )2014بأنه أحد مقاييس تقييم األداء من خالل قدرة صانع القرار،
أو القائد علـى إدارة التغييـر التنظيمـي إلـى صـالحه ،وصـالح المنظمـة ،وكفـاءة العامـل ،والبحـث
في ما إذا كان هنالـك فجـوة بـين اإلدراك ،والخبـرة ،وكيـف يمكـن تعزيـز إنتاجيـة الموظفين.
وكما أشارت دراسة ( Köseoglu, et. al., (2019أن توفير الوعي التنظيمي السليم
للمنظمة ،وتسهيل التعاون المتبادل بين كافة أفراد المنظمة يعتمد على امتالكها لتقنيات حديثة
تسهل تبادل المعلومات بين مستوياتها االدارية المختلفة ،وتضمن بذلك تبادل المعرفة بسالسة،
وفاعلية.
وبينت دراسة ) Murphy, (2016إلى أن الوعي التنظيمي هو أساس نجاح المنظمات،
وعنصر مهم في توليد الذكاء التنافسي حيث من الضروري أن يفهم جميع الموظفين الدور الذي
يلعبونه في النظام التنظيمي األكبر لهم.
وفسرت دراسة ) Badr, et. al., (2006أن المنظمات التي تعتبر صناعة الميزة التنافسية
أولوية استراتيجية لها ،البد عليها من توفير الفهم السليم ،والوعي التنظيمي المناسب بشأن
ممارسة العمليات االساسية داخل المنظمة ،فضالً عن تحفيز إدارة تلك المنظمات موظفيها
باإلفصاح عن مبادراتهم التنافسية.
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بأنه أحد اال نشطة الذهنية الواجب اعتمادها من قبل
ويصف الباحث الوعي التنظيمي ُ
المنظمة؛ وذلك من خالل دعمه ألنشطة الذكاء التنافسي ،وتوفير االستيعاب الالزم لموظفيها،
فضالً عن تشجيع تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف اقسام المنظمة ،وبالتالي الدعم الكبير
في تحقيق الميزة التنافسية.

 .2العملية (:)Process
يتطلب الذكاء سياسات ،واجراءات مناسبة ،وبنية تحتية رسمية ،أو غير رسمية حتى يمكن
الموظفين من االسهام بشكل فاعل في نظام الذكاء التنافسي وكذلك الحصول على فوائد عملية
الذكاء ،فضالً عن كسب المنافع الناتجة عنه ،يشير أغلب المؤلفين إلى أهمية عملية الذكاء؛
وذلك لتحويل البيانات التي تم جمعها إلى ذكاء (صالح ،وآخرون.)2010 ،
وقدمت دراسة ) Viviers, Saayman & Muller (2005بعد العملية أيضاً بأنها
المرحلة التي يتم من خاللها توجيه االجراءات ،والبنى التحتية رسمية ،أو غير رسمية الالزمة
لِجهود الذكاء التنافسي بما يضمن أن يتم جمع ،وتحليل البيانات األساسية ،وتحويلها إلى
معلومات تسهم بمتطلبات صنع القرار االستراتيجي.
أن من المهم على المنظمة تبني اساليب تقنية حديثة في جمع البيانات عن منافسيها،
فضالً عن االعتماد على مصادر متنوعة في كيفية جمع البيانات التنافسية ،وذلك بما يضمن
استثمارها الصحيح لهذه البيانات المجمعة في رسم خارطتها التنافسية ،والتوجه الصحيح لها
(.)Köseoglu, et. al., 2019
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وبينت دراسة ) Gračanin, Kalac & Jovanović (2015أنشطة العملية بأنها أداة
ضرورية لجمع المعلومات عن البيئة المنافسة من خالل وضع اإلجراءات المناسبة ،وبناء نظام
معلومات يدعم هيكل اإلدارة ،وعملية صنع القرار التكتيكي ،واالستراتيجي للمنظمة.
كما وضحها كل من ( Nikolaos & Evangelia (2012بأنها مجموعة من األنشطة
التي تتضمن جمع البيانات األولية عن المنافسين المحتملين ،وتحليل هذه البيانات من أجل توليد
ذكاء عملي لصناع القرار االستراتيجي.
وأشارت دراسة ) de Almeida, et. al., (2016أن امتالك المنظمة لنقطة تنسيق
مركزية يتم من خاللها تلقي البيانات بشأن المنافسين المختلفين أمر في غاية االهمية إلتمام
عملية الذكاء التنافسي ،ورسم التوجه التنافسي الصحيح لتلك المنظمة.
ويصفها الباحث على أنها مجموعة من االنشطة الضرورية لدعم جهود الذكاء التنافسي
من خالل جمع البيانات عن المنافسين المحتملين ،وترجمتها إلى معلومات تخدم عملية صنع
القرار االستراتيجي.

المعالجة (:)Processing
ُ .3
أكدت دراسة ) Alliance (2004على الدور المهم للمعالجة في عمل الذكاء التنافسي من
خالل تقييم المعلومات المجمعة ،وتنظيم تلك المعلومات ،وعزل الصالحة منها لالستفادة منها في
صنع القرار االستراتيجي ،وذلك ألنه من المحتمل أن يتم جمع معلومات ذات غير صلة عند
مراقبة البيئة المحيطة ،وفي نفس السياق أشارت دراسة ( )Wright, et. al., 2009للمعالجة
بأنها األلية التي يتم من خاللها تقييم أنشطة الذكاء التنافسي ،وتقييم مدى فاعلية المعلومات التي
تم تقييمها في عملية صنع القرار ،ويكون صانع القرار هو المسؤول عن هذا التقييم الناتج من
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أنشطة الذكاء التنافسي ألن التغذية الراجعة من صانع القرار تكون في غاية االهمية في تطوير،
وتحسين خطط الذكاء التنافسي مستقبالً.
وأشارت دراسة ) Tolla (2019أن الوظيفة االساسية ألنشطة المعالجة هي تنقيح موثوقية
مصادر المعلومات المجمعة ،وبشكل مستمر للتأكد من دقتها ،وصالحيتها لالستفادة منها في
عملية صنع القرار االستراتيجي.
كما بينها ُكل من ( Nikolaos & Evangelia (2012بأنها أداة تنظم ،وتنفذ ،وتحافظ
على آلية اللتقاط ،وتخزين المعلومات ،وفرز تلك المعلومات التي تم جمعها ،وتخزينها في قاعدة
للبيانات بحيث يسهل من خاللها تدقيق ،ومعالجة هذه المعلومات المصنفة في نسق إلكتروني
منظم إلى معارف وذكاء.
يشار إلى المعالجة بأنها أداة لتصنيف ،وتنظيم ،وترتيب المعارف التي تم جمعها ضمن
فئات مختلفة تالئم أنواع الق اررات االستراتيجية التي سوف تتبناها المنظمة الحقاً (Wright, et.
).al., 2009
وفي ذات االمر وضح ( Calof (2017المعالجة بأنها أداة رئيسية في أنشطة الذكاء
التنافسي يتم من خاللها التأكد من صالحية البيانات التي تم جمعها ،وتحويلها إلى معلومات
استخباراتية قابلة للتطبيق يمكن االعتماد عليها في عملية صنع ،واتخاذ القرار االستراتيجي.
وبهذا الصدد أشارت دراسة ) de Almeida, et. al., (2016أن أهمية أنشطة المعالجة
تكمن في تحويل المعلومات المتحصلة إلى معارف متخصصة؛ وبذلك تستفاد منها المنظمة في
صياغة االستراتيجية المالئمة ،وتحديد الخيار االستراتيجي األنسب في عملية صنع القرار،
وبالتالي تحقيق االهداف المنشودة.
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ويفسرها الباحث أنها مجموعة االنشطة الضرورية التي يجب ان توفرها المنظمة في
تحديد خيارها االستراتيجي االنسب؛ وذلك من خالل تحويل البيانات المجمعة إلى معلومات،
ومعارف تخدم عملية صنع القرار االستراتيجي ،وتقييم ،وتصنيف هذه المعارف إلى فئات حسب
الق اررات التي ستتخذها المنظمة.

(  :) 3.2االنجراف االستراتيجي ()Strategic Drift
( :)3.2.1مقدمة
في عالم األعمال المعاصر سريع التغير من النادر رؤية المنظمات التي تنجح في البقاء
عندما ال تكون ديناميكية من الناحية االستراتيجية ،وبالتالي االستراتيجيات التي تعتمد عليها تلك
غالبا ما تفقد تأثيرها في ظل هذه التغيرات في البيئة العامة لها ،والتي
المنظمات لتحقيق النجاح ً
يسودها حالة كبيرة من الالـتأكد ،فضالً عن عامل الثقافة التنظيمية لها ،ودور قادتها في التعامل
مع مثل هذه األزمات ،والتي تؤثر سلباً على األداء مما ينتج عنها حالة االنجراف االستراتيجي.

( :)3.2.2نشأة وظهور مفهوم االنجراف االستراتيجي
تم تقديم مفهوم االنجراف االستراتيجي ألول مرة في عام ( )1988من قبل Johnson
بتداء من مفهوم التزايد
( ،)Johnson, Scholes & Whittington, 2008والذي جادل ا ً
بناء على وجهة
المنطقي بأن المديرين يبنون مخاوفهم من المحفزات الخارجية ،وفهمهم للبيئة ً
نظر متجانسة ،ومستقرة إلى حد ما ،وبالتالي فإنها تميل إلى ضبط استراتيجية المنظمة تدريجياً،
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واعتماداً على وجهة نظرهم المسبقة دون وعي مسبق ،قد ينحرف مسار التطور االستراتيجي هذا
في نهاية المطاف عن مسار تنمية البيئة ،مما يؤدي بالمنظمة إلى وضع االنجراف االستراتيجي
(.)Joseph & Cox, 2015
ِ
مفهومه لالنجراف االستراتيجي بِاعتباره الفشل
بعدها قام أيضاً ( )Johnsonبتنقيح
التدريجي لالستراتيجيات الحالية في معالجة الوضع التنافسي للمنظمة ،ومع ذلك ،ومع مرور
الوقت إذا استمر االنجراف االستراتيجي فستظهر أعراض واضحة منها :تراجع األداء المالي،
وخسارة المنظمة لحصتها السوقية بالنسبة للمنافسين ،وانخفاض في سعر السهم ( Johnson, et.
.)al., 2008
في الواقع هناك مفارقة التي أطلق عليها ( )Millerاسم (( )Icarus Paradoxمفارقة
إيكاروس) بأن تصبح المنظمات ضحية لنجاح ماضيها ،وهو مصطلح يشير إلى ظاهرة فشل
األعمال بشكل مفاجئ بعد فترة من النجاح الواضح حيث يحدث هذا الفشل من خالل العناصر
ذاتها التي أدت إلى نجاحها األولي (. (Miller, 1990
مما تقدم أعاله يتبين أن ظهور مفهوم االنجراف االستراتيجي ُمرتبط جداً بالقصور
الواضح لقادة المنظمات في التعامل الجاد مع التطورات المستمرة للبيئة المنافسة ،وفشلهم في
تحليل البيئة المحيطة ،واالعتماد على استراتيجيات ،وأنظمة لم تعد تالئم والتقدم الهائل في
بيئة المنافسة الحالية فضالً عن القصور في الثقافة الداخلية لمنظماتهم.
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( :)3.2.3مفهوم االنجراف االستراتيجي
قدمت دراسة ) Giligan & Wilson (2009االنجراف االستراتيجي بأنه فشل قادة
المنظمات في توقع شكل التغيرات للبيئة الخارجية في وقت مبكر بما فيه الكفاية عن طريق
تعديل مسارها الحالي ،وبالتالي فإن أكثر االستراتيجيات السابقة ،والتي كانت تضفي نجاحاً
ستؤدي حتماً إلى االنجراف ،والفشل.
وكما وضح ) Zafirova (2014االنجراف االستراتيجي بأنه الميل في استراتيجيات
التطوير التدريجي على أساس التأثيرات التاريخية ،والثقافية للمنظمات ،والتي ال تنجح في أن
وغالبا ما يتبعه
تكون في خطوة مع البيئة المتغيرة ،األمر الذي يؤدي إلى حدوث أزمة تنظيمية،
ً
اضمحالل لتلك المنظمات ،أو إفالسها ،وأشارت دراسة ) (Lee, 2015لمفهوم االنجراف
االستراتيجي بانه حالة االختالل ،وعدم التكافؤ بين االختالفات االستراتيجية للمنظمة ،والتغيرات
البيئية ،وأن هناك ميل لتطوير االستراتيجيات القائمة من قبل قادة هذه المنظمات بشكل تدريجي
على التاريخ ،والثقافة السائدة ،ولكنها تفشل في الحفاظ على وتيرة النجاح مع إعداد األعمال
المتغيرة.
كذلك بينت دراسة ) Sammut‐Bonnici (2015مفهوم االنجراف االستراتيجي بانه عبارة
عن تدهور تدريجي للعمل التنافسي ينتج عنه فشل المنظمة في االعتراف بالتغيرات في بيئة
األعمال واالستجابة لها ،وكما أشارت دراسة ) (Maosa, 2015أن االنجراف االستراتيجي هو
انخفاض تدريجي للعمل التنافسي ينتج عنه فشل المنظمة في اإلقرار بالتغيرات في بيئة األعمال،
واالستجابة لها ،وهذا ما يؤدي إلى انخفاض األداء ،واالنتاجية.

45

وفي ذات الموضوع وضحت دراسة ) Gajere (2018االنجراف االستراتيجي بأنه التآكل
التدريجي لتكتيكيات ،واستراتيجيات المنظمة ،و بأنه النقطة الضيقة التي ستصل إليها تلك
المنظمات إذا ما التزمت باستراتيجياتها ،وتكتيكاتها الحالية دون أي إعادة تقييم لمواكبة
االتجاهات الحالية في ظل بيئة تنافسية شديدة التعقيد.
نه اال نهيار التدريجي في استراتيجيات
وبالتالي يصف الباحث االنجراف االستراتيجي با ُ
المنظمة التنافُسية الناتج من التحليل السيء لبيئة المنظمة المحيطة ،والقصور المعرفي
اعس قادة تلك المنظمات في التغيير من استراتيجياتهم الحالية ،وبما
الثقافي لها ،فضالً عن تَقَ ُ
يتناسب مع التغيرات التكنلوجية المستمرة ،وهذا بالتالي سيؤدي إلى خسارة تلك المنظمات
لحصتها السوقية ،والتراجع الكبير في إدائها المالي ،وخروجها من نطاق المنافسة.

( :)3.2.4عوامل حدوث حالة االنجراف االستراتيجي ومؤشراتها
يالحظ أن بعض المنظمات الناجحة تتجه نحو الفشل بشكل مفاجئ بسبب النجاح الظاهر
الذي أدى إلى زيادة الثقة ،وتهدئة مثل هذه المنظمات ،وبالتالي الخصائص التي أدت إلى
نجاحها ،مثل استراتيجيات العمل المجربة ،والحقيقية ،واإلدارة الشجاعة ،والمضمونة ذاتياً،
واإلجراءات المتبادلة ،والمزيج العام لجميع هذه العناصر عند استخدامها بكميات زائدة قد تؤدي
في نهاية األمر إلى انخفاض المبيعات ،واألرباح ،وحتى اإلفالس (.)Sullivan, 2013
وفقآ لدراسة ) Zafirova (2014هناك عامالن رئيسيان يفسران حاالت االنجراف
االستراتيجي للمنظمات :أوالً بيئة خارجية ديناميكية شديدة التعقيد ،وثانياً قصر النظر للقادة
إلدراك أن التعديالت التي أدخلت على استراتيجيات العمل لم تعد قادرة على متابعة التغييرات
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البيئية ،وبالنتيجة يؤدي االنجراف االستراتيجي للمنظمة إلى أزمة تنظيمية استراتيجية خطيرة حيث
تدل الممارسات السابقة المتكررة بأن إدارة قادة المنظمات غالباً ما تؤدي إلى الرضا عن النفس،
واختيار االستقرار االستراتيجي ،وبالنتيجة سقوطهم في فخ االنجراف ،وخسارة منظماتهم لمركزها
التنافسي ،وأيضاً بينت دراسة كل من ( )Joseph & Cox, 2015أن هناك أربعة عوامل رئيسية
وراء االنجراف االستراتيجي للمنظمات هي :فخ القيادة ،وفخ التمثيل الخاطئ ،والقوة والسلطة،
وفخ الذكريات الهيكلية.
وفي نفس اإلطار أشارت دراسة ) Troy (2015بأن حدوث حالة االنجراف االستراتيجي
في المنظمات يرجع إلى سببين مهمين ،األول هو بيئة خارجية معقدة ،وديناميكية بشكل متزايد،
والثاني قائد يفتقر إلى الخيال إلدراك أن التعديالت التي أدخلت على استراتيجيات العمل لم تعد
قادرة على متابعة التغييرات البيئية ،والتطورات المتسارعة في بيئة االعمال ذات المنافسة الحادة.
أنه من الصعب على المديرين إدراك االنجراف االستراتيجي من
من هنا يرى الباحث ُ
داخل المنظمة ،فالثقافة الداخلية ،والقصور الذاتي المعرفي سوف يضعفان الحكم ،والقدرة على
اودنا تساؤل ،ماهي
اكتشاف السلوك غير المنسجم مع البيئة الخارجية لها ،وبالتالي ُهنا ُير ُ
المؤشرات التي يحتاج المديرين إلى م ارقبتها لتشخيص االسباب وراء حدوث حالة االنجراف؟
أشار ( Sammut‐Bonnici (2015إلى أن االنجراف االستراتيجي يرجع إلى العديد من
عموما تحديد األسباب الدقيقة منها ،ولكن يمكننا القول أن
المشكالت الصغيرة  ،ومن الصعب
ً
هناك مجموعة من األعراض ،والمؤشرات التي يمكن مراقبتها لتنبيه المنظمة بذلك ،ومن أبرز
هذه األعراض:
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• مجموعة العقول المتجانسة للمستويات اإلدارية ومجلس اإلدارة ،والتي تعوق قدرة الخبير
االستراتيجي على التعرف على التغيرات الخارجية.
• الحفاظ على الوضع الراهن يتجه نحو مقاومة التغييرات داخل سلسلة القيمة للحفاظ على
األمور كماهي ،ولتثبيط االبتكار في:
}الهيكل التنظيمي ،والموارد البشرية ،واعتماد التكنولوجيا ،وابتكار المنتجات ،وسياسات
المشتريات ،وادارة االمدادات ،واإلدارة المالية ،والعمليات الداخلية ،وطرق التوزيع ،والتسويق،
والمبيعات ،وادارة عالقات العمالء{.
• عدم التركيز على البيئة الخارجية ،هذا السلوك من أعراض المنظمات التي تتمتع بمزايا هياكل
السوق االحتكارية ،أو احتكار القلة ،قد يكون التركيز الداخلي مكلفًا ،وهي من إشارات اإلنذار
المبكر باالنجراف االستراتيجي في المنظمات.
• انخفاض األداء ،هو إشارة متأخرة يتم اكتشافها عند حدوث الضرر بالفعل ،ويالحظ تدهور
األداء من خالل انخفاض اإليرادات ،وأسهم السوق النسبية ،والربحية ،والتدفق النقدي.
ويرى الباحث ان اسباب حدوث االنجراف االستراتيجي متعددة ،وتعود إلى الضعف في
مراقبة البيئة الخارجية للمنظمة ،والقيادة غير َجديرة لها ،فضالً عن القصور المعرفي ،والثقافي
الواضح لتلك المنظمات اللذان سوف يضعفان الحكم ،والقدرة على اكتشاف السلوك غير
المنسجم مع بيئة العمل داخل المنظمة ،فضالً عن االعتماد على نجاحات سابقة لم تعد تجني
ثمارها ،والتغير المستمر في بيئة األعمال اليوم.

48

( :)3.2.5نماذج االنجراف االستراتيجي
 أنموذج ()Segal-Horn, 2004
هناك ( )4مراحل لالنجراف االستراتيجي تمر فيها المنظمات كما فسرتها دراسة Segal-
بناء على
) ،)Horn, 2004حيث تبدأ بالمرحلة االولى ،وهو التغيير التدريجي ألعمال المنظمة ً
االعتماد على نجاحات الماضي ،وفي المرحلة الثانية تنتقل المنظمة الى حالة االنجراف
االستراتيجي؛ وذلك لعدم قيامها بإصالح التحيز تجاه اعتماد نجاحات الماضي ،فضالً عن عدم
مواكبة التغيرات المتسارعة في البيئة الخارجية لها ،وهذا يؤدي إلى تراجع االداء ،والفشل ,وفي
المرحلة الثالثة ،وهي مرحلة التقلب ،وعدم االستقرار تميل المنظمة الى مزيد من االنخفاض في
األداء ،وانخفاض الثقة باإلدارة العليا المتمثلة بالمدير ،وفي المرحلة الرابعة تصبح المنظمة
عاجزة جداً تحاول التغيير ،والنهوض مجدداً ،ولكنها تفشل بذلك مما يؤدي بها الى حالة
االنجراف االستراتيجي ،وبالتالي االضمحالل ،والتالشي .تم تلخيص مراحل االنجراف
االستراتيجي في الشكل رقم ( )2-5الموضح أدناه:
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الشكل رقم ( )2-5مراحل االنجراف االستراتيجي .المصدر :دراسة
(Segal-Horn, S. (2004) The Modern Roots of Strategic Management, European
)Business Journal, Vol. 16, No 4, pp. 133-142.

مما تقدم أعاله يرى الباحث أن النموذج وضح كيف ستفقد المنظمة تدريجياً مركزها
التنافسي بسبب اعتماد قادتها على استراتيجيات سابقة ال تواكب مجريات العمل حالياً،
والتطورات التنافسية المستمرة ،فضالً عن الضعف الواضح في تحليل البيئة الخارجية المحيطة
بها؛ مما يؤدي بالمنظمة الى االضمحالل والتالشي (حالة االنجراف االستراتيجي).
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 أنموذج ))Kotter & Rathgeber, 2006
عملت دراسة ) Kotter & Rathgeber (2006نموذجاً يوضح حالة االنجراف
االستراتيجي ،وكيف يمكن للمنظمات تجنبه ،حيث يبين الشكل ( )2-6الموضح أدناه كيف يمكن
للمنظمات أن تفقد تدريجياً بيئة أعمالها إذا فشلت في مواكبة سرعة التغيير:

الشكل ( )2-6نموذج االنجراف االستراتيجي .المصدر :دراسة
(Kotter, J.P., and Rathgeber, H. (2006). Our Iceberg Is Melting: Changing and
)Succeeding Under Any Conditions. Macmillan, New York.

يبين الرسم التخطيطي في الشكل ( )2-6أن هناك أربعة مراحل ( 1إلى  )4Bلزيادة
االرتباط بالتغيير التحويلي ،يمكن أن تنقذ فقط إحدى هذه المراحل الطويلة المنظمات من
االضمحالل ،والفشل مرحلة واحدة فقط من هذه المراحل هي (( )4Aأي بمعنى االنفجار الكبير
إلعادة التواصل) ،قادة المنظمات هم رواد التغيير في بيئة األعمال إما بـأفضل الممارسات (،)5
أو أفضل من أقرانهم ( ،)6حيث ببطء تبتعد المنظمات عن الركب قبل أن ترتكب في النهاية
أخطاء جسيمة ،وتفشل في النهاية في التعافي (كما هو مشار إليه في المسارين ،)B4 & A4
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أولئك الذين يحالفهم الحظ الستعادة الجميع لديهم شيء واحد مشترك ،هو تكييف التعلم
التنظيمي ،تلك التي ال تصيبها بشدة المنابر المحترقة ،و ذوبان الجبال الجليدية كما وصفها كل
من ( ، )Kotter & Rathgeber, 2006وهكذا تكتشف المنظمات الذكية منها االنجراف
االستراتيجي قبل وقت طويل من الوقوع في مواقف خطيرة ،وأيضا فإنها تتخذ هذه التحركات
بسبب ترحيل أكثر حكمة على منافسيهم ،فالمنظمات الداهية ،والمحنكة بارعة بشكل خاص في
تطبيق الدروس التي تعلموها سابقاً ،والتهرب من أخطاء الماضي ،وهي تحدد المخاطر غير
ضرورية التي تدمرها بسرعة عن طريق الموازنة الصحيحة بين محافظها االستثمارية ،وبين
أيضا بمهارة في فحص ،وتحليل بيئة العمل من أجل
المخاطر ،والفرص ،تتمتع هذه المنظمات ً
التغيير ،وتحويل هذا التغيير بسرعة إلى فرص نمو تعزز عالمتها التجارية ،وتزيد من إنتاجها،
نظر للتطور الضعيف لقدرات
وعلى العكس من ذلك ،فأن المنظمات غير ذكية تتخلف في األداء ًا
التعلم التنظيمية ،ومثل هذه المنظمات لديها حاصل ذكاء منخفض ،وبالتالي تفوتها اإلشارات
البارزة لعالمات العمل الداخلية ،والخارجية التي كان ينبغي عليها دفعها إلى الترحيب بالتغيير
(.)Joseh & Cox, 2015
مما تقدم يمكن للمنظمات تفادي حالة االنجراف االستراتيجي من خالل تمتع قادتها
بالذكاء ،والدهاء االداري ،وقدرتهم على التغيير الناجح ،والتحليل االستباقي لبيئة منظماتهم
الخارجية ،فضالً عن التعلم من اخطاء الماضي ،وصياغة استراتيجيات تتالئم والتطورات
التكنلوجية المستمرة.
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( :)3.2.6أبعاد االنجراف االستراتيجي
اعتمدت هذه الدراسة على األبعاد التي أشارت لها دراسة (Joseph & Cox (2015
نظ اًر لكونها حديثة ،وقابلة للقياس ،فضالً عن أنها أكثر مالئمة لمجتمع الدراسة ،وهذا ما أكدته
نتائج المقابالت المهيكلة التي أجراها الباحث مع عدد من البنوك المبحوثة ،والتي أكدت مالئمة
هذه االبعاد لبيئة العمل ،وكما مبين في الملحق رقم ( ،)1-1وهذه االبعاد تم توضيحها أدناه في
الشكل (:)2-7

فخ القيادة

فخ الذكريات
الهيكلية

فخ التمثيل
الخاطئ

الشكل ( )2-7أبعاد االنجراف االستراتيجي
المصدر :من إعداد الباحث .استناداً إلى دراسة )(Joseph & Cox, 2015
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 .1فخ القيادة (:)Leadership Trap
الفعالين يعرفون جيداً أن النجاح ،والبقاء على قيد المنافسة مهم جداً لحياة
أن القادة ّ
منظماتهم؛ لذلك من هنا يأتي الخطر الحقيقي عندما يبدأ القادة في االعتقاد بأنهم سبب النجاح
لمجموعتهم ،وأنهم أعلى من المجموعة؛ نتيجةً لذلك يسقطون في فخ هذا االعتقاد مما يؤدي
بمنظماتهم إلى حالة االنجراف االستراتيجي (.)Belmejdoub, 2015
أشارت دراسة ) Gachanja (2018أن القادة الذين يفتقرون إلى الخيال الواسع ،وبالتالي
عدم قدرتهم على استقراء المستقبل ،وأضف كذلك عدم امتالكهم الخبرة العملية ،والعلمية الكافية
هي من أعراض السقوط في فخ القيادة.
وبينت دراسة ( Joseph & Cox (2015أن النجاح المستمر يميل إلى تعزيز وجهات
نظر القادة ،ويربطهم بشكل صارم مع االستراتيجيات ،والعمليات التي أدت إلى النجاحات
السابقة ،وبالتالي فخ القيادة هو ميل هؤالء القادة ليصبحوا ذو ثقة مفرطة ،وعرضة لإلفراط،
واإلهمال ،وعرضة لصياغة االستراتيجيات القائمة على تفضيالتهم بدالً من الظروف التجارية
المتغيرة ،والعمالء ،والتغيرات التكنلوجية السريعة الحاصلة في بيئة المنظمة الخارجية ،مما يؤدي
الى انجراف استراتيجياتهم.
وفسرت دراسة ) Lucero & Ocampo (2019أن فخ القيادة هو افتقار قادة المنظمة
إلى الالمركزية في عملية صياغة االستراتيجية ،والتفرد في صنع القرار؛ والذي سيؤدي إلى بناء
استراتيجيات وفق تفضيالتهم الفردية بعيداً عن تفضيالت السوق واحتياجاته ،وما يصاحبه من
تغيرات مستمرة.
وفي نفس السياق أكدت دراسة كل من ( Davies, Brent & Davies (2012أن القيادة
الفعالة إلدارة المنظمات تتطلب قائد ذو عقلية تحولية استباقية تسعى لتحقيق مصلحة المنظمة
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دائماً من خالل صياغة استراتيجيات تالئم والتغيرات المتسارعة في بيئة االعمال التنافسية
للمنظمات ،وبالتالي تفادي انجراف منظماتهم.
أشارت دراسة ) Bass & Riggio (2006أن السقوط في فخ القيادة يعود إلى عدة عوامل
منها التفرد في صنع القرار ،وعدم اشراك وجهات النظر المختلفة للمستويات االدارية في المنظمة
عند الوقوع في مشكلة معينة ،وافتقارها لقنوات االتصال المفتوحة التي تمكن موهوبيها من
مختلف االقسام بمشاركة المعارف التي تخدم عملية صنع القرار االستراتيجي االنسب.
ويصف الباحث فخ القيادة بمجموعة السياسات التي يعول عليها قادة المنظمات في
صنعهم القرار االستراتيجي ،والمبنية على تفضيالتهم الخاصة ،والتي ال تواكب التغيرات
المستمرة في بيئة المنظمة المحيطة ،فضالً عن الثقة المفرطة بالنفس باعتقادهم انهم سبب
نجاح ،وبقاء المنظمة.

 .1فخ الذكريات الهيكلية (:)Structural Memories Trap
المنظمات مثل الناس ،لديها ذكريات ،وهي تنفذ االستراتيجيات الناجحة باستخدام األنظمة،
ونجاحا  ،كلما كانت مضمنة بشكل
رسوخا
واإلجراءات ،والبرامج ،فكلما كانت االستراتيجية أكثر
ً
ً
أكبر في مثل هذه البرامج  ،وسيتم تنفيذها بشكل روتيني وتلقائي ،ولكن هل االستمرار باالعتماد
على تلك االستراتيجيات سيؤدي بالمنظمة إيجاباً؟ (.)Miller, 1990
بينت دراسة ) Joseph & Cox (2015إن االستراتيجيات الناجحة السابقة تولد سياسات،
واجراءات في المنظمة عند االستمرار باالعتماد عليها تصبح المنظمات ضحية لنجاح ماضيها،
أيضا
قد يساهم تاريخ ،وثقافة ،ونجاحات أي منظمة في قدراتها االستراتيجية ،ولكن قد يؤدي ً
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مستقبالً إلى حدوث انجراف استراتيجي ،نتيجة لذلك تسقط المنظمات في فخ نجاحاتها السابقة
دون وعي ،ودراسة ،وتحليل للتطورات الحاصلة في بيئة االعمال السريعة التغير.
أشارت دراسة ) Hashem (2016أن استعانة المنظمات بصورة مستمرة بحلول سابقة
كانت لها القدرة في التعامل مع االزمات ،وااللتزام بإجراءات روتينية منذ زمن بعيد ،له مردود
سلبي على النتائج التنظيمية مستقبالً.
وكما جاء في دراسة ( De Cuffa, Kraemer & Steil (2020أن الذكريات الهيكلية
هي الوسائل التي تستخدمها المنظمات لالحتفاظ بمعارفها ،واستراتيجياتها السابقة التي حققت
نجاحاً في وقتها الماضي ،واعادة استخدامها في المستقبل بدون دراية ،أو دراسة لحجم التطور
الهائل في بيئة المنظمة الخارجية مما يؤدي بهم الى حالة االنجراف ،والفشل.
وأشارت دراسة ) Camisón & López (2011إلى الذاكرة الهيكلية بأنها الوسائل التي
تستخدم بها المنظمة المعارف ،واالجراءات من الماضي في األنشطة الحالية لها ،مما قد تؤدي
إلى مستويات سلبية من الفاعلية التنظيمية ،والقيادة االستراتيجية.
وفي ذات السياق وضح ) Jain (2020الذاكرة الهيكلية بأنها مجموعة األنشطة،
ٍ
لمنظمة ما ،وتم االستعانة بها في أنشطة
واالستراتيجيات التي تسببت بنجاحات في الماضي
المنظمة مستقبالً ظناً أنها ستؤدي الى نفس النتائج السابقة ،وبالتالي تأثيرها سيكون ِسلبياً على
األداء؛ ألنها قد تؤدي إلى ضمور التعلم في المنظمة ،وقصر النظر التنظيمي للقادة ،وهذا ما
ينتج عنه حالة االنجراف االستراتيجي لتلك المنظمات.
ويصفها الباحث بأنها مجموعة المعارف ،والسياسات ،واالجراءات التي كانت قد حققت
نجاحات في ما مضى للمنظمة ،ولكن عند االستعانة بها في الوقت الحاضر قد ال تتناسب
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والتطورات الهائلة المستمرة في بيئة العمل ،واالعتماد عليها سيؤدي إلى نتائج وخيمة منها
ضمور التعلم في المنظمة ،واالنجراف االستراتيجي لها.

