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أثــر الــتعلم االســتراتيجي علــى تحقيــق الميــزة التنافســية لشــركات هــدفت الدراســة إلــى بيــان 

التأمين األردنية والدور الوسيط للمرونة االستراتيجية في العالقة بـين الـتعلم االسـتراتيجي والميـزة 

كافــة شــركات التــأمين إســتهداف وقــد تــم اســتخدام اســلوب الدراســة المســحية، حيــث تــم . التنافســية

تحليـــل كـــل مـــن  وتـــم اســـتخدام.  )20(األردنيـــة الواقعـــة ضـــمن العاصـــمة عمـــان والبـــالغ عـــددها 

إلـى عـدد مـن توصـلت الدراسـة وقد . إلختبار فرضيات الدراسة المساراالنحدار المتعدد وتحليل 
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توليد المعرفة االستراتيجية ؛ ( وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي :النتائج أبرزها

فـي كـل ) توزيع المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيـذ المعرفـة االسـتراتيجية

 إلــىكمــا توصــلت  .المرونــة االســتراتيجية وتحقيــق الميــزة التنافســية لشــركات التــأمين االردنيــةمــن 

) ونـة القـدراتمرونة المـوارد ؛ مر ( وجود تأثير ذي داللة إحصائية للمرونة االستراتيجية بأبعادها

هـام تـأثير وسـيط  الدراسـة وجـود تكما أثبتـ. في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية

 .الميزة التنافسيةتحقيق و  للمرونة االستراتيجية في العالقة بين التعلم االستراتيجي

اإلســــتفادة مــــن المعرفــــة المتعلقــــة بالبيئــــة وفــــي ضــــوء النتــــائج توصــــى الدراســــة بأهميــــة 

الخارجيــة والتــي يــتم جمعهــا وتحليلهــا مــن قبــل شــركات التــأمين، وذلــك مــن خــالل توجيــه أنشــطة 

تلك الشركات نحو تحديد المـوارد والقـدرات الواجـب تطويرهـا وبناءهـا حتـى تـتمكن تلـك الشـركات 

  .من االستجابة الفعالة لمتطلبات بيئتها وصوًال إلى تحقيق الميزة التنافسية
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ABSTRACT 

The Effect of Strategic Flexibility on the Relationship Between 

Strategic Learning and Achieving Competitive Advantage in 

Jordanian Insurance Companies 

Prepared by 

 

Rawan Bassem Eid AL-Shareef 

Supervisor  

 

Samer AL-Dahiyat 

 The study aimed to investigate the effect of Strategic Learning in Achieving Competitive 

Advantage in Jordanian Insurance Companies and the mediating role of Strategic Flexibility on the 

Relationship between Strategic Learning and Achieving Competitive Advantage. The study using 

the survey method. The study consists of Jordanian Insurance Companies in Amman capital 

includes (20) company. The study using the Multiple Regression and path analysis to tasting 

study hypotheses. The study were reached a number of results: there is a significant effect of 

Strategic Learning (strategic knowledge creation, strategic knowledge distribution, strategic 

knowledge interpretation and strategic knowledge implementation) on Strategic Flexibility and in 

achieving Competitive Advantage in Jordanian Insurance Companies, there is a significant effect 

of Strategic Flexibility (Resource Flexibility and Capability Flexibility) in Achieving Competitive 

Advantage in Jordanian Insurance Companies, The study also demonstrated there is a significant 
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mediate effect of Strategic Flexibility in the relationship between Strategic Learning and Achieving 

Competitive Advantage. 

The study recommended importance of benefiting from knowledge related to external 

environment, which is collected and analyzed by the insurance companies through directing the 

activities of these companies towards identifying resources and capabilities which must be 

developed and constructed to can those companies to respond effectively to the requirements of 

their environment toward achieving competitive advantage. 
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  التمهيد): 1ـ  1(

شهدت بيئة األعمال تحوالت سريعة كانت لها آثارها اإليجابية والسلبية على منظمات 

لماذا : وهنا يثار تساؤالن مفادهما. استجابتها وتكيفها وقدراتها التنافسيةاألعمال وفقًا لمدى 

يخفق البعض ى النجاح والتفوق على منافسيها، في حين يكون لبعض المنظمات القدرة عل

، كما ثتار تساؤالت أخرى تتعلق بالعوامل التي تمكن بعض المنظمات من اآلخر في ذلك

 & Shimizu( ك التحوالت السريعة لبيئة األعمال؟مع تلاالستجابة السريعة والتكيف 

Hitt,2004( .  

تعتبر المنظمة عبارة عن نظام مفتوح تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة بها، والتي تتألف 

من مجموعة من العوامل والقوي اإلجتماعية واإلقتصادية والتشريعية والسياسية وذات العالقة 

وحتى تتمكن المنظمة من التعامل الفعال مع هذا الطيف الواسع من المتغيرات . بالمنافسة

ها الريادة والمبادرة أيقنت بأن عليها أن تكون متيقظة وذات تحسس مستمر بحيث يكون ل

للفرص في البيئة الخارجية، وأن تتسلح بالمعرفة والتعلم الضرورين اللذين يتيحان اإلستغالل 

من هنا، تعتبر قدرات التعلم االستراتيجي األساس الذي يمكن المنظمات . األمثل لتلك الفرص

، وتعزيز وٕاعادة بناء القيمة المقدمة لزبائنها من خالل البيئيةفي الظروف  من مواكبة التغيرات

 ,Daft(تبني نماذج أعمال ريادية تحقق إبداعًا مستمرًا يضمن لها ميزة تنافسية مستدامة 

2001.(  
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أن تقوم المنظمة بإجراء عمليات مسح مستمرة لمجمل العوامل البيئية التي  يال يكف

سيتها، وٕانما ينبغي عليها أن تطور القدرة على االستجابة لها من خالل تؤثر في أدائها وتناف

تعزيز مرونتها االستراتيجية وتطوير مواردها وٕامكانياتها بشكل يمكنها من إستغالل الفرص 

  .المتاحة اإلستغالل األمثل وتجنب التهديدات والمخاطر المحتملة

بيئة التنافسـية الشـديدة لقطـاع التـأمين وفي ضوء ما تقدم، ونظرًا للتقلبات التي تشهدها ال

األردنــي والتحــديات التــي تواجههــا ممثلــة بــالتعلم وتحقيــق الميــزة التنافســية باإلضــافة إلــى التحلــي 

، فإنه بات من الضروري إدراك األثـر المحتمـل للـتعلم االسـتراتيجي فـي بمرونة استراتيجية عالية

نيـــة والـــدور المحتمـــل للمرونـــة االســـتراتيجية فـــي تحقيـــق الميـــزة التنافســـية لشـــركات التـــأمين األرد

  .تعزيز هذا األثر

  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها): 2ـ  1(

شديدة تجاه تحقيق أهدافها نظرًا لما تشهده البيئة التنافسية من تغيرات وتحديات 

ونتيجة لحاجة . وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية المستدامة قد أصبح أصعب من ذي قبل

إلجراء مسح مستمر للمتغيرات في البيئة التي تؤثر على عملها من أجل رصد  التأمينشركات 

رئيسي على أعمال  لاهم المتغيرات وتوليد معرفة تتعلق بجميع العوامل والقوى التي تؤثر بشك

وبهذا فإن منظمات األعمال مهما كان حجمها ومنها . الشركة من حيث أسواقها وخدماتها

ردنية بحاجة إلى التعرف على ما يدور حولها من تغيرات من خالل شركات التأمين األ
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اإلستثمار في عمليات معرفية تهدف إلى التعرف بشكل دقيق على أهم العوامل والقوى التي 

  .تؤثر في طبيعة أعمالها

ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من قيام العديد من المنظمات بإدارة تعلمها من خالل  

في ترجمة المعرفة الناتجة  تجية لديها إال أن بعض تلك المنظمات قد فشلالمعرفة االستراتي

بيئتها الخارجية بسبب عدم قدرتها على التكيف والتعامل الفعال مع تلك وتحليل عن دراسة 

إلى إفتقارها الستراتيجيات محددة أو جمود في تلك االستراتيجيات يمنعها العوامل وذلك يعود 

  .مناسبمن التحرك في الوقت ال

ما هو معرفة  إلى حجمها كان ومنها شركات التأمين مهما تحتاج منظمات األعمال

النشاط الذي تمارسة اليوم وكذلك يفترض أن يكون لديها القدرة على اإلختيار من بين البدائل 

حيث أشار بعض المديرين . المتاحة، وهي تتقدم باتجاه مستقبل مليء باألحداث والتهديدات

العديد من المنظمات يعود لعدم قدرتها على التكيف البيئي وٕافتقارها الستراتيجيات  إلى أن فشل

محددة ومرونة استراتيجية يمكنها من تحقيق ميزة تنافسية، والن النشاطات سابقة الذكر يحتاج 

تنفيذها إلى حلقة تعلم بعيدة المدى من قبل المنظمة، أي القدرة على المتابعة بسرعة لتحقيق 

ولممارسة شركات التأمين األردنية بعضًا من . على المنافسين ومستويات أداء عاليةالسبق 

  . االستراتيجيات وٕامتالكها لبنية تحتية تمكنها من ان تصبح منظمات تعلم استراتيجية

ولكون عمليات التعلم االستراتيجي ال تضمن بالضرورة تحقيق الميزة التنافسية، إال إذا 

والعمل بموجبها، من هنا جاء مفهوم المرونة االستراتيجية لى توظيفها كانت المنظمة قادرة ع
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الذي يركز على اهمية بناء موارد وقدرات تمكن المنظمة من اإلستجابة والتكيف الفاعلين في 

  .ضوء نتائج التعلم االستراتيجي

للتعرف على طبيعة العالقة بين التعلم االستراتيجي جاءت الدراسة الحالية من هنا 

  ..وتحقيق الميزة التنافسية وتحديد األثر الوسيط للمرونة االستراتيجية في هذه العالقة

 :وعليه، فإنه يمكن تمثيل مشكلة الدراسة الحالية بإثارة السؤال الرئيس التالي

توليـــد (مـــا هـــو أثـــر المرونـــة االســـتراتيجية فـــي العالقـــة بـــين الـــتعلم االســـتراتيجي بأبعـــاده "

ة ؛ توزيــــع المعرفــــة االســــتراتيجية ؛ تفســــير المعرفــــة االســــتراتيجية ؛ تنفيــــذ المعرفــــة االســــتراتيجي

يشتق منـه االسـئلة ". في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين األردنية؟ )المعرفة االستراتيجية

  :الفرعية التالية

االسـتراتيجية ؛ توليـد المعرفـة االسـتراتيجية ؛ توزيـع المعرفـة (ما مستوى التعلم االسـتراتيجي : أوالً 

  شركات التأمين االردنية؟ في )تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة االستراتيجية

شــركات التــأمين  فــي )مرونــة المــوارد ؛ مرونــة القــدرات(مــا مســتوى المرونــة االســتراتيجية : ثانيــاً 

  االردنية؟

الســـوق ؛ مواجهـــة تهديـــدات إســـتغالل الفـــرص المتاحـــة فـــي (الميـــزة التنافســـية مـــا مســـتوى : ثالثـــاً 

  شركات التأمين االردنية؟ في) المنافسين ؛ تخفيض التكاليف

توليـد المعرفـة االسـتراتيجية ؛ توزيـع المعرفـة االسـتراتيجية (ما هو أثـر الـتعلم االسـتراتيجي : رابعاً 

 فـــــي تحقيـــــق الميـــــزة التنافســـــية )؛ تفســـــير المعرفـــــة االســـــتراتيجية ؛ تنفيـــــذ المعرفـــــة االســـــتراتيجية
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) تهديــــدات المنافســــين ؛ تخفــــيض التكــــاليفمواجهــــة إســــتغالل الفــــرص المتاحــــة فــــي الســــوق ؛ (

  لشركات التأمين االردنية؟

توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيع المعرفة االستراتيجية (ما هو أثر التعلم االستراتيجي : خامساً 

المرونـــة االســـتراتيجية  فـــي تعزيـــز )؛ تفســـير المعرفـــة االســـتراتيجية ؛ تنفيـــذ المعرفـــة االســـتراتيجية

  .؟لشركات التأمين االردنية) مرونة الموارد ؛ مرونة القدرات(

فــي تحقيــق الميــزة  )مرونــة المــوارد ؛ مرونــة القــدرات(ثــر المرونــة االســتراتيجية مــا هــو  أ: سادســاً 

  .؟لشركات التأمين االردنية التنافسية

توليــد (الــتعلم االســتراتيجي  هــل يوجــد أثــر وســيط للمرونــة االســتراتيجية فــي العالقــة بــين  :ســابعاً 

ــــة االســــتراتيجية ؛ تنفيــــذ  ــــع المعرفــــة االســــتراتيجية ؛ تفســــير المعرف المعرفــــة االســــتراتيجية ؛ توزي

إســــتغالل الفــــرص المتاحــــة فــــي الســــوق ؛ (فــــي تحقيــــق الميــــزة التنافســــية  )المعرفــــة االســــتراتيجية

  .؟لشركات التأمين األردنية) ؛ تخفيض التكاليفمواجهة تهديدات المنافسين 

  

  أهداف الدراسة ): 3ـ  1(

تهـــدف الدراســـة الحاليـــة بشـــكل أساســـي إلـــى بيـــان أثـــر الـــتعلم االســـتراتيجي علـــى تحقيـــق 

ين الميـزة التنافسـية لشـركات التـأمين األردنيـة والــدور الوسـيط للمرونـة االسـتراتيجية فـي العالقـة بــ

  :التعلم االستراتيجي والميزة التنافسية، وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية
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ــتعلم االســتراتيجي، المرونــة االســتراتيجية والميــزة (التعــرف علــى مســتوى متغيــرات الدراســة  .1 ال

 .في شركات التأمين األردنية )التنافسية

 .التنافسية لشركات التأمين األردنيةتحديد أثر التعلم االستراتيجي بأبعاده في تحقيق الميزة  .2

 .تحديد أثر التعلم االستراتيجي بأبعاده على المرونة االستراتيجية لشركات التأمين األردنية .3

بيان أثر المرونة االستراتيجية بأبعادها في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها لشـركات التـأمين  .4

 .األردنية

تــأثير الـــتعلم االســـتراتيجي فـــي  يجية فـــي العالقـــة بـــيندراســة األثـــر الوســـيط للمرونـــة االســترات .5

  .تحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية

  

  أهمية الدراسة ): 4ـ  1(

تستمد الدراسة أهميتها من خالل أهميـة المتغيـرات التـي تتعامـل معهـا، وتـتلخص هـذه 

  :األهمية من خالل المعطيات اآلتية

بعـــدين، البعـــد النظـــري متمـــثًال بدراســـة فلســـفية وفـــق المنظـــور صـــياغة أهميـــة الدراســـة فـــي  .1

اإلســـتراتيجي مـــن أجـــل تحقيـــق شـــركات التـــأمين األردنيـــة لمزايـــا تنافســـية بالمقارنـــة مـــع الشـــركات 

أمــا الُبعــد الثــاني فهــو عملــي ويتجســد بتقــديم مــا يمكــن أن . المنافســة العاملــة فــي البيئــة االردنيــة

  .مزايا تنافسية على المدى البعيديخدم الشركات المبحوثة لتحقيق 
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تعـــّد الدراســـة الحاليـــة طرحـــًا فكريـــًا يحـــاول االرتكـــاز علـــى عنصـــر الحداثـــة فـــي الطروحـــات  .2

ــــتعلم االســــتراتيجي، كونهــــا مــــن الموضــــوعات التــــي تناولهــــا  ــــة بالمورنــــة االســــتراتيجية وال المتعلق

 .أخرىالباحثون وبتركيز على كل متغير منفردًا، أو مع متغيرات مختلفة 

كمـــا تكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة فـــي محاولتهـــا تـــوفير قاعـــدة معلومـــات يمكـــن توظيفهـــا فـــي  .3

الشركات المبحوثة من أجل مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية، ولتحديث أسـاليبها فـي العمـل، 

 .وهياكلها وزيادة فاعليتها

ة فإنـه علـى الشـركات محـل في إطار التغيرات البيئية المتسارعة التـي تشـهدها البيئـة األردنيـ .4

الدراســــة مواكبــــة تلــــك التغيــــرات والتطــــورات مــــن خــــالل االســــتجابة الســــريعة والمســــتمرة لطلبــــات 

العمالء، مما يضفي على هذه الدراسة أهمية اقتصادية كون الشركات المبحوثة تسهم في توفير 

 . خدمات حديثة
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  أنموذج الدراسة وفرضياتها): 5ـ  1(

  

  )1ـ  1(شكل 

  أنموذج الدراسة 

  إعداد الباحث  

  

 أنموذج الدراسة والذي يبين وجود ثالثة متغيرات أحدهما مستقل) 1ـ  1(يوضح الشكل 

 بالتعلم االستراتيجي بأبعاده إذ يتضح أن المتغير المستقل والممثل. واآلخر تابع والثالث وسيط

كما يوضح  ).Sirén, 2012: 497-517( إلى المقياس المحدد من قبل استندت الدراسةوفيه 

ببعديها مرونة الموارد ومرونة  الشكل أيضًا وجود المتغير الوسيط الممثل بالمرونة االستراتيجية
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وأخيرًا، يظهر ). Li, et..al, 2008(إلى في قياسه باإلستناد  الدراسةوالذي إعتمدت القدرات 

 ,Sigalas( ا سيتم اإلعتماد علىوهو الميزة التنافسية بأبعادها والتي فيه الشكل المتغير التابع

et..al, 2013: 320-342(.  

 HO1الفرضية الرئيسة األولى 

توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيـع (ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي 

فــي تحقيــق  )المعرفــة االســتراتيجية ؛ تفســير المعرفــة االســتراتيجية ؛ تنفيــذ المعرفــة االســتراتيجية

  . )α ≤ 0.05( الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة

  

 HO2الفرضية الرئيسة الثاني 

توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيـع (ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي 

علـى المرونـة  )ة االسـتراتيجيةالمعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفـة االسـتراتيجية ؛ تنفيـذ المعرفـ

  . )α ≤ 0.05( االستراتيجية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة

  

 HO3الفرضية الرئيسة الثالثة 

) مرونـة المـوارد ؛ مرونـة القـدرات(ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للمرونة االستراتيجية 

  . )α ≤ 0.05( عند مستوى داللةفي تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية 
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 HO4الفرضية الرئيسة الرابعة 

ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي في تحقيق الميـزة التنافسـية لشـركات 

  . )α ≤ 0.05( التأمين االردنية بوجود المرونة االستراتيجية عند مستوى داللة

  

  حدود الدراسة): 6ـ  1(

تتمثــل الحــدود المكانيــة لهــذه الدراســة بشــركات التــأمين األردنيــة الواقعــة ضــمن  :الحــدود المكانيــة

  .العاصمة االردنية عمان

شــركات التــأمين  بالوظــائف االشــرافيةإن الحــدود البشــرية لهــذه الدراســة تتمثــل  :الحــدود البشــرية

  .األردنية الواقعة ضمن العاصمة االردنية عمان

/ 26/1تم إنجاز الدراسة فيها وهي الفترة الواقعة من تاريخ المدة الزمنية التي  :الحدود الزمانية

  .12/2014/ 21إلى تاريخ  2014

المرونة االستراتيجية إلى بعدين إعتمدت الدراسة الحالية في تحديد أبعاد  :الحدود العلمية

أما ما يرتبط بقياس ). Li, et..al, 2008(مرونة الموارد ومرونة القدرات باالستناد إلى ما حدده 

وفيما يتعلق ). Sirén, 2012: 497-517( على رأي فقد استندت الدراسةالتعلم االستراتيجي 

  .)Sigalas, et..al, 2013: 320-342(تم اإلعتماد على ف بأبعاد الميزة التنافسية
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  التعريفات اإلجرائية): 7ـ  1(

الذي تقوم بتوليده شركات التأمين االردنية  التعلم :Strategic Learningالتعلم االستراتيجي 

دعمًا لمبادراتها االستراتيجية وتحسين قدراتها االستراتيجية والتي تؤشر عملية تصميم 

وفي الدراسة الحالية سيتم قياس التعلم ). Chiru, 2008: 161( السلوكيات االستراتيجية

  :من حيث) Sirén, 2012: 497 - 517(االستراتيجي باإلعتماد على ما حدده 

شركات التأمين قيام : Strategic knowledge Creationتوليد المعرفة االستراتيجية 

بالبحث عن المعلومات والمعرفة التى تريدها سواء كانت عملية البحث عنها من االردنية 

 .المصادر الداخلية او الخارجية

شركات التأمين إتاحة : Strategic knowledge Distributionتوزيع المعرفة االستراتيجية 

المشاركة فى المعرفة أو وضعها فى إطار نظام وٕاجراءات تسمح بتوزيعها على كافة االردنية 

  .المهتمين بها

العملية التي يتم من : Strategic knowledge Interpretationتفسير المعرفة االستراتيجية 

ك من قبل العاملين في شركات التأمين معنى جديد للمعلومات وفهم مشتر خاللها إعطاء 

  ,االردنية

جعل المعرفة أكثر : Strategic knowledge Implementationتنفيذ المعرفة االستراتيجية 

وجعلها أكثر ارتباطًا بالمهام التى شركات التأمين االردنية مالئمة لالستخدام فى تنفيذ أنشطة 

  .تقوم بها
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قابلية شركات التأمين األردنية لتحديد التغيرات  :Strategic Flexibility المرونة االستراتيجية

 في البيئة الخارجية، لغرض حشد الموارد باتجاهات جديدة وٕاستجابات سريعة لهذه التغيرات

)Shimizu & Hitt,2004:45( .وتم قياسها من خالل البعدين التاليين:  

رة شركات التأمين األردنية على التي تشير إلى قد :Resource Flexibility مرونة الموارد

التعامل مع مجمل ما تمتلكه من موجودات وموارد مالية ومادية وبشرية ومعرفية ومهارات، ما 

 ,Li, et..al(يعطيها القدرة على تفعيل الخيارات االستراتيجية من خالل أنظمه إدارية مختلفة 

2008.( 

تشير إلى قدرة شركات التأمين األردنية من  ،Capability Flexibility مرونة القدرات

 ,Li, et..al(واألكثر فعالية لتلبية إحتياجات عمالئها  المتاحةاإلستفادة الكاملة من الموارد 

2008.( 

قدرة شركات التأمين األردنية على تقديم  :Competitive Advantageالميزة التنافسية 

 :Sigalas, et..al, 2013(ة طويلة من الزمن خدمات للزبائن بشكل أفضل من المنافسين ولمد

 :وسيتم قياسها من خالل).320-342

قدرة ، Exploitation of market opportunities إستغالل الفرص المتاحة في السوق

شركات التأمين األردنية على إستغالل الفرص السوقية بالمالءمة مع قدراتها وٕامكاناتها 

)Sigalas, et..al, 2013.(  
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قدرة شركات  ،Neutralization of competitive threats مواجهة تهديدات المنافسين

التأمين األردنية على مجابهة المنافسين والتصدي لمبادراتهم واستراتيجياتهم على المدى البعيد 

)Sigalas, et..al, 2013.( 

قدرة شركات التأمين األردنية على تدنية  ،Reduction of costs تخفيض التكاليف

  ).Sigalas, et..al, 2013(عملياتها التشغيلية ف تكالي
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  الـفـصل الثاني 

  والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 

  

   المقدمــــــــة: )1ـ  2(

  التعلم االستراتيجي: )2ـ  2(

  المرونة االستراتيجية: )3ـ  2(

   التنافسيةالميزة : )4ـ  2(

  والميزة التنافسية  والمرونة االستراتيجية التعلم االستراتيجيالعالقة بين : )5ـ  2(

   الدراسات السابقة العربية واألجنبية: )6ـ  2(

   ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: )7ـ  2(
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   المقدمــــــــة): 1ـ  2(

  

والنمو المتسارع الذي شهدته قطاعات منظمات لتحول في االقتصاد المعاصر كان ل

االعمال خالل عقد الخمسينيات من القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر سببًا في زيادة حجم 

وتطلب ذلك بروز االهتمام الكبير بالنواحي اإلدارية المعاصرة، نتيجة اإلبداع . األعمال ونوعها

ت تكنولوجيا المعلومات التي إمتدت إلى جميع التنويع وتطبيقا التغيير التكنولوجي، المستمر،

  .أنشطة منظمات األعمال اإلنتاجية والخدمية

التعلم االستراتيجي أحد مكونات العقل االستراتيجي الذي يتفاعل مع مكوناته  يعد

وهما أحد أنواع الموارد غير الملموسة وأحد مصادر القوة االستراتيجية، . كاإلدراك، والتفكير

ستراتيجية لمنظمات األعمال تعد أحد أدوات النجاح االستراتيجي المتجسدة فالمرونة اال

بالسرعة والقدرة على االستجابة للتغيرات في البيئة المحيطة، إذ تعمل على ربط مكونات 

المنظمة بقدراتها ومواردها، وكذلك اإلهتمام بتنظيم التعلم االستراتيجي حسب قواعد معينة تالئم 

ا إلى منظمات تعلم على نحو يساعدها على اإلستجابة لطلبات المتعاملين المنظمات لتحويله

معها، وكذلك تعمل تلك المنظمات بآليات تبادل المعلومات وٕادارة الشراكة االستراتيجية في بيئة 

المنافسة العالمية والدولية والمحلية، ويعتمد ذلك على تشخيص مجاالت إستثمار التعلم 

  ).2009الطائي والخفاجي، (لتي تحتاجها تلك المنظمات االستراتيجي بأبعاده ا

أن المنظمات يجب أن تكون قادرة على تطوير نفسها باستمرار، ب العديد من الباحثينوأّكد 

وقادرة أيضًا على إحداث التحول الدائم مع إستدامة إدراكها لغاياتها واتجاهها، ووصفوا 
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البيئية بأسماء وأوصاف عّبرت  المتغييراتالمنظمات التي تسعى إلى تجديد نفسها والتكيف مع 

أو المقّيمة (عن هذه الحالة من التجديد والتكيف والسعي للبقاء ابتداًء من المنظمة ذاتية التقييم 

 Clarke(كل من وأشار . مرورًا بالمنظمة المتعلمة وصوًال بالتالي إلى التعلم االستراتيجي )لذاتها

& Clegg, 2000: 62(  إلى أن النماذج اإلدارية الجديدة تتجه بشكل متزايد نحو ارتباط صفة

  .التعلم االستراتيجي باألداء العالي في عالم يزداد تعقيدًا وتغيراً 

من هنا، جاء هذا الفصل ليتضمن عرضًا نظريًا ومفاهيميًا لمضامين التعلم االستراتيجي 

راتيجية والميزة التنافسية باإلضافة إلى إستعراض مجموعة من الدراسات السابقة والمرونة االست

واخيرًا، بيان أهم ما يميز الدراسة . العربية منها واإلنجليزية ذات الصلة بموضوع الدراسة

  .الحالية

  

  التعلم االستراتيجي): 2ـ  2(

  مفهوم وأهمية التعلم االستراتيجي): 1ـ  2ـ  2(

  

بدأت مفاهيم التعلم خالل العقدين الثامن والتاسع من القـرن العشـرين تتجـه نحـو االشـارة 

حيــث لــوحظ أن الــتعلم يمثــل عمليــة . الــى اســتخدام المعرفــة فــي الوصــول الــى نجاحــات مســتقبلية

اكتساب المعلومـات ومعالجتهـا مـن قبـل اعضـاء التنظـيم، وذلـك مـن خـالل تفـاعالتهم مـع البيئـة 

  ). Wyer, et..al, 2010: 14(دراتهم على فهم الواقع ومعرفة نتائج تصرفاتهم بهدف زيادة ق
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بأن التعلم يركز على تجميع وتحليـل العمليـات المتعلقـة  )Voronov,2008: 196(وأشار 

 Activityووفق هذا المفهوم فإن التعلم يعبر عن نشـاط . بتعلم األفراد والجماعات داخل المنظمة

  . عن طريقها يمكن للمنظمة الوصول إلى مرحلة التعلم التي Process  وعملية

ومع نهاية القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة تغيرت سمات العالم تغيـرًا سـريعًا، عكـس 

الثقافية والتكنولوجية، وفرض تحـديات كثيـرة علـى ، السياسية، ظالله على المجاالت االقتصادية

المنظمات اإلدارية، مما دفعها إلى التحول إلـى منظمـات للمعرفـة تنتجهـا وتوظفهـا فـي المنافسـة 

ومــع الثــورة العلميــة والتقنيــة التــي تركــت آثارهــا فــي كافــة مجــاالت الحيــاة، ظهــرت . واالســتمرار

، ويمكن رصد دواعي هذا التعلم في العناصـر دميبشقيها السلعي والخضرورة التعلم للمنظمات 

  ):99ـ  98: 2004الكبيسي،(التالية 

المدعم بالعقول المتزايدة الذكاء  التكنولوجيااالنفجار المعرفي، فثورة المعلومات وعصر  .1

ساعدت على اإلنفجار المعرفي المتسارع الذي أصبحت بموجبه المعارف واألفكار والنظريات 

 .و أربع سنواتتتضاعف كل ثالث أ

التغير التقني، إذ شهد العالم طفرات هائلة في المجال التقني أفرزت واقعًا جديدًا يقوم على  .2

االتصال والتواصل المباشر من خالل األقمار الصناعية والبث الفضائي وشبكات المعلومات 

ت جديدة في وأفرز ذلك تقنيا. وترتب على ذلك أن العالم يعيش اليوم عصر المعلومات والمعرفة

التعلم وأساليبه وفي بنوك المعلومات ومراكز البحوث، وترتب عليها ازدهار التعلم عن بعد، 

 .وسهولة الحصول على المعلومات والوصول إلى المعرفة
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التنافس، إذ أن أبرز التغيرات االقتصادية التي شهدها هي نشأة التجمعات االقتصادية،  .3

حرية ومرونة تحرك رؤوس األموال، وزيادة حدة المنافسة وظهور الشركات متعددة الجنسيات، و 

بين المؤسسات، وتحولها من المنافسة المحلية إلى المنافسة الدولية، من أجل البحث عن الفرص 

التي تمكنها من السيطرة على األسواق، وهذا يتطلب السبق في توليد المعارف وتوظيفها 

 .وتسويقها

ر االقتصادي والثقافي تركا آثارًا واضحة في التغيرات التغير اإلجتماعي، حيث أن التغي .4

وبدأ . االجتماعية والسياسية انعكست على طموح األفراد والجماعات، وتغير القيم واألذواق

المستهلكون يبحثون عن السلع والخدمات ذات النوعية الجيدة والسعر المناسب والسرعة في 

توقعاتهم وطموحاتهم ومطالبهم نحو بيئة عمل  أما العاملون فقد تزايدت. التوصيل والصيانة

هادئة وآمنة، ونحو مشاركة فاعلة، وتعويضات مجزية أثناء الخدمة وعند انتهائها، مقابل تعهدهم 

بالوالء واإللتزام للمهن وللمنظمات التي يعملون فيها، وهذا يستلزم استمرار تعلمهم ومواكبتهم لما 

 .لسلوكيستجد في عالم المعرفة والمهارة وا

الحصول على االمتيازات التنافسية واالستمرارية التي يجب أن تدرك المنظمات اضطرارها  .5

إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها، والتي تكتسب بها المعرفة، إلى تطوير قدرتها على التعلم 

. بشكل أفضل وأسرع من مجاالت نجاحها ومجاالت فشلها، من داخل وخارج نطاق منظماتها

حتاج المنظمات إلى تغيير مستمر لتصبح منظمات يقوم فيها كل فرد وكل جماعة بزيادة كما ست
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قدراتهم على التكيف واإلنتاج، وعندما يتمكن األفراد من زيادة قدراتهم على التعلم، سيكونون  

   ).Dierkes & et..al, 2002:11(قادرين على تجنب االنقراض 

 لتوضـــيح مفهـــوم الـــتعّلم اإلســـتراتيجي، إذ عّرفـــهّدم العديـــد مـــن البـــاحثين تعـــاريف قـــلقـــد 

)Morrison, 1993: 843-857 (ق رك بوســاطتها المنظمــة بيئتهــا بطــر بكونــه العمليــة التــي تــد

توســع مــن نطــاق األهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، أو حجــم المــوارد وعــدد األفعــال المتــوفرة 

   .لديها لمعالجة هذه األهداف

بأنــه تعّلــم منظمــي مــن شــأنه أن يحســن القــدرة ) Kuwada, 1998: 719-736( ىويــر 

اإلســـتراتيجية للمنظمـــة، ويغيـــر االفتراضـــات األساســـية التـــي تشـــكل آليـــة التوليـــد المســـتمرة التـــي 

  . تنشئ عملية التصميم للسلوك اإلستراتيجي

عمليـة تعـزز اإلبـداع األساسـي  بأنـه )Henderson, et..al, 1998: 120-135( ويؤكـد

مســــتقبلية  ألمــــد البعيــــد، واالستكشــــاف الــــذي يتركــــز علــــى أحــــداث ونشــــاطاتالمتواصــــل علــــى ا

  . متوقعة

تعيين أسـبقية ) Thomas, et..al, 2001: 330-345( فيما يعني التعّلم اإلستراتيجي عند

لمجــاالت الــتعّلم مبنيــة علــى افتراضــات إســتراتيجية عمليــة، أي علــى المنظمــات التــي ترغــب فــي 

اإلســتراتيجي أن تفهــم أيــن تقــع مــن هــذا البعــد وتأخــذ ذلــك فــي الحســبان تعزيــز قــدرتها فــي الــتعّلم 

وبــذلك يكــون للــتعّلم اإلســتراتيجي . عنــد دراســتها لمــدى دقــة تصــميم عمليــات الــتعّلم الخاصــة بهــا

أوجـــه مختلفـــة تشـــتمل علـــى محفظـــة مـــن العمليـــات والـــرؤى، إذ أن عمليـــات الـــتعّلم اإلســـتراتيجي 
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مـن خـالل  اب المعرفـة التـي تعمـل علـى رفـع مسـتوى المنظمـةيمكن أن تقوم بضبط عملية اكتس

  . مستقبلي إعدادها لعمل إستراتيجي

 .بأنـه إسـتراتيجية تهـدف إلـى تعلّـم القـدرات الديناميكيـة) Thite, 2004: 28-44( ويشـير

 فيشــير إلــى أن الــتعّلم اإلســتراتيجي ينصــب علــى رصــد متغيــرات البيئــة) 70 :2005، الســالم( أمــا

لصالح المنظمة، ومن َثّم العمل على تشخيص  هاالفرص والتوجه نحو استثمار  لتحديدالخارجية 

أبـــرز التهديـــدات أو المشـــكالت التـــي تعرقـــل عمـــل المنظمـــة، وهـــي تتوجـــه نحـــو تحقيـــق أهـــدافها 

اإلســتراتيجية، وبــذلك يركــز هــذا النــوع مــن الــتعّلم بشــكل مباشــر علــى تحديــد موقــع المنظمــة فــي 

   .إطار تلك المتغيرات

أن الـتعّلم اإلسـتراتيجي عمليـة دقيقـة قابلـة للتكـرار مـن ) Berghman,  2006: 36( ويرى

  . أجل إيجاد وتنمية مبادرات عمل جديدة عبر الزمن

أن الــتعّلم اإلســتراتيجي يهــدف إلــى توليــد الــتعّلم دعمــًا  )Chiru, 2008: 161( ويؤكــد

لمنظمـــــة التـــــي تؤشـــــر عمليـــــة تصـــــميم للمبـــــادرات اإلســـــتراتيجية وتحســـــين القـــــدرة اإلســـــتراتيجية ل

  .السلوكيات اإلستراتيجية

 ,Thomas( أمــا بخصــوص أهميــة الــتعّلم اإلســتراتيجي فيشــير بعــض البــاحثين ومــنهم

et..al, 2001: 330-345 ( إلـى أن الـتعّلم اإلسـتراتيجي يعـّد أرضـيًة تقـدم رؤى حـول كيفيـة قيـام

  . وليد ميزة تنافسية مستدامةباكتساب وتفسير وتوزيع وتفعيل المعرفة وت المنظمة
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أن الــتعّلم اإلســتراتيجي يــؤدي إلــى زيــادة فاعليــة ) Berghman, 2006: 40( فيمــا يبــين

  .القدرة على زيادة مبادرات اإلبداع اإلستراتيجي فيها القدرات الدينامية للمنظمة، ومن ثمّ 

اإلســتراتيجي أن الــتعّلم ) Tallon, et..al, 2007: 122-134( ومــن خــالل ذلــك يــرى 

وفـي إطـار ذلــك . يعـزز مـن قـدرات المنظمـة علـى االسـتجابة للتغيـرات الحاصـلة فـي بيئـة عملهـا

إلى أن التعّلم اإلستراتيجي يؤدي دورًا فـاعًال فـي تجسـيد القيمـة ) 12-1: 2005، الخفاجي( يشير

  . اإلستراتيجية للمنظمة

عمليـــة الـــتعّلم  علـــى أن تنفيـــذ) Morales and Montes, 2006: 23-35(ويؤكـــد 

اإلســـتراتيجي مـــن شـــأنها أن تـــزود المنظمـــة بسلســـلة مـــن اآلليـــات التـــي تحقـــق مـــن خاللهـــا مزايـــا 

عديــدة يجــدها المنافســون صــعبة التقليــد، وتولــد أداًء متفوقــًا يمكنهــا مــن التنــافس والحفــاظ علــى 

  .موقعها التنافسي

  

أبعاد التعلم االستراتيجي ومؤشرات قياسه): 2ـ  2ـ  2(  

  

تبعا الختالف الباحثين وتخصصاتهم  االستراتيجيتعددت النماذج التي تناولت التعلم 

ن أ) Crossan & White ,1999(فيرى . االستراتيجيوهدف كل منهم من تبنى مفهوم التعلم 

والتكامل , Interpretationوالتفسير , Intuitionربع هي الحدس يمر بمراحل أ االستراتيجيالتعلم 

Integration  والمؤسسيةInstitutionalization.  
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ن هنالك خمسة ابعاد رئيسية للتعلم االستراتيجي هي وضوح أ) Goh,1998( إذ حدد

والقدرة على , المساندة للتجريب واالختبار, والثقافة التنظيمية, والقيادة التشاركية, الهدف والرؤية

خمسة ) Moilanen,2001( وبين. التعاونيوالعمل الجماعي , نقل المعرفة بين مستويات المنظمة

 Finding Purposeوايجاد االهداف   Driving Forcesمجاالت رئيسية للتعلم وهي القوى الدافعة 

   .Evaluationوالتقييم   Empowementوالتمكين Questioningواالستفهام 

على المستوى الفردي  االستراتيجيسبعة ابعاد للتعلم ) Milton,2003: 173 - 181( وحدد

 Inquiry االستفسار والحوار, Continues Learning وهي التعلم المستمر والمؤسسي والجماعي

and Dialogue ,والتعلم الجماعي Team Learning ,والتمكين Empowerment ,والمؤسسية 

Embedded System ,والتواصل التنظيمي System Connection ,والقيادة االستراتيجية 

Strategic Leadership.  

الى عدد من الدراسات لوضع انموذج اخر من  )75ـ  73: 2004أيوب،(استندت و 

وقد ركز هذا االنموذج على األبعاد الخاصة بممارسة . االستراتيجيالنماذج المتعلقة بالتعلم 

: هياالستراتيجي وتوصل إلى وجود ثالثة أبعاد رئيسة تشكل أنموذج التعلم  االستراتيجيالتعلم 

إذ يضم البعد االستراتيجي ثالثة مؤشرات  .البعد االستراتيجي، والبعد التنظيمي والبعد الثقافي

  :لقياسه، وهي

تعني أن ينظر أعضاء التنظيم إلى مستقبل المنظمة وأهدافها بمنظار التي و الرؤية المشتركة  .1

حيد جهودهم في وضع خطة عمل واحد أو برؤية متشابهة، مما يؤدي إلى ترابط عالقاتهم وتو 
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وتعني متابعة التغيرات البيئية، . وتحقيق األهداف المرجوةمشتركة للوصول للمستقبل المنشود 

ويتم ذلك من خالل وضع . توقع التغيرات في البيئة واالستعداد لوضع الخطط للتكيف معها

ئية المختلفة وجعلها بقدر بدائل من السيناريوهات المناسبة للتخفيف من حدة تأثير العوامل البي

واستراتيجية التعلم، وتعني  .اإلمكان تعمل لمصلحة التنظيم مما يدعم قدرة المنظمة على التعلم

أن يكون لدى التنظيم خطة محددة تساند التدريب والتعلم واالبتكار، مرسومة بصورة واضحة 

هم مصادر بناء المزايا التنافسية وواعية، وتعتبر هذه االستراتيجية أحد أنشطة التنظيم الرئيسة  وأ

 .والمحافظة عليها

إن العمل من خالل الفريق يشجع على  إذ العمل من خالل الفريقالبعد التنظيمي، ويتضمن  .2

كما يثير القدرة الجماعية المشتركة . الحوار بين أعضائه وتبادل األفكار والمعارف والمهارات

المشكالت واالستجابة للتغيرات، مما يؤدي إلى تأمين على توليد أفكار جديدة مبتكرة للتعامل مع 

يكون أكثر والهيكل التنظيمي المرن، فقد  .تعلم الفريق واكتسابه الخبرة من خالل العمل الجماعي

الهياكل مالئمة للتعلم التنظيمي هو الهيكل المرن مثل هيكل المصفوفة أو هيكل الفريق الذي 

باإلضافة إلى اعتماد الهيكل األفقي الذي يحوي . االبتكاريعطي العاملين الحرية في التجريب و 

عددًا أقل من المستويات اإلدارية ما يتم االعتماد على الالمركزية في اتخاذ القرارات، والبعد عن 

وتكون فرق العمل . الروتين والبيروقراطية، واإلجراءات الرسمية، والرقابة المشددة في بيئة العمل

اكتساب  وٕايجاد المعرفة ونقلها، وتتضمن .ذ القرار، وعلى اتصال دائم معهاقريبة من مراكز اتخا

الخبرة والمعارف من خالل التعلم من األخطاء السابقة، وتبادل المعرفة بين أعضاء التنظيم 
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. للتجارب الناجحة التي حققتها المنظمة في الماضي والتي يجب أن تتحققها في المستقبل

من تجارب المنظمات األخرى الناجحة والمنظمات المنافسة والتعرف باإلضافة إلى االستفادة 

على أفضل الممارسات اإلدارية فيها، ونقلها إلى جميع العاملين في التنظيم لالستفادة منها في 

 .مجال التطبيق العلمي

البعد الثقافي، ويتضمن تجنب التركيز على الفشل والتعلم من األخطاء السابقة، والبيئة  .3

 .دة للتعلم، والجودة الكلية للتعلمالمسان

  :بخمسة أبعاد، هي قياس التعلمخمسة مجاالت  )Senge,1990(حدد و 

ويقصد به القدرة على تكوين رؤية واضحة وكاملة  :Systematic Thinking التفكير النظمي .1