 .3فخ التمثيل الخاطئ (:)Wrong Representativeness Trap
المنظمات التي تعتمد على قسم من أقسامها الوظيفية يعتبر(النجم) لديهم ،بمعنى األفضل،
وجعله يمثل باقي أقسام تلك المنظمة ويجب أن تحذو حذوه ،تقع في فخ التمثيل الخاطئ ،فعلى
سبيل المثال كيف يمثل قسم التسويق في منظمة ما ،جميع األقسام االدارية االخرى؛ فلكل قسم
وظيفي أهدافه وغاياته واستراتيجية أعمال خاص به ،وبالتالي هو انحياز متجذر في الميل إلى
التعميم من عينة صغيرة إلى مجموعة كبيرة (. )Hill & Jones, 2013
أشارت دراسة ) Kassim, Khalib & Shoid, (2016أن اعتماد ثقافة موحدة مع جميع
االقسام هو احد اوجه القصور الثقافي الداخلي للمنظمة ،فضالً عن االلتزام بسياسة موحدة
للتحفيز دون مراعاة االختالفات التنظيمية هي أحد أوجه التمثيل الخاطئ لتلك المنظمات.
كما بينت دراسة ) Bendak, Shikhli & Abdel-Razek (2020أن اعتماد اهداف
موحدة لجميع اقسام المنظمة ،وتعميم استراتيجية موحدة على مستوى االقسام االدارية سينتج عنه
حالة من التحدي ،والصراع الذي بالتالي سيؤدي إلى تشتت البنك ،وانجرافه عن مسار النجاح.
ويصفها الباحث بأنها القصور الواضح في ثقافة المنظمات؛ وذلك من خالل تفضيل تلك
المنظمة لقسم معين ،واعتباره القسم االجود ،وأن باقي االقسام سوف تتبع هذا القسم ،مما
يؤدي إلى نشوب حالة من الصراع ،والمنافسة بين اقسام المنظمة الواحدة ،وبالتتالي التحول
من مبدأ التكامل في العمل إلى مبدأ التمايز ،والذي سيضر بالمنظمة َك ُكل ،ويؤدي بها إلى
حالة االنجراف االستراتيجي.
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( :)4.2رأس المال السياسي المنظمي ()Organizational Political Capital
( :)4.2.1مقدمة
منظمات األعمال اليوم أضحت مجموعة من االئتالفات ،والمصالح من أجل تحقيق
غاياتها ،والحد قدر االمكان من حاالت الالتأكد في ظل بيئة معقدة العامل الوحيد الثابت فيها هو
التغيير ،ولذلك أصبح السياق السياسي داخل المنظمة وحولها من أولويات تلك المنظمات ،وأحد
رؤوس أموالها في كسب الميزة التنافسية من خالل ما ينتجه من دعم لألفراد ،والمجموعات ذات
العالقة ،والحصول على الموارد الثمينة ،وتخصيصها العادل ،ناهيك عن أقناع االخرين لقبولهم
التغيير الضروري من خالل بناء التحالفات ،وشبكات االتصال الفعالة.

( :)4.2.2ظهور السياسة ورأس المال السياسي في مجال العمل المنظمي
يرجع دخول كلمة السياسة في دراسات علم اإلدارة منذ عقود طويلة ،ومنذ ذلك الحين
ظهرت الكثير من الدراسات التي تتحدث عن أهمية السياسة في إدارة االعمال ،وعلى أنها وسيلة
لتحقيق غايات المنظمة ،وحل للنزاعات بين الجماعات (.)Mintzbirg, 1983
منذ أكثر من عقدين من الزمن ،طالب ) (Pfefferبمنظور سياسي للمنظمات التي أدخلت
المهارة السياسية ككفاءة حاسمة لتحقيق الفعالية في البيئات الغامضة ،والمضطربة في كثير من
األحيان للمنظمات السياسية ،وكما وصف السياسة التنظيمية بأنها أنشطة تتخذها المنظمات من
أجل امتالك ،وتنمية الموارد المختلفة ،واستخدامها للحصول على أتم النتائج في غضون حالة
كبيرة من الالتأكد تعيشها منظمات األعمال ،وكما أنها غاية ،أو وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة
بما فيها حل الصراعات بين مختلف االفراد ،والجماعات ). (Pfeffer, 1981
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كذلك في دراسات علم االجتماع السياسي كان هناك أيضاً إشارة للخصائص التي يتميز
بها االفراد البارعين في السياسة التنظيمية (ابراش ،)1998 ،وكما مبينة أدناه:
 االهتمام بكافة جوانب العمل ،والمناقشة والتواصل مع جميع االفراد ،وتقديم الدعم الالزملهم بغية تحقيق االهداف المشتركة معاً.
 المعرفة ،وااللمام في التعامل مع المواقف الظرفية. المبدأ ،بمعنى أن ال تكون غايته تحقيق المصلحة الشخصية ،بل تكون انصياعاً ،وايماناًمنه بمبدأ يرتبط بتحقيق مصالح ،وغايات المنظمة بشكل عام.
فضالً عن ما تقدم كانت لنظريات الشبكة االجتماعية أيضاً الحصة في التطرق إلى رأس
المال السياسي المنظمي ،حيث أشارت دراسة ( (Granovetter, 1982بأن الجانب الرئيسي
لرأس المال السياسي هو قوة العالقات ،وقدمت دراسته هذه حول النظرة القائمة للمنظمة على
االستراتيجية من خالل دمجها مع اعتبارات قدرة المنظمات المحددة ،وتحرت عن التأثير الفعال
لرأس المال السياسي على مستوى المنظمات كطريقة مهمة للبحث عن الموارد الثمينة.
يمكن فهم األشكال المختلفة لرأس المال على أنها رأس مال سياسي ،ومخزون للموارد
الثمينة التي يمكن اكتسابها ،واستخدامها بشكل فعال من قبل الفاعلين االجتماعيين لبناء قوتهم
وقوتهم ،وبالتالي فإن الحصول على أصناف رأس المال ،ونشرها هي عملية سياسية مماثلة
الستثمار رأس المال المالي ،واستخدامه لتوليد اإليرادات (: Astley & Zajac,1990
.)Ocasio, 2002
اتساقاً مع ما سبق يرى الباحث أن لرأس المال السياسي المنظمي أثر ُمهم في تطور،
ونجاح إدارة المنظمات في البحث عن الموارد الثمينة ،وكسبها وتنميتها ،أضاف ًة للحد قدر
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االمكان من حاالت الالتأكد ،والغموض التي تسود بيئة االعمال من خالل خلق التفاهمات،
والعالقات المهمة مع مختلف القوى ،واالفراد ذوي العالقة بغية تحقيق االهداف ،والمصالح
المشتركة.

( :)4.2.3مفهوم رأس المال السياسي المنظمي
ركز االستخدام المبكر لمفهوم رأس المال السياسي في المنظمات على الموارد االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية المتاحة لألفراد ،والمجموعات لممارسة السلطة بشكل مختلف في
المنظمات ( ،)Ocasio, 2002وكذلك بينت دراسة كل من ))Harvey& Novicevic, 2004
مفهوم رأس المال السياسي المنظمي من منظور القيادة الدولية بأنه القدرة التي يتمتع بها قادة
ِ
امكانيته التقليل
المنظمات إلزالة العقبات التي تعترض التعاون ،والمصالح المشتركة من خالل
من حدة مستوى الصراع ،والعواقب المخلة بين الشركات التابعة األجنبية.
وفي نفس السياق أشارت دراسة ) Harris & Brouer (2009عن رأس المال السياسي
المنظمي بأنه مجموعة األفراد الذين يتمتعون بالقدرة على الفهم الجماعي ،والتواصل ،والتأثير في
اآلخرين ،والحصول على الموارد المهمة ،واستخدامها بما يضمن الحد من الحاالت السلبية التي
تؤدي بالمنظمة الى الفشل ،واالنجراف االستراتيجي لها.
كما وضحت دراسة ) Nee & Opper (2010رأس المال السياسي المنظمي بأنه أحد
أشكال رأس المال ،ويشترك معه في جودة االنتاجية بقدر يتيح تحقيق المصالح التي تتطلع لها
المنظمة ،وأن رأس المال السياسي يشبه رأس المال االجتماعي من حيث أن هذه األشكال من
رأس المال تتراكم في العالقات

الترابطية.
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وأيضاً فسرت دراسة (Being, Davison, Minor, Novicevic & Frink (2011
رأس المال السياسي المنظمي بأنه قدرة األفراد في الحصول على أعلى قدر ممكن من األداء،
وتحقيق غايات ،وأهداف المنظمة مما ينعكس إيجاباً في نجاح استراتيجياتهم ،وتفادي االنجراف؛
وذلك من خالل امتالك ِهم شخصية قيادية ذات عقلية ،ومهارة سياسية.
وأشار صالح ( )2012إلى رأس المال السياسي المنظمي بأنه مجموعة من االنشطة
الشخصية ،وغير رسمية ،والتي تتم احياناً بشكل غير معلن ،وتهدف إلى اكتساب نفوذ شخصي،
أو تعزيز الموقف الفردي بغية تحقيق غايات شخصية ،أو جماعية داخل الكيانات االجتماعية
عبر استخدام لغة الحوار ،والدبلوماسية ،والذكاء.
يمثل التخطيط ،وتحديد األولويات العناصر األساسية لرأس المال السياسي المنظمي،
والذي ف ِسر على أنه مورد يمنح المجتمعات القدرة على التعبير عن مصلحة مشتركة ،والتأثير
على عملية صنع القرار االستراتيجي ،حيث يشمل مجموعة من العمليات التي تؤدي إلى التعبير
عن مصلحة مشتركة ،وتشكيل أهداف مشتركة ،واإلجراءات التي تعمل من خاللها الجهات
معا لتقديم مطالبات بشأن الحصول على أفضل الموارد (McDonald, Kirk-Brown,
الفاعلة ً
). Frost,Van Dijk & Rainnie, 2013
وفي واحدة من أحدث الدراسات لرأس المال السياسي المنظمي قدم مفهومه كل من
) )Ocasio, Pozner & Milner, 2020بأنه مجموعة متنوعة من الموارد االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية المتاحة لألفراد ،والمجموعات للتأثير على الق اررات االستراتيجية،
واإلجراءات ،والنتائج التنظيمية ،وبأنه كمنظور يمكن أن يوحد لفهم القوة ،والسلطة في المنظمات.
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بأنه مجموعة السمات،
مما تقدم ذكره يصف الباحث رأس المال السياسي المنظمي ُ
والخصائص التي يتميز بها افراد معينين من قدرتهم على المساومة ،والوصول إلى التفاهمات
الواقعية مع اصحاب المصالح المختلفين ،والوصول إلى الموارد ،وتوظيفها بأفضل وجه،
وتحقيق االهداف المشتركة التي لها األثر االيجابي في النجاح االستراتيجي ،والتنظيمي على
مستوى منظماتهم.

( :)4.2.4السياسة ورأس المال السياسي في السياق التنظيمي
السياسة جزء مهم ،وال مفر منه من المنظمات ،والمهارات السياسية ضرورية لكل أنواع
قادة تلك المنظمات ،فالقيادة هي عملية التأثير االجتماعي ،وهذا يتطلب مجموعة واسعة من
أيضا سلوك
المهارات السياسية ،والمعرفة ،والدهاء السياسي المنظمي ،فالسلوك السياسي هو ً
اء كانت شخصية،
مؤثر بمعنى أن الفرد يحاول التأثير على اآلخرين لتحقيق أهداف ،وغايات سو ً
أو على مستوى المنظمة ككل ).)Keohane, 2005
وفقاً لدراسة ( Cheema (2008ينظر إلى القادة في المنظمات على أنهم دائماً ما يرغبون
في زيادة سيطرتهم ،وكسب الموارد إذا طبقوا مهاراتهم الشخصية بشكل صحيح ،وال سيما
مهاراتهم السياسية ،يوضح الشكل ( )2-8كيف تؤثر المهارة السياسية للقائد ،وفهم السياسة
التنظيمية على التغيير التنظيمي الناجح للمنظمة:
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الشكل ( (2-8المصدر :من إعداد الباحث استناداً الى دراسة ))Cheema, 2008

الشكل أعاله يبين كيف سيكون القادة الذين لديهم مهارة ،ودهاء للسياسة التنظيمية مهيئين
بشكل أفضل إلدارة المنظمة بطريقة أكثر فعالية ،وسالسة ،وانتاجية ،ويوضح هذا النموذج أيضاً
مستعدا للمهارة السياسية ،أو يمكن تطويره الحقاً من خالل التدريب،
أنه يمكن أن يكون القائد
ً
عالوة على ذلك يلقي الضوء على مصادر السياسة المختلفة في المنظمات مما يعني أنه يمكن
للموظفين ،والقادة االنخراط فيها بسبب سماتهم الشخصية ،أو بسبب مواقف العمل ،وكما يتم
تصوير عالقة وثيقة بين مهارة القائد السياسية ،وفهم السياسة التنظيمية ،حيث يمكن للقادة الذين
لديهم مهارة سياسية أن يكون لديهم فهم أفضل للسياسة التنظيمية ،ويمكن للدهاء في السياسة
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التنظيمية أن يوفروا التقييم الصحيح للوضع ،وبالتالي تمهيد الطريق إلدارة التغيير التنظيمي
بشكل فعال لصالح جميع أصحاب المصلحة في المنظمة.
بديهيا ،ويعكسون
ذكاء
وأثبت ) Cheema (2008بأن األفراد المهرة سياسياً يطورون
ً
ً
فعالية العالقات الشخصية اإليجابية التي قد تتعلق ببنيات الفعالية االجتماعية األخرى ،وكذلك
بعض خصائص الشخصية ،وجادل أيضاً بأن األفراد ذوي المهارات السياسية يتمتعون باألمان
الشخصي ،والثقة بالنفس من الخبرة السابقة في بيئات عملهم ،واألفراد الذين يتفاعلون معهم،
ويتقنونها.
في ذات السياق بينت مدرسة القوة ) (The Power Schoolلكل من (Mintzberg,
) Ahlstrand & Lampel, 2005أنه في الممارسة العملية لم تغيب السلطة ،والسياسة عن
المنظمات خاصة المنظمات الكبيرة ،وال عن عمليات صنع االستراتيجيات ،استغرق األمر وقتاً
طويالً حتى تم االعتراف رسمياً بهذا كله ،أما في ما يتعلق بالجانب السياسي لتخطيط المنظمات
فقد أشارت بعض الدراسات في أواخر السبعينيات حول صياغة االستراتيجية ،والمفاهيم السياسية
مثل دراسات (Bower and Doz's, 1979 : Sarrazin, 1975- Pettigrew's, 1977
 )1977والتي أكدت إن صياغة االستراتيجيات هي عملية سياسية ،وفي نفس االتجاه فقد شرحت
مدرسة القوة ) (Mintzberg, et. al., 2005أنه إذا كانت صياغة االستراتيجية يمكن أن تكون
عملية للتخطيط ،والتحليل ،واإلدراك ،والتعلم فيمكن أن تكون أيضاً عملية للمساومة ،والتوفيق بين
األفراد ،والجماعات ،واالئتالفات المتعارضة ،وتحقيق األهداف المشتركة معهم ،وقاموا بوضع
المقترحات التالية حول عالم السياسة التنظيمية:
 المنظمات هي تحالفات من مختلف األفراد ،ومجموعات المصالح.
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 هناك اختالفات دائمة بين أعضاء التحالف في القيم ،والمعتقدات ،والمعلومات،
والمصالح ،وتصورات الواقع.
 تتضمن أهم الق اررات تخصيص الموارد النادرة  -من الذي يحصل على أكبر الحصص،
واستغاللها أفضل استغالل في كسب الميزة التنافسية ،ونجاح استراتيجياتهم.
ئيسيا في الديناميكيات
 الموارد الشحيحة ،واالختالفات الدائمة تعطي للصراع ًا
دور ر ً
التنظيمية ،وتجعل السلطة أهم الموارد.
 تنبثق أهم الق اررات االستراتيجية ،وتحقيق األهداف من خالل توطيد العالقات،
والمفاوضات المثمرة بين مختلف أصحاب المصلحة.
بالتالي أست ِ
خدم مصطلح رأس المال لإلشارة إلى هذا المورد السياسي تعمداً ،رأس المال
هو مورد ال يستخدم لالستهالك الفوري بل يستخدم لتوليد اإليرادات ،وتدفق الموارد ،وبالتالي فإنه
يتم تجميع رأس المال السياسي ،وتخزينه كمخزون من الموارد االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية
ثم يستخدم لتوليد تدفق من السلطة والقوة في المنظمات ( Ocasio, 2002 : Ocasio, et. al.,
.)2020
ذكرت دراسة كل من ) Harvey & Novicevic (2004إن فكرة رأس المال السياسي
تتعلق بقدرة قادة المنظمات على تطوير المهارات السياسية خالل مهامهم الوظيفية ،وتشمل أبعاد
رأس المال السياسي الفردي ما يلي :رأس المال ذو السمعة الطيبة (أي القادة المعروفون في
الشبكة االجتماعية بأن لديهم المهارة السياسية إلنجاز األمور على وجه السرعة ،والدقة) ،و رأس
المال التمثيلي (بمعنى يعكس الدعم التأسيسي و/أو الشرعية التي قد يكتسبها القائد باستخدام
قواعد المكافأة ،أو العقوبة ،والموضعية ،والشرعية ،والمرجعية).
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ومما تقدم أعاله يرى الباحث أن التغيير الناجح للمنظمات يعتمد بشكل كبير على
امتالك تلك المنظمات لقادة ذوي حنكة ،ودهاء سياسي ،وعلى دراية جيدة بالسياسة
التنظيمية؛ وذلك من خالل قدرتهم على استقطاب الموارد المهمة ،وتخصيصها أجود ما يمكن،
فضالً عن قدرتهم في تحقيق اهدافهم المشتركة من خالل توطيد شبكة عالقاتهم مع مختلف
القوى ،واالفراد ،والمنظمات المؤثرة ذات العالقة.

( :)4.2.5فوائد رأس المال السياسي المنظمي
كلما كانت االستراتيجية أكثر أهمية ،وأكثر تنظيماً في الالمركزية زاد احتمال أن تكون هذه
مصحوبة بمناورات سياسية ،في الواقع يمكن لهذه المناورات أن تمكن صناع القرار من الوصول
إلى استراتيجية هادفة عبر خطوات من عمليات التفاوض ،وهنا يمكننا توضيح الفائدة من امتالك
المنظمات لرأس المال السياسي ،وكما بينتها دراسة كل من ): (Mintzberg, et. al.,2005
 يمكن لرأس المال السياسي كمنظومة تأثير أن يعمل بطريقة دارونية لضمان أن أقوى
أعضاء المنظمة يتم وضعهم في مواقع القيادة.
 يمكن للسياسة أن تضمن مناقشة جميع جوانب القضية بشكل كامل في حين أن أنظمة
التأثير األخرى قد ال تروج إال لقضية واحدة فقط ،حيث تشجع المنظمات ذات رأس المال
السياسي من خالل إلزامها كافة المستويات االدارية بالقتال من أجل أفكارهم المفضلة ،وتشجع
مجموعة متنوعة من األصوات على االستماع إلى أي قضية.
 قد تكون هناك حاجة إلى قادة ذوي ِحنكة سياسية لتحفيز التغيير الضروري الذي تمنعه
أنظمة التأثير التي ترتكز السلطة فيها غالباً بأيدي المسؤولين عن االستراتيجيات القائمة ،فأن
الثقافة فيها عادةً تميل إلى أن تكون متجذرة في الماضي يصعب تغييرها ،ومن أجل مواجهة تلك
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المقاومة يمكن لرأس المال السياسي أن يلعب دور خفي ،أو غير مرئي" لتشجيع التغيير
الضروري للمنظمة.
 يمكن لرأس المال السياسي المنظمي أن يسهل الطريق لتنفيذ التغيير ،فكبار المديرين
على سبيل المثال غالباً ما يستخدمون مهاراتهم السياسية في الحصول على قبول لق ارراتهم،
وكسب الثقة من خالل بناء التحالفات ،والعالقات ،وتحقيق األهداف المشتركة.
مما تقدم يرى الباحث أن هناك فوائد عديدة لعل من أبرزها الحث على التغيير الضروري
للمنظمة ،وبما يواكب االفكار ،واالستراتيجيات الحديثة ،فضالً عن تحقيق االهداف ،والمصالح
المشتركة من خالل امتالكهم للمهارة السياسية المناسبة ،والتي هي بمثابة سالح خفي غير
مرئي للمديرين.

( :)4.2.6أهمية رأس المال السياسي المنظمي
أشارت دراسة ( Du & Girma (2010أن رأس المال السياسي المنظمي مهم كونه
يسهل أداء المنظمات بطرق مختلفة؛ لذلك تحاول تلك المنظمات اليوم نشر أنواع مختلفة من
رأس المال السياسي لغاية كسب الموارد بفعالية من البيئات المحيطة بها ،كما أن أحد األبعاد
المحتملة التي يمكن أن تخفف من استغالل المنافع المختلفة هو رأس المال السياسي المنظمي،
والذي يمثل يد العون للمنظمات في الوصول إلى أفضل الموارد.
يشير منطق االعتماد على الموارد ( )Resource Dependency Logicإلى أن
المنظمات ذات رأس المال السياسي من المحتمل جدا أن تتفوق على المنظمات التي تعمل من
دونه ،وبالتالي فإن البدائل غير رسمية مثل العالقات بين األفراد ،والمنظمات لها تأثير عميق
على نجاح منظمات األعمال ،وكما تسعى المنظمات ذات النشاط الرأس مالي السياسي للحفاظ

67

على مواردها النادرة ،والدفاع عن مختلف أوجه القصور البيروقراطية ،والضعف المؤسسي فيها،
مما قد يقلل من خطر التنافسية السوقية ،والحد من حالة الالتأكد البيئي ،وهذا ما ينعكس إيجاباً
في الحد من حالة االنجراف االستراتيجي للمنظمات ،ويخلق الفرص المتنوعة أمامها ( Lin, et.
. )al., 2014
وفي نفس السياق أكدت دراسة ) Qian & Wang (2011أن رأس المال السياسي يلعب
دور مهماً للغاية في منظمات األعمال ،حيث غالباً ما يعتمد المسؤولون التنفيذيون في المنظمات
اً
الخاصة في مختلف دول العالم ،وخصوصاً الصين على المبادرات السياسية ،للحصول على
الموارد ،أو الوصول إليها.
كما أشارت دراسة ) Van Zuydam (2014أن لرأس المال السياسي الدور الهام في
أداء ،ونجاح المنظمات ،وتعزيز عمليات االبتكار للمنتج ،والعملية.
فضالً عن ما تقدم يرى الباحث أن االهمية الفذة لرأس المال السياسي المنظمي تكمن
من خالل تعزيز قدرة المنظمة في الوصول إلى الموارد المهمة ،والتي هي أساس نجاح
ٍ
ومتساو ،مما يؤدي إلى تعزيز
المنظمات واللبنات االساسية لها ،وتوظيفها بشكل عادل
قدراتها ،وكفاياتها بشكل عام ،وبالتالي نجاح استراتيجيات اعمالهم.

( :)4.2.7أنموذج رأس المال السياسي المنظمي وخصائصه
قامت دراسة ) Ocasio, et. al., (2020بتوضيح اإلطار التكاملي للسلطة ،ورأس المال
السياسي في المنظمات ،ودراسة كيفية دمج المكونات المختلفة لإلطار في األدبيات الموجودة،
ومراجعة بعض النتائج التنظيمية التي تم تحقيقها ،وكما مبين في الشكل (:)2-9
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الشكل ( )2-9إطار لرأس المال السياسي والسلطة في المنظمات .المصدر :من إعداد الباحث استناداً إلى
دراسة )(Ocasio, et. al., 2020

وكما أشارت دراسة ) Sun & Hillman (2016بأن هناك العديد من الخصائص
الهامة لرأس المال السياسي المنظمي ،نذكر منها:
أوالً ،لن يكفي شكل واحد من أشكال رأس المال السياسي في معظم السياقات؛ مصادر
نظر للتنوع في قيمته وفائدته .ثانياً ،إن
الطاقة المتعددة ستجعل التأثير المحتمل للمرء أكثر قوة ً ،ا
قيمة رأس المال السياسي ليست ثابتة ،وال عالمية بل يتم تحديدها من خالل الجوانب الهيكلية،
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دائما ما تكون
والسياقية ألي حالة معينة ،وبعبارة أخرى  ،فإن قيمة رأس المال السياسي ً
مشروطة.
ثالثاً ،إن اآلليات التي من خاللها يسهل رأس المال السياسي ممارسة السلطة تتجاوز
الرؤية التقليدية للسلطة كدالة تبعية وسيطرة .رابعاً ،لممارسة السلطة يجب على الفاعلين تفعيل،
أخير ،رأس المال السياسي قابل للتحويل ،حيث يمكن إنفاق
وتعبئة رؤوس أموالهم السياسية ،و ًا
شكل من أشكال رأس المال في السعي إلى شكل آخر من أشكال رأس المال المختلفة.
أنه يمكننا أن نفكر في رأس المال السياسي المنظمي
ناء على ما تقدم يرى الباحث ُ
وب ً
كما نفعل مع أي مورد أسهم آخر ،فنحن قادرون على االستثمار فيه ،وتحقيق عوائد عليه،
ويحمل تكلفة الفرصة البديلة ،ويمكنه أن يرتفع ،أو ينخفض مع مرور الوقت.
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( :)4.2.8أبعاد رأس المال السياسي المنظمي
تم اعتماد األبعاد التي أشارت لها دراسة ( ،Guo & Liu (2012كونها أكثر مالئمة
للدراسة الحالية ،وأكثر مالئمة لبيئة العمل البنكي؛ وذلك استناداً آلراء الذين تمت مقابلتهم،
فضالً عن ُكل ما سبق تمتعها بدرجة عالية من الصدق والثبات ،وتم توضيحها كما مبين في
الشكل التالي:

البحث عن الموارد

الحد من الالتأكد

تحقيق األهداف المشتركة
الشكل ( )2-10أبعاد رأس المال السياسي المنظمي .المصدر :من إعداد الباحث استناداً إلى دراسة

()Guo & Liu, 2012

 .1البحث عن الموارد (:)Seeking of Resources
الموارد هي اللبنات األساسية ألي منظمة ،ويتم استخدام الموارد كمصطلح عام لتشمل
ثالثة بنى رئيسية هي الموارد ،والقدرات ،والكفاءات ،والتي تم تحديدها بشكل مختلف في أدبيات
اإلدارة االستراتيجية ،فالموارد هي مخزونات من العوامل المتاحة التي تملكها ،أو تسيطر عليها
المنظمة ،وتشير القدرات إلى قدرة المنظمة على نشر الموارد عادةً مجتمعة ،وباستخدام العملية
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التنظيمية لتحقيق الغاية المرجوة ،أما الكفاءات هي المهارات ،والموارد الخاصة التي تمتلكها
المنظمة ،والطريقة المتفوقة التي تستخدمها ).)Carmeli & Tishler, 2004
أشارت دراسة ) Ngumbi & Wambua (2019إن الممارسات البيئية الذكية التي تقوم
بها المنظمات هي أحدى الوسائل الناجحة في الوصول إلى الموارد الالزمة التي تبحث عنها تلك
المنظمة من بيئاتها المختلفة.
وأكدت دراسة ) Ma, Ding & Yuan (2016أن من الوسائل المهمة للبحث عن
الموارد ،والحصول عليها هو امتالك المنظمات لِمديرين ذوي عقلية سياسية ،األمر الذي يساعد
منظماتهم في تأمين الموارد من بيئاتها المؤسسية ،وبالتالي العمل بمثابة يد العون في الوصول
بشكل أفضل إلى الموارد من بيئة االعمال

المحيطة.

وكما أشارت دراسة ) Guo & Liu (2012أن المنظمات التي تمتلك شبكة واسعة من
العالقات مع مختلف القوى ،واصحاب المصالح تقوم بتعزيز مواردها المختلفة ،واستقطاب الثمينة
منها من خالل ممارستها الفاعلة ألنشطة السلوك السياسي.
وبينت دراسة ) Duschek (2004أن موارد المنظمة تشمل جميع األصول ،والقدرات،
والعمليات التنظيمية ،وسمات المنظمة ،والمعلومات ،والمعرفة ،وما إلى ذلك ،وبالتالي البحث،
والحصول عليها سيمكن المنظمة من وضع ،وتنفيذ استراتيجيات تعمل على تحسين كفاءتها،
وفعاليتها حيث أن في لغة التحليل االستراتيجي التقليدي تمثل موارد المنظمة نقاط قوة يمكن
للمنظمات استخدامها لتصور ،وتنفيذ استراتيجياتها.
في نفس السياق فسرت دراسة ( Gareth (2013البحث عن الموارد بأنها قدرة المنظمة
على استغالل بيئتها الخارجية افضل استغالل في كسب الموارد الثمينة والنادرة ،وادارتها بشكل
فعال ،فضالً عن فحص ،وتطوير موارد المنظمة الموجودة من مهارات ومعارف.
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ويصفها الباحث بأنها مدى امكانية المنظمة في جذب الموارد المهمة من بيئاتها
المختلفة ،والتي تعتبر نقاط قوة ألي منظمة ،وأن المنظمات التي تتمتع بالدهاء السياسي،
والفطنة ،والذكاء هي االكثر حظاً في الوصول إليها من خالل تسخير عالقاتهم الواسعة مع
مختلف القوى ذات العالقة في كسبهم للموارد المختلفة.