فالتفكير , وبدونه ستكون المجاالت االخرى معزولة ولن تحقق اهدافها, للعالقات المتداخلة للنظام

ويوفر هذا المجال هيكلية فكرية لربط االحداث . المنتظم يتكامل معها لتشكل النظام بشكل كامل

. مولية لجميع االحداث والفعاليات التخاذ قرارات واقعيةوالقرارات بعضها ببعض لتكون النظرة ش

إذ أن ن التفكير النظمي هو اطار فكري يساعد االفراد على الرؤية الشاملة والواضحة والكاملة 

كما يساعد التفكير النظمي على . مما يحسن من قدرتهم على احداث التغيير المطلوب, للتنظيم

وبالتالي يساعد في , بين اجزاء النظام وتأثيرها في بعضها فهم العالقات والتفاعالت التي تتم

ويعتبر مدخل التفكير النظمي من اهم االدوات التي تسهل . احداث التحسين والتطوير والتغيير

 ).Marquardt,2002:26(عملية التعلم ألمنظمي واحداث التغيير في المنظمات  
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الفرد لمستوى عال من الكفاءة او  يقصد به امتالك :Personal Mastery التفوق الشخصي .2

, ويتطلب تحقيقها اإللتزام المستمر بالتعلم مدى الحياة, المهارة في حقل معين او موضوع معين

 ).Marquardt,2002:26( مما ينتج عنه فرد ماهر متميز خبير في مجاله

فراد هي عبارة عن االفتراضات التي تؤثر في تصور اال :Mental Model نموذج العقلياأل .3

توثر نماذج االفراد : فعلى سبيل المثال. وتؤثر بالتالي في تصرفاتهم وقراراتهم, للعالم المحيط بهم

 الذهنية حول التعلم والعمل على تصرفاتهم في مواقف معينة متصلة بالتعلم والعمل

)Marquardt,2002:26.( 

اإللتزام الحقيقي من يعنى هذا المجال القدرة على  :Shared Vision الرؤية المشتركة .4

العاملين نحو الرؤية المؤسسية بحيث ينظر العاملون الى مستقبل المنظمة واهدافها برؤية 

متشابهة ناجحة مما يؤدي الى توحيد جهودهم في وضع خطة عمل مشتركة للوصول للمستقبل 

الطاقة الالزمة كما تؤدى الرؤية المشتركة الى تزويد االفراد ب. المنشود وتحقيق االهداف المرجوة

 ). 2004, ايوب( للتعلم والتصرف بما يتفق مع غرض التنظيم وتوجهاته المستقبلية

يقصد بهذا المجال درجة امتالك العاملين القدرة على  :Team Learning التعلم الجماعي .5

العمل كفريق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم عن طريق تبادل الخبرات بصورة جماعية تساعدهم في 

وال , ان التعلم الجماعي ليس معناه بناء او تشكيل الفريق .اداء المهام بصورة افضل تحسين

وعلى  المديرين ان ال يبدأو في التعلم الفريقي قبل ان يفكرو في اسلوب . ينبغي ان يكون كذلك

تطبيقه وتقرير اجراءاته وتحديد نوعية المعرفة وانماط السلوك التي يمكن اكتسابها من هذا 
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, ان التعلم الفريقي هو اهم انواع المعرفة لما يتميز به من انضباط للسلوك داخل العمل. التعلم

كما انه يسهم في عملية  التعلم بشكل . ولما يمثله من تحدي فكري وعاطفي وروحي واجتماعي

اسرع اذا كان لديه متخصص في بناء مهارات االستفهام والتأمل والتفكير وفتح باب 

  ).Senge,1994:356-358(الحوار

توليد المعرفة ( أبعاد التعلم االستراتيجي على تم االعتمادوفي الدراسة الحالية 

االستراتيجية ؛ توزيع المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة 

توليد المعرفة إذ يشير ). Sirén, 2012: 497-517( على ما أورده كًال من )االستراتيجية

بالبحث عن المعلومات  المنظماتقيام إلى  Strategic knowledge Creation االستراتيجية

فيما  .والمعرفة التى تريدها سواء كانت عملية البحث عنها من المصادر الداخلية او الخارجية

 المنظماتإتاحة  بكونه Strategic knowledge Distribution توزيع المعرفة االستراتيجيةيعنى 

اركة فى المعرفة أو وضعها فى إطار نظام وٕاجراءات تسمح بتوزيعها على كافة المهتمين المش

 فتعنى بانها Strategic knowledge Interpretation تفسير المعرفة االستراتيجيةاما  .بها

وأخيرًا، فإن تنفيذ . معنى جديد للمعلومات وفهم مشترك العملية التي يتم من خاللها إعطاء

جعل المعرفة أكثر فإنها تعكس  Strategic knowledge Implementationستراتيجيةالمعرفة اال

وجعلها أكثر ارتباطًا بالمهام التى  شركات التأمين األردنيةمالئمة لالستخدام فى تنفيذ أنشطة 

  .لتحقيق ميزتها التنافسية تقوم بها
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  المرونة االستراتيجية): 3ـ  2(

  المرونة االستراتيجيةمفهوم وأهمية ): 1ـ  3ـ  2(
    

يد التغيرات في البيئة ُعرفت المرونة االستراتيجية على أنها قابلية المنظمة لتحد

إذ أن قدرة . جديدة واستجابات سريعة لهذه التغيرات بتطلعاتغرض حشد الموارد الخارجية ب

ن القابلية المنظمة على تفعيل حالة المرونة االستراتيجية يتطلب دمج فعال لثالث مستويات م

ففي المرحلة األولى، تُفعل القابليات مع األخذ في . مع المراحل المختلفة لصناعة القرار

االعتبار التغذية العكسية السلبية، وفي المرحلة الثانية، يتم تفعيل قابلية تقييم للبيانات السلبية 

التغيير بالوقت المحدد أما المرحلة األخيرة فإنها تمثل مبادرة إلكمال عملية . بطريقة موضوعية

  .)Shimizu & Hitt,2004:45(حتى لو تم مواجهة حاالت الالتأكد 

  1979ـ   1970حقبة السبعينات  ) 1(

 Strategicالمناورة االستراتيجية  وصفت فيها المرونة على أنها أسلوب من أساليب

Manoeuvrability  للمنظمات االستراتيجيوالتي تعكس الدرجة التي يتم بها ظهور السلوك 

Strategic Behavior، المنظمات تجاه البيئة  إذ تعتبر المناورة االستراتيجية محددًا لحرية حركة

 Adaptivenessكما ُعّبر عنها بخاصية التكيف  ).Antonio, et..al, 2009: 669(والمنافسين 

، وهناك من اعتبرها التي تشير إلى قدرة المنظمة على اإلستجابة للتغيرات غير المتوقعة

خاصية أساسية من خصائص المنظمة مما يعطيها عنصر قوة لمواجهة التغيرات البيئية 
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الخارجية غير المتوقعة، أو يكون وضع المنظمة أفضل لإلستجابة وبنجاح للتغيرات البيئية 

)Matthyssens, et..al, 2005: 548.(  
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   1989ـ  1980حقبة الثمانينات ) 2(

 عنصر المنافسة اإلفتراض الرئيسي لتحقيق ميزة تنافسية مستدامةوفيها شكل 

Sustainable Competitive Advantage . وانطالقًا من ذلك، فأن التحلي بالمرونة

نفسها داخليًا  يرتبط بقدرة المنظمات على إعادة هيكلة Strategic Flexibility االستراتيجية

Restructure Itself Internally  باإلضافة إلى إعادة هيكلة عالقاتها بالبيئة الخارجية بما في

  ).Asikhia, 2010: 21(ذلك آليات المنافسة 

  s Onward,1990حقبة التسعينات ولغاية اآلن  ) 3(

 وتم التأكيد فيها على أن المرونة االستراتيجية تعتبر مشابهه لمفهوم القدرات

Capabilities  والتي تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية للمنظمة، أي أن المرونة االستراتيجية

  :)Parnell, 2003: 15-22(في هذه الحقبة حملت وجهتي نظر، هما 

ومضمونها أن التغيرات في  ، Externallyالمرونة االستراتيجية من وجهة النظر الخارجية) 1ـ  3(

االستراتيجية  Reassessment إعادة تقييم بيئة عمل المنظمة يتطلب من المنظمات

وهو ما يؤشر أن البدائل االستراتيجية قد . المستخدمة ضمن مجموعة من البدائل االستراتيجية

  . ّتم بنائها باالعتماد على كيفية قيام المنظمة بتقييم وضعها في تلك البيئة

أن  وفيها يصار العتبار،  Internally المرونة االستراتيجية من وجهة النظر الداخلية) 2ـ  3(

المرونة االستراتيجية المتصلة بالبيئة الداخلية للمنظمة تتكون من ثالثة مستويات تتعلق بتحليل 

 High Level – Organizational التوجه التنظيميـ  المستوى العالي: االستراتيجية وهي
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Direction الهيكل التنظيميـ  والمستوى المتوسط؛ Medium Level – Organizational 

Structure العمليات التنظيميةـ  والمستوى المنخفض؛ Low Level – Organizational 

Operations .   

واستنادًا لما سبق، ُعرفت المرونة االسـتراتيجية بأنهـا قـدرة المنظمـة علـى إدارة المخـاطر 

السياســية واإلقتصــادية مــن خــالل ســرعة اإلســتجابة للفــرص والتهديــدات الســوقية بطريقــة الفعــل 

 )Johnson, et..al, 2003: 77(وحـددها  ).Grewal & Tansuhaj, 2001: 72(وردة الفعـل 

المنظمـــة وقـــدرتها علـــى تشـــكيل خيـــارات اســـتراتيجية حقيقيـــة لتوليـــد قيمـــة مقترحـــة بأنهـــا إســـتعداد 

 )Combe & Greenley, 2004:  1458( وأشـار لهـا. للعمـالء بطريقـة التكـوين وٕاعـادة التكـوين

  .بأنها قدرة المنظمة على اإلستجابة والتأقلم بنجاح للتغيرات البيئية

أن مفهـوم المرونــة اإلســتراتيجية  )Bhandari, 2004: 11-22(وعلـى صــعيد أخـر بــين 

يشـــير إلـــى قـــدرة المنظمـــات علـــى تطـــوير منتجـــات جديـــدة، ودخـــول أســـواق جديـــدة وصـــناعات 

ومن المنظور البيئي التنافسي وردت بأنهـا قـدرة المنظمـة المختلفـة فـى البيئـات التنافسـية . جديدة

 Kastsuhiko(ذكـر عبـر  وليس ببعيـد عمـا. )Yonggui & Hing-po, 2004: 34-59(المتغيرة 

& Hitt, 2004: 44-58( بقابليـــة المنظمـــة وقـــدرتها علـــى تحديـــد التغيـــرات فـــى البيئـــه هـــا عن

  .الخارجية، وسرعة اإلستجابة لها

أنه يمكن فهم المرونة االستراتيجية من  )De Toni & Tonchia, 2003: 532(كما بّين 

  :خالل
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التنافسية ضمن عمل معين؛ أي مدى السرعة التي يمكن أن تتفاوت فيها األولويات  .1

 .إرتباطها مباشرة بالمرونة التشغيلية، وتفهم على أنها القدرة على تغيير الممارسات مع الوقت

كثرة واتساع قاعدة الخيارات االستراتيجية في وضع معين ضمن عمل معين؛ علمًا أن  .2

 .الكثرة هنا هي مؤشر على العدد الكبير من الخيارات المحتملة

اإلنتقال من عمل إلى آخر؛ أي مدى إرتباطها مباشرة بالمرونة التشغيلية، وتفهم  سرعة .3

 .على أنها القدرة على تغيير الجدارات مع الوقت

كثرة األعمال المحتملة التي يمكن بلوغها عند نقطة معينة، وهي دالة على الجدارات  .4

 .المتوفرة

  .يبين أنواع المرونة االستراتيجية) 1ـ  2(والجدول 

  )1ـ  2(الجدول 

  المرونة االستراتيجية وفقًا لمادة التباين ونطاقة وسرعته

  مادة التباين  

  األعمال  األولويات التنافسية

  نطاق التباين
المرونـــــة االســـــتراتيجية نطـــــاق للخيـــــارات 

  االستراتيجية ضمن عمل معين

ـــــــــة االســـــــــتراتيجية اإلخـــــــــتالف أو  المرون

  التنوع في األعمال الجديدة المحتملة

  سرعة التباين
المرونــــــــة االســـــــــتراتيجية ســــــــرعة تبـــــــــاين 

  األولويات التنافسية ضمن عمل معين

المرونــة االســتراتيجية ســرعة التحــول مــن 

  عمل إلى آخر
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Source: De Toni, Alberto & Tonchia, Stefano, (2003), "Definitions and linkages between 

operational and strategic flexibilities", Omega, Vol. 33: 532. 

  

ونتيجــــة لــــذلك، أدركــــت المنظمــــات عامــــة ومنظمــــات األعمــــال خاصــــة بشــــقيها الســــلعي     

 & Shimizu( أوضـــحإذ والخـــدمي أهميـــة المرونـــة االســـتراتيجية لهـــا ومتطلبـــات تحقيقهـــا، 

Hitt,2004:45-49( إدامــة هــي , أن هنــاك ثالثــة متطلبــات رئيســة لتحقيــق المرونــة االســتراتيجية

الحيطـــة والحـــذر، والقـــدرة علـــى التنظـــيم بشـــكل صـــحيح، وعمليـــات إتخـــاذ اإلجـــراءات المالئمـــة 

 . للتنفيذ

  أبعاد المرونة االستراتيجية ومؤشرات قياسها: )2ـ  3ـ  2(

فإن المرونة االستراتيجية تتكون من  )Evans & Collier, 2007: 123 - 130( وفقًا لـ

عدد من المضامين التي تنطوي على تطوير استراتيجيات تتناسب مع واقع البيئة التي تعمل 

، Corrigibility، وقابلية التصحيح والتعديل Agility، والخفة Adaptbilityفيها من حيث التكيف 

، Plasticity، والليونة Robustness، والتنشيط Hedging، والتحوط Elasiticiyوالمطاطية 

  .Versatility، والتفنن Resiliencies، والتراجع المرن Malleabilityوتحمل الصدمات 

فكون المرونة االستراتيجية ذات أهمية كبيرة لنجاح منظمات األعمال لذلك من 

 العليا للمنظمات كبيرًا، فقد أشار كل منالطبيعي أن يكون التركيز عليها من قبل اإلدارة 

)Lindgren & Bandhold,2003:15-18(  إلى أن تحسين المرونة االستراتيجية للمنظمة يمكن

. أن تتحقق من خالل التركيز على ثالثة أبعاد رئيسية، هي بعد التفكير، والمهارة، واإلستثمار
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ت المطلوبة قبل غيرها من المنظمات إذ ان بعد التفكير يعكس قدرة المنظمة بإجراء التغيرا

األخرى، وأن التفكير يتطلب بالقيام بالتحليل البيئي، ووضع البدائل والسيناريوهات المحتملة 

فيما يتيح بعد المهارة للمنظمة . لإلستفادة من الفرص، وتعزيز القدرات االستراتيجية للمنظمة

من خالل التأكيد على االبتكار واالبداع، بإمكانية إشتقاق واسعة وتفعيل روح المبادرة والفعل 

وٕاذا كانت المنظمات المتميزة في بعد التفكير تمتلك قدرة استكشاف المستقبل نظريًا فإن هذا 

البعد في لعب األدوار يجسد قدرات عملية وتجريب للمنتجات والخدمات وبالتالي تشكيل 

ثمار يمكن المنظمة من الحصول على واخيرًا، فإن بعد اإلست. وتكوين وبناء المستقبل المرغوب

تغذية أمامية وعكسية تدعم خياراتها االستراتيجية وذلك من خالل وجود ثقافة تنظيمية قوية 

  .معززة بأطر رقابية صحيحة

خمسة أبعاد تنافسية للمرونة  )De Toni & Tonchia, 2005: 531(فيما ّحدد 

االستجابة السريعة لطلبات العمالء والسوق، القدرة على " Speedالسرعة : االستراتيجية وهي

القدرة على إنتاج " Consistency اإلتساق؛ "وٕادخال أفكار وتقنيات جديدة بسرعة في المنتجات

القدرة على التنبؤ واإلستجابة " Acuity؛ البصيرة "منتج معين يلبي توقعات العمالء بنجاح

القدرة على التكيف الفوري للعديد من " Agility؛ الخفة "إلحتياجات ورغبات العمالء الجديدة

القدرة على توليد أفكار جديدة لجمع " Innovativeness ؛ اإلبداعية"بيئات العمل المختلفة

 ,Lomash & Mishra( وّشدد. "العناصر الموجودة من أجل إستحداث مصادر جديدة ذات قيمة
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ربعة أنماط، وفق بعدين أن المرونة االستراتيجية يمكن أن تقع في إطار أ )182 :2003

  ).1ـ  2( السرعة والتنوع، كما يوضحه الشكل :رئيسين هما

  )1ـ  2(شكل 

   أنواع المرونة االستراتيجية

  
Source: Lomash, S & Mishram, P, (2003), “Business Policy and Strategic 

Management", New Delhi, Vikas Publishing House PVT, Ltd: 182.  

يعطي للمنظمة إمكانية الفعل والمبادرة ضمن نطاق واسع في  Varity أن التنوعحيث 

لمختلف حاجات  مواجهة الضغوط البيئية، فمثًال التنوع المرتبط بقدرة المنظمة في االستجابة

تؤشر قدرة المنظمة ف Speed أما السرعة. السوق من خالل تطوير خطوط إنتاج واسعة

التغيير في البيئة بالسرعة الكبيرة، والتى تعني أقل وقت يتطلبه وقابليتها في مواجهة حاجات 
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فعل معين، لذلك فالسرعة ترتبط بتكرار إعادة التصميم بشكل سريع لنظم اإلنتاج إستجابة 

  .لمتطلبات منتجات جديدة

في دراستهم لألبعاد الرئيسة للمرونة  )Bhandari, et..al,2004: 11-22(وحّدد 

البيئة اإلقتصادية الحالية بثالثة أبعاد هي، المرونة في تقديم المنتج، االستراتيجية في ظل 

  .والمرونة في التكنولوجيا، والمرونة في التعامل مع المنظمات األخرى

ومع أن تنوع المنافسة وسرعتها يمثالن بعدين مختلفين، إال أنهم أيضًا يتبادالن التأثير 

أن تأخذ بنظر اإلعتبار طبيعة التداخل بين هذين  بينهما، وهنا فإن إدارة المنظمة يفترض بها

البعدين لتتبنى مستوى معينًا من المرونة االستراتيجية يعطي المنظمة أفضل أداء استراتيجي 

  .ممكن

وأورد العديد من الباحثين مقياسًا للمرونة االستراتيجية من خالل ثالثة أنواع من 

تاجية، والمرونة التنافسية، إذ أن المرونة السوقية المرونة، هي المرونة السوقية، والمرونة اإلن

Market Flexibility  تشير إلى قدرة المنظمة إلعادة قياس جهودها التسويقية على المدى ،

ويتم قياسها من خالل . الزمني القصير األجل وذلك لالستجابة للتغيرات البيئية المحيطة

ء، والدخول ألسواق جديدة، وتحديد السوق الحصة السوقية، وسرعة االستجابة لطلبات العمال

، فتشير إلى قدرة المنظمة على تصنيع Production Flexibilityاإلنتاجية  أما المرونة. المناسب

ويتم قياسها من خالل . المنتجات ألسواقها الرئيسة حول العالم بوقت قصير وتكاليف تنافسية

جديدة، وتعديل الطاقة اإلنتاجية، والتحكم  القائمة، وتصنيع منتجات المنتجات تعديل
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 وأخيرًا، المرونة التنافسية. بالمخزون، والتطور التكنولوجي في العمليات اإلنتاجية

Competitive Flexibility والتي تعكس قدرة المنظمة على التنافس في األسواق العالمية والتي ،

 خالل ويتم قياسها من. لب والتكنولوجياتتصف بالكثافة التنافسية، والالتأكد على مستويات الط

الدولية، وتشخيص التغييرات البيئية الخارجية، وتحديد السعر  األسواق التحركات التنافسية في

  .التنافسي، وتخفيض التكاليف اإلنتاجية

بقياس المرونة  )Yu, 2012 ؛ Li, et..al, 2011 ؛ Li, et..al, 2008(فيما قام كل من  

 Resource حيث أن مرونة الموارد. تبارها مرونة موارد، ومرونة قدراتاالستراتيجية باع

Flexibility تشير إلى قدرة المنظمة في التعامل مع مجمل ما تمتلكه من موجودات وٕامكانيات ،

مالية وطبيعيه وبشرية ومعرفية ومهارات تعطي القدرة على تفعيل الخيارات من خالل أنظمه 

، فتشير إلى قدرة المنظمة من Capability Flexibility أما مرونة القدرات .إدارية مختلفة

وبقدر تعلق . اإلستفادة الكاملة من الموارد الجديدة واألكثر فعالية لتلبية إحتياجات عمالئها

األمر بالدراسة الحالية فإنها ستعتمد مقياسًا للمرونة االستراتيجية الذي يضم المرونة السوقية؛ 

  .اإلنتاجية؛ والمرونة التنافسية والمرونة
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  الميزة التنافسية): 4ـ  2(

  مفهوم وأهمية الميزة التنافسية ): 1ـ  4ـ  2(

  

فـي  قـدرتها التنافسـية يعنـي للميـزة المنظمـة امـتالك إن) Pavlou, 2003, 14 -15(أكـد 

مواجهـة  فـي قـدرتها الصـناعة وبالتـالي لبيئـة الـدقيق وفحصـها السوق في البيئة متغيرات مواجهة

  . واالستمرار البقاء وامكانية االخرين

لقــد تباينــت تعريفــات الميــزة التنافســية فــالبعض ينظــر إليهــا مــن خــالل الكفــاءة والفاعليــة 

ألداء المنظمـــة ألنشـــطتها مقارنـــة بالمنافســـين فيمـــا يركـــز آخـــرون علـــى عنصـــري القيمـــة والـــزمن 

ويعرفها آخرون من خالل اعتبار الكلفـة إذ أن ويؤكدون على ضرورة خلق الميزة قيمة للمنظمة 

المنظمــة تحقــق الميــزة التنافســية مــن خــالل تخفــيض التكــاليف الكليــة  وان المبيعــات تفــوق هــذه 

كما ان الميزة التنافسية علـى مسـتوى المنظمـة  تـدل علـى  قـدرتها علـى إنتـاج السـلع ،  التكاليف

التميمـي (بالمنافسين محليـا وخارجيـا وعالميـًا أو الخدمات بجودة عالية أو كلفة منخفضة مقارنة 

  ).160، 2004 والخشالي،

لكي  جوهرية فرصة يقدم الذي الحرج االستراتيجي التنافسية العنصر الميزة لذلك تمثل

وقد أوضح ). Hoffman, 2007: 2(منافسيها  مع متواصلة بالمقارنة ربحية منظمةال تحقق

)Chutkaew,2006:33( أو  للزبون المنتج قيمة زيادة بوساطة تنشأ التنافسية تتولد أو بأن الميزة

 قيمة خالل زيادة من تتحدد التنافسية الميزة أن السوق، أي المنتج إلى تقديم تكاليف من تقلل

  . سعر المنتج تقليل خالل من للمنافسة المنتج وذلك تكلفة وتقليل المنتج للزبائن
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عرفت الميزة التنافسية بأنها الوسيلة التي تتمكن الشركة مـن خاللهـا الفـوز فـي منافسـتها 

إلـى إن الميـزة التنافسـية للشـركة هـي ميـزة الشـركة فـي  )Liu, 2003: 15(وأشـار . علـى اآلخـرين

ويعنـــي ذلـــك بـــان الميـــزة  منظـــور ســـوق الُمنـــتج الـــذي يجلـــب أكثـــر مـــن مركـــز تنافســـي للشـــركة،

محســــن (ويوضــــح . ي حصــــول الشــــركة علــــى مركــــز تنافســــي ُمتقــــدم فــــي الســــوقالتنافســــية تعنــــ

بان الميزة التنافسـية تسـتهدف بنـاء نظـام يمتلـك ميـزة فريـدة أو ميـزة يتفـوق  )52 :2004 والنجار،

بهـــا علـــى المنافســـين مـــن خـــالل قيمـــة الزبون،بطريقـــة كفـــوءة ومســـتدامة يمكـــن المحافظـــة عليهـــا 

  . باستمرار وعرضها أو تقديمها بشكل أفضل من اآلخرين

ميـــّز الشـــركة علـــى بـــان الميـــزة التنافســـية تتمثـــل فـــي ت) 416 :2006مصـــطفى، (ويؤكـــد 

وبـين . مُنافسيها بمركز فريد ُيتـيح لهـا تقـديم منـتج ُمتميـز أو أكثـر بأسـلوب نـاجح وربحيـة أفضـل

)Chutkaew, 2006: 33 ( بــأن الميــزة التنافســية بأنهــا المنفعــة الطويلــة األمــد التــي تتحقــق مــن

 لمنظمـة،لالعـالي  واألداء الثقـة الماليـة تـوفر التـي الفريـدة، القيمـة خلـق خالل تطبيق اسـتراتيجية

وال  ودائمـة، فريـدة بطـرق المنظمـة فـي الجوهريـة والمـوارد المهـارات دمـج طريـق عـن ويـتم بنائهـا

  .تقليدها من يتمكن المنافسين

ــًا إلــى مقابلــة ) Stevenson, 2007: 4(يؤكــد كمــا   بــان الميــزة التنافســية تهــدف عملي

وآخـرون وأشـار . نـاء الزبـون السـلعة أو الخدمـةالحاجات والرغبات المتعلقـة بـالزبون مـن اجـل اقت

)Evans, et..al., 2007: 118 ( علـى تفوقهـا فـي  المنظمـةبان الميزة التنافسـية هـي إعـالن قـدرة

مـن  للمنظمـةتهـا وهـي بـدورها تتطلـب فهـم اإلطـار العـام امجالي التسويق والمالية فـوق كـل أولوي
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ورَغبات الزبون وكيفية إيصـالها إلـى الزبـون عبـر  إن اإلدارة العليا َيجب أن ُتحدّد َحاجات خالل

سلسلة تجهيز وذلك من اجل مقابلة الزبون في توصيلِه وَتسليمِهِ◌ السلعة أو الخدمـة فـي الوقـت 

  .المناسب،باإلضافة إلى أخذها بنظر االعتبار ُمعدل القدرات التشغيلية

 يزبالتممكانية المنظمة ا الميزة التنافسية بأنها تمثل )Mcllory, 2010: 39(فيما حدد 

الزبائن  احتياجات تقابل منتجات تقديم خالل من ،ممكنة فترة اطول والبقاء المنافسين على

  .المتنوعة

التنافسية من خالل مجموعة من األهداف التي تحققها والتي  همية االمزاياهذا وتبرز أ

  :ن تتلخص باالتييمكن أ

تعظيم االستفادة ما أمكن من المميزات التي يوفرها االقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته  .1

حيث يشير تقرير التنافسية العالمي الى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على االستفادة من مفهوم 

التنافسية من الدول الكبيرة حيث تعطي التنافسية للمنظمات في الدول الصغيرة فرصة للخروج 

 .)5- 4, 2006 ,قدور(من محدودية السوق الصغير الى رحابة السوق العالمي 

تتجسد أهمية المزايا التنافسية في قدرة المنظمة على إقناع زبائنها بما تقدمه من منتجات  .2

, 2008 ,البكري(تكون أكثر تميزًا بها عن المنافسين وما يؤول بالتالي الى تحقيق رضاهم 

193(. 
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تتجلى أهمية المزايا التنافسية من خالل القدرة على تحقيق حاجات المستهلك أو القيمة  .3

التي يتم الحصول عليها من ذلك المنتج ومثال ذلك قصر فترة التوريد أو الجودة العالية للمنتج 

 .)15, 2000 ,العلي(أو تختلف عما تختص به المنظمة دون غيرها 

ي الموارد والقدرات التي تستطيع إدارة المنظمة تنسيقها تتضح أهمية المزايا التنافسية ف .4

األول إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى مما يحققه المنافسون،  واستثمارها لتحقيق أمرين أساسين

 ,الحريري والزعبي(والثاني تأكيد حالة من التمييز واالختالف فيما بين المنظمة ومنافسيها 

2007 ,5.( 

التنافسية من خالل تلبية حاجات وتوقعات الزبون بالحصول على منتج تكمن أهمية المزايا  .5

ذي جودة عالية وسرعة وسهولة التسليم واالبتكار لمنتجات جديدة والحصول على مكانة في 

 ,الحرباوي( السوق اكبر من منافسيها مما يؤدي الى زيادة حجم المبيعات وتحقيق األرباح

2009 ,67.( 

ـــا التنافســـية يفتـــرض أن تفهـــم فـــي ) 2009( الغـــالبي وٕادريـــس ويؤكـــد أن خصـــائص المزاي

  :لذلك يمكن تجسيد هذه الخصائص باألتي. اطار منظور صحيح وشمولي ومستمر

أن تكون مستمرة ومستدامة بمعنى أن تحقق المنظمة السبق على المدى الطويل، وليس  

 .على المدى القصير فقط

بالمنافسين أو مقارنتها في فترات زمنية مختلفة إن الميزات التنافسية تتسم بالنسبية مقارنة  

 .وهذه الصفة تبعد المنظمة عن فهم الميزات في اطار مطلق صعب التحقيق
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أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة وقدرات وموارد المنظمة الداخلية  

 .من جهة أخرى

ولة ويسر وفق اعتبارات أن تكون مرنة بمعنى يمكن احالل ميزات تنافسية بأخرى بسه 

التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية أو تطور موارد وقدرات وجدارات المنظمة من جهة 

 .اخرى

أن يتناسب استخدام هذه الميزات التنافسية مع االهداف والنتائج التي ترى المنظمة تحقيقها  

  .في المديين القصير والبعيد

  

  ومؤشرات قياسها أبعاد الميزة التنافسية): 2ـ  4ـ  2(

  

  :الميزة التنافسية بأنها تنشأ عن عاملين أساسيين، هما  )2005 الزعبي،( حدد   

المنتجات بكلفة أدنى  / ويقصد بها أن المنظمة تستطيع أن تنتج الخدمات الكفاءة المقارنة، .1

الداخلية والتي من كلفة إنتاج المنافسين لها، وهذا العامل يتأثر بعوامل أساسية أخرى كالكفاءة 

تشير إلى مستوى التكاليف التي تتحملها المنظمة داخليًا؛ والكفاءة التنظيمية المتبادلة والتي 

 .تشير إلى التكاليف التي تتحملها المنظمة في تعاملها مع المنظمات الخارجية 

ها والتي تتيح للمنظمة تحقيق حاالت المساومة مع زبائنها ومجهزيها لصالح، قوة المساومة .2

وهذا العامل يتأثر بعوامل أساسية أخرى كالتكاليف المرتبطة بالبحث والتطوير .الخاص بها، 

والتي تشير إلى كلف تسويق المنظمة، الموردين، أو العمالء بأفضل األسعار ؛ والخصائص 
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المنتج وهي التكاليف التي يتحملها الزبائن والمجهزون إذا ما امتنعوا عن / الفريدة للخدمة 

  .عامل مع تلك المنظمةالت

يؤكد العديدين أنه لم يظهـر وجـود تصـنيف متفـق عليـه للمزايـا التنافسـية، حيـث مـا زال و 

باالتفاق في األدب االسـتراتيجي، ومـن تلـك  ىهذا األمر يخضع الجتهادات لم تتكامل ولم تحظ

المـــوارد المحـــاوالت تصـــنيف الميـــزة التنافســـية علـــى أســـاس المـــوارد، وهـــو النمـــوذج الـــذي يعتمـــد 

كمــا تصــنف الميــزة علــى أســاس القيمــة التــي تحققهــا للمشــتري والتـــي , كأســاس للميــزة التنافســية

وفي هـذا ، Porter تتمثل في التميز أو الكلفة المنخفضة ، وهذا التصنيف الذي جاء به الباحث

ل التصــنيف فــإن مصــدر الميــزة التنافســية األنشــطة المطلوبــة لبنــاء القيمــة للمســتفيدين مــن خــال

  . )Porter,1985,54( المنتج أو أحد األنشطة المرافقة له

ثالثـــة ) Porter )1985 وتتحـــددالميزة التنافســـية مـــن خـــالل طبيعـــة مصـــادرها حيـــث قـــدم

، Overall Cost Leadership  قيــادة الكلفــة الشــاملة: أساســية للميــزة التنافســية وهــي مصــادر

والتـي  Differentiation مـع المنافسـين؛ التميـز تحقيق تكلفة انتاج اقل بالمقارنة والتي تهدف إلى

ان تميــز منتجاتهــا عــن المنظمــات المنافســة مــن خــالل تقــديم ســمات  تبــين أن المنظمــة  يمكــن

والـذي يهـدف الـى  Focus مختلفـة مـن المنـتج؛ وأخيـرًا، التركيـز خاصة بالمنتج وتقـديم تشـكيالت

اصــة لمجموعــة معينــة مــن خت مــن خــالل اشــباع حاجــا بنــاء موقــف تنافســي افضــل فــي الســوق

 . المستفيدين أو بالتركيز على سوق جغرافي محدود أو التركيز على استخدامات معينة للمنتج
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فـــــي تصـــــميم  Porter وتعـــــد هـــــذه المصـــــادر المحـــــاور الرئيســـــة التـــــي اســـــتند إليهـــــا    

 اســـــــتراتيجياته التنافســـــــية حيـــــــث تطبـــــــق لـــــــدى منظمـــــــات األعمـــــــال وفقـــــــًا للظـــــــروف المحيطـــــــة

)Porter,1991,(.  

إلــى وجـود مصــادر الميـزة التنافسـية مــن خـالل المهــارات  )Grant, 2002:119( أشـارو  

وتتمثــل بــالموارد الملموســة التــي تمتلكهــا , الفريــدة وتشــمل المهــارات الفنيــة، واإلداريــة ، والوظيفيــة

  .والتكنولوجياالمنظمة، مثل شبكات التوزيع، والطاقة اإلنتاجية، والقوة التسويقية، 

  :باآلتي )15 – 13 ،2004 عبيدات،(وحول أبعاد الميزة التنافسية فقد حددها 

وهــــو القيمــــة النقديــــة المدفوعــــة مقابــــل امــــتالك المنــــتج  والتــــي يبادلهــــا المســــتهلك  :الســــعر      

فهـم , للحصول على المنافع ، ويركز االقتصاديون على مفهوم القيمة والمنافع في تحديد السـعر

يرون أن السعر ما هو إال القيمة التبادلية للسلعة أو الخدمة معبًرا عنها بصـورة نقديـة ويربطـون 

  .             والقيمة تقاس من خالل السعر, ة والمنفعة فالمنفعة تنتج القيمة بين القيم

حيث إن تطوير منتجات جديدة أصبحت من المكونات األساسـية  :الخدمات الجديدة / المنتجات 

إلســـتراتيجية التســـويق وذلـــك رغبـــة مـــن المنظمـــة فـــي االســـتمرار فـــي أعمالهـــا مـــن خـــالل تقـــديم 

  .دة تؤدي إلى إشباع رغبات العمالءأوخدمات جدي/ منتجات 

بـــالمنتج أو الخدمـــة التـــي المرتبطـــة والخصـــائص  الميـــزاتوهـــي مجموعـــة مـــن  :تحســـين الجـــودة 

ومما تجدر , السعر، واألمان، والتوفير، واالعتمادية, تساهم في إشباع رغبات العمالء وتتضمن
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بعاد بل تختار جانـب تعتقـد أنهـا المنظمات ال تستطيع المنافسة بتحقيق كافة األ اإلشارة إليه أن

  .تقديم شيء مميز من خالله مختلف عما يقدمه المنافسينتنفيذه و قادرة على 

حيــث قامــت بعــض المنظمــات بتطــوير عملياتهــا بســرعة لالســتجابة  :الســرعة فــي تقــديم الخدمــة 

تبط بهـا ويعد زمن تقديم الخدمة عامل هام يحدد مستوى جودة الخدمة ، وما ير , لطلبات الزبائن

إذ يمكـــن للمنظمـــة حســـاب تكلفـــة عمليـــة تقـــديم الخدمـــة والتعـــرف علـــى األخطـــاء  ،مـــن تكـــاليف

  .المرتبطة بها عن طريق قياس مقدار زمن حصول الزبون على الخدمة المطلوبة 

حيــــث , يســــتخدم مقيــــاس الحصــــة الســــوقية للتمييــــز بــــين الــــرابحين والخاســــرين :الحصــــة الســــوقية 

ويقصـــد , ظمـــة مـــن المبيعـــات فـــي الســـوق مقارنـــة مـــع المنافســـينيســـتخدم لحســـاب نصـــيب المن

بالحصــة الســوقية نســبة مبيعــات المنظمــة إلــى مبيعــات الصــناعة أمــا الســوق فيقصــد بــه جميــع 

المستهلكين المحتملين الذين يتشـابهون فـي حاجـاتهم ورغبـاتهم ولـديهم المقـدرة والرغبـة فـي القيـام 

  .رغباتهمبعملية التبادل من أجل إشباع حاجاتهم و 

وبســبب التطــورات والتغيــرات البيئيــة وتغيــر حاجــات ورغبــات الزبــون عبــر الــزمن تغيــرت 

أبعـــاد المنافســـة ولـــم تعـــد المنظمـــة الخدميـــة  تركـــز علـــى بعـــد محـــدد مثـــل  الكلفـــة ســـابقا، وٕانمـــا 

اتجهـــت بعـــض المنظمـــات إلـــى بعـــد آخـــر مثـــل الجـــودة، وايضـــا اســـتمرت منظمـــات  تحـــاول أن 

ن واحــد مثــل ســرعة التســليم والمرونــة واإلبــداع وذلــك كــي تحقــق ميــزة آفــي  تجمــع أكثــر مــن بعــد

غيرهـــا مـــن المنظمـــات، وهكـــذا فـــإن منظمـــات اليـــوم التـــي تريـــد أن تبقـــى بالصـــدارة  عـــنتنافســـية 

تســعى للبحــث عــن تــدفق مســتمر ومــنظم للتفــوق التنافســي عبــر الــزمن األمــر الــذي حــدا بهــا إلــى 
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لــذلك يقــع . )Porter,1998,16-17(التنافســية علــى منافســيها تبنــي أكثــر مــن بعــد لتحقيــق الميــزة 

علـــى عـــاتق منظمـــات األعمـــال التـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق الميـــزة التنافســـية العمـــل علـــى امـــتالك 

  .األسبقيات التنافسية لمواجهة تحديات المنافسين في ظل ظروف المنافسة العالمية

ُبعد : أبعاد تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة باآلتي ) :4Stevenson, 2007ـ  14(وحدد 

يمكن لها تخفيض التكاليف من  المنظمةبان ) Evans, et..al., 2007: 124( التكلفة، إذ بين

خالل االستخدام الكفء للطاقة اإلنتاجية الُمتاحة لها فضًال عن التحسين الُمستمر لجودة 

المنتجات واإلبداع في تصميم المنتجات واتقان العمليات،إذ ُيعد ذلك أساس مهم لخفض 

ون لها تميز في التكاليف فضًال عن مساعدة المدراء في دعم وٕاسناد استراتجية الشركة ليك

  . مجال الكلفة

بان الجودة تعد من ) Slack,et..al., 2004: 45( وآخرونإذ أوضح ،ُبعد الجودة

المزايا التنافسية المهمة والتي تشير إلى أداء األشياء بصورة صحيحة لتقديم منتجات تتالءم 

بان المرونة  )Krajewski & Ritzman, 2005: 62(ُبعد المرونة ويشير . مع احتياجات الزبائن

كما . تتعلق بعمليات الشركة والتي تمكنها من االستجابة السريعة الحتياجات الزبائن بكفاءة

بان المرونة يقصد بها قدرة الشركة على االستجابة  )Stevenson, 2007: 38 - 39( ُيشير

. السريعة للتغييرات المتعلقة بخصائص تصميم المنتج أوالتغييرات المتعلقة بحجم طلبات الزبون

بان هناك ثالثة أسبقيات لبعد  )Krajewski & Ritzman, 2005: 64(بعد التسليم إذ يوضح 

 .لتسليم بالوقت المحدد، وسرعة التطويرسرعة التسليم، وا: التسليم تتعامل بالوقت هي
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لى ما حدده الميزة التنافسية باإلستناد إفي قياس  ةالباحث توفي الدراسة الحالية اعتمد

Sigalas, etal.,  والمتضمنة إستغالل الفرص المتاحة في ) 342ـ  320، 2013( وآخرون

إستغالل الفرص حيث أن  .التكاليفالسوق، وٕالغاء األثر السلبي لتهديدات المنافسين وتخفيض 

على  المنظماتقدرة تعكس ، Exploitation of market opportunities المتاحة في السوق

إلغاء األثر السلبي ويوضح متغير . إستغالل الفرص السوقية بالمالءمة مع قدراتها وٕامكاناتها

على مجابهة  المنظماتة قدر  ،Neutralization of competitive threatsلتهديدات المنافسين 

تخفيض و وأخيرًا، فإن المنافسين والتصدي لمبادراتهم واستراتيجياتهم على المدى البعيد

  .على تدنية تكاليف عملياتها التشغيلية المنظماتقدرة يبين  ،Reduction of costsالتكاليف 

  

  والميزة التنافسيةوالمرونة االستراتيجية  االستراتيجي التعلمالعالقة بين ): 5ـ  2(

 & Gupta(شّخص التعلم االستراتيجي والمرونة االستراتيجية، يتعلق بالعالقة بين  ما

Sharma, 2004: iii(  المعتمدة في منظمة األعمال بغض النظر عن إن االستراتيجية الناجحة

تحتاج بدرجة كبيرة إلى إعتماد المرونة ألنها تعد العامل الحرج واألكثر أهمية توجهاتها 

إذ تسهم المرونة في المحافظة على . للمنظمات المعاصرة الناجحة أو التي تصبو إلى النجاح

المرونة االستراتيجية والميزة أما ما يتعلق بالعالقة بين . المنافسة، وٕادامة البقاء وتحقيق التطور

المرونة االستراتيجية أهمية ) Yonggui & Hing-po, 2004: 38(فقد بين كل من فسية التنا

  :من خالل تنافسية ميزة لتحقيق
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 الهامـة التغيـرات البيئيـة مواجهـة علـى المنظمـات قـدرة لزيـادة شرط االستراتيجية المرونة أن 

 ظل في إدارة نشاطاتها من وتمكينها وفاعلية، بكفاءة األسواق في سريعاً  تحدث والتي والسريعة

 المنتجـات المسـتمر فـي سـوق التغييـر حالـة إلدارة اعتمادهـا الضـروري مـن وأنه الظروف، هذه

 .الالتأكد البيئي ظل في التقنية العالية

 العمـالء المتغيـرة، ورغبـات حاجـات لتغيـر لالسـتجابة وقـدراتها المنظمـات قابليـة تعزيـز 

 مـن خـالل وذلـك التسـويقية المنظمـة بقـدرات مهـاواهتما للعمـالء، تفضـيالت أيـة عـن والكشـف