 .2الحد من الالتأكد (:)Reduction of Uncertainty
هي حالة من األزمة تدفع بصناع القرار في المنظمات إلى صياغة استراتيجيات تعمل
على الحد ،والتقليل من آثار التغيرات البيئية الكبيرة الحاصلة ،ومالها من أثر سلبي على حياة
تلك المنظمات ،وتهديد لمركزها التنافسي (إدريس ،والغالبي

.)2013

وفي ذات االطار بينت دراسة ) Yap, et. al., (2013الحد من الالتأكد بأنه مقدرة
المنظمة في تحييد التهديدات المتمثلة بنقص المعلومات المتعلقة بالعوامل البيئية المتغيرة ،وقلة
المعرفة المرتبطة بقرار محدد من حيث التكلفة التي ستتكبدها المنظمة في حالة اتخاذ القرار
الخاطئ.
أشارت دراسة ) Wang, Chen, Wang, Nevo, Kou & Alsaadi (2019أن من
الضروري امتالك المنظمات ألنظمة كشف مبكرة عن المخاطر البيئية المحدقة بها ،والتنويع
باستمرار في أساليب التعامل مع التهديدات التنافسية المستمرة.
وكما فسرت دراسة ( Wheelen & Hunger (2013أنه حتى يتم استيعاب حالة
الالتأكد يتوجب على قادة المنظمات التعرف على تلك الحاالت ،ومعرفة مصادرها ،والعمل
الدؤوب من أجل الحد منها؛ لما لها من أثر غاية األهمية في عملية صنع القرار ،واتخاذ القرار
االستراتيجي األمثل.
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بينت دراسة ) Latan, Jabbour, de Sousa, Wamba & Shahbaz (2018أن
امتالك المنظمات لصناع قرار لديهم الخبرة ،والمهارة الكافية الستشعار الدوافع الخفية وراء سلوك
المنافسين ،والتنبؤ بها ،هي واحدة من الوسائل المهمة في الحد من حاالت الالتأكد التي تعيشها
تلك المنظمات.
ويرى الباحث أن الحد من الالتأكد هو مدى امكانية المنظمة على استيعاب التغيرات
المستمرة في بيئة االعمال المحيطة بها ،ومدى قدرتها على تجنبها ،والحد منها لما لها من
أهمية بالغة في صنع القرار االستراتيجي؛ وذلك من خالل قيامها بالمسح االستباقي للبيئة
المحيطة ،وباالعتماد على حنكة ،وخبرة قادتها في التنبؤ الناجح لتلك الحاالت.

المشتركة (:)Attainment of the Common Goals
 .3تحقيق األهداف ُ
تعني بناء عالقات جيدة مع المجموعات االجتماعية ،والمنظمات ،وهذا بالتالي سيساهم
في طلب مزيد من الدعم من هذه الفئات االجتماعية ،والمنظمات بغية تحقيق األهداف ،والمنافع
على الصعيد المشترك ).(Guo & Liu, 2012
أشارت دراسة ) Cao, Pan, Qian & Tian (2017أن من االنشطة الواجب اتبعاها من
قبل المنظمات لتحقيق اهدافها المشتركة هي أنشاء عالقات مبنية على أساس االحترام المتبادل
بين مختلف االفراد داخل المنظمة ،والقوى المؤثرة ذات العالقة خارجها ،وكذلك تحفيز إدارة
المنظمة أفرادها على تبادل اآلراء بكل مصداقية بخصوص تالفي القضايا الحرجة.
وبينت دراسة كل من ( Phipps & Prieto (2015أن المنظمات ذات رأس المال
السياسي بارعة في تطوير ،واستخدام شبكات من العالقات ،وبناء التحالفات ،والصداقات ،وعلى
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مختلف المستويات من أجل تحقيق غاياتها ،وأهدافها على صعيد المنظمة ككل ،واألفراد،
والمجموعات المختلفة.
وفسرت دراسة كل من ) Sheehan, De Cieri, Cooper & Brook (2016إلى
تحقيق األهداف المشتركة من منظور المهارة السياسية (أحد أوجه رأس المال السياسي المنظمي)
بأنه تمتع الفرد بأسلوب شخصي غير مرئي يتمكن من خالله في إقناع االخرين ،وتكييف
سلوكهم وفقاً لما تتطلبه الحالة للحصول على ما يناسبهم من ردود فعل االخرين ،والوصول الى
غاية مشتركة.
وفي نفس االطار وضحت دراسة ) Guo & Liu (2012أن واحدة من االنشطة التي
تسهم في تحقيق االهداف المشتركة هي من خالل تقديم المنظمات الدعم ،والحافز الدائم
ألفرادها ،وتشجيعهم لمبدأ التشارك في صياغة أهدافها االستراتيجية.
ويصفها الباحث بأنها السعي الكبير الذي تقوم به المنظمة للعمل وفق مبدأ التعاضد
بين مختلف اقسامها تحقيقاً ألهدافها المشتركة ،فضالً عن سعيها بتطوير عالقاتها الخارجية
مع مختلف القوى ،واصحاب المصالح االخريين ،وتسخير شبكة العالقات هذه في تحقيق
اهدافها ،ومصالحها المشتركة.
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( :)5.2الدراسات السابقة
سيتم عرض ومناقشة الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية ،وطبيعة
العالقة بين تلك المتغيرات ،والتي ستأتي متممة لما تم بيانه وتحديده في اإلطار النظري
لمتغيرات الدراسة ،وسيتم عرض هذه الدراسات وفقاً للتسلسل الزمني ،ومن األقدم إلى األحدث:
 دراسة ) (Harvey & Novicevic, 2004بعنوان:
“The development of political skill and political capital by global
”leaders through global assignments
" تنمية المهارات السياسية ورأس المال السياسي من قبل القادة العالميين من خالل
المهام العالمية "
الهدف من هذه الدراسة هو شرح كيف يمكن أن يؤدي تطوير قادة عالميين من خالل
مهامهم خارج وطنهم األم إلى اكتسابهم للمهارات السياسية القيمة ،ورأس المال السياسي ،وذلك
باستخدام اإلطار النظري لنظرية التأثير السياسي ،وأيضاً من خالل التمييز بين رأس المال
االجتماعي ورأس المال السياسي  ،باعتبارهما جزًءا ال يتج أز من محفظة رأس مال القائد العالمي.
كشفت الدراسة إلى إن هناك ستة سلوكيات يمكن أن تؤثر على تكوين رأس المال السياسي
للقائد العالمي هي :أوالً ،التقريب االجتماعي -درجة التزامن للتفاعل مع القائد وتلك الموجودة في
المنظمة التي يتمتع القائد برأس مال سياسي ،وثانياً ،مستوى الوصول إلى القائد ونوع التفاعل
(أي وجهاً لوجه ،إلكتروني أو غيره) الذي لدى األفراد مع القائد ،وثالثاً ،النطاق والوصول-
اتساع شبكة األفراد الذين يرون أن للقائد رأس مال سياسي ،رابعاً ،مستوى المعرفة داخل الشبكة
العالمية لرأس المال السياسي للقائد ،وخامساً ،المتانة  -القدرة الدائمة أو المتبقية لرأس المال

76

السياسي للقائد ،وسادساً ،درجة الشكليات  -الدرجة التي يتم بها إضفاء الشرعية على رأس المال
السياسي للقائد في المنظمة حسب الموقف ،أو السلطة الرسمية.
توصلت الدراسة إلى إن رأس المال السياسي أمر بالغ األهمية للقادة في المنظمات الدولية
ألنه يمكن أن يقلل من مستوى الصراع ،والعواقب المخلة بين الشركات التابعة األجنبية ،فضالً
عن ذلك تعتبر المهارة السياسية للقائد العالمي في استخدام التأثير السياسي في غاية االهمية
بسبب التنافس المشترك الذي يحدث بين المصالح المتنافسة ،والموارد المهمة للجهات الفاعلة
المؤثرة في المقر الرئيسي ،والشركات التابعة.
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من االبحاث ،وخصوصاً التجريبية منها في كل من
القيمة والتكاليف ذات الصلة لتطوير ،واستخدام القدرة المؤسسية على التكيف للموارد البشرية
لتطوير قادة عالميين من خالل التصميم المناسب ،واإلدارة الفعالة للمهام العالمية.

 دراسة ) (Oliver & Holzinger, 2008بعنوان:
“The effectiveness of strategic political management: A dynamic
”capabilities framework
" فاعلية اإلدارة السياسية االستراتيجية :إطار القابليات الديناميكية "
ديناميكيا للقدرات لشرح اإلدارة االستراتيجية الفعالة للبيئة
إطار
ًا
هدفت الدراسة تقديم
ً
السياسية .ومع التطورات ،والتغيرات السريعة الحاصلة في البيئات السياسية ،والتنافسية فقد تحتاج
المنظمات العاملة في بيئات سياسية تنافسية متغيرة إلى تطوير مسارات للقدرة على إدارة العمل
السياسي الذي يعكس سرعة ،وتعقيد البيئات السياسية ،والتنافسية المعاصرة ،واعتماداً على وجهة
النظر القائمة على الموارد فأن االستراتيجيات السياسية الفعالة هي تلك التي تعزز القيمة
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المستقبلية لألصول االستراتيجية للمنظمة ،وتحمي القيمة المستقبلية لها ،وتوضح هذه الدراسة أن
فعالية االستراتيجيات السياسية ستكون دالة على قدرات اإلدارة السياسية الديناميكية للمنظمات.
المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة هي مراجعة األدبيات من المقاالت والمجالت
اإللكترونية المنشورة ،والدراسات السابقة.
وتوصلت الدراسة إلى أن اإلدارة االستراتيجية هي عملية سياسية لها الدور المهم على
تعزيز موارد المنظمة من أجل تحسين أدائها ،ومركزها التنافسي ،وتعتبر عنص ار هاما في الحد
من االنجراف االستراتيجي لتلك المنظمة من خالل المساهمة في عملية صنع القرار
االستراتيجي ،وتحسين استراتيجياتها الشاملة إضافة للدور الذي تلعبه في الحد من حاالت
الالتأكد في ظل هذا البيئة الديناميكية شديدة التعقيد ،فضالً عن تأثيرها في كسب العالقات،
والمصالح المتبادلة مع بيئتها المحيطة.

 دراسة ( )Blumentritt & Rehbein, 2008بعنوان:
“ The Political Capital of Foreign Subsidiaries :An Exploratory
” Model
"راس المال السياسي للشركات التابعة األجنبية  :نموذج استكشافي"
كان الهدف من هذه الدراسة توضيح دور رأس المال السياسي المنظمي في إنشاء
الشركات األجنبية التابعة للشركات متعددة الجنسيات ,وماله من أثر في نجاح االستراتيجيات
التنافسية لتلك الشركات من خالل العمل وفق نظرية االعتماد على الموارد ،والمطبوعات المتعلقة
باألنشطة السياسية للمنظمات ،واطار عمل القوة التفاوضية.
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بناء على البيانات األولية التي تم جمعها من  91شركة تابعة
تختبر الدراسة الفرضيات ً
أجنبية بإجراء بحث كمي من خالل تصميم استبانات موجهة لكبار المديرين للشركات األجنبية
التابعة لشركات األدوية والكيماويات في الواليات

المتحدة.

توصلت الدراسة إلى أن الشركات الفرعية التابعة للشركات المتعددة الجنسيات ((MNC
 Multinational Companyتظهر تمي اًز ملحوظاً في تعزيز استراتيجيتها التنافسية ،والحد من
مخاطر انجرافها وفقدانها لمركزها التنافسي من خالل التأثير الواضح لرأس مالها السياسي في
القدرة على الحصول على الموارد النادرة ،والقدرة على المساومة ،وبالتالي تحقيق المصالح
والغايات المشتركة.

 دراسة ( )Bos, 2008بعنوان:
“competitive intelligence process and tools for intelligence
”analysis
" عملية الذكاء التنافسي وأدوات تحليل الذكاء "
كان الهدف من هذا البحث االستقصائي هو دراسة العملية التي يشيع استخدامها إلنشاء،
والحفاظ على برنامج الذكاء تنافسي في المنظمات ،واإلبالغ عنه.
المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة هي البحوث النوعية في تحليل الطبيعة ،والمحتوى،
وأجريت على جميع المصادر التي تم تحديدها وتحليل نماذج عملية الذكاء التنافسي ،ولتحديد
األدبيات ذات الصلة تم استخدام قواعد البيانات األكاديمية ومحركات البحث.
توصلت الدراسة بأن النتائج األساسية للذكاء التنافسي ،والمتمثلة في القدرة على اتخاذ
الق اررات االستباقية تقود إلى قرار استراتيجي ،وقيادة سوقية أفضل للمنظمة ،وبأن تلك المنظمات
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تكونِ بأمس الحاجة لتبني عمليات الذكاء التنافسي ،اما في حالة عدم تبنيها لتلك العمليات
سيعرضها للفشل واالنجراف االستراتيجي.

 دراسة ( Wright, et. al., (2009بعنوان:
“Competitive Intelligence in practice: empirical evidence from
”the UK retail banking sector 2009
"الذكاء التنافسي في الممارسة العملية :دليل تجريبي من قطاع التجزئة المصرفية في
المملكة المتحدة"
هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق ليس فقط في كيفية تشغيل أنشطتها لجمع معلومات الذكاء
التنافسي ،ولكن إلى الدرجة التي يشتركون بها في موقف تبادل ،وتشارك المعلومات.
مجتمع الدراسة كان كبار بنوك التجزئة في المملكة المتحدة ,حيث اختارت هذه الدراسة
البنوك السبعة الكبرى في المملكة المتحدة ،وأجريت سلسلة من المقابالت مع كبار المسؤولين
التنفيذيين في البنوك في المملكة المتحدة ,والتي سمحت بالتركيز على النقاش حول مجاالت ذات
أهمية خاصة.
تم أستخدم منهج البحث النوعي ,واالستكشافي ,والوصفي .وتم جمع المعلومات من خالل
المقابالت ،وتحليل الوثائق.
وتوصلت هذه الدراسة إلى ان الذكاء التنافسي هو عنصر حاسم في عملية التخطيط،
وصياغة االستراتيجية ,وصنع القرار االستراتيجي ,وكان هناك اتفاق عام على أن الذكاء التنافسي
هي في المقام األول حول فهم البيئة التنافسية ،والمنافسين ،والعمالء تفادياً لحالة االنجراف
االستراتيجي.
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 دراسة ( (Börjesson & Johansson, 2012بعنوان:
“Risk and Uncertainty in Banking Sector-A study of the PostEarnings Announcement Drift in European banks-Did the market
reflect the banks' exposure to risk before the magnitude of the
”?financial crisis was a fact
" المخاطر والالتأكد في القطاع البنكي  -دراسة إلعالن انجراف ما بعد األرباح في
البنوك األوروبية  -هل يعكس السوق تعرض البنوك للمخاطر قبل أن يكون حجم األزمة
المالية حقيقة؟"
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق مما إذا كان يمكن مالحظة العالقة بين أسعار األسهم،
وحالة الالتأكد التي تواجه السوق بسبب المخاطر المحتملة في القطاع المصرفي.
تم استخدام الطريقة الكمية إلجراء هذه الدراسة ،وللعثور على إجابات ألسئلة البحث
المذكورة تم استخدام تصميم البحث المختار الختبار الفرضيات المذكورة ،وللتحقق من العالقات
بين المتغيرات ،وشرحها.
عينة البحث كانت مكونة من البنوك المدرجة من ( )30دولة أوروبية حيث اقتصرت
العينة على الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية ( ،)EEAوأعضاء رابطة التجارة
الحرة األوروبية (. )EFTA
وخلصت الدراسة أن السوق لم يتوقع البنوك التي من شأنها أن تدير األزمة ،وتلك التي لم
تفعل ذلك ،وبالتالي يمكن استنتاج أن السوق لم يتنبأ بالبنوك التي ستتحكم في األزمة ،وأي
البنوك التي ال تستطيع ذلك ،ومع ذلك فإن هذه الدراسة تشير إلى أن شكالً من أشكال الالتأكد
لدى المستثمرين قد تم التوصل إليه.
أوصت الدراسة إلى إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال ،والتحقيق في خسائر
االئتمان غير المتوقعة بدالً من الخسائر االئتمانية الفعلية التي لوحظت في هذه الدراسة جراء
حالة الالتأكد التي عانتها البنوك مع حالة السوق.
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 دراسة صالح وبني حمدان ( )2012بعنوان:
"مساهمة الذكاء التنافسي في تجنب فخ البقع العمياء في تحليل المنافسة  :دراسة
ُ

استكشافية في شركات الصناعات الدوائية في االردن"

كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على درجة مساهمة الذكاء التنافسي في تجنب فخ
البقع العمياء (وهي أحد مسببات االنجراف االستراتيجي ,والتي تظهر بسبب قصر النظر
اإلداري ,والتصورات اإلدارية الغير دقيقة) ,عند تحليل المنافسة في شركات الصناعات الدوائية
االردنية.
اعتمدت الدراسة المنهج االستكشافي ،واجريت على شركات الصناعات الدوائية البالغ
عددها ( )20شركة ،وطبقت على عينة عشوائية طبقية مكونة من ( )40مدي اًر ,ولغرض جمع
البيانات ،والمعلومات المتعلقة بالدراسة استخدمت المقابلة أوالً ،ومن ثم تم تطوير استبانة ،والتي
تعد األداة الرئيسية للبحث الكمي في جمع المعلومات.
توصلت الدراسة إلى أن الذكاء التنافسي ساهم بشكل واضح ،ومعنوي في تجنب فخ البقع
العمياء.
وأوصت بضرورة تطوير استخدام الذكاء التنافسي في الشركات المبحوثة عبر الورش
التدريبية ،والشراكات االستراتيجية ،وتأسيس وحدة الذكاء التنافسي لتلك الشركات لما لها من
أهمية كبيرة ،وحرجة في تحسين الحصة السوقية ،والمركز التنافسي لهم.
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 دراسة ( )Tej Adidam, et. al., 2012بعنوان:
“Competitive intelligence and firm’s performance in emerging
”markets: an exploratory study in India
" الذكاء التنافسي وأداء الشركة في األسواق الناشئة :دراسة استكشافية في الهند "
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير ممارسات الذكاء التنافسي على أداء الشركة في
سياق األسواق الناشئة في الهند.
استهدفت الدراسة عينة طبقية عشوائية تم تطويرها من مجموعة متنوعة من القوائم البريدية
التي تركز على الشركات الهندية ,واستخدمت الدراسة منهجية مستعرضة قائمة على المسح.
نتجت الدراسة إلى أن الشركات الهندية التي تظهر مستويات أعلى من أنشطة الذكاء
التنافسي تحقق بالفعل نتائج أفضل لألداء المالي ،والمستوى الحالي ألنشطة الذكاء التنافسي في
الشركات الهندية في مستوى معتدل مما يشير إلى فرصة الستخدام وتنفيذ تقنيات أكثر تطو اًر في
عملية الذكاء التنافسي في المستقبل.

 دراسة ( )Guo & Liu, 2012بعنوان:
“The perspective of relationships: election strategies and sources
”of political capital
"منظور العالقات :استراتيجيات االنتخابات ومصادر رأس المال السياسي"
كان الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف األبعاد المتعددة لرأس المال السياسي،
واستكشاف العالقات بين األفراد ,والجماعات االجتماعية ,والمنظمات ،وتحديد منظور العالقات
الستراتيجيات المنافسة ،وتنفيذها.
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تم اختيار العينات من االنتخابات التشريعية لعام ( )2008التي أجريت في تايوان ،وركزت
على استراتيجيات المنافسة للمرشحين في المدن الخمس الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية في
تايوان.
وقد ساهمت هذه الدراسة في توضيح األدبيات المتعلقة برأس المال السياسي من خالل
دمج جميع العالقات االجتماعية بين األفراد ،والمنظمات ،وأشارت النتائج أن هناك بعدان لرأس
المال السياسي هما شبكات المجموعات االجتماعية ،والمنظمات ،وعادة ما يتم إنشاء هذه األنواع
من الشبكات مع االبعاد األربعة التالية :البحث عن الموارد ،والحد من الالتأكد ،وتعزيز شرعية
السياسة ،وتحقيق األهداف المشتركة.

 دراسة ) Yap, et. al., (2013بعنوان:
“Strategic Uncertainty and Firm Performance: The Mediating
”Role of Competitive Intelligence Practices
" الالتأكد االستراتيجي واداء المنظمة :الدور الوسيط لممارسات الذكاء التنافسي"
هدفت الدراسة إلى تحديد األدوار االستراتيجية للذكاء التنافسي ودراسة تأثير ممارسات
الذكاء التنافسي على العالقة بين الالتأكد االستراتيجي المتصور وأداء المنظمة.
تم أخذ عينة الدراسة من الشركات المدرجة في بورصة ماليزيا البالغ عددها ( )900شركة
كعينات مستهدفة في هذه الدراسة ،وباستخدام مسح استبيان عن طريق البريد كطريقة لجمع
البيانات.
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وتوصلت النتائج أن الالتأكد االستراتيجي يرتبط بشكل إيجابي بممارسات الذكاء التنافسي،
والتي بدورها ترتبط بشكل إيجابي بأدائها التنافسي ،وخلصت إلى أن الذكاء التنافسي عنصر
حاسم في تزويد المديرين بالذكاء الضروري للتخطيط االستراتيجي واتخاذ الق اررات الحكيمة،
وبالتالي يجنب تلك المنظمات من الوقوع في مطب االنجراف االستراتيجي والحفاظ على الميزة
التنافسية لها.

 دراسة ( )Pellissier & Nenzhelele, 2013بعنوان:
”“Towards a universal competitive intelligence process model
" نحو أنموذج عالمي لعملية الذكاء التنافسي "
هدفت هذه الدراسة هو مراجعة األدبيات الحالية حول الذكاء التنافسي ،والنظر في أهداف
تحديد ،وتحليل نماذج عمليات الذكاء التنافسي ،وأخي ار اقتراح أنموذج عالمي لعملية الذكاء
التنافسي.
المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو البحوث النوعية في تحليل الطبيعة ،والمحتوى،
وأجريت على جميع المصادر التي تم تحديدها ،وتحليل نماذج عملية الذكاء التنافسي ،ولتحديد
األدبيات ذات الصلة تم استخدام قواعد البيانات األكاديمية ومحركات البحث العالمية.
كشفت النتائج أن غالبية العلماء ينظرون إلى الذكاء التنافسي على أنه دورة من المراحل
المترابطة ،وهي :الوعي التنظيمي ،والعملية ،ومعالجة المعلومات ،والتغذية الراجعة.

85

 دراسة ( )Lin, et. al., 2014بعنوان:
“Can political capital drive corporate green innovation? Lessons
”from China
" هل يمكن أن يقود رأس المال السياسي االبتكار األخضر للمنظمات؟ دروس من
الصين"
هدفت الدراسة إلى تقديم دليالً تجريبياً على كيفية تأثير ضغوط رأس المال السياسي
للمنظمات وأصحاب المصالح على رغبة المنظمات في تبني االبتكار األخضر.
كانت الدراسة استقصائية لـ  791شركة تصنيع خاصة في الصين ،وباستخدام إطار نظري
يجمع بين نظرية أصحاب المصالح ،واآلراء القائمة على الموارد (.)RBV
مهما في أداء المنظمات
توصلت الدراسة أن رأس المال السياسي يلعب ًا
دور ايجابياً ً
لالبتكار األخضر وابتكار العمليات ،وأنه من المحتمل جدا أن تتفوق على المنظمات التي تعمل
من دونه ،وبالتالي فإن البدائل غير رسمية مثل العالقات بين األفراد ،والمنظمات لها تأثير عميق
على نجاح منظمات األعمال ،كما وتسعى المنظمات التي تهتم بتنمية رأس المال السياسي
بالسعي للحفاظ على مواردها ،والدفاع عن مختلف أوجه القصور البيروقراطية ،والضعف
المؤسسي.
وأوصت الدراسة بالتوسع من األبحاث حول االبتكار األخضر للمنظمات مع التركيز على
رأس المال السياسي وأصحاب المصلحة في االقتصادات الناشئة التي تمر بمرحلة تحول
مؤسسي.
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 دراسة ( )Maune, 2014بعنوان:
“Competitive Intelligence And Firm Competitiveness: An
”Overview
" الذكاء التنافسي والقدرة التنافسية للشركة  :نظرة عامة "
الهدف من هذه الدراسة هو تشخيص العالقة الموجودة بين الذكاء التنافسي ،والقدرة
نظر للتغير السريع في التكنولوجيا ،والغاء القيود التنظيمية ،والعولمة؛ وذلك من
التنافسية القوية ًا
خالل مراجعة األدبيات السابقة.
كانت المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة هي مراجعة األدبيات لمقاالت المجالت
اإللكترونية المنشورة ،والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة.
خلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين الذكاء التنافسي ،والقدرة التنافسية
حاسما للغاية في القدرة التنافسية للشركة ،من خالل
دور
للمنظمة ،وأن الذكاء التنافسي يلعب ًا
ً
مساهمته في وضع استراتيجية تنافسية تساعد صانعي القرار على اتخاذ الق اررات السليمة ،والحد
من احتمالية فشل (انجراف) استراتيجيتها خاصةً والتغيرات المتسارعة في بيئة األعمال.
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 دراسة ( )Zafirova, 2014بعنوان:
“Strategic Drift and Strategic Crisis Management of
”Organization
" االنجراف االستراتيجي وادارة األزمات االستراتيجية للمنظمة"
هدفت هذه الدراسة المفاهيمية إلى توضيح كيف يمكن أن يؤدي االنجراف االستراتيجي
للمنظمات إلى أزمة استراتيجية كشكل من مظاهر األزمة التنظيمية العميقة لتلك المنظمات،
وبينت الدراسة تطور نظرية االنجراف االستراتيجي ،وكذلك آراء العديد من العلماء حول أنواع
األزمات ،والتي ينظر إليها على أنها تصنيف موحد ،وتفسير عالمي لمصطلح األزمة
االستراتيجية ،وأن من الضروري لكل منظمة أن تكون على دراية بأعراض االنجراف االستراتيجي
من أجل الحفاظ على موقعها االستراتيجي التنافسي الذي له جذور تاريخية ،هذا سيسمح له
بمنع ،أو تقليل الخسائر الناجمة عن أزمة استراتيجية واحدة محتملة.
من أبرز استنتاجات هذه الدراسة أن هناك عاملين رئيسيين يسهمان في حالة االنجراف
تعقيدا ،وديناميكية ،والثاني هو التصورات اإلدارية
االستراتيجي ،األول هو البيئة الخارجية األكثر
ً
غير دقيقة المتمثلة بِقصر نظر القادة باالعتراف بأن التصحيحات المنجزة من االستراتيجيات لم
تعد في حالة صالحة لمتابعة التغيرات في البيئة الخارجية ،وفي حال لم تنجح المنظمة في توقع
بعض التغييرات في وقت مبكر بما فيه الكفاية ،والرد عليها بشكل مناسب ،فإن أكثر
نجاحا ستؤدي حتماً إلى االنجراف ،وبالتالي تؤدي إلى الفشل.
االستراتيجيات
ً
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 دراسة ) )Joseph & Cox, 2015بعنوان:
“Business Environment And Strategic Management:
”Strategic Drift
" بيئة األعمال واإلدارة االستراتيجية :االنجراف االستراتيجي "
بحثت هذه الدراسة عن األسس النظرية لالنجراف االستراتيجي ،وشرح آلية حدوث
االنجراف االستراتيجي في المنظمات باستخدام نظرية ميلر  ،Icarus paradoxمن خالل دراسة
الحالة لشركة كوداك ،وتقييم أسباب حدوث هذه الظاهرة ،فان القضية األكثر أهمية المتعلقة
باالنجراف االستراتيجي هي تحليل البيئة الخارجية للمنظمات ،والتي يبدو أنها أساس كل
السلبيات المترتبة على ذلك ،إضافةً إلى الق اررات الغير حكيمة من قبل قادة المنظمات التي كانت
نجاحا في الماضي ولكنها أصبحت قديمة وغير مناسبة مع تقدم الزمن،
من الممكن أنها تحقق
ً
كما وصفت الدراسة أربعة عوامل رئيسية وراء االنجراف االستراتيجي هي :فخ القيادة ،والمهارات
المتجانسة ،والقوة والسياسة ،وفخ الذكريات الهيكلية.
خلصت الدراسة إلى أنه يمكن الحد من ظاهرة االنجراف االستراتيجي من خالل إجراء
تقييم دوري لنسبة ذكاء المنظمات ،وتطوير الذكاء التنافسي بشكل متكرر ،فضالً عن اهمية
امتالك المنظمة لقائد من أبرز صفاته أنه يجمع بين القوة والسياسة ،ويمتلك مهارات خاصة
تمكنه من التوصل الى اتخاذ ق اررات حكيمة قادرة على إيصال المنظمة لمرسى األمان بدالً من
العيش على ذكريات نجاحات الماضي ،واستخدامها للمستقبل؛ بالتالي ستكون النتيجة عكسية،
وتؤدي الى انجراف المنظمة وخسارة كبيرة لحصتها من السوق.
أوصت الدراسة المنظمات بِتجنب االنجراف االستراتيجي من خالل إجراء تحليل منتظم
لِبيئة تلك المنظمات الخارجية من خالل أنشطتها الذكية ،وعلى مدار العام ،وأيضاً الحاجة إلى
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تعيين قائد استراتيجي ذو رؤية حكيمة يجمع بين القوة والسياسة يقود المنظمة في اتجاه يجنبها
االنجراف االستراتيجي.

 دراسة (الباشقالي ،محمود محمد أمين عثمان و الداؤد ،ألفن ناظر ججو
 )2015بعنوان:
“دور البراعة التنظيمية في الحد من االنهيار التنظيمي  :دراسة استطالعية آلراء عينة
من القيادات اإلدارية في كليات جامعة دهوك ”
هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العالقة بين البراعة التنظيمية (وهي اساليب تنظيمية
متعددة تمثل قدرة المنظمة على متابعة أنشطة المنافسين ،وجمع المعلومات الخاصة بيهم من
خالل تحليل البيئة الخارجية ،وتحديد التهديدات واالستغالل األفضل للفرص) ،واالنهيار
التنظيمي (وهي ظاهرة مقاربة جداً لظاهرة االنجراف االستراتيجي ،تتعرض لها المنظمة نتيجة
عدم تكيفها مع ضغوط ظروف العمل ،وعدم مواكبة البيئة الخارجية لها) ،كان مجتمع الدراسة
مكون من عينة غير عشوائية شملت جميع الكليات في جامعة دهوك والبالغ عددها ( )12كلية،
واالفراد المبحوثون هم من القيادات اإلدارية في كليات جامعة دهوك ،وباستخدام البحث الكمي تم
تطوير استبانات تتألف من( )57فقرة لغرض القياس.
توصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي لدور البراعة التنظيمية في الحد من االنهيار
التنظيمي.
وأوصت الدراسة الكليات المبحوثة بضرورة العمل على توفير الموارد الالزمة ،واالستغالل
األمثل للفرص ألنها تعد من األسباب الرئيسية المؤدية الى االنهيار التنظيمي.
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 دراسة ) Maosa, (2015بعنوان:
“Determinants Of Strategic Drift And Their Effect On
”Performance Of Commercial Banks In Kenya
" محددات االنجراف االستراتيجي وتأثيرها على أداء البنوك التجارية في كينيا"
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد محددات االنجراف االستراتيجي وتأثيرها على
أداء البنوك التجارية في كينيا.
تفصيليا لألحداث ،والمواقف،
استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي ألنه يقدم وصفًا
ً
والتفاعالت بين األشخاص ،واألشياء ذات الحد األدنى من التحيز.
كان مجتمع الدراسة هو جميع البنوك التجارية في كينيا ( )43بنك تجاري ،وتم استخدام
االستبيانات لجمع البيانات واحتوت بشكل أساسي على أسئلة مغلقة نظمت على مقياس ليكرت
من خمس نقاط ،وأستخدم اإلحصاء الوصفي لتحليل البيانات بمساعدة الحزمة العلمية للعلوم
االجتماعية و .MS Excel
أشارت النتائج إلى أن المحددات الرئيسية لالنجراف االستراتيجي هي التخطيط
االستراتيجي ،والقيادة الفعالة ،واالستجابة للتغيير ،وسياسة البنك .وخلصت إلى أن عملية
التخطيط االستراتيجي يجب أن تكون استشارية لضمان توافق الهيكل مع االستراتيجية ،وأن في
حالة االنجراف االستراتيجي يتعين على اإلدارة سد الفجوة بين ما هو مخطط ،وما تم القيام به،
فضالً عن العوائق الكبيرة في سلطة القيادة التي يجب تغييرها كالقادة المسيطرون المقاومون،
وانشغالهم عن مواكبة التغيرات السريعة في البيئة الخارجية التي يسودها حالة كبيرة من الالتأكد.
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أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات عن هذا الموضوع الحيوي لمعرفة
خبايا لم تكشف بعد ،والتوصل إلى طرق جديدة تسهم بشكل ،أو بآخر في الحد من االنجراف
االستراتيجي في البنوك التجارية ،وأن يقوم فريق إدارة البنوك التجارية في كينيا بإجراء تحليل
مناسب للبيئة حتى يتمكن من اكتشاف التغييرات ،وبالتالي االستجابة لها من خالل إجراء
التعديالت االستراتيجية الالزمة ،فضالً عن أهمية وجود قيادة فعالة قادرة على االستجابة
للمتغيرات السريعة من أجل الحد من حالة الالتأكد ،وتحسين أداء البنك.