 .عمالئها وبين بينها التفاعل عملية

متعـددة،  أسـواق وخـدماتها فـي منتجاتهـا عـرض علـى المنظمـات قـدرة زيـادة فـي مسـاهمتها 

 تغيـر ألي اإلسـتجابة سريعة المنظمة جعل وفي للعمالء، حقيقة قيمة توليد على وزيادة قدرتها

للمنظمـة  فـرص بتوليـد وتهـتم وبقائهـا، المنظمـات لنمـو مهمـة وهـي المتغيرة، في طلبات العمالء

 بـدائل ثالثـة هنـاك النمـو خيـارات مـن العديـد بـين ومن المجتمع، لطبقات نوعية الحياة لتحسين

  .المضافة القيمة وتوسيع الخدمة / والمنتج الجغرافية، أساسية تتمثل بالمناطق

  

  العربية واألجنبيةالدراسات السابقة ): 6ـ  2(

  الدراسات السابقة العربية) أ(

أثر المرونة اإلستراتيجية على أداء الشركات الصناعية " بعنوان )2007العواوده، (دراسة  ـ

  . "األردنية العاملة في السوق الدولي
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هــدفت لبيــان أثــر المرونــة االســتراتيجية علــى أداء الشــركات الصــناعية األردنيــة العاملــة 

 األردنيـة الصـناعية تكـّون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع الشـركات.. الـدولي، وتقـديرهفـي السـوق 

 )47( عمـان والبـالغ عـددها بورصـة فـي والمدرجـة الـدولي فـي السـوق العاملـة المسـاهمة العامـة

الوسـطى  مـن أعضـاء اإلدارة العليـا ومـن اإلدارة )101(الدراسة فقد تكونت من  أّما عّينة. شركة

الصــناعية األردنيــة المســاهمة العامــة العاملــة فــي الســوق الــدولي، والمدرجــة فــي لكــل الشــركات 

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين أبعـاد المرونـة . بورصة عمـان

االســـتراتيجية، ومؤشـــرات األداء الكلـــي، وكـــان أقواهـــا العالقـــة بـــين أبعـــاد المرونـــة االســـتراتيجية 

ووجــــود أثــــر ذي داللــــة معنويــــة ألبعــــاد المرونــــة االســــتراتيجية فــــي . لداخليــــةوكفــــاءة العمليــــات ا

  .مؤشرات األداء الكلي

  

جودة المعلومات وأثرها في تحقيق المرونة " بعنوان )2008والحوري،  النجار( دراسة ـ

  . "دراسة ميدانية في شركات صناعة األدوية األردنية: االستراتيجية

المعلومــــات فــــي تحقيــــق المرونــــة االســــتراتيجية فــــي شــــركات هــــدفت لتحديــــد أثــــر جــــودة 

تكـــّون مجتمـــع الدراســـة مـــن المـــديرين فـــي شـــركات صـــناعة األدويـــة . صـــناعة األدويـــة األردنيـــة

أّمـا . شـركات )7( األردنية المسـجلة فـي بورصـة عمـان فـي السـوق األول والثـاني، والبـالغ عـددها

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أن أبعـــاد . مـــديراً  )48(عّينـــة الدراســـة فقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

جـــودة المعلومـــات تـــؤثر بشـــكل إيجـــابي وبداللـــة معنويـــة علـــى المرونـــة االســـتراتيجية وبمســـاراتها 

  .الثالثة
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بعض متطلبات خفة الحركة اإلستراتيجية في ضوء " بعنوان )2010مصطفى، ( دراسة ـ

دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري شركة : اإلستراتيجيترابط أدوات تقاسم المعرفة وأبعاد التعّلم 

  . "آسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في العراق

هــدفت لبيــان طبيعــة العالقــة بــين التقاســم بالمعرفــة، والــتعّلم اإلســتراتيجي، وانعكــاس تلــك 

 )تنقلـةآسـيا سـيل لالتصـاالت الم(وقـد تـّم اختيـار شـركة . العالقة على خفـة الحركـة اإلسـتراتيجية

طبقـت الدراسـة علـى عينـة . كميدان للدراسة التي تشكل عينـة مـن قطـاع االتصـاالت فـي العـراق

فـردًا متمثلـين  )78(من األفراد العـاملين فـي مقـر الشـركة فـي محافظـة السـليمانية والبـالغ عـددهم 

 ،)ةالمــدير العــام، الــبعض مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، مــدراء األقســام، مــدير وحــدة أو ُشــعب: (بـــ

وقد توصلت الدراسة إلـى وجـود . فردًا منهم إلجراء المقابلة الشخصية )22(وقد اختارت الباحثة 

عالقات ارتباط بين تقاسم المعرفة والتعّلم اإلستراتيجي، وأن هناك عالقة تأثير لهذه العالقة فـي 

  .خفة الحركة اإلستراتيجية للشركة المبحوثة، ولو أنها جاءت بنسبة متباينة

  

أثر األصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في " بعنوان )2010الفيومي، (راسة د ـ

دراسة مقارنة على عينة من الجامعات األردنية الرسمية : ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة

  . "والخاصة

رأس المــــال (هــــدفت الدراســــة الحاليــــة إلــــى الكشــــف عــــن أثــــر األصــــول غيــــر الملموســــة 

فــي تحقيــق  )البشــري؛ ورأس المــال التنظيمــي؛ ورأس المــال العالقــاتي؛ ورأس المــال المعلومــاتي
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الميـــزة التنافســـية فـــي ظـــل تبنـــي معـــايير إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي الجامعـــات األردنيـــة الرســـمية 

من القيادات األكاديمية واإلدارية فـي الجامعـات ) 310( وقد تكونت عينة الدراسة من. والخاصة

وقد توصلت الدراسـة إلـى وجـود أثـر لألصـول غيـر الملموسـة المتضـمنة رأس .رسمية والخاصةال

المـــال البشـــري؛ ورأس المـــال التنظيمـــي؛ ورأس المـــال العالقـــاتي؛ ورأس المـــال المعلومـــاتي فـــي 

تحقيــق ميزتــي التميــز وســرعة االســتجابة فــي ظــل تبنــي معــايير إدارة الجــودة الشــاملة بالجامعــات 

 .اصةالرسمية والخ

  

دراسة : التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية" بعنوان )2012التلباني، (دراسة  ـ

  . "ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة

 بالميزة التنافسية االستراتيجي وعالقته التخطيط ممارسة واقع على التعرف إلى هدفت

 مجالس أعضاء تكونت عينة الدراسة من جميع. غزة محافظات في األدوية توزيع لشركات

 بصفتهم )74(عددهم  والبالغ محافظات غزة في األدوية توزيع شركات في والمديرين اإلدارة

 داللة ذات عالقة وقد بينت النتائج وجود. االستراتيجي التخطيط عملية عن المسؤولة الجهة

 داللة ذات التنافسية، ووجود عالقة الميزة وتحقيق االستراتيجي للبيئة التحليل بين إحصائية

 ذات عالقة ووجود .التنافسية الميزة وتحقيق التخطيط االستراتيجي عناصر توفر بين إحصائية

في  المتمثلة التنافسية الميزة وتحقيق االستراتيجي التخطيط ممارسة بين إحصائية داللة

  .للشركات موضوع الدراسة ).األقل التكلفة اإلبداع، التمايز،(
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دراسة : أثر التوجه اإلبداعي على تحقيق ميزة تنافسية" بعنوان )2012المطيري، (دراسة  ـ

  ".تطبيقية على البنوك التجارية الكويتية

هدفت الدراسة إلى أثر التوجه اإلبداعي على تحقيق ميزة تنافسية للبنوك التجارية 

الكويتية، وذلك بإعتماد متغيرات التوجه اإلبداعي المتضمنة النية لإلبداع، والبنية التحتية 

لإلببداع، وتأثير اإلبداع على تحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية الكويتية المتضمنة التميز 

تكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية الكويتية وبطريقة المسح الشامل . وسرعة اإلستجابة

أّما عّينة الدراسة فقد تضمنت العاملين بالبنوك التجارية الكويتية من . بنكاً  )11(والبالغ عددها 

منهج واستخدم الباحث ال. فرداً  )102(المستويات اإلدارية العليا والوسطى والبالغ عددهم 

الوصفي التحليلي وذلك من خالل استبانة تم تطويرها على مقاييس مجموعة من الكتاب 

ولتحقيق ذلك . والباحثين في مجال موضوعات الدراسة وذلك لقياس متغيرات الدراسة المبحوثة

استخدم العديد من األساليب اإلحصائية منها المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها . رتباط واإلنحدار المتعدد والبسيطومعامل اإل

وجود أثر ذو داللة إحصائية للنية باإلبداع والبنية التحتية لإلبداع وتأثير اإلبداع على تحقيق 

وأوصت الدراسة بضرورة قيام . )التميز ، اإلستجابة(الميزة التنافسية للبنوك التجارية الكويتية 

البنوك التجارية الكويتية بإعتماد أنماط جديدة ومعاصرة في إدارة العمليات التشغيلية وذلك 

لتحقيق تميز وتفوق على البنوك االجنبية العاملة في دولة الكويت، وضرورة اإلهتمام بإشراك 
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الرأي أثناء الندوات أو اإلجتماعات العاملين في البنوك التجارية الكويتية في التعليقات وٕابداء 

  .التي يعقدها البنك

  

: األعمال منظمات ريادة في اإلستراتيجية المرونة اثر" بعنوان )2012العطوي، (دراسة  ـ

صناعة  قطاع في العاملة والصغيرة المتوسطة الشركات مديري من عينة آلراء استطالعية دراسة

  ".النجف محافظة في اإلنشائية المواد

أبعادها  خالل من االستراتيجية المرونة تأثير مدى على التعرفهدفت الدراسة إلى 

 األعمال الصغيرة منظمات ريادةفي ) مرونة رأس المال، والمرونة السوقية والمرونة اإلنتاجية(

التوجه بالمبادرة، وٕانتهاز الفرص، وتحمل المخاطر، (أبعادها  خالل من ومتوسطة الحجم

 .اإلنشائية المواد صناعة قطاع في الشركات مديري الدراسة عينة شملت. )وتعظيم الموارد

استبانة، استرجع منها ) 36(االستبانة مصدرًا رئيسيًا في جمع البيانات، إذ وزعت  واستخدمت

وبعد إجراء عمليات التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى وجود أثر لمرونة رأس ). 31(

الحجم، وعدم وجود  ومتوسطة األعمال الصغيرة منظمات في ريادةالمال والمرونة اإلنتاجية 

وٕانتهت الدراسة . الحجم ومتوسطة األعمال الصغيرة تأثير للمرونة السوقية في ريادة منظمات

وخصائصه  السوق معرفة على الشركات ضرورة إهتمام مديري التوصيات أبرزها من بعدد

الشركات المنافسة والمتابعة المستمرة للتغيرات  علم باستراتيجيات على يكونوا المحتلفة وان

 .السياسية واإلقتصادية والتكنولوجية وغيرها من المتغيرات المؤثرة في عمل الشركات
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المرونة االستراتيجية كمتغير وسيط في تعزيز " بعنوان )2013وآخرون،  بني حمدان(دراسة  ـ

دراسة إختبارية على الخطوط : التكنولوجي التدريجيأثر التوجه الريادي اإلستباقي على اإلبداع 

  . "الجوية الملكية االردنية

هدفت لبيان أثر التوجه الريادي اإلستباقي على اإلبداع التكنولوجي التدريجي في شـركة 

الخطــــوط الجويــــة الملكيــــة األردنيــــة بوجــــود المرونــــة االســــتراتيجية المتضــــمنة؛ مرونــــة المــــوارد، 

مجتمع الدراسة كافة العاملين في شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية  شمل. ومرونة القدرات

موظفًا من اإلدارتين العليـا  )77(أّما عّينة الدراسة فقد تكونت من . من اإلدارات العليا والوسطى

وقد توصلت الدراسـة إلـى وجـود تـأثير ذو . والوسطى في شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية

للتوجـــه الريـــادي اإلســـتباقي علـــى اإلبـــداع التكنولـــوجي التـــدريجي بوجـــود المرونـــة  داللـــة معنويـــة

 .االستراتيجية في شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية

  

إختبار أثر المرونة االستراتيجية كوسيط لعالقة " بعنوان )2013إدريس والغالبي، (دراسة  ـ

دراسة إختبارية في شركات تصنيع األدوية البشرية : االستراتيجيةعدم التأكد البيئي باتخاذ القرارات 

  ."األردنية

هــدفت للكشــف عــن أثــر المرونــة االســتراتيجية كوســيط لعالقــة عــدم التاكــد البيئــي بإتخــاذ 

القــرارات االســتراتيجية فــي شــركات تصــنيع األدويــة األردنيــة البشــرية، مــن خــالل التعــرف علــى 

مجتمــع الدراســة علــى المــديرين العــاملين فــي شــركات تصــنيع  شــمل. مســتوى متغيــرات الدراســة

األدويــة األردنيــة البشــرية والمنتميــة إلــى إتحــاد منتجــي األدويــة األردنيــة البشــرية والبــالغ عــددها 
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عّينــة الدراســة فقــد تكّونــت مــن المــديرين العــاملين فــي شــركات صــناعة األدويــة  أّمــا. شــركة )13(

وقــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود تــأثير لمتغيــرات عــدم  ).180( ماألردنيــة البشــرية والبــالغ عــدده

علـــى اتخـــاذ القـــرارات االســـتراتيجية بوجـــود  )الحركيـــة ؛ العدائيـــة ؛ عـــدم التجـــانس(التاكـــد البيئـــي 

  .المرونة االستراتيجية

  

: اثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز المرونة اإلستراتيجية" بعنوان )2013الشماسين، (دراسة  ـ

  ."دراسة تطبيقية على شركة مناجم الفوسفات األردنية  المساهمة العامة المحدودة

هدفت الدراسة إلى بيان أثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز المرونة اإلستراتيجية في   

شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة، وقد تم بناء استبانة لغرض جمع 

تمع الدراسة من األفراد العاملين في شركة مناجم الفوسفات األردنية وتكون مج. البيانات

ممن يحتلون المراكز  )األبيض، الحسا، والشيدية( باإلدارة الرئيسية والمواقع الثالث التابعة لها

 والبالغ عددهم )مدير، مساعد مدير، مدير دائرة، مساعد مدير دائرة، ورؤساء األقسام( الوظيفية

د توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها وجود أثر ذي داللة وق. فرد )150(

االستشراف والرؤية ؛ التفكير بمنطق النظم ؛ الشراكة؛ ( إحصائية لعناصر الذكاء االستراتيجي

على تعزيز المرونة االستراتيجية في شركة مناجم  )α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة )والحدس

 .الفوسفات األردنية
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  الدراسات السابقة األجنبية) ب(

  

 Strategic learning in Germany’s largest" بعنوان )Hilse & Nicolai, 2004(دراسة  ـ  

companies: Empirical evidence on the role of corporate universities within 

strategy processes" .  

إلـــى توضـــيح المـــدى الـــذي تنتشـــر فيـــه الشـــركات الجامعيـــة وآليـــات تنظيمهـــا فـــي هـــدفت 

وقــد شــملت عينــة الدراســة مــن . ألمانيــا بالمقارنــة مــع المفهــوم النظــري لعمليــة اإلدارة االســتراتيجية

وتم استخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي مـن خـالل اسـتبانة . شركة جامعية ألمانية )1000(أكبر 

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى ضـــرورة ربـــط اســـتراتيجية . أعــدت خصيصـــًا لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة

  .الشركات الجامعية مع عملية التعلم االستراتيجي وصوًال لتحقيق االهداف بعيدة المدى

  

 Can Strategic Flexibility help Firms Profit" بعنوان )Yuan, et..al, 2010(دراسة  ـ  

from Product Innovation?" .  

علـى  )مرونـة المـوارد ومرونـة التنسـيق(هدفت لبيان األثـر الوسـيط للمرونـة االسـتراتيجية 

 مؤسسـة )850(تكـّون مجتمـع الدراسـة مـن . العالقة بين إبداع المنتج وأداء الشركات في الصين

. مؤسسـة صـينية )607( أّما عّينة الدراسة فقد تكّونت مـن. مدن صينية )8( صينية موزعة على

أداء وقد توصلت الدراسة إلى أن التـأثير الوسـيط لمرونـة المـوارد فـي العالقـة بـين إبـداع المنـتج و 
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الشركات في الصين كان تأثيرًا سلبيًا، فيما كان التأثير الوسيط لمرونة التنسيق في العالقـة بـين 

  .إبداع المنتج وأداء الشركات في الصين تأثيرًا إيجابياً 

 

 Achieving Sustained Innovation" بعنوان )Kekale, et..al, 2010(دراسة  ـ

Performance through Strategic Flexibility of New Product Development" .  

العالقـــة بـــين أداء اإلبـــداع وتطـــوير المنـــتج هـــدفت لبيـــان دور المرونـــة االســـتراتيجية فـــي 

شمل مجتمع الدراسة على مجموعة من الشركات والبـالغ عـددها . الجديد في عينة من الشركات

ُأســتراليا ؛ بلجيكــا ؛ الــدنمارك ؛ هولنــدا ؛ فنلنــدا ؛ : شــركة فــي مجموعــة مــن الــدول وهــي )200(

 ونـت مـن مـديري هـذه الشـركات والبـالغ عـددهمعّينة الدراسة فقد تكّ  أّما. أسبانيا ؛ النرويج وتركيا

وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن المرونــة االســتراتيجية تلعــب دورًا أساســيًا فــي تعزيــز . مــدير )200(

  .العالقة بين اإلبداع وتطوير المنتج الجديد في الشركات المبحوثة

      

 Fast Adaptation, Strategic Flexibility and" بعنوان )Li, et..al, 2011(دراسة  ـ  

Entrepreneurial Roles" .  

هــدفت الختبــار أثــر التوجــه الريــادي علــى ســرعة التغيــر االســتراتيجي، باإلضــافة لبيــان 

فــي تعزيــز أثــر التوجــه  )مرونــة المــوارد ومرونــة التنســيق(التــأثير الوســيط للمرونــة االســتراتيجية 

أربعـــة  شـــركة فـــي )500(تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن . الريـــادي علـــى ســـرعة التغيـــر االســـتراتيجي

. شركة من الشركات مجتمع الدراسـة )351(عّينة الدراسة فقد تكّونت من  أّما .مقاطعات صينية
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ـــــؤثر بشـــــكل إيجـــــابي علـــــى ســـــرعة التغيـــــر  وقـــــد توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى أن التوجـــــه الريـــــادي ي

االســـتراتيجي، وأن التـــأثير الوســـيط لمرونـــة المـــوارد علـــى العالقـــة بـــين التوجـــه الريـــادي وســـرعة 

ة، فيمــا كــان التــأثير الوســيط لمرونــة التنســيق علــى العالقــة بــين التغيــر االســتراتيجي جــاءت ســلبي

التوجــه الريــادي وســرعة التغيــر االســتراتيجي إيجــابي، وأن التوجــه الريــادي والمرونــة االســتراتيجية 

  .يُعدان سببان مهمان لسرعة التغير

 Strategic Learning"بعنوان  )Jitnom & Ussahawanitchakit, 2010( دراسة ـ

Capability, Firm Performance and Sustainable Growth: An Empirical Study of 

Auto Spare Part Maunfacturing  Businesses in Thailand ."  

 هدفت إلى بيان اإلرتباط بين قدرات التعلم االستراتيجي والنمو المستدام ألعمال مصنع  

Auto Spare Part  تايالند من خالل فعالية المرونة التشغيلية، واإلستجابة للذكاء واالداءفي .

ولتحقيق اهداف الدراسة بشقيها النظري والعملي تم اللجوء إلى المضامين النظرية المرتبطة 

 بمتغيرات الدراسة باإلضافة إلى استخدام االستبانة والتي بلغ عدد المستجيبين ما مجمله

اسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن قدرات التعلم االستراتيجي تؤثر وقد توصلت الدر ). 211(

إيجابيًا على األداء بشكليه المباشر وغير المباشر، وأن االداء يرتبط بعالقة إيجابية مع النمو 

  . المستدام
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 :Unmasking the capability of strategic learning"بعنوان  )Sirén, 2012( دراسة ـ

a validation study."  

هدفت إلى تطوير مقياس متعدد األبعاد لعملية التعلم االستراتيجي ومن ثم إختباره 

شركة برمجيات ) 206( ولتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع البيانات من. لتحديد مدى صالحيته

ت وقد توصل. فلندية، وتم استخدام أنموذج المعادلة البنائية للتحقق من المقياس المطور

مقياس للتعلم االستراتيجي متضمنًا أربعة أبعاد رئيسة هي توليد المعرفة  الدراسة إلى بناء

االستراتيجية ؛ توزيع المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة 

  .فقرة) 19(االستراتيجية و

  

 Strategic Flexibility, Entrepreneurial Orientation and" بعنوان )Yu, 2012(دراسة  ـ

Firm Performance: Evidence from Small and Medium-sized Business (SMB) in 

China" .  

هدفت الختبار أثر التوجـه الريـادي علـى أداء الشـركات المتوسـطة والصـغيرة الحجـم فـي 

الصين، باإلضافة إلى أثر بيان التوجه الريادي على أداء الشركات المتوسـطة والصـغيرة الحجـم 

 )500(شمل مجتمع الدراسة علـى . في الصين بوجود المرونة االستراتيجية والحساسية التنافسية

أّمـا عّينـة الدراسـة  .مـدن ضـمن ثـالث في صناعة التكنولوجيا في شرق الصين، والواقعةشركة تعمل 

وقـد . شـركة )192( وتـم الحصـول علـى إسـتجابات، فقد تكونت من المـديرين التنفيـذيين والعـامين
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توصــلت الدراســة إلــى أن المرونــة االســتراتيجية والحساســية التنافســية تلعــب دورًا فــي أثــر التوجــه 

  .لى أداء الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في الصينالريادي ع

  

 Competitive advantage impacts of direct"بعنوان  )Tai, 2013( دراسة ـ

procurement management capabilities and Web-based direct procurement 

system."  

وقدرات تكنولوجيا هدفت الدراسة إلى بيان االثر المباشر لقدرات إدارة المشتريات 

. المعلومات المستمدة من أنظمة المشتريات المباشرة على شبكة االنترنت على الميزة التنافسية

 أّما عّينة الدراسة فقد تكونت من. تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية في تايوان

يلي وذلك من واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحل. شركة صناعية تعمل في تايوان )128(

ولتحقيق ذلك استخدم العديد من األساليب . متغيرات الدراسة المبحوثة خالل استبانة لقياس

. اإلحصائية منها المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل اإلرتباط وتحليل المسار

ات التنسيق وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن قدرات كفاءة العملية وقدر 

تساهم بشكل معنوي في تحقيق الميزة التنافسية، وأن قدرات تكنولوجيا المعلومات المستمدة من 

أنظمة المشتريات المباشرة على شبكة االنترنت ال تربط مع الميزة التنافسية كما أن قدرات 

ات على شبكة تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التأثر المباشر ألنظمة المشتري

وأوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بتعزيز اإلدراك لفوائد أنظمة المشتريات المباشرة . االنترنت

  .على شبكة االنترنت لدى العاملين في الشركات محل الدراسة
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 Talent Management and"بعنوان  )Alma'aitah, et..al, 2013(دراسة   ـ

Competitive Advantage: The Moderating Effect of Knowledge Integration."  

هدفت الدراسة إلى إختبار أثر إدارة الموهبة على الميزة التنافسية، باإلضافة إلى تحليل 

تكون . دور التكامل المعرفي كمتغير ُمعدل في العالقة بين إدارة الموهبة والميزة التنافسية

 )30(ان لألوراق المالية من أصل أكبر شركة مسجلة في سوق عم )15(مجتمع الدراسة من 

 )235(أّما عّينة الدراسة فقد تضمنت العاملين في الشركات المحددة والبالغ عددهم . شركة

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل استبانة لقياس متغيرات . موظف

اإلحصائية منها المتوسطات ولتحقيق ذلك استخدم العديد من األساليب . الدراسة المبحوثة

وقد توصلت الدراسة إلى . الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل اإلرتباط واإلنحدار الهيكلي

العديد من النتائج أبرزها أن الميزة التنافسية ترتبط بشكل إيجابي بإدارة الموهبة من جهة 

بأن التكامل المعرفي ُيعدل  والتكامل المعرفي من جهة أخرى، باإلضافة إلى أن النتائج كشفت

وأوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام . بشكل إيجابي العالقة بين إدارة الموهبة والميزة التنافسية

بالتكامل المعرفي في منظمات األعمال لما له من دور في تعزيز العالقة بين إدارة الموهبة 

  .والميزة التنافسية للشركات محل البحث والدراسة
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 Examining the Impact of Strategic"بعنوان  )Idris & AL-Rubaie, 2013( دراسة ـ

Learning on Strategic Agility".  

هدفت إلى إختبار أثر التعلم اإلستراتيجي بأبعاده على الخفة اإلستراتيجية في شركة 

ألقسام مستجيبًا من المديرين ورؤساء ا )47(وقد تكونت عينة الدراسة من . ألبا هاوس باألردن

وقد . وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة. والمهندسين ومشرفي اإلنتاج

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثر دال إحصائيًا للتعلم اإلستراتيجي 

على ) تيجيةتوليد المعرفة اإلستراتيجية؛ توزيع المعرفة اإلستراتيجية؛ تنفيذ المعرفة اإلسترا(

  .الخفة اإلستراتيجية لشركة ألبا هاوس في األردن

 

 Developing a Measure of Competitive"بعنوان  )Sigalas, et..al, 2013( دراسة ـ

Advantage".  

تطوير مقياس للميزة التنافسية من خالل تحديد تناول مفاهيمها ومن ثم هدفت إلى 

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بمراجعة . تحديد تعريف مالئم ووضع مؤشرات لقياسها

نظرية لمضامين الميزة التنافسية باإلضافة إلى إجراء مقابلة ودراسة مسحية عبر تطوير مقياس 

وقد توصلت الدراسة إلى تحديد مقياس مالئم . س الميزة التنافسيةلتحديد مدى مالئمته لقيا

إستغالل الفرص المتاحة في السوق، للميزة التنافسية متضمنًا ثالثة مؤشرات للقياس هي  

   .وٕالغاء األثر السلبي لتهديدات المنافسين وتخفيض التكاليف
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  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة): 7ـ  2(

  :أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يمكن تلخيصه، باآلتيإن 

إختلفت اهداف الدراسات السابقة العربية منها واالجنبية من حيث : من حيث هدف الدراسة 

العالقة والتأثير المباشر وغير المباشر، فيما تعنى الدراسة الحالية بالتعرف على أثر التعلم 

تحقيق الميزة التنافسية وٕاختبار الدور الوسيط للمرونة االستراتيجية في تعزيز االستراتيجي في 

  .هذا األثر في شركات التأمين األردنية

تعددت المتغيرات التي تم قياسها في الدراسات السابقة العربية : من حيث متغيرات الدراسة 

المرونة االستراتيجية إلى  اسقيمنها واألجنبية، أما في الدراسة الحالية فسوف تلجأ الباحثة في 

أما ما يرتبط ). Li, et..al, 2008(بعدين مرونة الموارد ومرونة القدرات باالستناد إلى ما حدده 

وفيما ). Sirén, 2012: 497-517( بقياس التعلم االستراتيجي فسوف تستند الباحثة على رأي

 .)Sigalas, et..al, 2013: 320-342(يتعلق بأبعاد الميزة التنافسية فسيتم اإلعتماد على 

إذ يالحظ من الدراسات السابقة تعدد بيئات التطبيق فمنها كانت : من حيث بيئة التطبيق 

في البيئة العربية من جهة ومن جهة اخرى طبقت في صناعة الخدمات والصناعات اإلنتاجية، 

فقد تم التطبيق على بيئة أما في الدراسة الحالية . وكذلك الحال بالنسبة للدراسات األجنبية

 .األردن وخصوصًا بيئة شركات التأمين االردنية ذات الطابع الخدمي
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  الـفـصل الثالث 

  )الطريقة واإلجراءات(منهجية الدراسة 

   المقدمــــــــة: )1ـ  3(

  نوع وطبيعة الدراسة : )2ـ  3(

  منهج الدراسة : )3ـ  3(

  مجتمع الدراسة : )4ـ  3(

  وحدة التحليل: )5ـ  3(

  وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد وحدة المعاينة والتحليل: )6ـ  3(

  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات: )7ـ  3(

  المعالجات اإلحصائية المستخدمة: )8ـ  4(

  صدق أداة الدراسة وثباتها: )9ـ  4(
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   المقدمــــــــة): 1ـ  3(

  

أثر المرونة االستراتيجية في العالقـة بـين هدفت الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى بيان 

  .التعلم االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية

وعليــه، فــإن الفصــل الحــالي يتضــمن مــنهج الدراســة المتبــع، ومجتمــع الدراســة وعينتهــا،   

المتغيـــــرات الديمغرافيـــــة لوحــــدة المعاينـــــة والتحليـــــل، وأدوات ووحــــدة المعاينـــــة والتحليـــــل ووصــــف 

الدراســـة ومصـــادر الحصـــول علـــى البيانـــات والمعلومـــات، والمعالجـــات اإلحصـــائية المســـتخدمة 

  .وكذلك فحص صدق أداة الدراسة وثباتها

  

  نوع وطبيعة الدراسة): 2ـ  3(

مـن  )Explanatory(من حيث الطبيعة، وٕايضاحية  )Empirical(تعتبر هذه الدراسة تطبيقية 

. بـين المتغيـرات) Causal and Effect(حيث الغرض حيث تعمـل علـى اكتشـاف السـبب واألثـر 

ألنهــا تجــري فــي البيئــة  ،)Non Contrived(أمـا مــن حيــث تخطــيط الدراســة فهــي غيــر مخططــة 

-Cross( اســــة مقطعيــــةالطبيعيــــة للمنظمــــات دون تــــدخل الباحــــث، أمــــا األفــــق الزمنــــي فهــــي در 

Sectional( وأخيــــرًا نســــتطيع إعتبــــار هــــذه الدراســــة . حيــــث تجــــري علــــى عينــــة فــــي وقــــت واحــــد

  .إيضاحية لمحاولتها الوصول إلى السبب والنتيجة بين متغيرات الدراسة
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  منهج الدراسة): 3ـ  3(

. ليليــةتــم اتبــاع المــنهج الوصــفي التحليلــي، إذ تعتبــر الدراســة الحاليــة دراســة وصــفية تح

الــتعلم االســتراتيجي والمرونــة االســتراتيجية فهــي وصــفية للوقــوف علــى طبيعــة مضــامين كــل مــن 

أثـــــر المرونـــــة وهـــــي تحليليـــــة للتعـــــرف علـــــى . شـــــركات التـــــأمين األردنيـــــةفـــــي  والميـــــزة التنافســـــية

االســتراتيجية فــي العالقــة بــين الــتعلم االســتراتيجي وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي شــركات التــأمين 

  . األردنية

    

  مجتمع الدراسة ): 4ـ  3(

  

الدراسة من شركات التأمين األردنية فقط والواقعة ضمن العاصمة  مجتمع تكون

  .)1ـ  3(هو موضح بالجدول ). 20(االردنية عمان والبالغ عددها 
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  )1ـ  3(الجدول 

  شركات التأمين األردنية عينة الدراسة

 بالمليون ديناررأس المال   سنة التأسيس  الشركة ت

 30 1951 التأمين األردنية  1

  4  1958 ميتاليف اليكو 2

  21  1962  الشرق االوسط للتأمــين  3

  8  1965  التأمين الوطنية  4

  8  1972  المتحدة للتأمـين  5

  21  1973  المنارة للتأمـين  6

  8  1975  التأميـن العربيــة ـ األردن  7

  8  1975  القدس للتأمـين  8

  10  1976  العربي للتأمـينالنسر   9

  8  1976  دلتا للتأمـين  10

  8  1980  اليرموك للتامين  11

  4  1980  األراضي المقدسة للتأمـين  12

  4  1980  فيالدلفيا للتأمـين  13

  8  1980  العرب للتأمين على الحياة والحوادث  14

  8  1985  االتحاد العربي الدولي للتأمين  15



  - 68 - 

 

  4  1996  الضامنون العــرب  16

  18  1996  االردن الدولية للتأمـين  17

  9  1996  العربية االردنية للتأمين  18

  17.5  1996  الشرق العربي للتأمـين  19

  24  2008  األولى للتأمين  20

 

  وحدة التحليل): 5ـ  3(

  

من المديرين من المستويات اإلدارية العليا  )الفئة المستهدفة(تمثلت وحدة التحليل 

وقد تم . فرد )220(الدراسة والبالغ عددهم  مجتمعوالوسطى والدنيا العاملين في الشركات 

وبعد . %)87.72(بنسبة  )193(إستبانة على وحدة التحليل، استرجع منها  )220(توزيع 

استبانة لعدم  )12(فحص االستبانات لبيان مدى صالحيتها للتحليل اإلحصائي، استبعد منها 

وبهذا يصبح إجمالي عدد االستبانات الصالحة لعملية . صالحيتها لعملية التحليل اإلحصائي

من إجمالي عدد االستبانات %) 93.78(استبانة بنسبة  )181(التحليل اإلحصائي 

  .)2 ـ 3(ا هو موضح بالجدول وكم. المسترجعة
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  )2ـ  3(الجدول 

  عدد االستبانات الموزعة والمسترجعة

  اإلدارة ت
عدد االستبانات 

  الموزعة

عدد االستبانات 

  المسترجعة

عدد االستبانات 

 الصالحة للتحليل

1 

 27 29 40 العليا

 61 67  80  الوسطى

 93 97  100  الدنيا

  181  193  220  المجموع

 

  التحليل وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد وحدة : )6ـ  3(

  

المتغيـرات الديمغرافيـة ) 7 ـ 3(، ) 6 ـ 3(، ) 5 ـ 3(،  )4 ـ 3(،  )3 ـ 3(توضـح الجـداول   

والمسـتوى ؛ والمؤهل العلمي ؛ وعدد سنوات الخبرة ؛  والعمر؛  الجنس(التحليل من حيث لوحدة 

  .)اإلداري

من أفراد وحدة التحليل هم  %60أن  )3 ـ 3(فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول 

  . هم من اإلناث %40من الذكور، وما نسبته 
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  )3ـ  3(الجدول 

  يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير الجنس

 (%) النسبة المئوية  التكرار  الفئة المتغير

 الجنس
 60 109 ذكر

 40 72  أنثى

 100 181  المجموع

  

 30من أفراد وحدة التحليـل هـم ممـن تقـل أعمـارهم عـن  %18أن  )4 ـ 3(ويبين الجدول 

سـنة،  35إلى أقـل مـن  30من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  %23سنة، وأن 

إلـى أقـل  35من أفراد وحدة التحليل هم ممـن تتـراوح أعمـارهم مـن  %26كما أظهرت النتائج أن 

إلـى أقـل مـن  40من أفـراد وحـدة التحليـل هـم ممـن تتـراوح أعمـارهم مـن  %21وأن سنة،  40من 

سـنة فـأكثر مـا  45وأخيـرًا، تبـين أن نسـبة افـراد وحـدة التحليـل ممـن تزيـد أعمـارهم عـن سنة،  44

   %.12مجمله 
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  )4ـ  3(الجدول 

  يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير العمر      

 (%) النسبة المئوية  التكرار  الفئة المتغير

 العمر 

 18 33 سنة 30 من أقل

 23 41 سنة 35أقل من   – 30 من

  26 47 سنة 40أقل من   –35 من

 21 39  سنة 44 أقل من –40 من

  12  21    سنة فأكثر 45

 100 181  المجموع

  

من من أفراد وحدة التحليل هم من حملة  %56أن ) 5 ـ 3(كما يوضح الجدول   

من افراد وحدة التحليل هم من حملة درجة  %12شهادة البكالوريوس في إختصاصاتهم، وأن 

درجة الدبلوم في إختصاصاتهم، كما بينت النتائج أن نسبة افراد وحدة التحليل من حملة 

  . %32  الدراسات العليا في إختصاصاتهم
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  )5ـ  3(الجدول 

  توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير المؤهل العلمييوضح 

 (%) النسبة المئوية  التكرار  الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 12 21 دبلوم 

 56 102 بكالوريوس

 32 58  دراسات عليا

 100 181  المجموع

  

  

أن  )6 ـ 3(وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة، فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول   

 5هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن من أفراد وحدة التحليل  %18ما نسبته 

سنوات،  10ـ أقل من  5هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  %31وأن سنوات، 

سنة، واخيرًا، تبين  15ـ أقل من  10هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  %34وأن 

سنة  15 أكثر من ممن لديهم خبرةأفراد وحدة التحليل أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من 

  .%17بلغت 
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  )6ـ  3(الجدول 

  يوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 (%) النسبة المئوية  التكرار  الفئة المتغير

 عدد سنوات الخبرة

 18 33 سنوات 5 من أقل

 31 56 سنوات 10أقل من   – 5 من

  34 61 سنة 15أقل من   –10 من

 17 31  سنة 15أكثر من 

 100 181  المجموع

  

فقد ) 7 ـ 3(وكما هو موضح بالجدول  بالمستوى اإلداريوبما يرتبط بمتغير  وأخيرًا،

من  %34، وأن العامين ومساعديهم من أفراد وحدة التحليل هم من المديرين %15تبين أن 

من افراد وحدة التحليل هم من  %51مديري الوحدات والدوائر، وأن افراد وحدة التحليل هم من 

  .رؤساء األقسام والمشرفين
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  )7ـ  3(الجدول 

  المستوى اإلدارييوضح توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير 

 (%) النسبة المئوية  التكرار  الفئة المتغير

 المستوى اإلداري

مدير عام، مساعد مدير ( إدارة عليا

 )عام
27 15 

 34 61  )مدير وحدة، مدير دائرة( إدارة وسطى

  51 93  )رئيس قسم، مشرف( إدارة دنيا

 100 181  المجموع

  

  

  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات: )7ـ  3(

  

إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع  ةالباحث تلتحقيق أهداف الدراسة لجأ

  :المعلومات، وهما

في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى  ةالباحث تالمصادر الثانوية، حيث توجه

مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، 

والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، 

 من اللجوء للمصادر ةهدف الباحث وكان. والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة
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 وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في األسس والطرق العلمية على التعرف في الدراسة، الثانوية

  .حدثت في موضوعات الدراسة الحالية التي المستجدات آخر عن تصور عام أخذ

جمع  المصادر االولية، لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى

بتطويرها كاداة رئيسية للدراسة، والتي  ةالباحث تالبيانات األولية من خالل االستبانة التي قام

شملت على عدد من العبارات عكست أهداف الدراسة وأسئلتها، والتي قام المبحوثون باإلجابة 

، بحيث أخذت كل إجابة Five Likert Scaleعليها، وتم إستخدام مقياس ليكرت الخماسي 

   SPSSوألغراض التحليل تم استخدام البرنامج اإلحصائي . همية نسبيةأ

 :وتضمنت اإلستبانة أربعة أجزاء، هي  

متغيـرات  )5(الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسـة مـن خـالل : الجزء األول

لغــرض  )اإلداريالجــنس ؛ والعمــر ؛ والمؤهــل العلمــي ؛ وعــدد ســنوات الخبــرة ؛ والمســتوى (وهــي 

  . وصف خصائص وحدة المعاينة والتحليل

توليـد المعرفـة (أبعـاد رئيسـة، وهـي  أربعـةعبـر  التعلم االسـتراتيجيتضمن مقياس :  الجزء الثاني

توزيــــــع المعرفــــــة االســــــتراتيجية، تفســــــير المعرفــــــة االســــــتراتيجية وتنفيــــــذ المعرفــــــة ، االســــــتراتيجية

  :سمة على النحو اآلتيفقرة لقياسها، مق )18(و )االستراتيجية

  التعلم االستراتيجي
توليد المعرفة 

  االستراتيجية

توزيع المعرفة 

  االستراتيجية

تفسير المعرفة 

  االستراتيجية

تنفيذ المعرفة 

  االستراتيجية

  

  4  5  5  4  عدد الفقرات
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 ترتيب الفقرات

  حسب االستبانة
  18ـ  15  14ـ  10  9ـ  5  4ـ  1

  

  

مرونـة المــوارد (مــا، وهبعــدين رئيسـيينعبـر  المرونـة االســتراتيجيةتضـمن مقيــاس :  الجـزء الثالــث

  :لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي اتفقر  )8(و )ومرونة القدرات

  مرونة القدرات  مرونة الموارد   المرونة االستراتيجية

  

  4  4  عدد الفقرات

  

ترتيب الفقرات حسب 

  االستبانة
  26ـ  23  22ـ  19

  

إسـتغالل الفـرص (تضـمن مقيـاس الميـزة التنافسـية عبـر ثالثـة أبعـاد رئيسـة، وهـي :  الجزء الرابـع

فقـرات لقياسـها، مقسـمة  )9(و )تهديدات المنافسـين وتخفـيض التكـاليفمواجهة المتاحة بالسوق، 

  :على النحو اآلتي

  الميزة التنافسية
إستغالل الفرص 

  المتاحة بالسوق

مواجهة تهديدات 

  المنافسين
  تخفيض التكاليف

  

  3  3  3  عدد الفقرات

  

ترتيب الفقرات حسب 

  االستبانة
  35ـ  33  32ـ  30  29ـ  27
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 Five Likert Scaleمقيـاس ليكـرت الخماسـي وفـق  )5ـ  1(وتـراوح مـدى االسـتجابة مـن   

  :كاألتي
  

  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  بدائل اإلجابة

 أوافقال 

على 

  اإلطالق
  

 )1( )2( )3( )4( )5( الدرجة

  

ليكــرت فقــرة بمقيــاس  )35(وبشــكلها النهــائي مــن  )أداة الدراســة(وبهــذا تكونــت اإلســتبانة   

  .Five Likert Scaleالخماسي 

  

  المعالجات اإلحصائية المستخدمة): 8ـ  3(

  

إلى الرزمة اإلحصائية  ةالباحث تلإلجابة عن أسئلة الدراسة وٕاختبار فرضياتها لجأ

 ـاإلصدار الحادي والعشرين  Statistical Package for Social Sciencesللعلوم اإلجتماعية 

SPSS Ver.21  باإلضافة إلى استخدام برنامج تحليل المسارAmos Ver.21  المدعم ببرنامج

  : من خاللهما بتطبيق األساليب التالية ةالباحث توقد قام. الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية

  :أساليب اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة
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بهدف تحديد مؤشرات القياس  Frequencies & Percentالتكرارات والنسب المئوية  

 .المعتمدة في الدراسة وتحليل خصائص وحدة المعاينة والتحليل ديموغرافياً 

ستوى إستجابة أفراد وحدة المعاينة لتحديد م Arithmetic Meanالمتوسطات الحسابية  

 .عن متغيراتهاوالتحليل 

لقياس درجة تباعد إستجابات أفراد وحدة  Standard Deviation اإلنحراف المعياري 

 .المعاينة والتحليل عن وسطها الحسابي

معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة، والذي تم  

 :لمعادلة التاليةإحتسابه وفقًا ل

 