 دراسة ) )Lee, 2015بعنوان:
“Strategic Drift And Its Effect On The Performance Of
”Insurance Companies In Nairobi City County, Kenya
" االنجراف االستراتيجي وتأثيره على أداء منظمات التأمين في مدينة نيروبي  ،كينيا"
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر االنجراف االستراتيجي على أداء منظمات التأمين في
كينيا ،وتبنت الدراسة كالً من المسح الوصفي ،والتصميمات البحثية التوضيحية ،وشمل البحث
( )49شركة تأمين مسجلة تمارس أعمالها في مقاطعة نيروبي .تم أخذ عينات المستطلعين بشكل
عشوائي قصدي حيث تمت مقابلة المديرين العامين فقط في منظمات التأمين ،وتم جمع البيانات
باستخدام االستبانات والمقابالت.
أشارت النتائج إلى أن رسالة منظمات التأمين قد تم إبالغ الموظفين بها بشكل غير
واضح ،وكان لها أعلى معدل في اتخاذ الق اررات المركزية في جميع األمور المتعلقة بمفتاح
الشركة في قيادة شركات التأمين.
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مؤشر االنجراف االستراتيجي
ا
كما وخلصت الدراسة إلى أن الثقافة والوعي التنظيمي هما
الرئيسي الذي يؤثر على أداء منظمات التأمين حيث تبين أنها تؤثر بشكل كبير على أداء
المنظمة.
وأوصت الدراسة على ضرورة أن تقوم إدارة منظمات التأمين بمراعاة الثقافة والوعي
التنظيمي لمنظماتها لتحسين رضا العمالء ،و ربحيتهم ،وزيادة حصتهم في السوق.

 دراسة ) )Shakti & Srivastava, 2016بعنوان:
”“The effect of political skill on employees career success
" تأثير المهارة السياسية على نجاح المسار الوظيفي للموظفين ""
كان الغرض من الدراسة هو كشف األثر االيجابي لألفراد ذوي العقلية السياسية على
نجاح المسيرة الوظيفية ،وما يؤدي إلى نجاح استراتيجية المنظمة التنافسية بشكل عام.
استخدمت الدراسة المنهج الكمي من خالل تصميم استبانات وزعت على عينة تظم
( )350موظف في مصنع الحديد الصلب.
وخلصت الدراسة إلى أن الموظفين ذوي المهارات والعقلية السياسية هم األكثر نجاحاً في
منظماتهم ،مما ينعكس ايجاباً في الحد من ظاهرة االنجراف االستراتيجي لمنظماتهم ،واستخدامها
بما يحقق غايات وأهداف المنظمة.
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 دراسة (نعمان )2017 ،بعنوان:
" اثر المهارة السياسية في القرار االستراتيجي :الذكاء العاطفي متغير معدل -دراسة
ميدانية في قطاع توزيع الكهرباء األردني "
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر المهارة السياسية (وهي أحد مرتكزات رأس المال
السياسي المنظمي) في اتخاذ القرارات االستراتيجية.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وباعتماد االستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات،
وكانت العينة عشوائية طبقية تناسبية مكونة من ( )361موظفاً في قطاع توزيع كهرباء االردن
شملت المستويات االدارية (العليا ،والمتوسطة ،والتنفيذية).
وتوصلت الدراسة إلى وجود مساهمة فعالة للمهارة السياسية في عملية صنع القرار
االستراتيجي من خالل الحد من حالة الالتأكد وتجنب االنجراف االستراتيجي.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز المهارات السياسية كونها تلعب دو ار هاماً في عملية صنع
القرار؛ ذلك من خالل توفير دورات متخصصة في المهارة السياسية.
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 دراسة ) (Salih & Al-Khatib, 2018بعنوان:
“Strategic Awareness and its Impact on Strategic Risks: Open
”Book Management Practices (OBMp) as moderating
" الوعي االستراتيجي وأثره على المخاطر االستراتيجية :الدور المعدل لممارسات اإلدارة
على المكشوف (" )OBMp
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الوعي االستراتيجي على المخاطر االستراتيجية في
وجود ممارسات إدارة الكتاب المفتوح كمتغير معدل ،وكان مجال الدراسة هو شركات توزيع الوقود
في األردن.
حيث كان االستطالع على شركتين من أصل ثالث شركات توزيع وقود ،وبلغ مجموع
موظفيها ) (222موظفاً ،وتم جمع العينات بطريقة المسح الشامل ومن المستوى اإلداري األعلى،
والمتوسط ،والمستوى اإلشرافي من مديرين تنفيذيين ،ومديري األقسام ،ومديري المحطات،
واستخدمت الدراسة المنهج الكمي واالستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات.
كشفت نتائج الدراسة عن وجود تأثير سلبي مهم إحصائياً على الوعي االستراتيجي
أيضا أن ممارسات إدارة الكتاب المفتوح تخفف من التأثير السلبي
بالمخاطر االستراتيجية ،و ً
للمخاطر االستراتيجية في شركات توزيع الوقود لمخاطر قوة المنافسين ،ومخاطر تحول أولوية
العميل ،وأكدت أن الوعي االستراتيجي ضرورة في الوقت الحالي الستخدام المنظمة بسبب التغير
السريع في البيئة ،وتحول التكنولوجيا في البيئة الخارجية ،وأيضاً تصبح المخاطر االستراتيجية
واحدة من المخاطر الرئيسية التي تصيب الشركات وتؤدي بها لالنجراف والفشل ،ويعتبرها
المديرون نوع المخاطر التي يجب أخذها في االعتبار عند تحديد أهدافها االستراتيجية.
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 دراسة ( (Gajere, 2018بعنوان:
" تأثير االنجراف االستراتيجي والتآكل التكتيكي :مثال :حالة توزيع المنتجات البترولية من قبل
شركة نيجيريا الوطنية للبترول "
"The Impact of Strategic Drift and Tactical Wear – Out: An
Anecdote Example: The Case of the Distribution of Petroleum
")Products by Nigeria National Petroleum Corporation (NNPC
هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء مثال عن تأثير االنجراف االستراتيجي ،والتآكل التكتيكي
بناء
باستخدام حالة توزيع المنتجات البترولية من قبل شركة نيجيريا الوطنية للبترول ( ،)NNPCو ً
على الوثائق الداخلية للصناعة ،وتقارير السوق ،وتجربة السكان تستند أسباب االنجراف
االستراتيجي والتآكل التكتيكي لـ ) (NNPCSإلى استراتيجياتها ،وتكتيكاتها الحالية ،والتاريخية،
كما ،وأشارت إلى أن ( )NNPCأعادت معالجة استراتيجياتها الحالية بما يتماشى مع العوامل
البيئية الحالية لتجنب المواقف العائمة من خالل استكشاف الفرص الجديدة ،واستغالل الفرص
القائمة لتجنب االنجرافات االستراتيجية.
كانت المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة هي مراجعة األدبيات لمقاالت المجالت
اإللكترونية المنشورة ،والدراسات السابقة ذات العالقة.
خلصت الدراسة إلى ضرورة أن تقوم ) (NNPCبتقييم أداءها وفقًا لمعايير الدقة،
واالكتمال ،والتكلفة ،وهذا يعتمد أيضاً على قدرتها على استكشاف فرص جديدة في وقت واحد،
واستغالل تلك الموجودة لتجنب االنجرافات االستراتيجية ،ومن المستحسن أن تلتقط ()NNPC
اإلشارات المبكرة للبيئة المضطربة وأن يعد نفسه بثقافة مرنة ،وهيكل تنظيمي ،كما يجب أن
تكون المنظمة مفتوحة للتغيير ،وتجنب الركود الذي يساهم في قانون الجاذبية التسويقية ،ويجب
أن يعمل على أساس قوي لإلدارة االستراتيجية للتغيير.
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 دراسة ) )de Almeida, Lesca & Canton, 2018بعنوان:
“Intrinsic motivation for knowledge sharing – competitive
”intelligence process in a telecom company
" الدافع الجوهري لتشارك المعرفة  -عملية الذكاء التنافسي في شركة االتصاالت "
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف المتغيرات التي تمنع الدوافع الذاتية للموظف لتشارك
المعرفة ،وتدرس جمع ،وتبادل المعلومات التي قد تكون إشارة إلى التحركات التنافسية المستقبلية
في عمليات الذكاء التنافسي (.Competitive Intelligence )CI
منهجية البحث للدراسة تمت باستخدام االرتباط الكنسي (العالقة المعرفية) من خالل
استخدام بيانات المسح من المنظمة ،وكما استندت الدراسة إلى نظرية تقرير المصير المتعلقة
كثير،
بالدوافع الذاتية للسلوك ،تم استخدام االرتباط الكنسي هذا ،وهو تقنية لم يتم استكشافها ًا
ومفيدة لدراسة االرتباط بين مجموعات المتغيرات.
تم استخدام أدوات المسح في شركة تقدم خدمات البيانات واالتصال الصوتي في سوق
أمريكا الالتينية للشركات وللعمالء األفراد ،وكانت العينة مكونة من ( )126موظفاً ،وتم إرسال
رسالة بريد إلكتروني تشرح أهداف البحث ،ومرتبطة باستبيان قائم على اإلنترنت إلى المتتبعين.
توصلت الدراسة إلى أهمية الجوانب المختلفة التي تحفز سلوك تشارك المعرفة ،ودعم نظام
المعلومات ،ودعم اإلدارة العليا ،وتغذية المعلومات ،وبالتالي تحقيق فهم أفضل للسلوك الدافع
للموظفين الذين من المتوقع منهم تشارك المعرفة حول بيئة منظماتهم التنافسية.

97

 دراسة ) (Tolla, 2019بعنوان:
“A Framework for Competitive Intelligence in Strategic
”Decision making (SDM) in an Ethiopian Conglomerate
" إطار للذكاء التنافسي في اتخاذ الق اررات االستراتيجية ( )SDMفي تكتل إثيوبي "
كان الهدف األساسي من هذه الدراسة هو تطوير إطار استراتيجي لتنفيذ برنامج الذكاء
التنافسي من أجل االستخدام الفعال لـلذكاء التنافسي في اتخاذ الق اررات االستراتيجية والذي
ينعكس إيجاباً في الحد من حالة االنجراف االستراتيجي ،في تكتل أثيوبي باستخدام وحدات
متعددة مدمجة ،واستكشفت الدراسة القيمة االستراتيجية لـلذكاء التنافسي في صنع القرار
االستراتيجي لمنظمة لها هيكل تكتلي ويتكامل شركاؤها الفرعيين رأسياً.
استخدمت الدراسة المنهج الكمي والنوعي في جمع البيانات ،وكانت العينة عشوائية قصدية
استهدفت الموظفين في اإلدارات العليا للشركات التابعة والمقر الرئيسي.
العينة التي استهدفتها الدراسة كانت مكونة من الصناعات الستة المضمنة في التكتل
األثيوبي.
أشارت النتائج اإلجمالية للدراسة إلى وجود فروق بين الشركات التابعة ،والمقر الرئيسي في
ممارسة واستخدام الذكاء التنافسي في صناعة القرار االستراتيجي ،والق اررات اإلدارية األخرى،
القررات
وبشكل عام أن استخدام الذكاء التنافسي في خصائص القرار االستراتيجي ،وحتى في ا
اإلدارية األخرى كان له مساهمة كبيرة في عملية صنع القرار االستراتيجي األمثل ،وبالتالي
انعكاس هذا األمر إيجاباً في تالفي خطر انجراف استراتيجية المنظمة.
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 دراسة ( (Weiler, et. al., 2019بعنوان:
“Understanding User Uncertainty during the Implementation of
”Self-Service Business Intelligence: A Thematic Analysis
فهم الالتأكد المستخدم أثناء تنفيذ ذكاء األعمال للخدمة الذاتية :تحليل مواضيعي""
هدفت هذه الدراسة إلى فهم اوجه الالتأكد التي تتمتع بها أنظمة ذكاء األعمال في الخدمة
الذاتية ( )SSBIللمنظمات ،واستخدمت لهذا الغرض نهج البحث النوعي الذي اعتبرته مناسباً
لإلجابة عن اسئلة ذكاء األعمال ،حيث أجرت مقابالت شبه منظمة مع ( )15مستخدماً لنظام
ذكاء االعمال الستكشاف العوامل ذات الصلة بحالة الالتأكد ،وتم جمع البيانات بالتعاون مع
شركة تكنولوجيا المعلومات متعددة الجنسيات.
كبير لفاعلية تنفيذ خطط
تهديدا ًا
وبينت نتائج الدراسة إلى أن حاالت الالتأكد تشكل
ً
المنظمات ،وأدائها ،وقامت الدراسة بتطوير خريطة مواضيعية لتصور أوجه الالتأكد لدى
المستخدم حيث يمكن لِممارسي الذكاء التنافسي استخدام هذه الخريطة لتحديد حاالت الالتأكد
المحتملة ،ومراقبتها ،وتطوير اإلجراءات المناسبة للحد منها.
وأوصت الدراسة األبحاث المستقبلية إلى استكشاف الدور الذي تلعبه اإلشارات العاطفية
في سلوك المستخدمين وتصوراتهم أثناء تنفيذ عملية الذكاء؛ ألن التأثير االجتماعي يعد أيضاً
مصدر مهماً لحالة الالتأكد لدى المستخدم؛ لذلك يجب أن تبحث األبحاث المستقبلية في هذه
اً
الظروف التي تتحدى استخدام وتنفيذ عملية ذكاء األعمال بنجاح.
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( :)6.2أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 جمعت الدراسة الحالية ثالث متغيرات هي (الذكاء التنافسي ،واالنجراف
االستراتيجي ،و رأس المال السياسي المنظمي) وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات
السابقة.
 اعتمدت الدراسة الحالية رأس المال السياسي المنظمي متغي اًر وسيطاً ،وهذا مالم
تتناوله الدراسات السابقة.
 ركزت على دراسة موضوعات لم تشبع بحثاً وتحليالً في األدبيات العربية ،وبالتحديد
االنجراف االستراتيجي ،و رأس المال السياسي المنظمي.
عمان ،حيث لم
 طبقت الدراسة الحالية في قطاع البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
يتم تناول هذا القطاع في الدراسات السابقة بالمتغيرات الثالثة للدراسة الحالية
مجتمعة  ،خاصةً إن البنوك التجارية األردنية تواجه تحديات محلية ،واقليمية ،ودولية
عديدة قد تسبب لها انجراف است ارتيجي يبعدها عن مركزها التنافسي ،وبالتالي
يخرجها من دائرة المنافسة.

100

الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)

المقدمة

منهج الدراسة

)(1-3

)(2-3

مجتمع الدراسة

عينة الدراسة

)(3-3

)(4-3

أدوات الدراسة

ثبات أداة الدراسة

)(5-3

)(6-3

توزيع أداة الدراسة

متغيرات الدراسة

)(7-3

)(8-3

المعالجات اإلحصائية

اجراءات الدراسة

)(9-3

)(10-3

الشكل ( )3-1مخطط سير عمل الفصل الثالث
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( :)3.1المقدمة
يقدم الفصل الثالث وصفاً تفصيلياً لمنهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ،وأدوات
الدراسة ،وصدق االداة ،وثبات االداة ،وتوزيع األداة ،ومتغيرات الدراسة ،والمعالجات اإلحصائية،
واجراءات الدراسة التي استخدمها الباحث في دراسته الحالية ،وكاآلتي:

( :)3.2منهج الدراسة
الدراسة الحالية دراسة سببية ذات سمة نوعية ،وكمية ،اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي
وهذا المنهج يقوم على دراسة الظواهر أو المشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف بطريقة
علمية ،ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل ،وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع
أطر محددة للمشكلة.

( :)3.3مجتمع الدراسة
شمل مجال الدراسة الحالية البنوك التجارية األردنية في مدينة عمان ،والبالغ عددها ()13
بنكاً ،وكما مبينة أدناه في الجدول رقم (:)3-1
جدول رقم ( )3-1البنوك التجارية األردنية .المصدر( :جمعية البنوك في األردن)www.abj.org.jo .
ت

اسم البنك

1

البنك العربي

2

البنك االهلي االردني

3

بنك القاهرة عمان

4

بنك االردن

5

بنك االسكان للتجارة والتمويل

6

البنك االردني الكويتي
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7

بنك االستثمار العربي االردني

8

البنك التجاري االردني

9

البنك االستثماري

11

بنك االتحاد

11

بنك المؤسسة العربية المصرفية  /االردن

12

بنك سوسيته جنرال  /االردن

13

بنك المال االردني

بينما تكون مجتمع الدراسة من المدراء في المستويات اإلدارية الثالثة (العليا ،والوسطى،
واإلشرافية) والبالغ عددهم ( )745فرداً (جمعية البنوك في األردن)  www.abj.org.joبتأريخ
. 2019/12/30

( :)3.4عينة الدراسة
نظ اًر لصعوبة الوصول إلى جميع أفراد عينة الدراسة ،فقد تم سحب العينة بالطريقة
العشوائية الطبقية التناسبية ،والتي شملت مديري االدارة العليا ،والوسطى ،واإلشرافية ،والبالغ
حجمها ( )254فرداً ،وهي عينة ممثلة لمجتمعها ،ويمكن تعميم نتائجها ( & Sekaran
.)Bougie, 2016
حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثالث طبقات ،وبحسب المستويات اإلدارية للمجتمع
المبحوث ،ومن ثم سحب عينة عشوائية من كل طبقة بشكل تتناسب مع حجمها ،وكما مبين
أدناه في الجدول (:)3-2
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جدول ( )3-2العينة من البنوك التجارية االردنية بحسب المستوى اإلداري
العنوان

الوظيفي

حجم

حجم

المجتمع

745

إدارة إشرافية
المجموع

123

42=254×0.1651=745÷123

16%

237

81=254×0.3181=745÷237

32%

385

131=254×0.5167=745÷385

52%

745

254

100%

الطبقة

إدارة عليا
إدارة وسطى

حجم عينة الطبقة الواحدة

النسبة المئوية

745

وحدة التحليل:
وحدة التحليل لهذه الدراسة هي من أفراد عينة (اإلدارة العليا ،واإلدارة الوسطى ،واإلدارة اإلشرافية)
عمان ،والجدول ( )3-3يوضح وصف افراد عينة الدراسة من
في البنوك التجارية األردنية بمدينة ّ
خالل متغيراتها الديمغرافية:
الجدول ( )3-3وصف افراد عينة الدراسة من خالل متغيراتها الديمغرافية
المتغير
الجنس

الفئة

العدد

النسبة

ذكر

123

60.0

انثى

81

40.0

المجموع

204

100.0

 30سنة فاقل

57

29.0

58

28.0

48

23.0

31

15.0

 46سنة فاكثر

10

5.0

المجموع

204

100.0

 - 31اقل من
 36سنة
من  - 36اقل من
العمر

 41سنة

من  - 41اقل من
 46سنة
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بكالوريوس

113

56.0

دبلوم عالي

8

4.0

ماجستير

74

36.0

دكتوراه

9

4.0

المجموع

204

100.0

ادارة عليا

36

18.0

ادارة وسطى

66

32.0

ادارة إشرافية
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50.0

المجموع

204

100.0

5سنوات فاقل

55

27.0

من  10 - 6سنوات

74

36.0

من  15 - 11سنة

55

27.0

 16سنة فاكثر

20

10.0

المجموع

204

100.0

المستوى
التعليمي

المستوى
الوظيفي

الخبرة

( :)3.5أدوات الدراسة
 المصادر الثانوية :وتضم الكتب ،والمقاالت العلمية المنشورة في المجالت العلمية،
ومحركات البحث العالمية.
 المصادر األولية وتتمثل في:
 المقابالت المهيكلة :تضمنت أسئلة محددة عن متغيرات الدراسة الثالثة ،والتي تمعمان.
اجرائها مع عدد من مدراء االقسام في البنوك التجارية األردنية المبحوثة بمدينة ّ
 االستبانة :وهي األداة الرئيسية ،والتي تم تطويرها لقياس المتغيرات الثالثة للدراسة،واخضاعها للصدق ،والثبات .وتم تطوير االستبانة من خالل االجراءات االتية:
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 تم إعداد فقرات االستبانة وتطويرها باالستناد إلى المراجع: إعداد فقرات االستبانة.1
:) فقرة كالتالي75(  وقد بلغ عدد فقراتها،)3-4( الموضحة أدناه في الجدول
) مراجع متغيرات و أبعاد االستبانة3-4( الجدول

المراجع
-

-

-

-

-

-

Köseoglu, M. A., Chan, E. S., Okumus, F., & Altin,
M. (2019). How do hotels operationalize their
competitive intelligence efforts into their
management processes? Proposing a holistic
model. International Journal of Hospitality
Management, 83, 283-292.
Tolla, B. B. (2019). A framework for competitive
intelligence in strategic decision-making (SDM)
in an Ethiopian conglomerate (Doctoral
dissertation).
de Almeida, F. C., Lesca, H., & Canton, A. W.
(2016). Intrinsic motivation for knowledge
sharing–competitive intelligence process in a
telecom company. Journal of Knowledge
Management.
Wright, S., Eid, E. R., & Fleisher, C. S. (2009).
Competitive intelligence in practice: empirical
evidence from the UK retail banking
sector. Journal of marketing management, 25(910), 941-964.
Badr, A., Madden, E., & Wright, S. (2006). The
contribution of CI to the strategic decision
making process: Empirical study of the
European pharmaceutical industry. Journal of
Competitive Intelligence and Management.V3-N4

Gachanja, L. E. (2018). Strategic Drift And Its Effect
On The Performance Of Insurance Companies In
Nairobi City COUNTY, KENYA (Doctoral dissertation,
School Of Business, (Kenyatta University).

- Lucero, L. C., & Ocampo Jr, J. M. (2019). Emotional
Intelligence and Leadership Trait among Master
Teachers. Mimbar pendidikan, 4(1), 55-72.

- Maosa, H. O. (2015). Determinates Of Strategic Drift

متغيرات الدراسة
الذكاء التنافسي:  المتغير المستقل.1

(Competitive Intelligence )

:ويشمل االبعاد الفرعية اآلتية

(Organizational  الوعي التنظيميAwearnce)
(Process)  العملية-

(Processing)  المعالجة-

 االنجراف االستراتيجي: المتغير التابع.2
(Strategic Drift)
:ويشمل االبعاد الفرعية اآلتية

)Leadership trap(  فخ القيادة-

(Structural  فخ الذكريات الهيكليةMemories Trap )

Wrong (  فخ التمثيل الخاطئ-
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المراجع
And Their Effect On Performance Of Commercial

متغيرات الدراسة
)Representativeness Trap

Banks In Kenya.

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006).Transformational
leadership. Lawrence Erlbaum Associates. Inc.
Publishers,London.

- Hashem, T. N. (2016). The impact of organizational
memory use in marketing knowledge management
on marketing audits in Jordanian industrial
corporations. International research Journal, 1(1).

- Kassim, N. A., Khalib, L. H., & Shoid, M. S. M.
(2016). Evaluating Organizational Culture and
Leadership as Factors of Organizational Learning
Capabilities. International Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, 6(7), 39-48.

- Bendak, S., Shikhli, A. M., & Abdel-Razek, R. H.
(2020). How changing organizational culture can
enhance innovation? development of the innovative
culture enhancement framework. Cogent Business &
Management, (just-accepted), 1712125.

-

Ngumbi, F. M., & Wambua, P. (2019).
Organizational Resources And Strategic Plans
Implementation In Administration Police
Service In Baringo County, Kenya. European
Journal of Business and Strategic
Management, 4(4), 14-33.

-

Cao, X., Pan, X., Qian, M., & Tian, G. G. (2017).
Political capital and CEO entrenchment:
Evidence from CEO turnover in Chinese nonSOEs. Journal of Corporate Finance, 42, 1-14.

-

Guo, J., & Liu, C. H. (2012). The perspective of
relationships: election strategies and sources of

 رأس المال السياسي: المتغير الوسيط.3
المنظمي
( Organizational Political Capital)
:ويشمل االبعاد الفرعية اآلتية

( Seeking of  البحث عن المواردResources)

( Reduction of  الحد من الالتأكدUncertainty)

 تحقيق األهداف المشتركة-

(Attainment of the Common
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المراجع
political capital. Management Decision, 50(8),

متغيرات الدراسة
Objectives)

1340-1360.
-

Wang, Y., Chen, Y., Wang, N., Nevo, S., Kou, G.,
& Alsaadi, F. E. (2019). Impact of the strategic
role of IT on explorative and exploitative
innovation activities: The role of environmental
uncertainty. Decision Sciences.

-

Latan, H., Jabbour, C. J. C., de Sousa Jabbour, A.
B. L., Wamba, S. F., & Shahbaz, M. (2018). Effects
of environmental strategy, environmental
uncertainty and top management's commitment
on corporate environmental performance: The
role of environmental management
accounting. Journal of Cleaner Production, 180,
297-306.

 صدق األداة.2
: لغرض معالجة موضوع صدق االداة تم استخدام الطرائق التالية
 الصدق الظاهري
من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين األكاديميين للتعرف على آرائهم عن مدى
) خبراء10(  وقد بلغ عددهم. ومدى مالئمتها للغرض الذي وضعت من أجله،صالحية الفقرات
وبناء على
،)2(  الملحق،متخصصين في إدارة األعمال من مختلف الجامعات األردنية
ً
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مالحظاتهم فقد تم حذف ( )30فقرة ،وتم تعديل واعادة صياغة بعض الفقرات بعد أن تم األخذ
بجميع اآلراء ،وخرجت االستبانة بشكلها النهائي في ( )45فقرة.
 الصدق البنائي التقاربي ()Convergent Validity
الصدق التقاربي يشير الى قدرة االسئلة الفرعية التي تمثل مجاال او مجاال معينا في
تمثيلها لهذا المجال بمعنى ان درجة ارتباط كل سؤال يجب ان تكون قوية وكبيرة وهنالك العديد
من االختبارات التي تشير الى هذا النوع من الصدق ومن اهمها الصدق البنائي والذي يشير الى
درجة العالقة بين ا لفقرة او السؤال والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه الفقرة ويتم ذلك من
خالل اختبارات التحليل العاملي بنوعيه االستكشافي ( )Exploratoryباستخدام برنامج spss
والتوكيدي ( )confirmatoryباستخدام برنامج )Smart Partial Least Square (PLS
) .)3.0وفي هاتين الطريقتين للبحث في الصدق فانه يتم االعتماد على قيم ما يسمى بقيم
التشبع او التحميل (. )Factor Loading
 الصدق باستخدام التحليل العاملي االستكشافي

Exploratory Factor

Analysis
 .1للمتغير المستقل :الذكاء التنافسي
باستعراض نتائج التحليل العاملي االستكشافي المبينة نتائجه في الجدول ( )3-5يتبين أن
قيمة اختبار KMOقد بلغت (( )0.808ووفقا لقاعدة  )Kaiser 1974والتي تشير الى أن الحد
األدنى المقبول لقيمة االختبار هو القيمة ( )0.50فإنه يتضح بأن القيمة التي تم التوصل اليها
هي أكبر من القيمة المحددة ،وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيا ومالئما للتحليل .كما يبين
الجدول أيضاً أن قيمة الحد األدنى للقيم العينية (الذاتية)  Eigen Valueللعوامل المستخلصة
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من التحليل كانت جميعها اكبر من الواحد الصحيح وحسب ما هو مبين في الجدول فقد بلغت
القيمة ( )3.95لعامل (الوعي التنظيمي) وبلغت ( )3.67لعامل )العملية( وبلغت ( )3.95لعامل
)المعالجة( كذلك يالحظ من نتائج الجدول ان نسب التباين المفسرة من قبل كل عامل قد بلغت
( )26.35لعامل )الوعي التنظيمي( وبلغت ( )24.94لعامل )العملية( كما بلغت ()23.01
لعامل (المعالجة) وبالتالي فان العوامل الثالثة تفسر ما نسبته ( )% 74.3من تباين المتغير
المستقل (الذكاء التنافسي).
كما يعرض الجدول ( )3-5قيم التحميل (التشبع) لكل فقرة من فقرات كل عامل من
العوامل المستخلصة حيث يالحظ ان اقل قيمة تم التوصل اليها هي القيمة ( )0.682وهي القيمة
المرتبطة بالفقرة الثانية في عامل (المعالجة) والتي تحمل الرمز ( )IV3.2وحيث ان هذه القيمة
كانت اكبر من ( 0.40في التحليل العاملي االستكشافي) فأنها تعتبر كافية ومناسبة وتعبر عن
قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه:
جدول ( )3-5قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير المستقل (الذكاء التنافسي) والناتجة من
خالل التدوير المتعامد للمحاور ()Varimax

الرقم

قيم التشبع على العوامل

رمز

الفقرة

الفقرة

الوعي

التنظيمي العملية

1

IV1.1

يوفر البنك فهم سليم لممارسة العمليات االساسية

.716

2

IV1.2

يدعم البنك ممارسة أنشطة الذكاء

.723

3

IV1.3

4

IV1.4

ُيحفز البنك المبادرات التنافسية
يهتم البنك في بناء التوجه االستراتيجي

.837
.778

5

IV1.5

يعتمد البنك تقنيات تسهل تبادل المعلومات بين مستوياته االدارية

.803

6

IV2.1

يتبنى البنك اساليب تقنية لجمع البيانات عن منافسيه

.850

7

IV2.2

يستثمر البنك البيانات المجمعة في رسم خارطته التنافسية

.796

8

IV2.3

يوفر البنك البيانات الضرورية لرسم التوجه التنافسي

.884

المعالجة

110

9

IV2.4

يحلل البنك البيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة

.860

10

IV2.5

11

IV3.1

12

IV3.2

المعتمدة الى معلومات قابلة للتطبيق
يترجم البنك البينات ُ
ُيحدث البنك باستمرار موثوقية مصادر المعلومات

.817

13

IV3.3

14

IV3.4

15

IV3.5

.842
.682

ُيقيم البنك مدى صالحية المعلومات في صناعة الق اررات
ُيحول البنك المعلومات المتحصلة إلى معارف متخصصة

.893

المجمعة ضمن فئات تالئم أنواع الق اررات التي يتبناها
ُيصنف البنك المعارف ُ
يستخدم البنك المعارف المحولة في تحديد االختيار االستراتيجي االنسب
القيم العينية ()Eigen values

.780
.803
3.95

3.67

3.45

التباين المفسر

23.01 24.94 26.35

اختبار KMO

0.808

 صدق التحليل العاملي االستكشافي للمتغير التابع :االنجراف االستراتيجي
يتضح نتائج التحليل العاملي االستكشافي المبينة نتائجه في الجدول ( )3-6أن قيمة اختبار
KMOقد بلغت ( )0.786ووفقا لقاعدة ) (Kaiser 1974والتي تشير الى أن الحد األدنى
المقبول لقيمة االختبار هو القيمة ( )0.50فإن القيمة التي تم التوصل اليها هي أكبر من القيمة
المحددة ،وبذلك فإن حجم العينة يعد كافيا ومناسبا.
كما يبين الجدول ( )3-6أن قيمة الحد األدنى للقيم العينية (الذاتية)  Eigen Valueللعوامل
المستخلصة من التحليل كانت اكبر من المحك المطلوب وهو الواحد الصحيح وحسب ما هو
مبين في الجدول التالي أدناه فقد بلغت القيمة ( )3.71لعامل (فخ القيادة) وبلغت ( )3.35لعامل
(فخ الذكريات الهيكلية) وبلغت ( )2.87لعامل فخ التمثيل الخاطئ كذلك يالحظ من نتائج
الجدول ان نسب التباين المفسرة من قبل كل عامل قد بلغت ( )24.71لعامل )فخ القيادة(
وبلغت ( )22.34لعامل )فخ الذكريات الهيكلية) كما بلغت ( )19.17لعامل (فخ التمثيل
الخاطئ) وبالتالي فان العوامل الثالثة تفسر ما نسبته ( )% 66.22من تباين المتغير التابع
(الميزة التنافسية المستدامة).
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كما ،وسيعرض الجدول التالي قيم التحميل (التشبع) لكل فقرة من فقرات كل عامل من العوامل
المستخلصة حيث يالحظ ان اقل قيمة تم التوصل اليها هي القيمة ( )0.679وهي القيمة
المرتبطة بالفقرة الثالثة في عامل فخ الذكريات الهيكلية والتي تحمل الرمز ( )DV2.3وحيث ان
هذه القيمة كانت اكبر من ( 0.40في التحليل العاملي االستكشافي) فأنها تعتبر كافية ومناسبة
وتعبر عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه:
جدول ( )3-6قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير التابع (االنجراف االستراتيجي) والناتجة
من خالل التدوير المتعامد للمحاور ()Varimax

قيم التشبع على العوامل
الرقم

رمز

الفقرة

الفقرة

فخ

القيادة

1

DV1.1

يعتمد البنك وجهة نظر واحدة في حل المشكالت

.807

2

DV1.2

يستخدم البنك قنوات اتصال باتجاه واحد

.732

3

DV1.3

يتبنى البنك المركزية في عملية اتخاذ القرار

.860

4

DV1.4

يمتلك البنك قادة لهم القدرة على التعامل مع الحاضر

.900

5

DV1.5

يوفر البنك بيئة محفزة لقادته للتكيف مع الظروف الحالية

.842

6

DV2.1

يستعين البنك بحلول سابقة أثبتت نجاعتها للتعامل مع األزمات

7

فخ

الذكريات

فخ

التمثيل

الخاطىء

.860

يركز البنك على استراتيجية واحدة في التعامل مع المواقف التنافسية

.804

DV2.2

المختلفة

8

DV2.3

9

DV2.4

10

DV2.5

11

DV3.1

للتكيف مع التغيرات البيئية
يستخدم البنك معارف سابقة ُ
يعتمد البنك على خبراته الماضية في صناعة الق اررات
ِ
عمله ِبإجراءات روتينية من ُذ زمن بعيد
يلتزم البنك في

يطلب البنك من جميع اقسامه اتباع نفس استراتيجية قسم معين

.702

12

DV3.2

يحث البنك اعتماد أهداف موحدة لجميع أقسامه

.726

13

DV3.3

يلتزم البنك بسياسة موحدة للتحفيز دون مراعاة االختالفات التنظيمية

.790

14

DV3.4

15

DV3.5

يستمر البنك في تعميم ثقافة التعلم من تجربة نجاح أحد االقسام سابقاً

.685

.679
.774
.834

.723

يوجه البنك باعتماد سياسة موحدة في التعامل مع الوقت
القيم العينية ()Eigen values

3.71

3.35

2.87

التباين المفسر

24.71

22.34

19.17

اختبار KMO

0.786
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 صدق التحليل العاملي االستكشافي للمتغير الوسيط (راس المال السياسي
المنظمي):
باستعراض نتائج التحليل العاملي االستكشافي المبينة نتائجه في الجدول ( )3-7فأن
قيمة اختبار KMOقد بلغت (( )0.866ووفقا لقاعدة  )Kaiser 1974والتي تشير إلى أن
الحد األدنى المقبول لقيمة االختبار هو القيمة ( )0.50فإنه يتضح بأن القيمة التي تم
التوصل اليها هي أكبر من القيمة المحددة ،وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيا ومالئما
للدراسة.
كما وسيبين الجدول أدناه أن قيمة الحد األدنى للقيم العينية (الذاتية) Eigen Value
للعوامل المستخلصة من التحليل كانت اكبر من الواحد الصحيح وحسب ما هو مبين في الجدول
فقد بلغت القيمة ( )3.95لعامل (البحث عن الموارد) وبلغت ( )3.82لعامل (الحد من الالتاكد)
وبلغت ( )3.48لعامل (تحقيق االهداف) كذلك يالحظ من نتائج الجدول ان نسب التباين المفسرة
من قبل كل عامل قد بلغت ( )26.37لعامل (البحث عن الموارد) وبلغت ( )25.48لعامل
(الحد من الالتاكد) كما بلغت ( )23.20لعامل (تحقيق االهداف) وبالتالي فان العوامل الثالثة
تفسر ما نسبته ( )% 75.05من تباين المتغير الوسيط (راس المال السياسي المنظمي).
كما يعرض الجدول ( )3-7قيم التحميل (التشبع) لكل فقرة من فقرات كل عامل من
العوامل المستخلصة حيث يالحظ ان هذه اقل قيمة تم التوصل اليها هي القيمة ( )0.656وهي
القيمة المرتبطة بالفقرة الخامسة من عامل تحقيق االهداف والتي تحمل الرمز ( )MV3.5وحيث
ان هذه القيمة كانت اكبر من ( 0.40في التحليل العاملي االستكشافي) فأنها تعتبر كافية
ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه:
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جدول ( )3-7قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير الوسيط (راس المال السياسي المنظمي)
والناتجة من خالل التدوير المتعامد للمحاور ()Varimax
قيم التشبع على العوامل
الرقم

الفقرة

رمز الفقرة

البحث

الحد

عن

من

الموارد

الالتاكد

تحقيق

االهداف

1

MV1.1

يسخر البنك شبكة عالقاته في الحصول على الموارد

.884

2

MV1.2

3

MV1.3

ُيعزز البنك موارده بممارسة أنشطة االقناع
يستثمر البنك دهائه االداري في الحصول على الموارد

.749

4

MV1.4

5

MV1.5

6

MV2.1

7

MV2.2

يوزع البنك الموارد بشكل متوازن بين دوائرهُ
يمتلك البنك قادة ُمحنكين قادرين على التخصيص العادل للموارد
يمتلك البنك القدرة على التنبؤ بالسلوك التنافسي لِ ُمنافسيه
يدرك البنك أن المعلومات المتعلقة بصنع القرار تتصف بقلة الوضوح

.732

8

MV2.3

يعتمد البنك على حدس صانع القرار في تطوير االستراتيجيات الموقفية

.778

9

MV2.4

يستشعر البنك الدوافع الخفية وراء سلوك المنافسين

.839

10

MV2.5

11

MV3.1

المحدقة به
يتفرد البنك بأنظمة كشف ُمبكر عن المخاطر البيئية ُ
يبني البنك عالقاته على أساس االحترام المتبادل

.823
.830

12

MV3.2

يجيد البنك التعامل مع اصحاب المصالح المختلفين

.859

13

MV3.3

14

MV3.4

يقدم البنك الدعم ألفراده ُبغية تحقيق أهدافه المشتركة
يشجع البنك مبدأ التشارك في صياغة أهدافة االستراتيجية

.866

15

MV3.5

ُيحفز البنك على تبادل اآلراء بخصوص القضايا الطارئة
القيم العينية ()Eigen values

.814
.816
.849
.695

.810
.656
3.95

3.82

3.48

التباين المفسر

23.20 25.48 26.37

اختبار KMO

0.866
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 الصدق البنائي التقاربي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory
Factor Analysis
 .1الصدق البنائي التقاربي باألسلوب التوكيدي لفقرات المتغير المستقل (الذكاء التنافسي)
يعرض الجدول ( )3-8نتائج التحليل العاملي التوكيدي حيث يعرض قيم التحميل (التشبع) لفقرات
العوامل التي من المفترض ان تكون هذه الفقرة ممثلة لجزء منه حيث يالحظ ان اقل قيمة تم
التوصل اليها هي القيمة ( )0.747وهي القيمة المرتبطة بالفقرة الرابعة من مجال الوعي
التنظيمي والتي تحمل الرمز ( )IV1.4وحيث ان هذه القيمة كانت اكبر من ( 0.50في التحليل
العاملي التوكيدي) فأ نها تعتبر كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات العوامل
الثالثة التي تعبر عن المتغير المستقل في هذه الدراسة Nderson and Gerbing, 1988; Hair
))et al., 2010
جدول ( )3-8قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير المستقل (الذكاء التنافسي)
قيم التشبع على العوامل
رمز الفقرة

الفقرة

الرقم
1

IV1.1

يوفر البنك فهم سليم لممارسة العمليات االساسية

0.812

2

IV1.2

يدعم البنك ممارسة أنشطة الذكاء

0.884

3

IV1.3

4

IV1.4

ُيحفز البنك المبادرات التنافسية
يهتم البنك في بناء التوجه االستراتيجي

0.847
0.747

5

IV1.5

يعتمد البنك تقنيات تسهل تبادل المعلومات بين مستوياته االدارية

0.861

6

IV2.1

يتبنى البنك اساليب تقنية لجمع البيانات عن منافسيه

0.848

7

IV2.2

يستثمر البنك البيانات المجمعة في رسم خارطته التنافسية

0.838

8

IV2.3

يوفر البنك البيانات الضرورية لرسم التوجه التنافسي

0.883

9

IV2.4

يحلل البنك البيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة

0.878

10

IV2.5

11

IV3.1

المعتمدة الى معلومات قابلة للتطبيق
يترجم البنك البينات ُ
ُيحدث البنك باستمرار موثوقية مصادر المعلومات

0.884

الوعي
التنظيمي

12

IV3.2

13

IV3.3

14

IV3.4

15

IV3.5

ُيقيم البنك مدى صالحية المعلومات في صناعة الق اررات
يُحول البنك المعلومات المتحصلة إلى معارف متخصصة

المجمعة ضمن فئات تالئم أنواع الق اررات التي يتبناها
ُيصنف البنك المعارف ُ
يستخدم البنك المعارف المحولة في تحديد االختيار االستراتيجي االنسب

العملية

المعالجة

0.863
0.776
0.888
0.858
0.861
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 .2صدق التحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع :االنجراف االستراتيجي
يعرض الجدول ( )3-9نتائج التحليل العاملي التوكيدي حيث يعرض قيم التحميل (التشبع)
لفقرات العوامل التي من المفترض ان تكون هذه الفقرات ممثلة له حيث يالحظ ان هذه اقل قيمة
تم التوصل اليها هي القيمة ( )0.600وهي القيمة المرتبطة بالفقرة االولى من عامل فخ التمثيل
الخاطئ والتي تحمل الرمز ( )DV3.1وحيث ان هذه القيمة كانت اكبر من ( 0.50في التحليل
العاملي التوكيدي) فأ نها تعتبر كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات العوامل
التي تعبر عن المتغير التابع في هذه الدراسة.
جدول ( )3-9قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير التابع (االنجراف االستراتيجي) والناتجة
بأسلوب التحليل العاملي التوكيدي
قيم التشبع على العوامل
الرقم

رمز

الفقرة

الفقرة

فخ

فخ

فخ

التمثيل

القيادة

الذكريات

الخاطىء

1

DV1.1

يعتمد البنك وجهة نظر واحدة في حل المشكالت

0.790

2

DV1.2

يستخدم البنك قنوات اتصال باتجاه واحد

0.761

3

DV1.3

يتبنى البنك المركزية في عملية اتخاذ القرار

0.895

4

DV1.4

يمتلك البنك قادة لهم القدرة على التعامل مع الحاضر

0.927

5

DV1.5

يوفر البنك بيئة محفزة لقادته للتكيف مع الظروف الحالية

0.892

6

DV2.1

يستعين البنك بحلول سابقة أثبتت نجاعتها للتعامل مع األزمات

0.830

7

DV2.2

يركز البنك على استراتيجية واحدة في التعامل مع المواقف التنافسية المختلفة

0.829

8

DV2.3

9

DV2.4

10

DV2.5

11

DV3.1

للتكيف مع التغيرات البيئية
يستخدم البنك معارف سابقة ُ
يعتمد البنك على خبراته الماضية في صناعة الق اررات
ِ
عمله ِبإجراءات روتينية من ُذ زمن بعيد
يلتزم البنك في

0.759

يطلب البنك من جميع اقسامه اتباع نفس استراتيجية قسم معين

0.600

12

DV3.2

يحث البنك اعتماد أهداف موحدة لجميع أقسامه

0.755

13

DV3.3

يلتزم البنك بسياسة موحدة للتحفيز دون مراعاة االختالفات التنظيمية

0.773

14

DV3.4

15

DV3.5

يستمر البنك في تعميم ثقافة التعلم من تجربة نجاح أحد االقسام سابقاً

0.668

يوجه البنك باعتماد سياسة موحدة في التعامل مع الوقت

0.753
0.843

0.841
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 .3صدق التحليل العاملي التوكيدي للمتغير الوسيط :راس المال السياسي المنظمي
يعرض الجدول ( )3-10نتائج التحليل العاملي التوكيدي حيث يعرض قيم التحميل (التشبع) لكل
فقرة من فقرات كل عامل من العوامل والتي من المفترض ان تكون هذه الفقرة ممثلة لجزء منه
حيث يالحظ ان هذه اقل قيمة تم التوصل اليها هي القيمة ( )0.764وهي القيمة المرتبطة بالفقرة
الخامسة في عامل تحقيق االهداف والتي تحمل الرمز ( )MV3.5وحيث ان هذه القيمة كانت
اكبر من ( 0.50في التحليل العاملي التوكيدي) فأنها تعتبر كافية ومناسبة

(Nderson and

 ،)Gerbing, 1988; Hair et al., 2010وتعبر عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات العوامل التي
تعبر عن المتغير الوسيط في هذه الدراسة.
جدول ( )3-10قيم التشبع (التحميل) لفقرات العوامل الممثلة للمتغير الوسيط (راس المال السياسي المنظمي)
والناتجة من خالل التحليل العاملي التوكيدي
قيم التشبع على العوامل
الرقم

رمز الفقرة

الفقرة

البحث
عن

الحد من

الموارد

الالتاكد

تحقيق
االهداف

1

MV1.1

يسخر البنك شبكة عالقاته في الحصول على الموارد

0.907

2

MV1.2

3

MV1.3

ُيعزز البنك موارده بممارسة أنشطة االقناع
يستثمر البنك دهائه االداري في الحصول على الموارد

0.837

4

MV1.4

5

MV1.5

6

MV2.1

يوزع البنك الموارد بشكل متوازن بين دوائرهُ
يمتلك البنك قادة ُمحنكين قادرين على التخصيص العادل للموارد

7

MV2.2

يدرك البنك أن المعلومات المتعلقة بصنع القرار تتصف بقلة الوضوح

0.839

8

MV2.3

يعتمد البنك على حدس صانع القرار في تطوير االستراتيجيات الموقفية

0.820

9

MV2.4

يستشعر البنك الدوافع الخفية وراء سلوك المنافسين

0.825

10

MV2.5

11

MV3.1

المحدقة ب
يتفرد البنك بأنظمة كشف ُمبكر عن المخاطر البيئية ُ
يبني البنك عالقاته على أساس االحترام المتبادل

0.841
0.896

12

MV3.2

يجيد البنك التعامل مع اصحاب المصالح المختلفين

0.915

13

MV3.3

14

MV3.4

يقدم البنك الدعم ألفراده ُبغية تحقيق أهدافه المشتركة
يشجع البنك مبدأ التشارك في صياغة أهدافة االستراتيجية

0.866
0.904

15

MV3.5

يُحفز البنك على تبادل اآلراء بخصوص القضايا الطارئة

0.764

يمتلك البنك القدرة على التنبؤ بالسلوك التنافسي ِل ُمنافسيه

0.841
0.825
0.874
0.867
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ويبن الشكل ( )3-2التالي نتائج برمجية  PLS3المستخدمة للصدق البنائي التقاربي باستخدام
التحليل العاملي التوكيدي:

الشكل ( )3-2نتائج برمجية  PLS3المستخدمة للصدق البنائي التقاربي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي
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 الصدق التمييزي
اوالً :باستخدام محك فورنل – الركر ()Fornell – Larcker
يقوم هذا المحك من الصدق التمييزي على مقارنة قيمة الجذر التربيعي لقيمة التباين
المستخلص ( )AVEبأسلوب التحليل العاملي التوكيدي لكل مجال بحيث تكون اكبر من قيم
معامالت االرتباط بين هذا العامل (المجال) والعوامل (المجاالت االخرى) ويوضح الجدول التالي
نتائج هذا الصدق:
جدول ( )3-11نتائج الصدق التمييزي لمتغيرات البحث بأسلوب فورنل – الركر ()Fornell – Larcker

البحث عن
الموارد

البحث عن

الحد من

الموارد

الالتاكد

العملية

المعالجة

الوعي
التنظيمي

تحقيق
االهداف

المشتركة

فخ التمثيل

فخ

فخ

الخاطىء

الذكريات

القيادة

0.857

الحد من الالتاكد

0.422

0.839

العملية

0.459

0.517

0.866

المعالجة

0.532

0.439

0.346

0.850

الوعي التنظيمي

0.568

0.510

0.414

0.589

0.831

0.471

0.612

0.408

0.214

0.485

0.871

-0.074

-0.123

-0.198

-0.010

-0.020

-0.124

0.732

فخ الذكريات

0.259

0.263

-0.004

0.677

0.500

-0.001

0.135

0.804

فخ القيادة

0.348

0.248

0.352

0.492

0.328

0.293

-0.29

0.280

تحقيق االهداف
المشتركة
فخ التمثيل
الخاطىء

تشير نتائج الجدول الى قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت متغيرات الدراسة كما يشير
الجدول الى قيم المعبرة عن مقدار الصدق التمييزي لكل مجال من هذه المجاالت والمعبر عنه
بالخط القطري وباللون الغامق حيث تمثل هذه القيم الجذر التربيعي لمعدل التباين المستخلص

0.855
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( )AVEلكل مجال ،وباستعراض القيم المبينة يتبين ان قيم الجذر التربيعي لمؤشر ()AVE
كانت اكبر من قيم ارتباطات المجال الواحد مع باقي قيم المجاالت حيث من المفترض ان تكون
قيم الجذر التربيعي لمعدل التباين المستخلص ( )AVEهي االكبر ما يشير الى تحقق الصدق
التمييزي.

ثانيا :الصدق التمييزي بأسلوب مقارنة قيم التحميل او التشبع ( )loadingللفقرة
الواحدة على المجاالت االخرى ()Cross Loading
تقوم فكرة هذه الصدق بالتحقق من ان قيم التحميل او التشبع ( )loadingللمجال الذي
تعتبر احد مكوناته هي اعلى من تشبعها (تحميلها) على باقي المجاالت االخرى حيث يتم ذلك
بالمقارنة النظرية (العينية) لقيم التحميل لفقرات المجال الواحد بحيث تكون اكبر من باقي قيم
التحميل على المجاالت االخرى ما يساعد في االستنتاج بصدق تمايز الفقرات باتجاه المجال
الذي تتشبع عليه الفقرات بصورة اكبر من غيره اي تفرد تمثيل هذه الفقرة لهذا المجال ويبين
الجدول ( )3-12التالي نتائج هذا الصدق حيث بينت النتائج ان قيم التحميل لفقرات المجال
الواحد هي االكبر على نفس المجال مقارنة بغيره من المجاالت وبالتالي تحقق الصدق التمييزي
من حيث قيم التحميل البينية:
جدول ( )3-12معامالت االرتباط البينية للمجاالت الفرعية للمتغيرات الرئيسية
المجاالت
الوعي
التنظيمي

الفقرات
IV1.1
IV1.2
IV1.3
IV1.4
IV1.5

الوعي
التنظيمي العملية المعالجة
0.43
0.40 0.81
0.61
0.47 0.88
0.42
0.36 0.85
0.47
0.11 0.75
0.51
0.34 0.86

فخ
القيادة
0.21
0.37
0.25
0.26
0.27

فخ
الذكريات
0.40
0.46
0.34
0.41
0.47

فخ
التمثيل
الخاطىء
0.00
0.00
-0.11
-0.04
0.05

البحث
عن
الموارد
0.51
0.55
0.55
0.38
0.36

الحد
من
الالتاكد
0.42
0.63
0.41
0.28
0.34

تحقيق
االهداف
المشتركة
0.43
0.59
0.44
0.22
0.29
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العملية
IV2.1
IV2.2
IV2.3
IV2.4
IV2.5
المعالجة IV3.1
IV3.2
IV3.3
IV3.4
IV3.5
فخ القيادة DV1.1
DV1.2
DV1.3
DV1.4
DV1.5
فخ
DV2.1
الذكريات
DV2.2
DV2.3
DV2.4
DV2.5
فخ
DV3.1
التمثيل
الخاطىء
DV3.2

0.30
0.39
0.33
0.32
0.44
0.47
0.50
0.43
0.55
0.54
0.09
0.20
0.32
0.37
0.39
0.40
0.30
0.42
0.31
0.57

0.85
0.84
0.88
0.88
0.88
0.29
0.42
0.25
0.31
0.19
0.07
0.18
0.38
0.34
0.50
0.00
-0.12
0.00
-0.10
0.20

0.30
0.29
0.21
0.26
0.42
0.86
0.78
0.89
0.86
0.86
0.18
0.30
0.49
0.55
0.54
0.59
0.46
0.49
0.45
0.73

-0.22

-0.18

-0.32

0.03

-0.11

0.00

DV3.3

-0.04

-0.25

-0.20

DV3.4

-0.14

-0.09

-0.23

DV3.5
MV1.1
MV1.2
MV1.3
MV1.4
MV1.5
MV2.1
MV2.2
MV2.3
MV2.4
MV2.5
MV3.1
MV3.2
MV3.3
MV3.4
MV3.5

0.09
0.52
0.60
0.51
0.32
0.47
0.48
0.36
0.52
0.35
0.43
0.39
0.48
0.31
0.47
0.46

-0.14
0.36
0.47
0.42
0.38
0.32
0.34
0.50
0.59
0.35
0.40
0.44
0.35
0.25
0.37
0.37

0.27
0.46
0.44
0.52
0.29
0.56
0.35
0.36
0.43
0.25
0.45
0.24
0.21
0.02
0.27
0.17

البحث
عن
الموارد

الحد من
الالتاكد

تحقيق
االهداف
المشتركة

الفقرات التي تمثل المجال الواحد هي بالخط الغامق

0.24
0.23
0.30
0.32
0.42
0.32
0.38
0.44
0.46
0.50
0.79
0.76
0.90
0.93
0.89
0.15
0.18
0.28
0.11
0.38
0.27
0.25
0.31
0.36
0.08
0.32
0.27
0.38
0.12
0.39
0.24
0.18
0.31
0.17
0.16
0.28
0.27
0.11
0.34
0.26

-0.10
-0.06
-0.11
0.00
0.20
0.58
0.39
0.64
0.58
0.69
0.14
0.24
0.25
0.29
0.25
0.83
0.83
0.76
0.75
0.84

-0.13
-0.18
-0.10
-0.21
-0.23
-0.02
0.03
0.08
-0.09
-0.05
-0.23
-0.19
-0.31
-0.19
-0.34
0.00
0.16
0.17
0.20
0.01

0.38
0.31
0.43
0.44
0.43
0.39
0.42
0.39
0.56
0.48
0.02
0.17
0.33
0.41
0.51
0.22
0.09
0.24
0.08
0.40

0.47
0.45
0.40
0.43
0.48
0.46
0.32
0.38
0.39
0.32
-0.01
0.09
0.24
0.30
0.40
0.22
0.15
0.23
0.08
0.36

0.39
0.44
0.38
0.25
0.31
0.18
0.30
0.10
0.18
0.15
0.11
0.20
0.27
0.29
0.37
-0.02
-0.10
0.05
-0.12
0.17

-0.08

0.60

-0.24

-0.24

-0.18

0.09

0.76

-0.12

-0.05

-0.06

-0.02

0.77

-0.14

-0.07

-0.12

-0.02

0.67

-0.18

-0.26

-0.15

0.28
0.22
0.15
0.29
0.14
0.31
0.24
0.17
0.15
0.12
0.42
-0.08
0.01
-0.09
0.02
0.14

0.84
-0.05
-0.04
-0.18
-0.01
-0.04
-0.08
-0.23
-0.11
-0.04
-0.04
-0.14
-0.12
-0.11
-0.06
-0.12

0.13
0.91
0.84
0.84
0.83
0.87
0.40
0.41
0.25
0.24
0.45
0.48
0.47
0.26
0.43
0.39

-0.02
0.27
0.39
0.39
0.37
0.39
0.87
0.84
0.82
0.83
0.84
0.52
0.54
0.49
0.59
0.53

-0.05
0.42
0.51
0.36
0.33
0.40
0.67
0.55
0.49
0.43
0.40
0.90
0.92
0.87
0.90
0.76
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ثالثا :الصدق التميزي من خالل محك معدل نسبة معدلي االرتباط ()HTMTR
تقوم فكرة هذا النوع من الصدق على مقارنة معدل قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين
فقرات المجاالت المنفردة نفسها الى معدل قيم معامالت االرتباطات المشتركة بين فقرات
المجاالت بالمجاالت االخرى بحيث ان هذه المعدالت يجب ان ال تتجاوز ( )0.85في معظم
الدراسات أو ان ال تتجاوز ( )0.90في بعض الدراسات كما تجدر االشارة الى ان القيمة القريبة
من الواحد الصحيح تشير الى عدم تحقق الصدق التمييزي من خالل هذا االسلوب .وباستطالع
النتائج المبينة في الجدول أدناه يتبين ان جميع هذه قيم نسب معدالت االرتباطات المنفردة الى
معدل االرتباطات المشتركة كانت اقل من  0.85ما يشير الى تحقق الصدق التمييزي بهذا
االسلوب
جدول ( )3-13نتائج معدل  HTMTRللصدق التمايزي
البحث
عن

الموارد

الحد من
الالتاكد

العملية

المعالجة

الوعي

التنظيمي

تحقيق

فخ

فخ

االهداف

التمثيل

الذكريات

المشتركة

الخاطىء

الهيكلية

البحث عن الموارد

-

الحد من الالتاكد

0.46

-

العملية

0.501

0.572

-

المعالجة

0.581

0.488

0.371

-

الوعي التنظيمي

0.624

0.559

0.443

0.651

-

تحقيق االهداف المشتركة

0.507

0.666

0.444

0.246

0.523

-

فخ التمثيل الخاطىء

0.252

0.243

0.249

0.333

0.194

0.19

-

فخ الذكريات

0.288

0.297

0.176

0.767

0.567

0.163

0.244

-

فخ القيادة

0.384

0.287

0.383

0.533

0.357

0.313

0.414

0.305
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( )3.6ثبات األداة
 الثبات بأسلوب االتساق الداخلي لكرونباخ الفا ( )Cronbach alphaوبأسلوب
الثبات المركب ( )Composite Reliabilityاضاف ًة إلى قيم معدل التباين
المستخلص ( )AVEل ُكل عامل (متغير) من متغيرات الدراسة.
جدول ( )3-14نتائج ثبات مجاالت الدراسة بأسلوب (كرونباخ الفا ) ( )CAواسلوب الثبات المركب ()CR
ومؤشر AVE
المجال الرئيسي
الذكاء التنافسي

(المتغير المستقل)
االنجراف االستراتيجي
(المتغير التابع)

راس المال السياسي
المنظمي (المتغير
الوسيط)

المجاالت الفرعية

عدد

قيمة CA

قيمة CR

AVE

الوعي التنظيمي

5

0.888

0.918

0.691

العملية

5

0.917

0.938

0.751

المعالجة

5

0.903

0.929

0.723

فخ القيادة

5

0.907

0.931

0.732

فخ الذكريات الهيكلية

5

0.863

0.901

0.646

فخ التمثيل الخاطئ

5

0.795

0.851

0.536

البحث عن الموارد

5

0.909

0.933

0.735

الحد من الالتاكد

5

0.895

0.922

0.703

تحقيق االهداف المشتركة

5

0.919

0.94

0.758

الفقرات

يبين الجدول نتائج ثبات مجاالت متغيرات الدراسة بأسلوبين االتساق الداخلي (،)CA
والثبات المركب ( )CRاضافةً إلى قيم التباين المستخلص ( ،)AVEوباستعراض قيم الثبات
بأسلوب االتساق الداخلي ( )CAيتبين ان ادنى قيمة تم الحصول عليها بهذا االسلوب من الثبات
قد بلغت ( )0.795اذ تحققت هذه القيمة في مجال "فخ التمثيل الخاطئ"  ،أما بالنسبة للثبات
باألسلوب المركب ( )CRفقد كانت اقل قيمة ثبات تم التوصل اليها قد بلغت ( )0.851في
مجال " فخ التمثيل الخاطئ " ويالحظ ان هذه القيم وعلى الرغم من انها تمثل القيم الدنيا التي تم
التوصل اليها في الثبات اال انها تعتبر مرتفعة (ألنها قريبة من الحد االعلى الذي تصله قيم
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الثبات وهي الواحد الصحيح) مما يشير الى ارتفاع ثبات فقرات كل مجال من مجاالت المتغيرات
الثالثة :المستقل والتابع والوسيط ،وجميعها اعلى من 0.70

(Anderson and Gerbing,

);. 1988
اما بالنسبة لقيم الثبات المعبر عنه من خالل التباين المستخلص ( )AVEفيالحظ ان اقل
قيمة تم التوصل اليها قد بلغت ( )0.536في مجال " فخ التمثيل الخاطئ " وحيث ان القيمة
االقل كانت اكبر قيمة الحد االدنى لقبول قيم التباين المستخلص والبالغة ( )0.50فأننا نعتبر ان
فقرات كل مجال من المجاالت المبينة في الجدول تعتبر صادقة وثابتة وقادرة على تفسير التباين
في هذا المجال بحد ادنى (.(Hair et al., 2010) )% 50.0

( :)3.7توزيع األداة
في بادئ األمر كان من المقرر توزيع االستبانات الورقية ،ولكن بسبب جائحة كورونا التي
عصفت بالعالم أجمع لم يتم قبول استالم هذه االستبانات من كافة البنوك المبحوثة؛ بسبب
التعميم المفروض من قبل الحكومة األردنية بمنع أستالم الوثائق الورقية من الزبائن من خارج
وبناء على ما حتمه الموقف قام الباحث بعمل استبانة
البنك حفاظاً على سالمة الجميع؛ ولذلك
ً
الكترونية

بنفس

التفاصيل

تماماً

لالستبانة

الورقية،

وعنوان

رابط

االستبانة

هو

(. )https://forms.gle/j7czM1S3HohwBSad6
وبعدها تمت زيارة البنوك المبحوثة مرة أخرى ،والتمكن من التواصل مع جميع الموظفين
في تلك البنوك من خالل أرسال رابط االستبانة االلكترونية الموضح أعاله إلى مجموعات خاصة
بالموظفين ولِكل بنك ،وبالتالي تم أستالم ردود ( )204من المستجيبين صالحة للتحليل ،والتي
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شكلت ما يقارب نسبة أكثر من ( )80%من حجم عينة الدراسة الممثلة لمجتمعها ،والبالغ عددها
( )254فرداً ،والشكل التالي يوضح المراحل والخطوات التي مر بها الباحث لغرض عمل
االستبانة االلكترونية ،و توزيعها على عينة الدراسة:

االمتناع عن استالم الوثائق
الورقية من قبل اإلدارات
العامة في البنوك التجارية
األردنية

الدخول في أزمة جائحة
كورونا وماتبعها من تعطيل
لكافة المنظمات والمؤسسات

تنظيم استبانات ورقية
لغرض توزيعها على عينة
الدراسة

تحرك الباحث وعمل استبانة
الكترونية ألغراض السالمة
العامة ومشروطة بإجابة جميع
فقراتها

زيارة البنوك المبحوثة مرة
أخرى والتمكن من تزويد
الباحث بمجموعات خاصة
بموظفي ُكل بنك

إرسال وتوزيع رابط االستبانة
على عينة الدراسة من خالل
ارسالها إلى مجموعات خاصة
بموظفي ُكل بنك

استالم الردود كاملة من خالل
االستبانة المصممة والعدد
الكلي كان  204استبانة
صالحة جميعها للتحليل

الشكل ( )3-3آلية إتمام عمل وتوزيع االستبانة االلكترونية على المستجيبين في ِظل الظروف الراهنة.
المصدر :من إعداد الباحث

وكما يوضح الجدول ( )3-15عدد االستبانات التي تم توزيعها على مجتمع الدراسة وعدد
االستبانات الفاقدة للتحليل ،وايضاً عدد االستبانات الصالحة للتحليل مع النسبة المئوية لتلك
االستبانات وكما مبين في الجدول أدناه:
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الجدول ( )3-15عدد االستبانات الموزعة والفاقدة والصالحة للتحليل
عدد االستبانات

عدد االستبانات الفاقدة

عدد االستبانات الصالحة للتحليل

الموزعة

النسبة المئوية لالستبانات
الصالحة

42

6

36

18%

81

15

66

32%

131

29

102

50%

254

50

204

100%

وبهذا أصبحت العينة النهائية الصالحة للدراسة ( )204فرداً ،وبنسبة أكثر من ()80%
من مجموع العينة ال ُكلية الرئيسة.