  :وبناء على ذلك يكون

  2.33 أقل من ـ 1 األهمية المنخفضة من

   3.66 لغايةـ  2.33 األهمية المتوسطة  من

  .فأكثر 3.67 األهمية المرتفعة  من

  :أساليب اإلحصاء اإلستداللي، والمتضمنة
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الـــذي يعـــد أحـــد تطبيقـــات أنمـــوذج  Confirmatory Factor Analysisالتحليـــل التوكيـــدي  

وبعكــــس التحليــــل العــــاملي االستكشــــافي  Structural Equation Modelالمعادلــــة البنائيــــة 

Exploratory Factor Analysis   يتيح التحليل العاملي التوكيدي الفرصة لتحديد وٕاختبار صحة

ل اإلجـراءات المتبعـة نماذج معينة للقياس، والتي يتم بناؤها في ضوء أسس نظرية سابقة، وتتمث

في التحليـل العـاملي التوكيـدي فـي تحديـد األنمـوذج المفتـرض ـ األنمـوذج البنـائي ـ والـذي يتكـون 

 .أو المتغيرات غير المقاسة والمتغيرات المقاسة Latent Variablesمن المتغيرات الكامنة 

ومقـــدار  )نةاالســـتبا(لقيـــاس ثبـــات أداة الدراســـة   Cronbach Alphaمعامـــل كرونبـــاخ ألفـــا 

 .ودرجة مصداقية اإلجابات عن فقرات االستبانة. اإلتساق الداخلي لها

 Toleranceواختبــار التبـاين المســموح  Variance Inflation Factorمعامـل تضـخم التبــاين  

 .بين المتغيرات المستقلة Multicollinearityللتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط 

وذلــك للتحقــق مــن معنويــة فقــرات اإلســتبانة  One sample T-testلعينــة واحــدة  Tإختبــار  

 .المعدة مقارنة بالوسط الفرضي

وذلـك للتحقـق مـن أثـر مجموعـة  Multiple Regression analysisتحليـل اإلنحـدار المتعـدد  

 .من المتغيرات المستقلة على متغير تابع واحد

لتحقـق مـن تـأثير متغيـر وذلـك ل Simple Regression analysis تحليـل اإلنحـدار البسـيط  

 . مستقل واحد على متغير تابع واحد
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أثــر المرونــة االســتراتيجية فــي علــى وذلــك للتعــرف  Amosتحليــل المســار باســتخدام برنــامج  

 .العالقة بين التعلم االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية

 

  صدق أداة الدراسة وثباتها): 9ـ  3(

  أداة الدراسة صدق): 1ـ  9ـ  3(

  الصدق الظاهري): 1ـ  1ـ  9ـ  3(

   

 أعضاء من أستاذاً  )5(من  تألفت المحكمين من مجموعة على االستبانة عرض تم

، )1(رقم  بالملحق األعمال والتسويق وأسماء المحكمين إدارة في متخصصين الهيئة التدريسية

المقترحات  في ضوء وتعديل حذف من يلزم وتم إجراء ما المحكمين آلراء تمت االستجابة وقد

  ).2(صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم  في االستبيان وبذلك خرج المقدمة،

  

  صدق البناء): 2ـ  1ـ  9ـ  3(

  

بإجراء  ةالباحث توبشكلها األولي، قام) ة الدراسةأدا( إذ انه قبل القيام بتطبيق اإلستبانة

وذلك للتحقق من الصدق البنائي ، Confirmatory Factor Analysis التحليل العاملي التوكيدي

للمقياس، إذ تتمثل اإلجراءات المتبعة في التحليل العاملي التوكيدي في تحديد األنموذج 

أو  Latent Variables والذي يتكون من المتغيرات الكامنة )البنائي األنموذج( المفترض



  - 81 - 

 

هى تمثل األبعاد و Variables  Exogenous الخارجيةالمتغيرات  المتغيرات غير المقاسة أو

المفترضة للمقياس، ومنها تخرج أسهُم متجهة إلى النوع الثاني من المتغيرات والتي تعرف 

والتي  Endogenous Variables بالمتغيرات المقاسة أو المتغيرات التابعة أو المتغيرات الداخلية

د الخاصة بكل عامل عام، وهنا يفترض أن العبارات تمثل العبارات الخاصة بكل بعد أو األبعا

وفي حالة أن التحليل العاملي  ).507- 504، 2000 صالح الدين،( مؤشرات للمتغيرات الكامنة

التوكيدي حقق األنموذج المفترض للمقياس مؤشرات جودة المطابقة المقبولة فإنه يمكن الحكم 

يل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية على صدق عباراته، أو صدق أبعاده في حالة التحل

وفي ضوء األوزان اإلنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع على المتغير 

وكذلك يمكن الحكم ) 0.4( الكامن يمكن تحديد قيمة معينة يتم رفض التشبعات التي تقل عن

الوزن ( داللة الفرق بين تأثير العبارةعلى صدق العبارات في ضوء النسبة الحرجة وتشير إلى 

وعند إجراء التحليل العامل ). Hair, et..al, 2010: 116( والتأثير الصفري) اإلنحداري

بعد إجراء بعض  Chi2 بأبعاده، أظهرت النتائج أن قيمة التعلم االستراتيجيالتوكيدي لمتغير 

وهي دالة عند ، )225.960( غتبلالعالقات بين مؤشرات قياس متغيرات التعلم االستراتيجي 

والتي  Minimum Discrepancy وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض). α ≤ 0.05( مستوى

ما يعكس  وهو) DF )1.965 على درجات الحرية Chi2 هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة

 من الحد األدنى للتناقض أن قيمة )Arbuckle )2008 مستوى المواءمة الجيد، حيث إقترح

 وبلغت قيمة. كحد أعلى) 5( كحد أدنى والقيمة) 1( المفترض أن تتراوح ما بين القيمة
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Goodness of Fit Index )GFI (وهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته )وهو مقارب ) 0.882

 وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن). المواءمة التامة( الصحيح لقيمة الواحد

Comparative Fit Index  )CFI) (0.921 (وبلغ الجذر . وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي

)RMSEA) (0.073 (وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات . وهي مقاربة لقيمة الصفر

 0.4( تجاوزت النسبة المحددة وهي، حيث أن معامالت الصدق التعلم االستراتيجيمقياس 

  .)1ـ  3( وكما هو موضح بالشكل. )عادة
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  )1ـ  3( الشكل

  للتعلم االستراتيجي بأبعادهالتحليل العاملي التوكيدي 
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ألبعاد  Average Variance Extractedوقد بلغت قيمة متوسط اإلختالف المستخلص 

لتوزيع المعرفة االستراتيجية  )0.511(و) 0.598(للتعلم االستراتيجي لتوليد المعرفة االستراتيجية 

لتنفيذ المعرفة االستراتيجية، وقد بلغت قيم  )0.534(لتفسير المعرفة االستراتيجية و )0.588(و

على  )0.819(و )0.877(؛  )0.837(؛ ) Composite Reliability )0.796الثبات المركب 

الثبات المركب باإلشارة إلى أن قيمة  )Hair, et..al, 2010(وهو ما اكد عليه . التوالي

Composite Reliability  متوسط اإلختالف وأن قيمة  )0.70(من المفترض أن تتجاوز

  ).0.50(المفترض أن تتجاوز من  Average Variance Extractedالمستخلص 

 بلغت Chi2 أن قيمة للمرونة االستراتيجيةكما أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي 

 وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض). α ≤ 0.05( وهي دالة عند مستوى، )20.351(

Minimum Discrepancy والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2 على درجات الحرية 

DF )1.454 (مستوى المواءمة الجيد، حيث إقترحما يعكس  وهو Arbuckle )2008( أن قيمة 

كحد ) 5( كحد أدنى والقيمة) 1( المفترض أن تتراوح ما بين القيمة من الحد األدنى للتناقض

 وهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته) Goodness of Fit Index )GFI وبلغت قيمة. أعلى

وبنفس السياق بلغ مؤشر ). المواءمة التامة( الصحيح وهو مقارب لقيمة الواحد) 0.973(

وهو مقارب إلى قيمة الواحد ) Comparative Fit Index  )CFI) (0.990 المواءمة المقارن

 Root Mean Square Error of وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي. صحيح

Approximation )RMSEA) (0.050 (وهذا يؤشر جودة المطابقة . وهي مقاربة لقيمة الصفر



  - 85 - 

 

، حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المرونة االستراتيجيةوصدق فقرات مقياس 

  .)2ـ  3( وكما هو موضح بالشكل. )0.4( المحددة وهي

  

  )2ـ  3( الشكل

  بأبعادها للمرونة االستراتيجيةالتحليل العاملي التوكيدي 

  

ألبعاد  Average Variance Extractedوقد بلغت قيمة متوسط اإلختالف المستخلص 

لمرونة القدرات، وقد بلغت قيم الثبات  )0.601(لمرونة الموارد و) 0.638(المرونة االستراتيجية 

 ,Hair(وهو ما اكد عليه . على التوالي )0.865(؛ ) Composite Reliability )0.875المركب 
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et..al, 2010(  الثبات المركب باإلشارة إلى أن قيمةComposite Reliability  من المفترض أن

من  Average Variance Extractedمتوسط اإلختالف المستخلص وأن قيمة  )0.70(تتجاوز 

  ).0.50(المفترض أن تتجاوز 

  

 بلغت Chi2 واخيرًا، أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي للميزة التنافسية أن قيمة

 وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتناقض). α ≤ 0.05( وهي دالة عند مستوى، )38.136(

Minimum Discrepancy والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة Chi2 على درجات الحرية 

DF )1.816 (ما يعكس مستوى المواءمة الجيد، حيث إقترح وهو Arbuckle )2008(  أن قيمة

كحد ) 5( كحد أدنى والقيمة) 1( المفترض أن تتراوح ما بين القيمة من الحد األدنى للتناقض

 وهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته) Goodness of Fit Index )GFI وبلغت قيمة. أعلى

وبنفس السياق بلغ مؤشر ). المواءمة التامة( الصحيح وهو مقارب لقيمة الواحد) 0.953(

وهو مقارب إلى قيمة الواحد ) Comparative Fit Index  )CFI) (0.976 المواءمة المقارن

 Root Mean Square Error of وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي. صحيح

Approximation )RMSEA) (0.067 (وهذا يؤشر جودة المطابقة . وهي مقاربة لقيمة الصفر

أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة  ، حيثالميزة التنافسيةوصدق فقرات مقياس 

  .)3ـ  3( وكما هو موضح بالشكل. )0.4( وهي
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ألبعاد  Average Variance Extractedوقد بلغت قيمة متوسط اإلختالف المستخلص 

لمواجهة تهديدات  )0.712(إلستغالل الفرص المتاحة بالسوق و) 0.663(الميزة التنافسية  

 Compositeلتخفبض التكاليف، وقد بلغت قيم الثبات المركب  )0.696(المنافسين و

Reliability )0.854 ( ؛)(وهو ما اكد عليه . على التوالي )0.873(؛  )0.881Hair, et..al, 

من المفترض أن تتجاوز  Composite Reliabilityالثبات المركب باإلشارة إلى أن قيمة  )2010

المفترض من  Average Variance Extractedمتوسط اإلختالف المستخلص وأن قيمة  )0.70(

  ).0.50(أن تتجاوز 
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  )3ـ  3( الشكل

  التحليل العاملي التوكيدي للميزة التنافسية بأبعادها
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  ثبات أداة الدراسة): 2ـ  9ـ  4(

 

 ،)Cronbach Alpha(باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا  ةالباحث تقام

لقياس مدى التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس، وعلى 

الرغم من ان قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول 

ُيعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أمرًا  )Alpha ≥ 0.60(على 

يبين نتائج أداة الثبات لهذه  )8 ـ 3( والجدول. )Sekaran & Bougie, 2010: 184(بوًال مق

  . الدراسة

  )8 ـ 3(جدول ال

  )مقياس كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة 

  ألفا) α( قيمة  عدد الفقرات  البعد  ت

  0.907  18  التعلم االستراتيجي 1

 0.651  4  المعرفة االستراتيجيةتوليد   1ـ  1

 0.747  5  توزيع المعرفة االستراتيجية  2ـ  1

 0.824  5  تفسير المعرفة االستراتيجية  3ـ  1

 0.668  4  تنفيذ المعرفة االستراتيجية  4ـ  1

  0.867  8  المرونة االستراتيجية  2
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  0.812  4  مرونة الموارد  1ـ  2

  0.779  4  مرونة القدرات  2ـ  2

 0.870  9  التنافسيةالميزة  3

 0.741  3  إستغالل الفرص المتاحة بالسوق  1ـ  3

 0.798  3  مواجهة تهديدات المنافسين  2ـ  3

  0.782  3  تخفيض التكاليف  3ـ  3

  

  

  

قــيم الثبــات لمتغيــرات الدراســة الرئيســة والتــي تراوحــت بــين ) 8ـ  3(إذ يوضــح الجــدول 

وتــدل . كحــد أعلــى للــتعلم االســتراتيجي) 0.907(كحــد أدنــى، و  للمرونــة االســتراتيجية )0.867(

أعـاله علـى تمتـع إداة الدراسـة بصـورة عامـة بمعامـل   Cronbach Alpha كرونباخ ألفامؤشرات 

  . )Sekaran & Bougie, 2010: 184( ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة وفقًا لـ
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  الـفـصل الرابع 

  وصف متغيرات الدراسة واختبار الفرضيات 

 

  

   المقدمــــــــة: )1ـ  4(

  وصف متغيرات الدراسة  : )2ـ  4(

  تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة: )3ـ  4(

  إختبار فرضيات الدراسة : )4ـ  4(
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  المقدمــــــــة): 1ـ  4(

  

ـــائج التحليـــل  اإلحصـــائي الســـتجابة أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن يســـتعرض هـــذا الفصـــل نت

المتغيــرات التــي اعتمــدت فيهــا مــن خــالل عــرض المؤشــرات اإلحصــائية اآلوليــة إلجابــاتهم مــن 

خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل متغيـرات الدراسـة واألهميـة النسـبية، كمـا 

  .صائية الخاصة بكل منهايتناول الفصل اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلح

 

  وصف متغيرات الدراسة  ): 2ـ  4(

  التعلم االستراتيجي في شركات التأمين محل الدراسة ):1ـ  2ـ  4(

توليــد المعرفــة (الــتعلم االســتراتيجي فــي شــركات التــأمين محــل الدراســة لوصــف وتحليــل 

االســـــتراتيجية وتنفيـــــذ المعرفـــــة تفســـــير المعرفـــــة ؛  توزيـــــع المعرفـــــة االســـــتراتيجية؛  االســـــتراتيجية

، لجـــــأت الباحثـــــة إلـــــى إســـــتخدام المتوســـــطات الحســـــابية واإلنحرافـــــات المعياريـــــة، )االســـــتراتيجية

للتحقــق مــن معنويــة الفقــرة وأهميــة الفقــرة، كمــا هــو موضــح  One Sample T-Testواختبــار 

  .)4ـ  4(؛  )3ـ  4(؛ ) 2ـ  4(؛ ) 1ـ  4(بالجداول 
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بتوليــد المعرفــة العبــارات المتعلقــة عــن  وحــدة التحليــلإجابــات ) 1ـ  4( إذ يوضــح الجــدول

حيــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية لهــــذا . فــــي شــــركات التــــأمين محــــل الدراســــة االســــتراتيجية

علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي ) 3.957( بمتوســط كلــي مقــداره) 4.237 ـ 3.751( المتغيــر بــين

إذ  .المعرفـة االسـتراتيجية فـي شـركات التـأمين محـل الدراسـةلتوليـد الذي يشير إلى المسـتوى المرتفـع 

تهـــدف الشـــركة مـــن إكتســـابها للمعرفـــة الخارجيـــة تطـــوير أعمالهـــا "جـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى فقـــرة 

وهـو أعلـى مـن ) 4.237( بمتوسـط حسـابي بلـغ ")الدخول في أسواق جديدة، تطـوير خـدمات جديـدة(

 فيمــا حصــلت الفقــرة، )6530.( وانحــراف معيــاري بلــغ ،)3.957( الحســابي العــام البــالغ المتوســط

علـى المرتبـة  "تحث الشركة العاملين على إكتساب أفكار جديدة قد تساعد في تطـوير خـدمات جديـدة"

 مـــن المتوســـط الحســـابي الكلـــي والبـــالغ وهـــو أدنـــى) 3.751( واألخيـــرة بمتوســـط حســـابي الرابعـــة

  ). 0.855( وانحراف معياري) 3.957(

توليــد حــول وحــدة التحليــل ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد 

بفقراتـه وهـو مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات  المعرفة االستراتيجية في شركات التـامين محـل الدراسـة

. توليد المعرفة االستراتيجية في شركات التـامين محـل الدراسـةحول مستوى وحدة التحليل نظر أفراد 

ر الجـــدول أيضـــًا إلـــى التقـــارب فـــي قـــيم المتوســـطات الحســـابية، إذ نالحـــظ أنـــه مـــن خـــالل ويشـــي

ـــم تكـــن هنـــاك اختالفـــات فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد  ـــة أنـــه ل حـــول وحـــدة التحليـــل مســـتويات الدالل

كانــت كافــة  حيــث لتوليــد المعرفــة االســتراتيجية فــي شــركات التــامين محــل الدراســةالمكونــة العبــارات 
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توليــد المعرفــة وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى . لجميــع الفقــرات) 0.05( أقــل مــنمســتويات الداللــة 

  . كان مرتفعاً  وحدة التحليلمن وجهة نظر  االستراتيجية في شركات التامين محل الدراسة

      

  

  ) 1ـ  4(جدول 

توليد المعرفة االستراتيجية في ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركات التأمين محل الدراسة

 ت
توليد المعرفة االستراتيجية في 

  شركات التأمين محل الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

1  
تعمل الشركة على جمع المعلومات 

 من السوق
 مرتفعة 3 0.000 13.702  8780. 3.895

2  

تهدف الشركة من إكتسابها للمعرفة 

الدخول (الخارجية تطوير أعمالها 

في أسواق جديدة، تطوير خدمات 

 )جديدة

 مرتفعة 1 0.000 25.492 6530. 4.237

3  
تهتم الشركة بجمع المعلومات 

 واألفكار الجديدة
 مرتفعة 2 0.000 16.931 7500. 3.944

4 
تحث الشركة العاملين على إكتساب 

أفكار جديدة قد تساعد في تطوير 
 مرتفعة 4 0.000 11.813 8550. 3.751
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 خدمات جديدة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

  لتوليد المعرفة االستراتيجية
3.957 .5520      

    ).α ≤ 0.05) (1.645(الجدولية عند مستوى ) t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

  

المعرفـة  بتوزيـعالعبـارات المتعلقـة وحـدة التحليـل عـن إجابـات ) 2ـ  4( كمـا يوضـح الجـدول

حيــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية لهــــذا . فــــي شــــركات التــــأمين محــــل الدراســــة االســــتراتيجية

علـــى مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي ) 3.848( كلـــي مقـــدارهبمتوســـط ) 4.005 ــــ 3.624( المتغيـــر بـــين

إذ  .المعرفـة االسـتراتيجية فـي شـركات التـأمين محـل الدراسـة لتوزيعالذي يشير إلى المستوى المرتفع 

يجتمــع ممثلــون عــن اإلدارات المختلفــة داخــل شــركتنا  بشــكل منــتظم "جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة 

وهــو أعلــى مــن ) 4.005( بمتوســط حســابي بلــغ "يلــة األجــللمناقشــة كافــة القضــايا ذات األهميــة طو 

 فيمــا حصــلت الفقــرة، )8060.( وانحــراف معيــاري بلــغ، )3.848( الحســابي العــام البــالغ المتوســط

يســـهل الوصـــول إلـــى والحصـــول علـــى المعلومـــات ذات األثـــر طويـــل األجـــل مـــن قبـــل األفـــراد الـــذين "

مــن المتوســط  وهــو أدنــى) 3.624( واألخيــرة بمتوســط حســابي الخامســةعلــى المرتبــة  "يحتاجونهــا

  ). 1.034( وانحراف معياري) 3.848( الحسابي الكلي والبالغ

 توزيــعويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة التحليــل حــول 

رب فـي وجهـات بفقراتـه وهـو مـا يعكـس التقـا المعرفة االستراتيجية في شركات التـامين محـل الدراسـة

المعرفــــة االســـتراتيجية فــــي شـــركات التــــامين محــــل  توزيــــعنظـــر أفــــراد وحـــدة التحليــــل حــــول مســـتوى 
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ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن . الدراســة

ل خالل مستويات الداللة أنه لـم تكـن هنـاك اختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـو 

كانــت كافــة  حيــث المعرفــة االســتراتيجية فــي شــركات التــامين محــل الدراســة لتوزيــعالمكونــة العبــارات 

المعرفــة  توزيــعوبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى . لجميــع الفقــرات) 0.05( مســتويات الداللــة أقــل مــن

  . من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً  االستراتيجية في شركات التامين محل الدراسة

  

  ) 2ـ  4(جدول 

توزيع المعرفة االستراتيجية في ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركات التأمين محل الدراسة