( :)8.3متغيرات الدراسة
تم اعتماد المتغيرات التالية:
 المتغير المستقل :الذكاء التنافسي ،والذي اعتمد األبعاد اآلتية( :الوعي التنظيمي،
العملية ،المعالجة) .
 المتغير التابع :االنجراف االستراتيجي ،والذي اعتمد األبعاد اآلتية( :فخ القيادة،
فخ الذكريات الهيكلية ،فخ التمثيل الخاطئ) .
 المتغير الوسيط :رأس المال السياسي المنظمي ،والذي اعتمد األبعاد التالية:
(البحث عن الموارد ،الحد من الالتأكد ،تحقيق األهداف المشتركة) .
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( :)9.3المعالجة االحصائية
 من أجل وصف مجتمع الدراسة ،وعينتها تم استخدام التك اررات ،والنسب المئوية.
 لغرض وصف مستوى متغيرات الدراسة الثالثة تم استخدام المتوسط الحسابي،
واالنحراف المعياري.
 للتأكد من ثبات االستبانة أست ِ
خدم معامل كرونباخ -ألفا ،وأسلوب الثبات المركب
( )Composite Reliabilityاضافةً إلى قيم معدل التباين المستخلص (.)AVE
 لغرض اختبار األثر المباشر ،أستخدم نموذج المعادلة المهيكلة ). (SEM
 الختبار دور المتغير الوسيط تم استخدام أسلوب تحليل المسار Path Analysis
باستخدام برمجية . SMART pls

( :)10.3إجراءات الدراسة
 تم االطالع على األدبيات ،والدراسات ذات العالقة بالدراسة.
 تم تطوير أداة الدراسة ،والتأكد من مدى صدقها ،وثباتها.
 تم أخذ الموافقات الالزمة للقيام بالدراسة الميدانية من جميع الجهات ذات العالقة.
 تم تحديد مجتمع الدراسة من مديري االدارة العليا ،والوسطى ،واالشرافية في البنوك
عمان.
التجارية االردنية في مدينة ّ
 قام الباحث باختيار أفراد العينة باستخدام أسلوب الطبقة العشوائية التناسبية.
 تم تفريغ البيانات ،وتحليلها إحصائياً.
 تم تحليل النتائج ،وكتابة المناقشة ،والتوصيات.
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الفصل الرابع
عرض ومناقشة النتائج

عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المقدمة

المعيارية وتحليلها

)(4-1

)(4-2

أختبار فرضيات الدراسة وتحليل نتائجها
)(4-3

الشكل ( )4-1مخطط سير عمل الفصل الرابع

( :)4.1المقدمة
يسعى هذا الفصل إلى وصف نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات وتقديرات أفراد عينة الدراسة عن
متغيرات الدارسة ،وأبعادها باستخدام الوسائل االحصائية المحددة بمنهجية البحث ،وشملت
نحرف المعياري ،وقيمة اختبار  tلجميع متغيرات الدراسة ،واجراء
المتوسط الحسابي ،واال ا
اختبارات التوزيع الطبيعي ( ، (VIF, Tolerance, K-Sومن ثم اختبار الفرضيات باستخدام
نموذج المعادلة المهيكلة ( (SEMباستخدام . SMART PLS 3
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( :)4.2وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لمجاالت متغيرات الدراسة
قام الباحث بإيجاد حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لفقرات كل مجال من
مجاالت الدراسة حيث تم استخدام مقياس تصنيفي ثالثي المستويات لوصف مستويات
المتوسطات الحسابية التي تم التوصل اليها وفق التالي:
تقييم منخفض

2.33 – 1
3.67 – 2.34

تقييم متوسط

5.00 – 3.68

تقييم مرتفع

وقد استخدم الباحث المعادلة التالية في استخراج مدى الوصف
(اعلى وزن لالستجابة – ادنى وزن لالستجابة)
طول الفئة= ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(عدد الفئات التصنيفية)
()5-1
طول الفئة = ______

= 1.33

3
وتوضح الجداول التالية نتائج هذا التساؤل:
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( )4.2.1وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لمجاالت المتغير المستقل (الذكاء
التنافسي)
لقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي لمتغير الذكاء التنافسي ( )4.64حيث تعبر هذه القيمة عن
تقدير بمستوى مرتفع من قبل افراد عينة البحث وفيما يلي عرض لتحليل لمجاالت للمتغير
المستقل الفرعية باالعتماد على الفقرات المكونة للمجاالت
( )4.2.1.1تحليل فقرات مجال الوعي التنظيمي
جدول ( )4-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال "الوعي التنظيمي"
مرتبة تنازليا
الفقرة

الرقم

الرمز

1

IV1.1

2

IV1.5

3

IV1.2

يدعم البنك ممارسة أنشطة الذكاء

4

IV1.3

5

IV1.4

ُيحفز البنك المبادرات التنافسية
يهتم البنك في بناء التوجه االستراتيجي

يوفر البنك فهم سليم لممارسة العمليات االساسية
يعتمد البنك تقنيات تسهل تبادل المعلومات بين
مستوياته االدارية

الوعي التنظيمي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

4.83

0.39

178.59

4.66

0.47

140.39

مرتفع

4.65

0.50

133.49

مرتفع

3

4.60

0.49

133.62

مرتفع

4

4.58

0.52

125.10

مرتفع

5

4.67

0.22

297.29

مرتفع

قيمة t

المستوى

الترتيب

مرتفع

1
2

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال
"الوعي التنظيمي" وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.67وهذه القيمة
قد حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
كما يالحظ ان فقرات المجال قد ت اروحت بين ( )4.58 - 4.83وقد حققت الفقرة رقم
( )1ذات الرمز ( )IV1.1والتي تنص على " يوفر البنك فهم سليم لممارسة العمليات االساسية "
المرتبة االولى وبمستوى مرتفع حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.83بينما حلت
الفقرة رقم ( )4والتي تحمل الرمز ( )IV1.4المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يهتم
البنك في بناء التوجه االستراتيجي ".حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته (.)4.58
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وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من
خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة مرتفعة وحسب ما هو
مبين في الجدول ( )4-2أدناه:
( )4.2.1.2تحليل فقرات مجال العملية
جدول ( )4-2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال "العملية" مرتبة
تنازليا
الرقم
2
5
1
3
4

الفقرة

الرمز
IV2.

يستثمر البنك البيانات المجمعة في رسم

IV2.

المعتمدة الى معلومات
يترجم البنك البينات ُ
قابلة للتطبيق

IV2.

يتبنى البنك اساليب تقنية لجمع البيانات

IV2.

يوفر البنك البيانات الضرورية لرسم التوجه

IV2.

يحلل البنك البيانات باستخدام تكنولوجيا

2
5
1
3
4

خارطته التنافسية

عن منافسيه
التنافسي

المعلومات المتقدمة

العملية

المتوسط

االنحراف

قيمة t

المستوى

الترتيب

4.60

0.49

133.62

مرتفع

1

4.59

0.49

133.22

مرتفع

2

4.58

0.50

129.52

مرتفع

3

4.58

0.49

132.46

مرتفع

4

4.57

0.50

131.76

مرتفع

5

4.59

0.25

261.67

مرتفع

الحسابي

المعياري

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال
"العملية" وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.59وهذه القيمة قد حققت
مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
كما يالحظ ان فقرات المجال قد تراوحت بين ( )4.57 - 4.60بحيث حققت الفقرة رقم
( )2ذات الرمز ( )IV2.2والتي تنص على " يستثمر البنك البيانات المجمعة في رسم خارطته
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التنافسية ".المرتبة االولى وبمستوى مرتفع حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ()4.60
بينما حلت الفقرة رقم ( )4والتي تحمل الرمز ( )IV2.4المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص
على " يحلل البنك البيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ".حيث تحققت بمتوسط
حسابي بلغت قيمته (.)4.59
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى  0,05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من
خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة مرتفعة وحسب ما هو
مبين في الجدول أدناه:
( )4.2.1.3تحليل فقرات مجال المعالجة
جدول ( )4-3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال "المعالجة" مرتبة
تنازليا
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.71

0.46

147.15

4.61

0.49

134.47

مرتفع

4.61

0.49

134.92

مرتفع

3

4.53

0.50

129.29

مرتفع

4

0.52

123.62

مرتفع

5

0.22

301.81

مرتفع

الرقم

الرمز

الفقرة

1

IV3.1

2

IV3.2

ُيحدث البنك باستمرار موثوقية مصادر المعلومات
ُيقيم البنك مدى صالحية المعلومات في صناعة الق اررات

5

IV3.5

4

IV3.4

المجمعة ضمن فئات تالئم أنواع
ُيصنف البنك المعارف ُ
الق اررات التي يتبناها

3

IV3.3

ُيحول البنك المعلومات المتحصلة إلى معارف متخصصة

4.50

المعالجة

4.59

يستخدم البنك المعارف المحولة في تحديد االختيار

االستراتيجي االنسب

قيمة t

المستوى

الترتيب

مرتفع

1
2

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال
"معرفة كيف" وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.59وهذه القيمة قد
حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
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كما يالحظ ان فقرات المجال قد تراوحت بين ( )4.50 - 4.71بحيث حققت الفقرة رقم
( )1ذات الرمز ( )IV3.1والتي تنص على " يحدث البنك باستمرار موثوقية مصادر المعلومات
" المرتبة االولى حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.71بينما حلت الفقرة رقم ()3
والتي تحمل الرمز ( )IV3.3المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يحول البنك
المعلومات المتحصلة إلى معارف متخصصة ".حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته
(.)4.50
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من
خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة مرتفعة وحسب ما هو
مبين في الجدول ( )4-3اآلنف ذكره.

( )4.2.2وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لمجاالت المتغير التابع (االنجراف
االستراتيجي)
لقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي لمتغير االنجراف االستراتيجي ( )4.22حيث تعبر هذه
القيمة عن تقدير بمستوى مرتفع من قبل افراد عينة البحث وفيما يلي عرض لتحليل لمجاالت
للمتغير التابع الفرعية باالعتماد على الفقرات المكونة للمجاالت.
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( )4.2.2.1تحليل فقرات مجال فخ القيادة
جدول ( )4-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال " فخ القيادة " مرتبة تنازليا
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة t

المستوى

الترتيب

4.82

0.39

67.25

مرتفع

1

4.58

0.49

45.76

مرتفع

2

4.36

0.57

34.31

مرتفع

3

3.76

0.68

15.84

مرتفع

4

0.97

5.99

متوسط

5

0.39

43.92

مرتفع

الرقم

الرمز

5

DV1.5

4

DV1.4

3

DV1.3

1

DV1.1

المشكالت

2

DV1.2

يستخدم البنك قنوات اتصال باتجاه واحد

3.41

فخ القيادة

4.19

يوفر البنك بيئة محفزة لقادته للتكيف
مع الظروف الحالية
يمتلك البنك قادة لهم القدرة على التعامل
مع الحاضر

يتبنى البنك المركزية في عملية اتخاذ
القرار

يعتمد البنك وجهة نظر واحدة في حل

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال
"فخ القيادة" وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.19وتعتبر هذه القيمة
قد حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
كما يالحظ ان فقرات المجال قد تراوحت بين ( )1.14- 4.82بحيث حققت الفقرة رقم
( )5ذات الرمز ( )DV1.5والتي تنص على " يوفر البنك بيئة محفزة لقادته للتكيف مع الظروف

الحالية " المرتبة االولى حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.82بينما حلت الفقرة رقم
( )2والتي تحمل الرمز ( )DV1.2المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يستخدم البنك

قنوات اتصال باتجاه واحد " حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته (.)3>41
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من
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خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة متوسطة وحسب ما هو
مبين في الجدول أدناه:
( )4.2.2.2تحليل فقرات مجال فخ الذكريات الهيكلية
جدول ( )4-5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال "فخ الذكريات
الهيكلية " مرتبة تنازليا
الرقم

الرمز

1

DV2.
1

4

DV2.
4

3

للتكيف مع
 DV2.يستخدم البنك معارف سابقة ُ
3
التغيرات البيئية

2

DV2.
2

5

DV2.
5

الفقرة
يستعين البنك بحلول سابقة أثبتت نجاعتها

للتعامل مع األ زمات

يعتمد البنك على خبراته الماضية في صناعة

الق اررات

يركز البنك على استراتيجية واحدة في التعامل

مع المواقف التنافسية المختلفة
ِ
عمله ِبإجراءات روتينية من ُذ
يلتزم البنك في

زمن بعيد

فخ الذكريات

االنحراف
المعياري

قيمة t

المستوى

الترتيب

المتوسط
الحسابي
4.52

0.66

32.79

مرتفع

1

4.46

0.59

35.26

مرتفع

2

4.39

0.61

32.79

مرتفع

3

4.32

0.65

29.27

مرتفع

4

4.30

0.58

32.38

مرتفع

5

4.40

0.25

79.70

مرتفع

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال
"فخ الذكريات" وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.40وتعتبر هذه
القيمة حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم.
كما يالحظ ان فقرات المجال قد ت اروحت بين ( )4.30 - 4.52بحيث حققت الفقرة رقم
( )1والتي تحمل الرمز ( )DV2.1المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يستعين البنك
بحلول سابقة أثبتت نجاعتها للتعامل مع األزمات ".حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته
ِ
عمله
( )4.52بينما حلت ( )5ذات الرمز( )DV2.5والتي تنص على " يلتزم البنك في
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بِإجراءات روتينية منذ زمن بعيد ".المرتبة االولى حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته
( )4.30الفقرة رقم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من
خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة متوسطة وحسب ما هو
مبين في الجدول أدناه:
( )4.2.2.3تحليل فقرات مجال فخ التمثيل الخاطئ
جدول ( )4-6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال "فخ التمثيل الخاطئ"
مرتبة تنازليا
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة t

المستوى

الترتيب

4.51

0.52

41.58

مرتفع

1

0.41

41.65

مرتفع

2

39.26

مرتفع

3

مرتفع

4
5

الرقم

الرمز

2

DV3.2

يحث البنك اعتماد أهداف موحدة لجميع أقسامه

1

DV3.1

يطلب البنك من جميع اقسامه اتباع نفس
استراتيجية قسم معين

4.20

5

DV3.5

يوجه البنك باعتماد سياسة موحدة في التعامل مع
الوقت

4.20

0.44

4

DV3.4

يستمر البنك في تعميم ثقافة التعلم من تجربة نجاح
أحد االقسام سابقا

3.91

0.69

18.90

3

DV3.3

يلتزم البنك بسياسة موحدة للتحفيز دون مراعاة
االختالفات التنظيمية

3.53

0.97

7.80

مرتفع

4.07

0.37

40.81

مرتفع

فخ التمثيل الخاطئ

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

يبين الجدول السابق قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات
مجال " فخ التمثيل الخاطئ " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ()4.07
وتعتبر هذه القيمة قد حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم .كما يالحظ ان
فقرات المجال قد تراوحت بين ( )3.53 - 4.51بحيث حققت الفقرة رقم ( )2والتي تحمل الرمز
( )DV3.2المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يحث البنك اعتماد أهداف موحدة
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لجميع أقسامه ".حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.51بينما حلت الفقرة ( )3ذات
الرمز ( )DV3.3والتي تنص على " يلتزم البنك بسياسة موحدة للتحفيز دون مراعاة االختالفات
التنظيمية ".المرتبة االولى حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )3.53رقم.
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت اكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير إلى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من
خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة مرتفعة.

( )4.2.3وصف اجابات وتقديرات افراد عينة الدراسة لمجاالت المتغير الوسيط (راس المال
السياسي المنظمي)
لقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي لمتغير راس المال السياسي المنظمي ( )4.61حيث تعبر
هذه القيمة عن تقدير بمستوى مرتفع من قبل افراد عينة البحث وفيما يلي عرض لتحليل
لمجاالت للمتغير الوسيط الفرعية باالعتماد على الفقرات المكونة للمجاالت.
( )4.2.3.1تحليل فقرات مجال البحث عن الموارد
جدول ( )4-7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال "البحث عن الموارد"
مرتبة تنازليا
الرقم
1
5
2
3
4

الرمز
MV1.
1
MV1.
5
MV1.
2
MV1.
3
MV1.
4

قيمة t

المستوى

التر
تيب

يسخر البنك شبكة عالقاته في الحصول على الموارد

4.80

0.40

170.63

مرتفع

1

يمتلك البنك قادة ُمحنكين قادرين على التخصيص العادل
للموارد

4.65

0.48

138.55

مرتفع

2

ُيعزز البنك موارده بممارسة أنشطة االقناع

4.59

0.52

125.77

مرتفع

3

يستثمر البنك دهائه االداري في الحصول على الموارد

4.51

0.54

119.50

مرتفع

4

يوزع البنك الموارد بشكل متوازن بين دوائرهُ

4.49

0.53

121.05

مرتفع

5

4.61

0.24

279.35

مرتفع

الفقرة

البحث عن الموارد

المتوسط
الحسابي

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

االنحراف
المعياري
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يبين الجدول ( )4-7قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار t
لفقرات مجال " البحث عن الموارد " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت
( )4.49وتعتبر هذه القيمة قد حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم .كما
يالحظ ان فقرات المجال قد تراوحت بين ( )4.49 - 4.80بحيث حققت الفقرة رقم ( )1ذات
الرمز ( )MV1.1والتي تنص على " يسخر البنك شبكة عالقاته في الحصول على الموارد".
المرتبة االولى حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.80بينما حلت الفقرة رقم ()4
والتي تحمل الرمز ( )MV1.4المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يوزع البنك الموارد
بشكل متوازن بين دوائره ".حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته (.)4.49
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول التالي ( )4-8يتبين ان جميع هذه القيم
كانت اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم
التعبير عنها من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة مرتفعة:
( )4.2.3.2تحليل فقرات مجال الحد من الالتاكد
جدول ( )4-8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال "الحد من الالتاكد"
مرتبة تنازليا
الرقم

الرمز

5

MV2.5

2

MV2.2

3

MV2.3

1

MV2.1

4

MV2.4

الفقرة
يتفرد البنك بأنظمة كشف ُمبكر عن المخاطر البيئية
ال ُمحدقة ب
يدرك البنك أن المعلومات المتعلقة بصنع القرار
تتصف بقلة الوضوح
يعتمد البنك على حدس صانع القرار في تطوير
االستراتيجيات الموقفية
يمتلك البنك القدرة على التنبؤ بالسلوك التنافسي
لِ ُمنافسيه
يستشعر البنك الدوافع الخفية وراء سلوك
المنافسين
الحد من الالتاكد

قيمة t

المستوى

التر
تيب

المتوسط
الحسابي
4.55

0.51

127.75

مرتفع

1

4.53

0.52

124.69

مرتفع

2

4.51

0.52

123.93

مرتفع

3

4.50

0.57

111.76

مرتفع

4

4.47

0.52

122.87

مرتفع

5

4.51

0.29

221.90

مرتفع

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

االنحراف
المعياري
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يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال
" الحد من الالتاكد " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.55وتعتبر
هذه القيمة قد حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم .كما يالحظ ان فقرات
المجال قد تراوحت بين ( )1.11- 4.55بحيث حققت الفقرة رقم ( )5ذات الرمز ()MV2.5
والتي تنص على " يتفرد البنك بأنظمة كشف مبكر عن المخاطر البيئية المحدقة ب ".المرتبة
االولى حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.55بينما حلت الفقرة رقم ( )4والتي تحمل
الرمز ( )MV2.4المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يستشعر البنك الدوافع الخفية
وراء سلوك المنافسين " حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته (.)4.47
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول ( )4-9يتبين ان جميع هذه القيم كانت
أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير الى ان قيم المتوسطات التي تم التعبير
عنها من خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة مرتفعة.

( )4.2.3.3تحليل فقرات مجال تحقيق االهداف المشتركة
جدول ( )4-9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات مجال " تحقيق االهداف
المشتركة " مرتبة تنازليا
االنحراف
المعياري

قيمة t

المستوى

1

 MV3.1يبني البنك عالقاته على أساس االحترام المتبادل

4.85

0.36

195.23

مرتفع

2

 MV3.2يجيد البنك التعامل مع اصحاب المصالح المختلفين

4.74

0.44

154.01

مرتفع

2

5
4

ُ MV3.5يحفز البنك على تبادل اآلراء بخصوص القضايا الطارئة
يشجع البنك مبدأ التشارك في صياغة أهدافة

4.69

0.46

144.67

مرتفع

3

MV3.4

4.66

0.47

140.39

مرتفع

4

3

 MV3.3يقدم البنك الدعم ألفراده ُبغية تحقيق أهدافه المشتركة

4.65

0.49

136.23

مرتفع

5

4.72

0.20

343.86

مرتفع

الرقم

الفقرة

الرمز

االستراتيجية

تحقيق االهداف المشتركة

المتوسط
الحسابي

قيمة  tالجدولية عند مستوى 1.96 = 0.05

التر
تيب
1
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يبين الجدول قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار  tلفقرات
مجال " تحقيق االهداف المشتركة " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت
( )4.72وتعتبر هذه القيمة قد حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم .كما
يالحظ ان فقرات المجال قد تراوحت بين ( )4.65 - 4.85بحيث حققت الفقرة رقم ( )1ذات
الرمز ( )MV3.1والتي تنص على " يبني البنك عالقاته على أساس االحترام المتبادل ".المرتبة
االولى حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( )4.85بينما حلت الفقرة رقم ( )3والتي تحمل
الرمز ( )MV3.3المرتبة االخيرة في المجال وهي تنص على " يقدم البنك الدعم ألفراده بغية
تحقيق أهدافه المشتركة " حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته (.)4.65
وباستعراض قيم اختبار  tالمضمنة في الجدول يتبين ان جميع هذه القيم كانت أكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى  0.05ما يشير الى بان قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من
خالل افراد عينة الدراسة كانت بعيدة عن الحياد وباتجاه الموافقة بدرجة مرتفعة.
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( )4-3اختبار الفرضيات
قام الباحث بالتأكد من مدى مالئمة البيانات لشرطين من شروط تحليل االنحدار المتعدد
وهما درجة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة والوسيط اضافة الى التأكد من سلوك
البيانات كسلوك التوزيع الطبيعي وقد استخدم لهذا الهدف اختبار معامل تضخم التباين ()VIF
واختبار الحد االدنى للتباين المعاير ( )Toleranceاما بالنسبة الختبار التوزيع الطبيعي من
خالل استخدام اختبار كولمجروف وسميرنوف ( )KS( )Kolmogorov - Smirnovوفيما
يلي عرض لنتائج هذه االختبارات:
جدول ( )4-10نتائج اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFواختبار التباين المعاير ()Tolerance
للمتغيرين المستقل والوسيط واختبار  KSللمتغير التابع .
معامل تضخم

المتغيرات
المستقل (الذكاء
التنافسي(

التابع (االنجراف
االستراتيجي(

الوسيط (راس المال
السياسي المنظمي)

التباين ()VIF

التباين المعاير

()Tolerance

مستوى داللة
اختبار KS

الوعي التنظيمي

1.226

0.816

.213

العملية

1.232

0.812

.249

المعالجة

1.328

0.753

.230

الذكاء التنافسي

1.232

0.812

.145

فخ القيادة

1.012

0.988

.155

فخ الذكريات الهيكلية

1.316

0.760

.188

فخ التمثيل الخاطئ

1.026

0.975

.150

االنجراف االستراتيجي

-

-

.093

البحث عن الموارد

1.679

0.596

.212

الحد من الالتاكد

1.387

0.721

.226

تحقيق االهداف المشتركة

1.844

0.542

.223

راس المال السياسي المنظمي

1.232

0.812

.126

يبين الجدول ان اكبر قيمة لمعامل تضخم التباين قد بلغت ( )1.844لمجال تحقيق
االهداف المشتركة وحيث ان اكبر قيمة لالختبار تم التوصل اليها كانت اقل من  10فهذا يشير
الى ان درجة االرتباط الخطي بين المتغيرات المتنبئة (المستقلة والوسيطة) تعتبر مقبولة اذ انها
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لم تتجاوز الحد االدنى العتبار وجود هذه المشكلة (اي لم تتجاوزBrace, Kemp, and )10
) Snelgar (2003وفي نفس السياق فان الحد االدنى لقيمة اختبار التباين المعاير
( )Toleranceقد بلغت ( )0.542لمجال تحقيق االهداف المشتركة وهذه القيمة اكبر من الحد
االدنى الذي يجب ان تمثله قيم هذا االختبار وهي ( )Gujarati and Porter,2010( )0.50
ما يشير الى ان مقدار التباين بين المتغيرات المستقلة والوسيطة موجود بدرجة واضحة بحيث
يميز كل متغير (مجال) من هذه المتغيرات وبالتالي االستنتاج بأهمية جميع هذه المتغيرات في
وجودها للتنبؤ بقيمة المتغير التابع (االنجراف االستراتيجي).
كما وبين الجدول ( )4-10قيم اختبار  KSللتوزيع الطبيعي باستخدام وباستعراض قيم
مستوى داللة االختبار يتبين ان هذه القيم كانت أكبر من  0.05ما يشير الى قبول فرضية
االختبار الصفرية وهي فرضية عدم وجود فروق بين توزيع البيانات والتوزيع الطبيعي اي فرضية
التطابق.

 اختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسة األولى:

 :H1يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي عند مستوى
( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان.
ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 :H1.1يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ القيادة ِعند مستوى ( (α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

 :H1.2يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

 :H1.3يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ التمثيل الخاطئ ِعند مستوى
عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
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 :H1.4يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ القيادة ِعند مستوى ((α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

 :H1.5يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى ((α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

 :H1.6يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ التمثيل الخاطئ ِعند مستوى ( (α>0.05في
عمان.
البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

 :H1.7يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ القيادة ِعند مستوى ( (α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

 :H1.8يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى ((α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

 :H1.9يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ التمثيل الخاطئ ِعند مستوى ((α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
الختبار هذه الفرضية فقد استخدم باستخدام برمجية  Smart PLS 3ويوضح الجدول التالي
نتائج اختبار هذه الفرضية:

جدول ( )4-11تحليل فرضية أثر الذكاء التنافسي ومجاالته واثره على االنجراف االستراتيجي

الفرضية

قيمة

معامالت

اتجاه التأثير

قيمة t

Sig

R2

Adjusted
R2

مستوى

معامل

معامل

الداللة

التحديد

التحديد

H1

الذكاء التنافسي

˂---

االنجراف االستراتيجي

-0.027

-1.885

0.060

0.961

0.961

H1.1

الوعي التنظيمي

˂---

فخ القيادة

-0.108

-1.188

0.235

0.051

0.037

H1.2

الوعي التنظيمي

˂---

فخ الذكريات الهيكلية

-0.189

-1.657

0.098

0.052

0.038

H1.3

الوعي التنظيمي

˂---

فخ التمثيل الخاطئ

-0.037

-0.455

0.649

0.083

0.069

H1.4

العملية

˂---

فخ القيادة

-0.145

-1.687

0.092

0.051

0.037

H1.5

العملية

˂---

فخ الذكريات الهيكلية

-0.014

-0.140

0.889

0.052

0.038

H1.6

العملية

˂---

فخ التمثيل الخاطئ

-0.199

-2.323

0.021

0.083

0.069

H1.7

المعالجة

˂---

فخ القيادة

-0.037

-0.455

0.649

0.051

0.037

H1.8

المعالجة

˂---

فخ الذكريات الهيكلية

-0.112

-1.276

0.202

0.052

0.038

H1.9

المعالجة

˂---

فخ التمثيل الخاطئ

-0.162

-2.027

0.043

0.083

0.069

التأثير

المعدل
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اختبار الفرضية الرئيسية االولى
يبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية االولى وهي أثر الذكاء التنافسي على
االنجراف االستراتيجي ،وباستعراض قيم التأثير يتبين انها بلغت ( )0.027 -حيث يالحظ ان
عالقة التأثير بين المتغير المستقل على التابع كانت عكسية بمعنى انه اذا ازداد الذكاء قل
االنجراف وتعتبر قيمة هذا التأثير غير دالة من الناحية االحصائية الن قيمة مستوى الداللة
المحسوبة كانت اكبر من  0.05اذ بلغت ( )0.060ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض
فرضية الدراسة الرئيسية االولى (فرضية التأثير) وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء
التنافسي على االنجراف االستراتيجي عند مستوى (  (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في
عمان" وبالتالي نعتبر ان الذكاء التنافسي ال يؤثر في االنجراف االستراتيجي من الناحية
االحصائية.
ويبين الشكل التالي ( )4-2نتائج برمجية  Smart PLS 3نموذج التركيب البنائي

الهيكلي الختبار هذه الفرضية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها:

الشكل ( )4-2نتائج برمجية  Smart PLS 3نموذج التركيب البنائي الهيكلي الختبار الفرضية
المنبثقة عنها
االولى والفرضيات الفرعية ُ
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اختبار الفرضيات الفرعية
الفرضية الفرعية االولى

 :H1.1يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ القيادة ِعند مستوى

عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير الوعي

التنظيمي على فخ القيادة قد بلغت ( )0.108 -وتعد قيمة هذا التأثير غير دالة من الناحية
االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اكبر من  0.05اذ بلغت ( )0.235ولذلك
ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية االولى (فرضية التأثير) وهي " يوجد
أثر ذو داللة إحصائية للوعي التنظيمي على فخ القيادة عند مستوى (  (α>0.05في البنوك
التجارية االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان الوعي التنظيمي ال يؤثر في فخ القيادة من الناحية
االحصائية.
الفرضية الفرعية الثانية

 :H1. 2يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ الذكريات الهيكلية ِعند

عمان.
مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير الوعي

التنظيمي على فخ الذكريات الهيكلية قد بلغت ( )0.189 -وتعد قيمة هذا التأثير غير دالة من
الناحية االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اكبر من  0.05اذ بلغت
( ،)0.098ولذلك من خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية الثانية (فرضية
التأثير) وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية للوعي التنظيمي على فخ الذكريات الهيكلية عند
مستوى (  (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان الوعي التنظيمي
ال يؤثر في فخ الذكريات الهيكلية من الناحية االحصائية.
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الفرضية الفرعية الثالثة

 :H1. 3يوجد أثر ذو داللة معنوية للوعي التنظيمي على فخ التمثيل الخاطىء ِعند

عمان.
مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير الوعي

التنظيمي على فخ التمثيل الخاطىء قد بلغت ( )0.037 -وتعد قيمة هذا التأثير غير دالة من
الناحية االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اكبر من  0.05اذ بلغت
( )0.694ولذلك من خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية الثالثة (فرضية التأثير)
وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية للوعي التنظيمي على فخ التمثيل الخاطىء عند مستوى
(  (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان الوعي التنظيمي ال يؤثر
في فخ التمثيل الخاطىء من الناحية االحصائية.
الفرضية الفرعية الرابعة

 :H1.4يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ القيادة ِعند مستوى ((α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير للعملية

على فخ القيادة قد بلغت ( )0.145 -وتعد قيمة هذا التأثير غير دالة من الناحية االحصائية
الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اكبر من  0.05اذ بلغت ( ، )0.092لذلك ومن
خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية الرابعة (فرضية التأثير) وهي " يوجد أثر ذو
داللة إحصائية للعملية على فخ القيادة عند مستوى (  (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في
عمان" وبالتالي نعتبر ان متغير العملية ال يؤثر في فخ القيادة من الناحية االحصائية.
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الفرضية الفرعية الخامسة

 :H1. 5يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى

عمان.
((α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير للعملية

على فخ الذكريات الهيكلية قد بلغت ( )0.014 -وتعد قيمة هذا التأثير غير دالة من الناحية
االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اكبر من  0.05اذ بلغت ( )0.889ولذلك
من خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية الخامسة (فرضية التأثير) وهي " يوجد
أثر ذو داللة إحصائية للعملية على فخ الذكريات الهيكلية عند مستوى (  (α>0.05في البنوك
التجارية االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان مجال العملية ال يؤثر في فخ الذكريات الهيكلية
من الناحية االحصائية.
الفرضية الفرعية السادسة

 :H1. 6يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ التمثيل الخاطىء ِعند مستوى

عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير للعملية

على فخ التمثيل الخاطىء قد بلغت ( )0.199 -وتعد قيمة هذا التأثير يعتبر داال من الناحية
االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اقل من  0.05اذ بلغت ( )0.021ولذلك
ومن خالل هذه النتيجة يتم قبول فرضية الدراسة الفرعية السادسة (فرضية التأثير) وهي " يوجد
أثر ذو داللة إحصائية للعملية على فخ التمثيل الخاطىء عند مستوى (  (α>0.05في البنوك
التجارية االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان متغير العملية يؤثر في فخ التمثيل الخاطىء من
الناحية االحصائية.
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الفرضية الفرعية السابعة

 :H1.7يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ القيادة ِعند مستوى ((α>0.05
عمان.
في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير للمعالجة

على فخ القيادة قد بلغت ( )0.037 -وتعد قيمة هذا التأثير غير دالة من الناحية االحصائية
الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اكبر من  ، 0.05إذ بلغت ( )0.649ولذلك ومن
خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية السابعة (فرضية التأثير) وهي " يوجد أثر
ذو داللة إحصائية للمعالجة على فخ القيادة عند مستوى (  (α>0.05في البنوك التجارية
االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان متغير المعالجة ال يؤثر في فخ القيادة من الناحية
االحصائية.
الفرضية الفرعية الثامنة

 :H1. 8يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ الذكريات الهيكلية ِعند مستوى

عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير للمعالجة

على فخ الذكريات الهيكلية قد بلغت ( )0.112 -وتعد قيمة هذا التأثير غير دالة من الناحية
االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اكبر من  0.05اذ بلغت ( )0.202ولذلك
ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية الثامنة (فرضية التأثير) وهي " يوجد
أثر ذو داللة إحصائية للمعالجة على فخ الذكريات الهيكلية عند مستوى (  (α>0.05في البنوك
التجارية االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان مجال المعالجة ال يؤثر في فخ الذكريات الهيكلية
من الناحية االحصائية.
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الفرضية الفرعية التاسعة

 :H1. 9يوجد أثر ذو داللة معنوية للمعالجة على فخ التمثيل الخاطىء ِعند مستوى

عمان.
( (α>0.05في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ

باالعتماد على النتائج المبينة في الجدول ( )4-11السابق يتبين ان قيمة تأثير للمعالجة

على فخ التمثيل الخاطىء قد بلغت ( )0.162 -وتعد قيمة هذا التأثير يعتبر داال من الناحية
االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اقل من  0.05اذ بلغت ( )0.043ولذلك
ومن خالل هذه النتيجة يتم قبول فرضية الدراسة الفرعية التاسعة (فرضية التأثير) وهي " يوجد
أثر ذو داللة إحصائية للمعالجة على فخ التمثيل الخاطىء عند مستوى (  (α>0.05في البنوك
التجارية االردنية في عمان" وبالتالي نعتبر ان متغير المعالجة يؤثر في فخ التمثيل الخاطىء من
الناحية االحصائية.

الفرضية الرئيسة الثانية:
 :H2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافسي على راس المال السياسي المنظمي عند
مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان.

الفرضية الرئيسة الثالثة:
 :H3يوجد أثر ذو داللة إحصائية لراس المال السياسي المنظمي على االنجراف االستراتيجي
عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان.

الختبار هاتين الفرضيين فقد استخدمت برمجية  Smart PLS 3ويوضح الجدول التالي نتائج

اختبارهما:
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جدول ( )4-12نتائج تحليل الفرضيتين الثانية والثالثة

الفرضية

H2
H3

اتجاه التأثير

Adjusted
R2
R2
Sig
قيمة
معامل
معامل
معامالت قيمة  tمستوى
التحد
التحديد
الداللة
التأثير
يد
المعدل

 --راس المالالذكاء
4304
33400
السياسي
التنافسي ˂
راس المال  ---االنجراف
 7.46- 0.417السياسي ˂ االستراتيجي

0.000
0.000

0.188

0.184

0.174

0.166

الفرضية الرئيسية الثانية
 :H2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافسي على راس المال السياسي المنظمي عند

مستوى ( )α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان.

يبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية للذكاء التنافسي على أرس المال السياسي
المنظمي ،وباستعراض قيمة التأثير يتبين انها بلغت ( )0.433وتعد قيمة هذا التأثير دالة من
الناحية االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اقل من  0.05اذ بلغت ()0.000
ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم قبول فرضية الدراسة الرئيسية الثانية (فرضية التأثير) وهي "
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافسي على راس المال السياسي المنظمي عند مستوى
( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان " وبالتالي نعتبر ان متغير الذكاء التنافسي
يؤثر في راس المال السياسي من الناحية االحصائية.

الفرضية الرئيسية الثالثة
 :H3يوجد أثر ذو داللة إحصائية لأرس المال السياسي المنظمي على االنجراف االستراتيجي
عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان.

150

يبين الجدول ) )4-11نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة لرأس المال السياسي
المنظمي على االنجراف االستراتيجي ،وباستعراض قيمة التأثير يتبين انها بلغت ()0.417 -
وتعد قيمة هذا التأثير دالة من الناحية االحصائية الن قيمة مستوى الداللة االحصائية كانت اقل
من  0.05اذ بلغت ( )0.000ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم قبول فرضية الدراسة الرئيسية
الثالثة (فرضية التأثير) وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لأرس المال السياسي المنظمي على
االنجراف االستراتيجي عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان " وبالتالي
نعتبر ان متغير راس المال السياسي يؤثر في االنجراف االستراتيجي من الناحية االحصائية.
ويبين الشكل ( )4-3التالي نتائج اختبار الفرضية الثانية والثالثة من خالل مخرجات برمجية
: Smart PLS 3

الشكل ( )4-3نتائج اختبار الفرضية الثانية والثالثة من خالل مخرجات برمجية Smart PLS 3
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الفرضية الرئيسة الرابعة:
 :H4يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على االنجراف
االستراتيجي عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان.
ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 :H4.1يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ القيادة عند
مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان
 :H4.2يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ الذكريات
الهيكلية عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان
 :H4.3يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ التمثيل
الخاطئ عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان
اوالً :اختبار الفرضية الرابعة الرئيسية
يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي
عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان.
ويبين الشكل ( )4-4التالي نتائج اختبار هذه الفرضية من خالل مخرجات برمجية Smart
: PLS 3
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الشكل ( )4-4نتائج اختبار الفرضية الرابعة من خالل مخرجات برمجية Smart PLS 3

ومن أجل اختبار هذه الفرضية فقد استخدمت برمجية  Smart PLS 3حيث يوضح الجدول
أدناه نتائج التحليل:
جدول ( )4-13اختبار الفرضية الرابعة الرئيسية اثر راس المال السياسي المنظمي (كمتغير وسيط) على

مسارات التأثيرات
الذكاء التنافسي ˂---
راس المال السياسي
راس المال السياسي--
˂ االنجرافاالستراتيجي
الذكاء التنافسي ˂---
االنجراف االستراتيجي
الذكاء التنافسي ˂---
االنجراف االستراتيجي

عالقة للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي
مؤشرVAF
التأثير غير
قيم التأثيرات
لنسبة التأثير
المباشر
التأثير
طبيعة
مستوى الكلي
التأثير
نسبة طبيعة
قيمة
مستوى
قيمة
التأثير التأثير
الداللة
التأثير
الداللة
التأثير
 44.44 33327جزئيمباشر 0.000 0.438
مباشر

0.025
-

0.138

-

-

مباشر

0.015

0.382

-

-

غير
مباشر

-

-

33312-

33038

يشير الجدول الى ان قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في العالقة بين المتغيرين
المستقل والتابع قد بلغت ( )-0.012وتعد هذه القيمة دالة احصائيا وذلك الن قيمة مستوى داللة
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االختبار التي بلغت ( )0.038كانت أقل من  0.05ما يعني قبول قيمة التأثير غير المباشر
احصائيا ،وكما يالحظ ان قيمة التأثير الكلي قد بلغت (. )0.027 -
كما يبين الجدول ان قيمة نسبة التأثير غير المباشر من التأثير الكلي ( Variance
 )Accounted Forقد بلغت ( )% 44.44وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير
الوسيط وذلك ألنها كانت اكبر من  20واقل من .(Hair et al ., 2014,224-22) 80
وهذا يشير الى قبول الفرضية الرئيسية الرابعة من الناحية االحصائية حيث يتوسط رأس
المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي عند مستوى
( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان وأن مقدار التأثير كان جزئياً.
الفرضية الفرعية االولى من الرئيسية الرابعة:
 :H4-1يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ القيادة عند
مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان

جدول ( ) 4-14اختبار الفرضية الفرعية االولى من الرابعة اثر راس المال السياسي المنظمي (كمتغير وسيط)
على عالقة للذكاء التنافسي على بفخ القيادة
مسارات التأثيرات
الذكاء التنافسي ˂---
راس المال السياسي
راس المال السياسي---
˂ فخ القيادة
الذكاء التنافسي ˂---
فخ القيادة

الذكاء التنافسي ˂---
فخ القيادة

طبيعة
التأثير
مباشر
مباشر
مباشر
غير
مباشر

قيم التأثيرات
قيمة
التأثير
0.438
0.301
0.067

مستوى
الداللة
0.000
0.000
0.387

التأثير غير
المباشر
قيمة مستوى
التأثير الداللة
-

-

-

-

-

-

0.132

0.003

التأثير
الكلي

مؤشرVAF
لنسبة التأثير
نسبة طبيعة
التأثير التأثير

33300 -33100

جزئي

يشير الجدول الى ان قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في العالقة بين المتغيرين
المستقل والتابع قد بلغت ( )0.132 -وتعد هذه القيمة دالة احصائياً ،وذلك الن قيمة مستوى
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داللة االختبار التي بلغت ( )0.003كانت أقل من  0.05ما يعني قبول قيمة التأثير غير
المباشر من الناحية االحصائية .كما يالحظ ان قيمة التأثير الكلي قد بلغت (. )0.199 -
ويبين الجدول ان قيمة نسبة التأثير غير المباشر من التأثير الكلي ( Variance
 )Accounted Forقد بلغت ( )% 66.33وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير
الوسيط وذلك ألنها كانت اكبر من  20واقل من . (Hair et al ., 2014,224-225) 80
وهذا يشير الى قبول الفرضية الفرعية االولى من الرابعة ،حيث توسط رأس المال السياسي
المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ القيادة عند مستوى ( (α>0.05في البنوك
التجارية االردنية في مدينة عمان بحيث كان هذا االثر جزئياً.
الفرضية الفرعية الثانية من الرئيسية الرابعة:
 :H4-2يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ الذكريات

الهيكلية عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان

جدول ( )4-15اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الرابعة اثر راس المال السياسي المنظمي (كمتغير وسيط)
على عالقة للذكاء التنافسي بفخ الذكريات الهيكلية
مسارات التأثيرات
الذكاء التنافسي ˂---
راس المال السياسي
راس المال السياسي---
˂ فخ الذكريات الهيكلية
الذكاء التنافسي ˂---
فخ الذكريات الهيكلية
الذكاء التنافسي ˂---
فخ الذكريات الهيكلية

طبيعة
التأثير
مباشر
مباشر
مباشر
غير
مباشر

قيم التأثيرات
قيمة
التأثير
0.438
0.293
0.052

مستوى
الداللة
33333
33331
33444

التأثير غير
المباشر
قيمة مستوى
التأثير الداللة
-

-

-

-

-

-

0.128

33334

التأثير
الكلي

مؤشرVAF
لنسبة التأثير
نسبة طبيعة
التأثير التأثير

331.3

جزئي

11311

يشير الجدول الى ان قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في العالقة بين المتغيرين
المستقل والتابع قد بلغت ( )0.128 -وتعد هذه القيمة دالة احصائيا وذلك الن قيمة مستوى
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داللة االختبار التي بلغت ( )0.04كانت اقل من  0.05مما يعني قبول قيمة التأثير غير
المباشر من الناحية االحصائية ،كما يالحظ ان قيمة التأثير الكلي قد بلغت ()0.180
كما يبين الجدول ان قيمة نسبة التأثير غير المباشر من التأثير الكلي ( Variance
 )Accounted Forقد بلغت ( )% 71.11وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير جزئي للمتغير
الوسيط وذلك ألنها كانت اكبر من  20واقل من . (Hair et al ., 2014,224-225) 80
وهذا يشير الى قبول الفرضية الفرعية الثانية من الرئيسية الرابعة ،حيث توسط رأس المال
السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ الذكريات الهيكلية عند مستوى
(  (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان.

الفرضية الفرعية الثالثة من الرئيسية الرابعة:
 :H4-3يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ التمثيل
الخاطئ عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان

جدول ( )4-16اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الرابعة اثر راس المال السياسي المنظمي (كمتغير وسيط)

مسارات التأثيرات
الذكاء التنافسي ˂---
راس المال السياسي
راس المال السياسي---
˂ فخ التمثيل الخاطئ
الذكاء التنافسي ˂---
فخ التمثيل الخاطئ
الذكاء التنافسي ˂---
فخ التمثيل الخاطئ

على عالقة للذكاء التنافسي بفخ التمثيل الخاطئ
التأثير غير
قيم التأثيرات
المباشر
طبيعة
التأثير
قيمة مستوى
مستوى
قيمة
التأثير الداللة
الداللة
التأثير
مباشر
مباشر
مباشر
غير
مباشر

0,438
0.456
0.027

33333
33333
33134

-

-

-

-

-

-

0.200

33333

التأثير
الكلي
33221

مؤشرVAF
لنسبة التأثير
نسبة طبيعة
التأثير التأثير
..311

كلي

يشير الجدول الى ان قيمة التأثير غير المباشر للمتغير الوسيط في العالقة بين المتغيرين
المستقل والتابع قد بلغت ( )0.200 -وتعد هذه القيمة دالة احصائيا وذلك الن قيمة مستوى
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داللة االختبار التي بلغت ( )0.000كانت اقل من  0.05ما يعني قبول قيمة التأثير غير
المباشر احصائيا ،كما يالحظ ان قيمة التأثير الكلي قد بلغت (. )0.227 -
ويبين الجدول ان قيمة نسبة التأثير غير المباشر من التأثير الكلي ( Variance
 )Accounted Forقد بلغت ( )% 88.11وتعبر هذه القيمة عن طبيعة تأثير كلي للمتغير
الوسيط وذلك ألنها كانت اكبر من  % 80واقل من (Hair et 2014,224-225) % 100
. al .,
وهذا يشير الى قبول الفرضية الرئيسية الرابعة ،حيث توسط رأس المال السياسي المنظمي
عالقة االثر للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي عند مستوى ( (α>0.05في البنوك
التجارية االردنية في مدينة عمان.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج و التوصيات

المقدمة
)(5-1

مناقشة النتائج واستخراج أهم
االستنتاجات
)(5-2

التوصيات

مقترحات للدراسات المستقبلية

)(5-3

)(5-4

الشكل ( )5-1مخطط سير عمل الفصل الخامس
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( :)5.1المقدمة
جهد هذا الفصل إلى تسليط الضوء على مناقشة نتائج الدراسة ،واستخراج أهم
االستنتاجات ،ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة في غرار النتائج المستنبطة ،وتقديم المقترحات
المناسبة للدراسات المستقبلية.

( :)5.2مناقشة النتائج واستخراج أهم االستنتاجات
أوالً :النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة:
المحور األول :تحليل اإلجابات للمتغير المستقل (الذكاء التنافسي) وبأبعاده (الوعي
التنظيمي ،العملية ،المعالجة).
اظهرت النتائج بأن أبعاد الذكاء التنافسي بالمجمل في البنوك التجارية األردنية في مدينة
عمان مرتفعة المستوى ،وهذا يدل على أن البنوك التجارية كان لديها مستوى عالي من الذكاء،
والقدرة على متابعة منافسيهم بفعالية عالية في ظل المنافسة الشديدة في البيئة المحيطة بهم.
حيث يالحظ ان عالقة التأثير بين المتغير المستقل على التابع كانت عكسية بمعنى انه اذا ازداد
الذكاء التنافسي قل االنجراف االستراتيجي للبنوك التجارية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Tolla, 2019التي بينت بأن استخدام الذكاء التنافسي
في خصائص القرار االستراتيجي يسهم بشكل كبير في نجاح عملية صنع القرار االستراتيجي.
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واآلن مناقشة األبعاد التفصيلية للذكاء التنافسي:
 .1الوعي التنظيمي (:)Organizational Awareness
وضحت النتائج حصول بعد "الوعي التنظيمي" المستوى األعلى من بين االبعاد الثالثة،
وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال تبين انها بلغت ( ،)4.67وبهذا الصدد جاءت نتيجة هذا
االرتفاع كون البنوك التجارية كانت مهتمة في توفير الفهم السليم لممارسة العمليات
االساسية ،فضالً عن دعمهم ممارسات انشطة الذكاء التنافسي.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Badr, et. al., (2006بأن المنظمات التي تعتبر صناعة
الميزة التنافسية أولوية استراتيجية لها ،البد عليها من توفير الفهم السليم ،والوعي التنظيمي
المناسب بشأن ممارسة العمليات االساسية داخلها.
وكما اتفقت نتائج التحليل مع دراسة ) Murphy, (2016بأن الوعي التنظيمي هو أساس
نجاح المنظمات ،وعنصر مهم في توليد الذكاء التنافسي حيث من الضروري أن يفهم جميع
الموظفين الدور الذي يلعبونه في النظام التنظيمي األكبر لهم.

 .1العملية (:)Process
وضحت النتائج ان بعد العملية قد حقق مستوى مرتفعا ايضاً ،وجاء بالمستوى الثاني من
بين األبعاد الثالثة للذكاء التنافسي ،وبلغت قيمة الدرجة ( ،)4.59وسبب هذا االرتفاع جاء ألن
البنوك التجارية كانت تتبنى اساليب تقنية حديثة لجمع بياناتها عن منافسيها المحتملين،
وتوفير تلك البيانات في رسم التوجه االستراتيجي لها.
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وهذا يتفق مع دراسة ( ،)Köseoglu, et. al., 2019والتي أكدت اهمية المنظمة تبني
اساليب تقنية حديثة في جمع البيانات عن منافسيها ،فضالً عن االعتماد على مصادر متنوعة
في كيفية جمع البيانات التنافسية ،وذلك بما يضمن استثمارها الصحيح لهذه البيانات المجمعة
في رسم خارطتها التنافسية.
المعالجة (:)processing
ُ .3
وجدت النتائج أن بعد المعالجة قد حققت مستوى مرتفعا بلغت ( ،)4.59وجاءت هذه
النتيجة كون البنوك التجارية األردنية كانت تستثمر في معارفها في تحديد االختيار
المجمعة ضمن فئات تالئم أنواع
االستراتيجي االنسب ،فضالً عن تصنيف تلك المعارف ُ
الق اررات التي تتبناها تلك البنوك.
وهذا ما فسرته دراسة ( Calof (2017بأن بعد المعالجة هي أداة رئيسية في أنشطة
الذكاء التنافسي يتم من خاللها التأكد من صالحية البيانات التي تم جمعها ،وتحويلها إلى
معلومات استخباراتية قابلة للتطبيق يمكن االعتماد عليها في عملية صنع ،واتخاذ القرار
االستراتيجي.

المحور الثاني :تحليل اإلجابات للمتغير التابع (االنجراف االستراتيجي) وبأبعاده (فخ
القيادة ،فخ الذكريات الهيكلية ،فخ التمثيل الخاطئ).
اظهرت النتائج بأن أبعاد االنجراف االستراتيجي بالمجمل العام في البنوك التجارية األردنية
في مدينة عمان مرتفعة المستوى من وجهة نظر افراد العينة ،وهذا يعني أن البنوك التجارية
كانت تعاني من وجود حالة االنجراف االستراتيجي لديها ،وبحاجة إلى إجراء تعديالت جوهرية
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في سياسة ،واستراتيجيات تلك البنوك تالفياً لخطر التالشي واالضمحالل والخروج من أطار
المنافسة.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Maosa, (2015التي أوصت بضرورة أن يقوم فريق إدارة
البنوك التجارية في كينيا بإجراء تحليل مناسب للبيئة المحيطة بهم حتى يتمكنوا من اكتشاف
التغييرات المفاجأة ،واالستجابة لها من خالل إجراء التعديالت االستراتيجية الالزمة ،فضالً عن
أهمية وجود قيادة فعالة قادرة على االستجابة للمتغيرات السريعة من أجل الحد من حالة الالتأكد
وتحسين أداء وسياسة البنك.
واآلن مناقشة األبعاد التفصيلية لالنجراف االستراتيجي (:)Strategic Drift
 .1فخ القيادة (:)Leadership Trap
وجدت النتائج أن بعد فخ القيادة حصل على المستوى الثاني من بين االبعاد الثالثة ،حيث
بلغ المتوسط الحسابي ( ،)4.19وهذا يفسر وجود قصور في إدارة البنوك التجارية باعتمادهم
على وجهة نظر واحدة في حل المشاكل ،وعدم قدرتهم على التعامل السليم مع المستجدات
اآلنية بالعمل ،وبالتالي هناك حاجة إلى تطوير أداء القادة وتوفير الفهم الكافي لهم حول مدى
خطورة حالة االنجراف االستراتيجي.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ( Davies, et. al., (2012التي أكدت أن القيادة الفعالة
إلدارة المنظمات تتطلب قائد ذو عقلية تحولية استباقية تسعى لتحقيق مصلحة المنظمة دائماً من
خالل صياغة استراتيجيات تالئم والتغيرات المتسارعة في بيئة االعمال التنافسية للمنظمات،
وبالتالي تفادي انجراف منظماتهم.
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 .1فخ الذكريات الهيكلية (:)Structural Memories Trap
وجدت النتائج حصول بعد فخ الذكريات الهيكلية على المستوى االول من بين االبعاد
الثالثة ،وبهذه النتيجة التي تُفسر أن البنوك التجارية كانت تعتمد على سياسات واستراتيجيات
ومعارف قديمة لم تعد تجني ثمارها والتغيرات الهائلة في بيئة اليوم ،وضرورة تطوير سياسات
العمل المتبعة.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Joseph & Cox (2015بأن االستراتيجيات الناجحة
السابقة تولد سياسات ،واجراءات في المنظمة عند االستمرار باالعتماد عليها تصبح المنظمات
أيضا مستقبالً إلى حدوث حالة االنجراف االستراتيجي.
ضحية لنجاح ماضيها ،مما يؤدي ً

 .1فخ التمثيل الخاطئ (:)Wrong Representativeness Trap
وجدت النتائج حصول بعد فخ التمثيل الخاطئ على المستوى االخير من بين االبعاد
الثالثة االخرى ،وحققت مستوى مرتفع بقيمة ( ،)4.07وهذا يدل على وجود فجوة ثقافية معرفية
وقصور ثقافي داخل البنوك التجارية األردنية ،وهناك حاجة ملحة للتدخل والتركيز على دعم
وتطوير ثقافة البنك الداخلية ،ومراعاة االختالفات التنظيمية لديهم.
وهذا التفسير يتفق مع دراسة ) Kassim, Khalib & Shoid, (2016بأن اعتماد ثقافة
ال عن االلتزام
موحدة مع جميع االقسام هو احد اوجه القصور الثقافي الداخلي للمنظمة ،فض ً
بسياسة موحدة للتحفيز دون مراعاة االختالفات التنظيمية هي أحد أوجه التمثيل الخاطئ لتلك
المنظمات.
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المحور الثالث :تحليل اإلجابات للمتغير الوسيط (رأس المال السياسي المنظمي)
وبأبعاده (البحث عن الموارد ،الحد من الالتأكد ،تحقيق األهداف المشتركة).
اظهرت النتائج بأن أبعاد رأس المال السياسي المنظمي بالمجمل في البنوك التجارية
األردنية في مدينة عمان مرتفعة المستوى ،وهذا يبين أن البنوك التجارية تمتلك رأس المال
السياسي المنظمي ،وما يصاحبه من خلق للتفاهمات الواقعية ،وجذب الموارد المهمة ،وتحقيق
األهداف والغايات على الصعيد المشترك.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) Van Zuydam (2014أن لرأس المال السياسي الدور
الهام في أداء ،ونجاح المنظمات ،وتعزيز عمليات االبتكار للمنتج ،والعملية.

واآلن مناقشة األبعاد التفصيلية لرأس المال السياسي المنظمي ( Organizational
:)Political Capital
 .1البحث عن الموارد (:)Seeking of Resources
وجدت النتائج حصول بعد البحث عن الموارد على المستوى الثالث من بين االبعاد الثالثة
االخرى ،وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.49وتعتبر هذه القيمة قد
حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم ،وهذا يعني أن البنوك التجارية األردنية
كانت تستثمر في عالقاتها الفاعلة ،ودهائها اإلداري مع مختلف اصحاب المصالح من أجل
البحث وكسب الموارد المهمة.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Ma, Ding & Yuan (2016حيث فسرت إلى أن من
الوسائل المهمة في البحث عن الموارد ،والحصول عليها هو امتالك المنظمات لِمديرين ذوي
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عقلية سياسية ،األمر الذي يساعد منظماتهم في تأمين الموارد من بيئاتها المؤسسية ،وبالتالي
العمل بمثابة يد العون في الوصول بشكل أفضل إلى الموارد من بيئة االعمال

المحيطة.

 .2الحد من الالتأكد (:)Reduction of Uncertainty
وجدت النتائج حصول بعد الحد من الالتأكد على المستوى الثاني من بين االبعاد الثالثة
االخرى ،وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.55وتعتبر هذه القيمة قد
حققت مستوى مرتفعا وفقا لمقياس التصنيف المستخدم ،مما يدل على أن البنوك التجارية
األردنية كانت تمتلك القدرة بالتنبؤ في سلوك منافسيها ،وتستشعر الدوافع الخفية وراءهم.
وهذه النتيجة تتفق مع ما فسرته دراسة ( Wheelen & Hunger (2013بأنه حتى يتم
استيعاب حالة الالتأكد يتوجب على قادة المنظمات التنبؤ بسلوك منافسيهم ،والتعرف على تلك
الحاالت ،ومعرفة مصادرها ،والعمل الدؤوب من أجل الحد منها؛ لما لها من أثر غاية األهمية
في عملية صنع القرار ،واتخاذ القرار االستراتيجي األمثل.

 .3تحقيق األهداف المشتركة (:)Attainment of the common Objectives
وجدت النتائج حصول بعد تحقيق األهداف المشتركة على المستوى االول من بين االبعاد
الثالثة االخرى ،وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت ( )4.72وتعتبر هذه
القيمة قد حققت مستوى مرتفعا ،وهذا ما يؤكد أن البنوك التجارية األردنية كانت تبيني عالقاتها
اء كانو
على أساس االحترام المتبادل ،وكانت تجيد التعامل مع مختلف اصحاب المصالح سو ً
داخليين أو خارجيين.
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وهذه النتيجة تتفق دراسة ) Cao, Pan, Qian & Tian (2017التي أكدت أن من
االنشطة الواجب اتبعاها من قبل المنظمات لتحقيق اهدافها المشتركة هي أنشاء عالقات مبنية
على أساس االحترام المتبادل بين مختلف االفراد داخل المنظمة ،والقوى المؤثرة ذات العالقة
خارجها.

ثانياً :مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة
مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األ ولى وفرضياتها الفرعية:
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الرئيسية االولى إلى رفض فرضية الدراسة
الرئيسية االولى (فرضية التأثير) وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافسي على
االنجراف االستراتيجي عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان" ،وبالتالي
فأن الذكاء التنافسي ال يؤثر في االنجراف االستراتيجي من الناحية االحصائية ،وهذا يعني ان
عالقة التأثير بين المتغير المستقل على التابع كانت عكسية بمعنى انه اذا ازداد الذكاء
التنافسي قل االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية.

مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:
أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية قبول فرضية الدراسة الرئيسية الثانية
(فرضية التأثير) وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافسي على راس المال السياسي
المنظمي عند مستوى ( )α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان " وبالتالي فأن متغير
الذكاء التنافسي يؤثر في راس المال السياسي من الناحية االحصائية ،وهذا يدل على أن البنوك
التجارية األردنية تدرك القيمة الفذة للذكاء التنافسي في القدرة على تحييد حاالت الالتأكد،
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وتقليلها قدر االمكان من خالل توفير الفهم الكافي آللية عمل البنك ،واالستعانة بأساليب تقنية
في جمع البيانات عن المنافسين المحتملين ،ومعالجتها إلى معلومات ومعارف متخصصة.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Weiler, Matt & Hess (2019التي قامت بتطوير
خريطة مواضيعية لتصور أوجه الالتأكد لدى المستخدم حيث يمكن لِممارسي الذكاء التنافسي
استخدام هذه الخريطة لتحديد حاالت الالتأكد المحتملة ،ومراقبتها ،وتطوير اإلجراءات المناسبة
للحد منها ،وتقليلها.
وتأكيداً لما جاء في نتائج تحليل الفرضية أعاله ،تتفق دراسة )Yap, et. al., (2013
أيضاً ،والتي فسرت أن الالتأكد االستراتيجي يرتبط بشكل إيجابي بممارسات الذكاء التنافسي،
والتي بدورها ترتبط بشكل إيجابي بأدائها التنافسي ،وخلصت إلى أن الذكاء التنافسي عنصر
القررات الحكيمة،
حاسم في تزويد المديرين بالذكاء الضروري للتخطيط االستراتيجي واتخاذ ا
والعقالنية.

مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:
فسرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة قبول فرضية الدراسة الرئيسية الثالثة (فرضية
التأثير) وهي " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لراس المال السياسي المنظمي على االنجراف
االستراتيجي عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في عمان " ،وبالتالي نعتبر ان
متغير راس المال السياسي يؤثر في االنجراف االستراتيجي من الناحية االحصائية ،وهذا يدل
له الدور المهم في الحد من حاالت االنجراف
على أن رأس المال السياسي المنظمي ُ
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االستراتيجي من خالل جذب الموارد المهمة وتعزيزها ،والعمل على تحييد حاالت الالتأكد قدر
االمكان في ظل بيئة معقدة الثابت الوحيد فيها هو التغيير.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) (Blumentritt & Rehbein, 2008التي بينت أن
المنظمات التابعة تظهر تمي اًز ملحوظاً في تعزيز استراتيجيتها التنافسية من خالل التأثير الواضح
لرأس مالها السياسي في القدرة على الحصول على الموارد النادرة ،والقدرة على المساومة،
وتحقيق المصالح ،والغايات المشتركة.
وكذلك تتفق نتيجة التحليل االحصائي أعاله مع دراسة

Shakti & Srivastava

) (2016التي أكدت أن الموظفين ذوي المهارة السياسية (وهي أحد أوجه رأس المال السياسي
المنظمي) هم األكثر نجاحاً في منظماتهم ،مما ينعكس إيجاباً في الحد من ظاهرة االنجراف
االستراتيجي لمنظماتهم ،واستخدامها بما يحقق غايات ،وأهداف المنظمة.
مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة :
فسرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة قبول فرضية الدراسة الرئيسية الرابعة ،حيث
يتوسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على االنجراف االستراتيجي
عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان وأن مقدار التأثير كان
جزئياً ،وهذا يدل إلى أن رأس المال السياسي المنظمي لعب الدور الوسيط في العالقة بين
له األثر االيجابي الفاعل في تدعيم وتفعيل
الذكاء التنافسي واالنجراف االستراتيجي ،وأن ُ
العالقة بين هذه المتغي ارت من خالل االستثمار في ذكاء ،ومهارات قادة البنوك التجارية التي
تتكون من مزيج من الدهاء السياسي ،والحنكة اإلدارية والتي هي بمثابة سالح للمناورة في
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كسب الموارد المهمة ،والتخصيص العادل لها وبالتالي األثر االيجابي في الحد من حالة
االنجراف االستراتيجي.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) )Joseph & Cox, 2015بأنه يمكن الحد من ظاهرة
االنجراف االستراتيجي من خالل إجراء تقييم دوري لنسبة ذكاء المنظمات ،وتطوير الذكاء
التنافسي بشكل متكرر ،فضالً عن اهمية امتالك المنظمة لقائد من أبرز صفاته أنه يجمع بين
القوة والسياسة ،ويمتلك مهارات خاصة تمكنه من التوصل الى اتخاذ ق اررات حكيمة قادرة على
إيصال المنظمة لمرسى األمان.

مناقشة نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:
تشير نتائج التحليل االحصائي الى قبول الفرضية الفرعية االولى من الرابعة ،حيث
توسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ القيادة عند مستوى
( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان بحيث كان هذا االثر جزئياً.
وهذا يدل على أن البنوك التجارية سعت في التشجيع على مبدأ التشارك في صياغة
اهدافها االستراتيجية وبالتالي تعزيز ثقافتها الداخلية ،وكذلك حفزت على تبادل اآلراء بصدد
القضايا الطارئة ،وضرورة العمل بروح الفريق الواحد.
وهذه النتائج تتفق مع دراسة ) )Lee, 2015التي أكدت أن الثقافة الداخلية للمنظمة
والوعي التنظيمي يؤثرون بشكل كبير على أداء المنظمة ،وأوصت بضرورة أن تقوم إدارة
المنظمات بمراعاة الثقافة والوعي التنظيمي لمنظماتها لتحسين رضا العمالء ،و الربحية ،وزيادة
حصتهم في السوق.
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مناقشة نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
تشير نتائج التحليل االحصائي الى قبول الفرضية الفرعية الثانية من الرئيسية الرابعة،
حيث توسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ الذكريات
الهيكلية عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان ،وهذا يدل أن
البنوك التجارية األردنية سعت إلى تدعيم عملية التخطيط االستراتيجي لها من خالل مواكبة
التطورات التكنلوجية بشكل مستمر ،وتعزيز الوعي التنظيمي والموارد المتاحة لها من خالل
امتالكها لقادة محنكين قادرين على التخصيص العادل للموارد المتوفرة.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Oliver & Holzinger, (2008التي أكدت أن اإلدارة
االستراتيجية هي عملية سياسية في المقام االول لها الدور المهم على تعزيز موارد المنظمة من
أجل تحسين أدائها ،ومركزها التنافسي ،وتعتبر عنص ار هاما في الحد من االنجراف االستراتيجي
لتلك المنظمة من خالل المساهمة في عملية صنع القرار االستراتيجي ،وتحسين استراتيجياتها
الشاملة إضافة للدور الذي تلعبه في الحد من حاالت الالتأكد في ظل هذا البيئة الديناميكية
شديدة التعقيد.

مناقشة نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
تشير نتائج التحليل االحصائي الى قبول الفرضية الفرعية الثالثة من الرئيسية الرابعة،
حيث توسط رأس المال السياسي المنظمي عالقة االثر للذكاء التنافسي على فخ التمثيل الخاطئ
عند مستوى ( (α>0.05في البنوك التجارية االردنية في مدينة عمان ،وهذا يدل أن البنوك
التجارية استثمرت رأس مالها السياسي المنظمي بشكل فعال وايجابي في تدعيم الذكاء
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التنافسي من أجل تجنب السقوط في فخ التمثيل الخاطئ ،من خالل تقديم الدعم ألقسامهم
المختلفة ،والعمل بأسلوب فريق العمل المدارة ذاتياً مع مراعاة االختالفات التنظيمية ،وتشجيع
مبدأ التكامل في العمل.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Yap, et. al., (2013التي توصلت إلى أن الالتأكد
االستراتيجي يرتبط بشكل إيجابي بممارسات الذكاء التنافسي ،والتي بدورها ترتبط بشكل إيجابي
بأدائها التنافسي ،وخلصت إلى أن الذكاء التنافسي عنصر حاسم في تزويد المديرين بالذكاء
الضروري للتخطيط االستراتيجي ،واتخاذ الق اررات الحكيمة التي تصب في مصلحة جميع أفراد
المنظمة ،وبالتالي الحفاظ على الميزة التنافسية لها.
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( :)5.3التوصيات
بعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشة النتائج وأهم االستنتاجات تزود الدراسة
التوصيات االتية:
 .4تعزيز االهتمام بالذكاء التنافسي في البنوك التجارية األردنية لما له من أثر ايجابي في
الحد من حاالت الالتأكد الكثيرة الحصول في البيئة الخارجية المحيطة بالبنوك.
 .1العمل على تطوير القدرة في الحد من حاالت االنجراف االستراتيجي من خالل التحليل
االستباقي للبيئة الخارجية في البنوك التجارية ،والتنوع والتحديث المستمر في
استراتيجيات البنك التنافسية في ظل التغييرات البيئية المتسارعة في عالم االعمال اليوم.
 .1تعضيد بعد الوعي التنظيمي من خالل امتالك البنوك التجارية األردنية كونه يعد العامل
الحاسم في تسهيل التعاون وتبادل المعرفة بين جميع أقسام البنك الواحد ،فضالً عن
صناعة الميزة التنافسية والتي هي بمثابة أولوية استراتيجية.
 .4تحفيز موظفي البنوك التجارية على تعزيز بعد المعالجة لضمان تحويل المعلومات
المجمعة حول المنافسين المحتملين إلى معارف متخصصة تخدم عملية التخطيط
االستراتيجي الحقاً من خالل االهتمام بتطوير األدوات التقنية المستخدمة في هذا
المجال.
 .5تعزيز بعد العملية لما له من اهمية في توفير البيانات الضرورية لرسم التوجه
االستراتيجي للبنوك التجارية ،ورسم خارطتها التنافسية من خالل استحداث وحدة تنسيق
مركزية تعنى بتلقي وجمع البيانات التنافسية وحفظها.
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 .6تعزيز ودعم الذكاء التنافسي في البنوك التجارية ،فاألدوات التقنية المستخدمة في الذكاء
التنافسي غير كافية لوحدها ،ما لم يكن هناك دور فعال ومؤثر يكمل العالقة ايجابا أال
وهو رأس المال السياسي المنظمي للحد بصورة أكثر فعالية من حالة االنجراف
االستراتيجي ،وهذا ما أكدته نتائج الدراسة الحالية.
 .7تطوير وتدعيم القادة واصحاب المناصب االدارية الرفيعة في البنوك التجارية األردنية من
خالل عقد ورش تدريبية دورية خاصة لهم تعنى بتطوير القدرات اإلدارية والحس القيادي
في التعامل مع األزمات ،والحاالت الطارئة ومن أهمها حالة االنجراف االستراتيجي.
 .8تطوير مهارات ومعارف الموظفين عموماً في البنوك التجارية األردنية من خالل التجديد
المستمر في اجراءات العمل بعيداً عن الروتين تجنباً لتراكم المعارف ،وكذلك مواكبة
االحداث والتطورات المستمرة في حاجات الزبائن ،واصحاب المصالح المختلفين.
 .9ضرورة االيالء باالهتمام في وضع ثقافة داخلية مناسبة تعبر عن جميع االقسام الوظيفية
في البنوك التجارية األردنية لما له من أثر مهم في تعزيز روح فريق العمل الواحد ،ومن
خالل تعميم ثقافة التعلم ،والتعاون وخلق بيئة عمل غير رسمية.
 .10تطوير السياسات واالجراءات المتعامل بها في البنوك التجارية األردنية من خالل عمل
حلقات تواصل ونقاش بشكل دوري مع مختلف االقسام الوظيفية من أجل التعرف،
والوقوف على أهم المستجدات في بيئة العمل.
 .11استثمار العالقة بين رأس المال السياسي المنظمي ،والذكاء التنافسي لما لها من دور
فعال وايجابي في الحد ،وتقليل مستوى االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية
األردنية.
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( :)5.4المقترحات للدراسات المستقبلية
تناولت الدراسة الحالية في الدور الوسيط لرأس المال السياسي المنظمي (البحث عن الموارد،
الحد من الالتأكد ،تحقيق االهداف المشتركة) في أثر الذكاء التنافسي (الوعي التنظيمي ،العملية،
المعالجة) على االنجراف االستراتيجي (فخ القيادة ،فخ الذكريات الهيكلية ،فخ التمثيل الخاطئ):
عمان ،ولديمومة عملية البحث العلمي بشكل
دراسة ميدانية في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّ
موجه وهادف ،تقترح الدراسة ما يلي:
 .4اختبار رأس المال السياسي المنظمي ،والذكاء التنافسي ،واالنجراف االستراتيجي بأبعاد
حديثة أخرى ،وقابلة للقياس.
 .1عمل دراسات تتناول أثر الذكاء التنافسي مع متغيرات أخرى غير التي تناولناها في
الدراسة الحالية ،مثل االداء المستدام ،واالبداع اإلداري.
 .1متابعة البحث والتقصي عن ما هو االنجراف االستراتيجي ،واسباب حدوثه ،وكيفية الحد
من هذه الحالة الخطرة خصوصاً مع ندرة الدراسات العربية فيه.
 .1التوسع في البحث عن مضامين جديدة تخص ٍأرس المال السياسي المنظمي ،وخصوصاً
مع ندرة الدراسات العربية أن وجدت حول هذا الموضوع المهم.
 .1إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية تعمل على ربط المتغيرات الثالثة الحالية ولكن في
قطاعات أعمال أخرى جديدة.
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الملحقات
ملحق رقم (:)1
أجرى الباحث مقابالت مهيكلة مع عدد من مدراء االقسام في كل من (البنك التجاري
األردني ،وبنك االسكان ،وبنك القاهرة عمان) في مدينة عمان ،وتم طرح االسئلة االتية على
السادة الذين قابلتهم ،والموضحة تفاصيلهم أدناه ،وكانت االسئلة هي:
 .4ما مدى تقييمكم لظاهرة االنجراف االستراتيجي في البنوك؟ وما مستوى مخاطرتها؟
 .1ما األسباب التي تؤدي إلى حدوث الظاهرة؟ وهل هي منتظمة أم غير منتظمة
الحدوث؟
 .1هل تعتقد أن الظاهرة الحالية بحاجة للبحث والتقصي؟ وماهي االبعاد األكثر مالئمة
في قياس االنجراف االستراتيجي من االبعاد التالية ،والتي تناسب بيئة العمل البنكي
في االردن؟
 .1هل ترى أن الذكاء التنافسي يحد من هذه الظاهرة؟ إذا كان الجواب (نعم) ،ماهي
االبعاد األكثر مالئمة في قياس الذكاء التنافسي من االبعاد التالية ،والتي تناسب بيئة
العمل البنكي في االردن؟
 .1هل تعتقد أن ظاهرة االنجراف تحتاج الى المناورة ،والذكاء ،والقدرة على تخصيص
الموارد ،والتعامل مع اصحاب المصالح الخارجيين والداخليين والرئيسيين والثانويين؟
وما يلي أسماء البنوك التي أجرى الباحث المقابلة معهم:
 .1البنك التجاري األردني
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أجريت المقابلة مع السيد رامز خريس :رئيس قسم تنفيذ قروض الشركات
الساعة  1:11دقيقة ،ولمدة  10دقيقة تقريباً ،صباح يوم الخميس المصادف
1041/41/11
كانت أجوبة االسئلة بالتسلسل وكما يلي:
جواب السؤال االول :مستوى مخاطرتها عالية ولها أثر كبير في إداء البنك وما يترتب
عليه من منافسة شديدة في هذا القطاع.
جواب السؤال الثاني :أسباب عديدة تؤدي الى االنجراف لعل من ابرزها اذا كان كبار
المدراء يضعون خططهم االستراتيجية وفق تنبؤاتهم او نجاحاتهم السابقة بدون فحص
ومواكبة التطورات السريعة الحصول في البيئة الخارجية المحيطة والمنافسين ،وهي
ظاهرة غير منتظمة الحدوث.
جواب السؤال الثالث :نعم بالتأكيد تحتاج الى المزيد من البحث والتقصي ألنها تؤثر
على اهداف واستراتيجيات البنك وبالتالي تضر بصحة البنك وسمعته .وأن أبعاد فخ
القيادة ،وفخ الذكريات الهيكلية ،وفخ التمثيل الخاطئ مناسبة لقياس االنجراف
االستراتيجي.
جواب السؤال الرابع :نعم يحد من هذه الظاهرة  ،وان أبعاد الوعي التنظيمي ،والعملية،
والمعالجة مناسبة جدا لقياس الذكاء التنافسي.
جواب السؤال الخامس :نعم بالتأكيد وهو أمر بغاية االهمية خصوصا في قطاع حيوي
لالقتصاد االردني مثل البنوك التجارية.
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 .2بنك اإلسكان
أجريت المقابلة مع السيد خالد أبو غنيم :رئيس قسم دائرة مراقبة االمتثال
الساعة  44:10دقيقة ،ولمدة  10دقيقة تقريباً ،صباح يوم الخميس المصادف
1041/41/11
كانت أجوبة االسئلة كما يلي:
جواب السؤال االول :مستوى مخطرتها عالية وتحدث بسبب الضوابط الرقابية أو
السياسات التي ال تلبي متطلبات العمالء ،وهم اهم فئة في عمل البنك.
جواب السؤال الثاني :من االسباب التي تؤدي الى االنجراف عوامل السوق والمعطيات
الموجودة بسبب زيادة أسعار القروض مثال ،وبالتالي من الضروري مواكبة التطورات
السريعة التغيير في البيئة الخارجية للبنك ،وهي ظاهرة فجائية الحدوث.
جواب السؤال الثالث :نعم بالتأكيد تحتاج الى المزيد من البحث والتقصي ألنها تؤثر
على اهداف البنك .وأعتقد أن أبعاد فخ القيادة ،وفخ الذكريات الهيكلية ،وفخ التمثيل
الخاطئ مناسبة لقياس االنجراف االستراتيجي.
جواب السؤال الرابع :نعم ،والذكاء التنافسي يحد من هذه الظاهرة ،وان أبعاد الوعي
التنظيمي ،والعملية ،والمعالجة مناسبة لقياسه.
جواب السؤال الخامس :نعم ،وهو أمر مهم جدا ان يكون لدى أصحاب القرار في البنك
القدرة على المناورةـ ،والعالقات التي تمكنهم من القدرة على تخصيص الموارد وكسب ثقة
اصحاب المصالح.
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 .3بنك القاهرة عمان
أجريت المقابلة مع السيد يزن الترك :مدير قسم خدمة العمالء
الساعة  41:11دقيقة ،ولمدة  10دقيقة تقريباً ،ظهر يوم الخميس المصادف
1041/41/11
وكانت االجوبة كالتالي:
جواب السؤال االول :مستوى مخاطرتها عالية واهم سبب برأيي هو التغيرات السريعة في
البيئة المحيطة التي هي الشيء الوحيد الثابت فيها هو التغيير ،من تطور عمل
المنافسين ،وتوفير خدمات جديدة لعمالئهم.
جواب السؤال الثاني :أعتقد أن من االسباب التي تؤدي الى االنجراف بما انها ترتبط
جدا بالبيئة المحيطة بالبنك ،هي طريقة تفكير كبار المديرين التقليدية في استراتيجية
وسياسة البنك ،وهي فجائية الحدوث.
جواب السؤال الثالث :نعم بالتأكيد تحتاج الى المزيد من البحث والتقصي ألنها تؤثر
على صحة وسمعة البنك ،وبالتالي خسارة مركزه التنافسي .وأن أبعاد فخ القيادة ،وفخ
الذكريات الهيكلية ،وفخ التمثيل الخاطئ مناسبة لقياس االنجراف االستراتيجي.
جواب السؤال الرابع :نعم ،بالطبع الذكاء التنافسي مهم ،ويحد من حالة االنجراف بنسبة
كبيرة  ،وأعتقد أن أبعاد الوعي التنظيمي ،والعملية ،والمعالجة مناسبة جدا للقياس.
جواب السؤال الخامس :نعم ،هذا شيء صحيح وهو أمر مهم جدا ان يكون لدى
أصحاب القرار في البنك القدرة على المناورةـ ،والعقلية السياسية ،والعالقات االجتماعية
التي سوف تمكنهم من القدرة على تخصيص الموارد ،وكسب ثقة اصحاب المصالح
المختلفين ،وبالتالي هذا كله يصب في مصلحة البنك بشكل عام.
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الملحق رقم (:)2
قائمة بأسماء السادة محكمي االستبانة
الرقم

االسم

الرتبة

الجامعة

1

أ.د راتب صويص

أستاذ

الجامعة األردنية

2

أ.د رشاد الساعد

أستاذ

جامعة عمان العربية

3

أ.د محمد النعيمي

أستاذ

الجامعة األردنية

4

أ.د مروان النسور

أستاذ

جامعة البلقاء التطبيقية

5

د .أمجد الطويقات

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

6

د .الحارث أبو حسين

أستاذ مشارك

جامعة عمان العربية

7

د .خالد بني حمدان

أستاذ مشارك

جامعة عمان العربية

8

د .سامر دحيات

أستاذ مشارك

الجامعة األردنية

9

د .سمير الجبالي

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

10

د .محمد العضايلة

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط
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الملحق رقم (:)3
االستبيان

الســــادة االفاضل
تحية طيبة وبعد .....
يقوم الباحث بدراسة بعنوان " الدور الوسيط لرأس المال السياسي المنظمي في أثر الذكاء

التنافسي على االنجراف االستراتيجي :دراسة ميدانية على البنوك التجارية األردنية في مدينة

عمان " وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة
ّ
الشرق االوسط  ،ان موضوع الرسالة يركز على البنوك التجارية وذات ارتباط مباشر بطبيعة
اعمالكم وبالتالي انتم االعرف من غيركم واالكثر دراية وقدرة على االجابة على فقرات االستبانة

المرفقة ،وهذا مادفع الباحث بالتوجة اليكم أمالً منكم قراءتها بدقة ،ومن ثم االجابة عن فقراتها،
وذلك بوضع إشارة )√) في المربع الذي يتفق مع رأيك ،والمقابل لكل فقرة.

إن الباحث متأكد ان اجاباتكم ستكون على مستوى عالي من الموضوعية والتي ستنعكس على
نتائج واقعية للدراسة.

وفي الوقت الذي أقدم لكم شكري وتقديري لتعاونكم ّأود االشارة ان المعلومات الواردة في االستبانة
هي فقط ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل معها بسرية تامة.
تمنياتي بالموفقية للجميع

الباحث :ياسر إبراهيم مراد

إشراف :أ.د أحمد علي صالح

آيار 2020/
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البيانات التعريفية:
يرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة ( )في المكان المناسب:
 -1النوع االجتماعي:

أنثى

ذكر

 -2العمر
 30سنه فأقل

من  -31أقل من  36سنه

من  -36أقل من  41سنه

من  -41أقل من 46سنه

 46سنه فأكثر
 -3المستوى التعليمي:
بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

 -4المستوى الوظيفي
إدارة عليا

إدارة وسطى

إدارة إشرافية
 -5سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل
من  15 - 11سنة

من  10 - 6سنوات
 16سنة فأكثر
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رقم

الفقرة

فقرات االستبانة

التعريفات االجرائية

دائماً
1

غالباً احياناً ناد اًر
1

1

1

ابداً
4

المحور االول /الذكاء التنافسي ( :)Competitive Intelligenceمجموعة االبعاد التي تشمل (الوعي التنظيمي،
المعالجة) ،والتي تعكس قدرة البنك على المنافسة ،و أضافة قيمة ألدائه ،وللخدمات المقدمة للعمالء،
والعملية ،و ُ
وتقليل المخاطر البيئية المحيطة ،وصنع القرار االستراتيجي األنسب.

.1الوعي التنظيمي ( :)Organizational Awarenessمدى االستيعاب الذي يمكن أن يوجدهُ البنك لدى موظفيه
بآلية عمله وقيمة الذكاء التنافسي باعتباره أحد األنشطة الضرورية لتحقيق الميزة التنافسية ،ورسم التوجه

االستراتيجي له ،وذلك من خالل دعمه ألنشطة الذكاء ،وتشجيع تبادل المعلومات بين مستوياته اإلدارية ،وتمكين

الموظفين ،وتحفيزهم لإلفصاح عن مالحظاتهم التنافسية.
1
2
3
4
5

يوفر البنك فهم سليم لممارسة العمليات االساسية
يدعم البنك ممارسة أنشطة الذكاء
ُيحفز البنك المبادرات التنافسية
يهتم البنك في بناء التوجه االستراتيجي
يعتمد البنك تقنيات تسهل تبادل المعلومات بين مستوياته االدارية

.2العملية ( :)processمجموعة األنشطة ذات الصلة بمتطلبات صنع القرار االستراتيجي ،والتي توفر للبنك التوجه
الالزم لجهود الذكاء التنافسي أهمها جمع البيانات عن المنافسين ،وتحليلها وفق أساليب تقنية حديثة ،وترجمتها

الى معلومات قابلة للتطبيق.
1
2
3
4
5

يتبنى البنك اساليب تقنية لجمع البيانات عن منافسيه
ذ
يستثمر البنك البيانات المجمعة في رسم خارطته التنافسية
يوفر البنك البيانات الضرورية لرسم التوجه التنافسي
يحلل البنك البيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة
المعتمدة الى معلومات قابلة للتطبيق
يترجم البنك البينات ُ
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رقم

الفقرة

فقرات االستبانة

التعريفات االجرائية

دائماً
1

غالباً احياناً ناد اًر
1

1

1

ابداً
4

.0المعالجة ( :)processingمجموعة األنشطة التي يعتمدها البنك لتحويل البيانات إلى معلومات ومعارف ،ومن ثُم

تصنيفها ،وتنظيمها ،وتقييمها للتأكد من مدى صالحيتها ُبغية تسخيرها َكذكاء عملي يستثمرهُ البنك في تحديد الخيار
االستراتيجي األنسب.
1

ُيحدث البنك باستمرار موثوقية مصادر المعلومات

2

ُيقيم البنك مدى صالحية المعلومات في صناعة الق اررات

3

ُيحول البنك المعلومات المتحصلة إلى معارف متخصصة

4

المجمعة ضمن فئات تالئم أنواع الق اررات التي يتبناها
ُيصنف البنك المعارف ُ

5

يستخدم البنك المعارف المحولة في تحديد االختيار االستراتيجي االنسب

المحور الثاني /االنجراف االستراتيجي ( :)Strategic Driftمجموعة االبعاد التي تشمل (فخ القيادة ،وفخ

الذكريات الهيكلية ،وفخ التمثيل الخاطئ) ،والذي يحصل نتيجة القصور المعرفي للبنك ،وضعف الرقابة على البيئة
الخارجية له ،فضالً عن القيادة غير الكفؤة ،واالعتماد على آليات سابقة دون وعي للتغيرات البيئية المتسارعة
والمنافسة الحادة ،مما يؤدي بالبنك الى االنهيار التدريجي.

 .1فخ القيادة ( :)Leadership Trapاعتماد قادة البنك على سياسات ،واساليب مبنية على التنبؤات الخطية،

الم َغاالَة
والتي ال تواكب التغيرات السريعة في بيئة االعمال ،فضالً عن التفرد في عملية صنع القرار االستراتيجي ،و ُ

دعاة النجاح وديمومة البنك.
بالثقة بأنفسهم على أنهم َم َ
1
2
3
4
5

يعتمد البنك وجهة نظر واحدة في حل المشكالت

يستخدم البنك قنوات اتصال باتجاه واحد
يتبنى البنك المركزية في عملية اتخاذ القرار
يمتلك البنك قادة لهم القدرة على التعامل مع الحاضر
يوفر البنك بيئة محفزة لقادته للتكيف مع الظروف الحالية
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رقم

الفقرة

فقرات االستبانة

التعريفات االجرائية

دائماً
1

غالباً احياناً ناد اًر
1

1

1

ابداً
4

.2فخ الذكريات الهيكلية ( :)Structural Memories Trapاستعانة البنك بحلول ،ومعارف ،واجراءات سابقة

له في حينها ،ولكنها قد ال تتناسب مع التغيرات المتسارعة
محفوظة لديه ،والتي قد حققت نجاحات ،واضافة معرفية ُ
في بيئة أعمال اليوم ،وخصوصاً مع إهمال مسح البيئة المحيطة به ،ومواكبتها مما يجعل أثرها سلبياً على البنك

عند البت بها مستقبالً.
1
2
3
4
5

يستعين البنك بحلول سابقة أثبتت نجاعتها للتعامل مع األ زمات

يركز البنك على استراتيجية واحدة في التعامل مع المواقف التنافسية المختلفة
للتكيف مع التغيرات البيئية
يستخدم البنك معارف سابقة ُ
يعتمد البنك على خبراته الماضية في صناعة الق اررات
ِ
عمله ِبإجراءات روتينية من ُذ زمن بعيد
يلتزم البنك في

 .0فخ التمثيل الخاطئ ( :)Wrong Representativeness Trapهو التصور الناجم من قصور في الثقافة
الداخلية للبنك؛ وذلك من خالل تفضيله لقسم وظيفي دون آخر ،وبالتالي التحول من مبدأ التكامل في العمل إلى

عنه خلق حالة من التحدي ،والصراع الهدام داخل العمل سيؤدي في نهاية المطاف إلى
مبدأ التمايز؛ والذي سينتج ُ
تشتت البنك وانحر ِ
افه عن مساره الصحيح.
1
2
3
4
5

يطلب البنك من جميع اقسامه اتباع نفس استراتيجية قسم معين
يحث البنك اعتماد أهداف موحدة لجميع أقسامه
يلتزم البنك بسياسة موحدة للتحفيز دون مراعاة االختالفات التنظيمية
يستمر البنك في تعميم ثقافة التعلم من تجربة نجاح أحد االقسام سابقاً
يوجه البنك باعتماد سياسة موحدة في التعامل مع الوقت
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رقم

الفقرة

فقرات االستبانة

التعريفات االجرائية

دائماً
1

غالباً احياناً ناد اًر
1

1

1

ابداً
4

المحور الثالث /رأس المال السياسي المنظمي ( :)Organizational Political Capitalمجموعة االبعاد التي
المشتركة) التي يستخدمها البنك في التعامل مع
تشمل (البحث عن الموارد ،والحد من الالتأكد ،وتحقيق األهداف ُ
أصحاب المصالح الرئيسيين لخلق التفاهمات الواقعية ،وتحقيق االهداف المشتركة.

.1البحث عن الموارد ( :)Seeking of Resourcesمدى قدرة البنك على استقطاب الموارد المهمة من بيئاتها
ِ
تمتعه بأساليب ذكية نابعة
األجود لها ،وتخصيصها بعدالة ُبغية تحقيق غاياته؛ وذلك من خالل
المختلفة ،والتوظيف
َ
من ِ
الحنكة السياسية ،والدهاء اإلداري الذي يتميز به قادة البنك فضالً عن امتالكهم شبكة واسعة من العالقات

الفعالة.
1
2
3

يسخر البنك شبكة عالقاته في الحصول على الموارد
ُيعزز البنك موارده بممارسة أنشطة االقناع
يستثمر البنك دهائه االداري في الحصول على الموارد

4

يوزع البنك الموارد بشكل متوازن بين دوائرهُ

5

يمتلك البنك قادة ُمحنكين قادرين على التخصيص العادل للموارد

اء
.2الحد من الالتأكد ( :)Reduction of Uncertaintyقدرة البنك على استيعاب التغيرات البيئية المستمرة سو ً
له ،والسعي جاهداً للتعرف على مصادرها من خالل المسح البيئي االستباقي له،
في البيئة الداخلية ،أو الخارجية ُ
وباالعتماد على خبرة قادة تلك البنوك بالتنبؤ الناجح لتلك التغيرات.
1
2
3
4
5

يمتلك البنك القدرة على التنبؤ بالسلوك التنافسي لِ ُمنافسيه

يدرك البنك أن المعلومات المتعلقة بصنع القرار تتصف بقلة الوضوح
يعتمد البنك على حدس صانع القرار في تطوير االستراتيجيات الموقفية
يستشعر البنك الدوافع الخفية وراء سلوك المنافسين
المحدقة به
يتفرد البنك بأنظمة كشف ُمبكر عن المخاطر البيئية ُ
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رقم

الفقرة

فقرات االستبانة

التعريفات االجرائية

دائماً
1

غالباً احياناً ناد اًر
1

1

1

ابداً
4

 .3تحقيق األهداف المشتركة ( :)Attainment of the Common Objectivesالسعي الدؤوب للبنك على
العمل بمبدأ التآزر بين مختلف اقسامه الوظيفية ،وتقديم الدعم المتبادل لهم ،والعمل كفريق واحد ،والتشارك في

عملية صنع القرار ،فضالً عن دأبه المستمر في َنيل ثقة ُمختلف القوى الخارجية المؤثرة لضمان تحقيق أهدافهم
المستمرة.
1
2
3
4
5

يبني البنك عالقاته على أساس االحترام المتبادل
يجيد البنك التعامل مع اصحاب المصالح المختلفين
يقدم البنك الدعم ألفراده ُبغية تحقيق أهدافه المشتركة
يشجع البنك مبدأ التشارك في صياغة أهدافة االستراتيجية
ُيحفز البنك على تبادل اآلراء بخصوص القضايا الطارئة
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الملحق رقم (:)4
كتُب تسهيل المهمة
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