 ت
توزيع المعرفة االستراتيجية في 

  شركات التأمين محل الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

5  

تعمل الشركة على تعزيز ثقافة 

التشارك في المعلومات 

 الضرورية

3.884 0.961 
12.36

3 
 مرتفعة 3 0.000

6  

يسهل الوصول إلى والحصول 

على المعلومات ذات األثر 

طويل األجل من قبل األفراد 

 متوسطة 5 0.000 8.123 1.034 3.624
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 الذين يحتاجونها

7  

يجتمع ممثلون عن اإلدارات 

المختلفة داخل شركتنا  بشكل 

منتظم لمناقشة كافة القضايا 

 ذات األهمية طويلة األجل

4.005 0.806 
16.78

0 
 مرتفعة 1 0.000

8  

يتم تبادل المعلومات ذات 

األهمية الضرورية بين اإلدارات 

 المختلفة في الشركة

 مرتفعة  4 0.000 9.478 1.050 3.740

9 

يحصل أي قسم من أقسام  عندما

الشركة على معلومات ذات 

أهمية طويلة االجل يتم تعميمها 

 على باقي أجزاء الشركة

3.989 0.737 
18.03

4 
 مرتفعة 2 0.000

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  العام لتوزيع المعرفة االستراتيجية
3.848 0.653     

    .)α ≤ 0.05( )1.645(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

العبــــارات المتعلقــــة بتفســــير المعرفــــة وحــــدة التحليــــل عــــن  إجابــــات) 3ـــــ  4( يبــــين الجــــدولو 

حيــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية لهــــذا . فــــي شــــركات التــــأمين محــــل الدراســــة االســــتراتيجية

علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي ) 3.979( بمتوســط كلــي مقــداره) 4.088 ـ 3.817( المتغيــر بــين

إذ  .لتفسير المعرفة االستراتيجية فـي شـركات التـأمين محـل الدراسـةالذي يشير إلى المستوى المرتفع 
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يســعى كافــة العــاملين فــي الشــركة إلــى تفهــم وجهــات نظــر بعضــهم "جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة 

 وهــــو أعلــــى مــــن المتوســــط) 4.088( بمتوســــط حســــابي بلــــغ "معلومــــات جديــــدةالــــبعض حيــــال أي 

عنـــدما " فيمـــا حصـــلت الفقـــرة، )7540.( وانحـــراف معيـــاري بلـــغ، )3.979( الحســـابي العـــام البـــالغ

تحصـــل الشـــركة علـــى معلومـــات جديـــدة تكـــون أقســـامها ودوائرهـــا مســـتعدة إلعـــادة التفكيـــر باألهـــداف 

مــــن  وهــــو أدنــــى) 3.817( خامســــة واألخيـــرة بمتوســــط حســــابيعلــــى المرتبــــة ال "األساســـية لعملهــــا

  ). 0.945( وانحراف معياري) 3.979( المتوسط الحسابي الكلي والبالغ

تفســير ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة التحليــل حــول 

التقـارب فـي وجهـات بفقراتـه وهـو مـا يعكـس  المعرفة االستراتيجية في شركات التـامين محـل الدراسـة

ـــامين محـــل نظـــر أفـــراد وحـــدة التحليـــل حـــول مســـتوى  تفســـير المعرفـــة االســـتراتيجية فـــي شـــركات الت

ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن . الدراســة

يـل حـول خالل مستويات الداللة أنه لـم تكـن هنـاك اختالفـات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحل

كانــت كافــة  حيــث المكونــة لتفســير المعرفــة االســتراتيجية فــي شــركات التــامين محــل الدراســةالعبــارات 

تفسـير المعرفـة وبشـكل عـام يتبـين أن مسـتوى . لجميـع الفقـرات) 0.05( مستويات الداللـة أقـل مـن

  . من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً  االستراتيجية في شركات التامين محل الدراسة
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  ) 3ـ  4(جدول 

تفسير المعرفة االستراتيجية في ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركات التأمين محل الدراسة

 ت

تفسير المعرفة االستراتيجية 

في شركات التأمين محل 

  الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

10  

عندما تواجه الشركة معلومات 

جديدة ذات أهمية طويلة االجل 

يجتمع المدراء لتحديد اآلثار 

المحتملة لتلك المعلومات على 

  الشركة

4.005 .6790 
19.92

2 
 مرتفعة 3 0.000

11  

العاملين في الشركة يسعى كافة 

إلى تفهم وجهات نظر بعضهم 

 البعض حيال أي معلومات جديدة

4.088 .7540  
19.39

6 
 مرتفعة 1 0.000

12  

تبدئ أقسام ودوائر الشركة 

اإلستعداد التام إلعادة النظر في 

 قراراتها عند ظهور معلومات جديدة

3.966 .8420 
15.43

7 
 مرتفعة 4 0.000

13  

على عندما تحصل الشركة 

معلومات جديدة تكون أقسامها 

ودوائرها مستعدة إلعادة التفكير 

 باألهداف األساسية لعملها

3.817 .9450 
11.63

2 
 مرتفعة  5 0.000
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14 

عادة ما يتم تقييم األساليب 

المستخدمة في الشركة في تفسير 

 المعلومات البيئية الخارجية الجديدة

4.016 .7990 
17.11

4 
 مرتفعة 2 0.000

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  العام لتفسير المعرفة االستراتيجية
3.979 .6200     

    .)α ≤ 0.05( )1.645(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

  

العبـارات المتعلقـة بتنفيـذ المعرفـة إجابات وحدة التحليل عن ) 4ـ  4( وأخيرًا، يظهر الجدول

حيــــث تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية لهــــذا . فــــي شــــركات التــــأمين محــــل الدراســــة االســــتراتيجية

علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي ) 3.860( بمتوســط كلــي مقــداره) 4.160 ـ 3.491( المتغيــر بــين

إذ  .االسـتراتيجية فـي شـركات التـأمين محـل الدراسـة لتنفيـذ المعرفـةالذي يشير إلـى المسـتوى المرتفـع 

تســتفيد الشــركة مــن المعلومــات البيئيــة الجديــدة فــي تطــوير وتعــديل "جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة 

 الحســـابي العـــام البـــالغ وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط) 4.160( بمتوســـط حســـابي بلـــغ "اســـتراتيجياتها

تتبنـى الشـركة التوصـيات المقدمـة " ا حصـلت الفقـرةفيمـ، )6340.( وانحراف معيـاري بلـغ، )3.860(

علــى  "مــن مختلــف أقســامها ووحــداتها التنظيميــة بشــأن كيفيــة اإلســتفادة مــن المعلومــات البيئيــة الجديــدة

مـــن المتوســـط الحســـابي الكلـــي  وهـــو أدنـــى) 3.491( المرتبـــة الرابعـــة واألخيـــرة بمتوســـط حســـابي

  ). 1.123( وانحراف معياري) 3.860( والبالغ



  - 101 - 

 

تنفيــذ ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة التحليــل حــول 

بفقراتـه وهـو مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات  المعرفة االستراتيجية في شركات التـامين محـل الدراسـة

. تنفيذ المعرفة االستراتيجية في شـركات التـامين محـل الدراسـةنظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى 

ير الجـــدول أيضـــًا إلـــى التقـــارب فـــي قـــيم المتوســـطات الحســـابية، إذ نالحـــظ أنـــه مـــن خـــالل ويشـــ

ـــم تكـــن هنـــاك اختالفـــات فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد وحـــدة التحليـــل حـــول  ـــة أنـــه ل مســـتويات الدالل

كانــت كافــة  حيــث المكونــة لتنفيــذ المعرفــة االســتراتيجية فــي شــركات التــامين محــل الدراســةالعبــارات 

تنفيــذ المعرفــة وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى . لجميــع الفقــرات) 0.05( أقــل مــن مســتويات الداللــة

  . من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً  االستراتيجية في شركات التامين محل الدراسة

    

  ) 4ـ  4(جدول 

تنفيذ المعرفة االستراتيجية في ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركات التأمين محل الدراسة

 ت
تنفيذ المعرفة االستراتيجية في 

  شركات التأمين محل الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

15  

تستخم الشركة المعلومات 

الضرورية التي إكتسبتها بهدف 

 خدماتهاتحسين 

4.027 .7840 
17.61

6 
 مرتفعة 2 0.000
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16  

يتم إحداث تغييرات على أنظمة 

الشركة وٕاجراءات عملها في ضوء 

 المعلومات البيئية الجديدة

3.762 .7910 
12.95

8 
 مرتفعة 3 0.000

17  

تستفيد الشركة من المعلومات 

البيئية الجديدة في تطوير وتعديل 

 استراتيجياتها

4.160 .6340 
24.62

0 
 مرتفعة 1 0.000

18 

تتبنى الشركة التوصيات المقدمة 

من مختلف أقسامها ووحداتها 

التنظيمية بشأن كيفية اإلستفادة من 

 المعلومات البيئية الجديدة

 متوسطة 4 0.000 5.888 1.123 3.491

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  العام لتنفيذ المعرفة االستراتيجية
3.860 .6030      

    .)α ≤ 0.05( )1.645(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

  

  المرونة االستراتيجية في شركات التأمين محل الدراسة ):2ـ  2ـ  4(

مرونـة المـوارد (لوصف وتحليل المرونة االسـتراتيجية فـي شـركات التـأمين محـل الدراسـة 

، لجــأت الباحثــة إلــى إســتخدام المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة، )؛ مرونــة القــدرات

للتحقــق مــن معنويــة الفقــرة وأهميــة الفقــرة، كمــا هــو موضــح  One Sample T-Testواختبــار 

  .)6ـ  4(؛ ) 5ـ  4(بالجداول 
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فـي  العبارات المتعلقة بمرونة المـواردإجابات وحدة التحليل عن ) 5ـ  4( إذ يوضح الجدول

 ـ 4.033( حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية لهـذا المتغيـر بـين. شركات التأمين محل الدراسـة

علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير إلـى المسـتوى ) 4.168( بمتوسط كلي مقداره) 4.265

تلتـزم "إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى فقـرة  .لمرونة الموارد فـي شـركات التـأمين محـل الدراسـةالمرتفع 

وهـو ) 4.265( بمتوسـط حسـابي بلـغ "الشركة بتوفير الموارد الالزمـة فـي توظيـف المعلومـات الجديـدة

فيمــــا ، )6960.( وانحــــراف معيــــاري بلــــغ، )4.168( الحســــابي العــــام البــــالغ أعلــــى مــــن المتوســــط

 "خـدمات مختلفـة/وتقديم وتسـويق منتجـات تمتلك الشركة موارد مرنة تمكنها من تطوير" حصلت الفقرة

من المتوسـط الحسـابي الكلـي  وهو أدنى) 4.033( على المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي

  ). 0.737( وانحراف معياري) 4.168( والبالغ

مرونــة ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة التحليــل حــول 

بفقراتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد  التــامين محــل الدراســةالمــوارد فــي شــركات 

ويشـير الجـدول أيضـًا . مرونة الموارد في شركات التـامين محـل الدراسـةالتحليل حول مستوى وحدة 

إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم 

المكونـة لمرونـة المـوارد وجهات نظر أفـراد وحـدة التحليـل حـول العبـارات  تكن هناك اختالفات في

لجميـــع ) 0.05( كانـــت كافـــة مســـتويات الداللـــة أقـــل مـــن حيـــث فـــي شـــركات التـــامين محـــل الدراســـة

مـن وجهـة  مرونـة المـوارد فـي شـركات التـامين محـل الدراسـةوبشكل عام يتبين أن مستوى . الفقرات

  . اً نظر وحدة التحليل كان مرتفع
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  ) 5ـ  4(جدول   

مرونة الموارد في ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركات التأمين محل الدراسة

 ت
مرونة الموارد في شركات 

  التأمين محل الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

19  
تلتزم الشركة بتوفير الموارد الالزمة 

  في توظيف المعلومات الجديدة
4.265 .6960  

24.44

5 
 مرتفعة 1 0.000

20  

موارد الشركة إدارتها من  تمكن

التعامل مع مدى واسع من 

  الظروف البيئية المتغيرة

4.132 .7330 
20.77

7 
 مرتفعة 3 0.000

21  
المتاحة  تستخدم الشركة  مواردها

  في مجاالت عديدة
4.243 .7040 

23.74

3 
 مرتفعة 2 0.000

22 

تمتلك الشركة موارد مرنة تمكنها 

وتقديم وتسويق  من تطوير

  خدمات مختلفة/منتجات

4.033 .7370 
18.85

7 
 مرتفعة 4 0.000

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  العام لمرونة الموارد
4.168 .5740     

    .)α ≤ 0.05( )1.645(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 
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 العبـارات المتعلقـة بمرونـة القـدراتإجابـات وحـدة التحليـل عـن ) 6ـ  4( كما يوضح الجـدول

ـــينحيـــث تراوحـــت المتوســـطات . فـــي شـــركات التـــأمين محـــل الدراســـة  الحســـابية لهـــذا المتغيـــر ب

على مقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير إلـى ) 4.038( بمتوسط كلي مقداره) 4.060 ـ 4.016(

إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى  .لمرونــة القــدرات فــي شــركات التــأمين محــل الدراســةالمســتوى المرتفــع 

بمتوسـط  "لها اإلسـتغالل األمثـلتمتـاز الشـركة بمقـدرتها علـى تعظـيم الفائـدة مـن مواردهـا وٕاسـتغال"فقـرة 

وانحـراف معيـاري ، )4.038( الحسابي العام البـالغ وهو أعلى من المتوسط) 4.060( حسابي بلغ

تمتلــك الشــركة المقــدرة علــى تنســيق إســتخدام مواردهــا مــن قبــل " فيمــا حصــلت الفقــرة، )7390.( بلــغ

وهـو ) 4.016( واألخيـرة بمتوسـط حسـابيعلـى المرتبـة الرابعـة  "وحداتها وأقسامها اإلداريـة المختلفـة

  ). 0.748( وانحراف معياري) 4.038( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ أدنى

مرونــة ويبــين الجــدول أيضــًا التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات أفــراد وحــدة التحليــل حــول 

ر أفــراد بفقراتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــ القــدرات فــي شــركات التــامين محــل الدراســة

ويشـير الجـدول أيضـًا . مرونة القدرات في شركات التامين محل الدراسةوحدة التحليل حول مستوى 

إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم 

لقـدرات المكونـة لمرونـة اتكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حـول العبـارات 

لجميـــع ) 0.05( كانـــت كافـــة مســـتويات الداللـــة أقـــل مـــن حيـــث فـــي شـــركات التـــامين محـــل الدراســـة

مـن وجهـة  مرونة القدرات في شـركات التـامين محـل الدراسـةوبشكل عام يتبين أن مستوى . الفقرات

  . نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً 
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  ) 6ـ  4(جدول 

مرونة القدرات في ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركات التأمين محل الدراسة

 ت
مرونة القدرات في شركات التأمين 

  محل الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

23  

تمتاز الشركة بمقدرتها على تعظيم 

الفائدة من مواردها وٕاستغاللها 

  اإلستغالل األمثل

 مرتفعة 1 0.000 19.309  7390. 4.060

24  

 تمتلك الشركة المقدرة على تنسيق

 وحداتها مواردها من قبل إستخدام

  اإلدارية المختلفة وأقسامها

 مرتفعة 4 0.000 18.263 7480. 4.016

25  
المقدرة على إستخدام  تمتلك الشركة

  ومختلفة مواردها في مجاالت بديلة
 مرتفعة 2 0.000 19.062 7330. 4.038

26 

 لدى الشركة مقدرة على تغيير

 إلى إستخدام مواردها من مجال

  آخر وبكلفة متدنية

 مرتفعة 2 0.000 19.263 7250. 4.038

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

  لمرونة القدرات
4.038 .5710      

    ).α ≤ 0.05) (1.645(الجدولية عند مستوى ) t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ ) t(تم حساب قيمة 
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  الميزة التنافسية في شركات التأمين محل الدراسة ):3ـ  2ـ  4(

إســتغالل الفــرص (لوصــف وتحليــل الميــزة التنافســية فــي شــركات التــأمين محــل الدراســة 

، لجــــأت الباحثــــة إلــــى )المتاحــــة بالســــوق ؛ مواجهــــة تهديــــدات المنافســــين ؛ وتخفــــيض التكــــاليف

للتحقـق  One Sample T-Testواختبـار إستخدام المتوسـطات الحسـابية واإلنحرافـات المعياريـة، 

  . )9ـ  4(؛  )8ـ  4(؛ ) 7ـ  4(من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول 

العبـارات المتعلقـة بإسـتغالل الفـرص إجابات وحـدة التحليـل عـن ) 7ـ  4( إذ يوضح الجدول

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهـذا . من قبل شركات التأمين محل الدراسة المتاحة بالسوق

علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي ) 4.062( بمتوســط كلــي مقــداره) 4.187 ـ 3.939( المتغيــر بــين

إلسـتغالل الفـرص المتاحـة بالسـوق مـن قبـل شـركات التـأمين محـل الذي يشير إلى المسـتوى المرتفـع 

تمتلك الشركة خطة استراتيجية تهدف إلسـتغالل مختلـف "إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة  .الدراسة

 وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط) 4.187( بمتوســـط حســـابي بلـــغ "ص المتاحـــة فـــي البيئـــة الخارجيـــةالفـــر 

تمتلـــك " فيمـــا حصـــلت الفقـــرة، )6970.( وانحـــراف معيـــاري بلـــغ، )4.062( الحســـابي العـــام البـــالغ

علـــى المرتبـــة الثالثـــة واألخيـــرة  "الشـــركة المقـــدرة علـــى إســـتغالل جميـــع الفـــرص الموجـــودة فـــي الســـوق

وانحــراف ) 4.062( مــن المتوســط الحســابي الكلــي والبــالغ وهــو أدنــى) 3.939( بمتوســط حســابي

  ). 0.803( معياري

إسـتغالل ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليـل حـول 

بفقراتـه وهــو مــا يعكـس التقــارب فــي  الفـرص المتاحــة بالسـوق مــن قبـل شــركات التــامين محـل الدراســة
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إسـتغالل الفـرص المتاحـة بالسـوق مـن قبـل شـركات أفـراد وحـدة التحليـل حـول مسـتوى وجهات نظـر 

ـــامين محـــل الدراســـة ويشـــير الجـــدول أيضـــًا إلـــى التقـــارب فـــي قـــيم المتوســـطات الحســـابية، إذ . الت

نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات في وجهات نظـر أفـراد وحـدة 

المكونــة إلســتغالل الفــرص المتاحــة بالســوق مــن قبــل شــركات التــامين محــل  التحليــل حــول العبــارات

وبشـكل عـام يتبـين . لجميـع الفقـرات) 0.05( كانـت كافـة مسـتويات الداللـة أقـل مـن حيـث الدراسة

مـن وجهـة نظـر  إستغالل الفرص المتاحة بالسوق مـن قبـل شـركات التـامين محـل الدراسـةأن مستوى 

  . وحدة التحليل كان مرتفعاً 

  ) 7ـ  4(جدول   

إستغالل الفرص ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  من قبل شركات التأمين محل الدراسةالمتاحة بالسوق 

 ت

إستغالل الفرص المتاحة 

بالسوق من قبل شركات 

  التأمين محل الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

27  
تمتلك الشركة المقدرة على إستغالل 

  جميع الفرص الموجودة في السوق 
3.939 .8030  

15.71

8 
 مرتفعة 3 0.000

28  

تمتلك الشركة خطة استراتيجية 

تهدف إلستغالل مختلف الفرص 

  المتاحة في البيئة الخارجية

4.187 .6970 
22.90

6 
 مرتفعة 1 0.000
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29  
تستغل الشركة عدد أكبر من 

  الفرص السوقية مقارنة مع منافسيها
4.060 .7230 

19.71

4 
 مرتفعة 2 0.000

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  العام إلستغالل الفرص المتاحة يالسوق
4.062 .6030     

    .)α ≤ 0.05( )1.645(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

  

العبـــارات المتعلقـــة بمواجهـــة إجابـــات وحـــدة التحليـــل عـــن ) 8ـ  4( كمـــا يوضـــح الجـــدول

حيـث تراوحـت المتوسـطات الحســابية . شـركات التـأمين محـل الدراسـة تهديـدات المنافسـين مـن قبـل

علــــى مقيــــاس ليكــــرت ) 4.132( بمتوســــط كلــــي مقــــداره) 4.209 ـ 4.055( لهــــذا المتغيــــر بــــين

شــركات التــأمين  مواجهــة تهديــدات المنافســين مــن قبــللالخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المرتفــع 

تمتلـك الشــركة المقـدرة علــى تجنـب اآلثــار الســلبية "إذ جـاءت فــي المرتبـة األولــى فقــرة  .محـل الدراســة

الحسـابي العـام  وهو أعلى من المتوسط) 4.209( سط حسابي بلغبمتو  "لتهديدات جميع المنافسين

إن الشركة قادرة على تجنب " فيما حصلت الفقرة، )6660.( وانحراف معياري بلغ، )4.132( البالغ

مــــن  وهـــو أدنـــى) 4.055( علـــى المرتبـــة الثالثـــة واألخيــــرة بمتوســـط حســـابي "تهديـــدات المنافســـين

  ). 0.704( وانحراف معياري) 4.132( المتوسط الحسابي الكلي والبالغ

مواجهـة ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول 

بفقراتـــه وهـــو مـــا يعكـــس التقـــارب فـــي  شـــركات التـــامين محـــل الدراســـة تهديـــدات المنافســـين مـــن قبـــل
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شـركات التـامين  قبـل مواجهة تهديدات المنافسين مـنوجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول مستوى 

ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه . محــل الدراســة

مــن خــالل مســتويات الداللــة أنــه لــم تكــن هنــاك اختالفــات فــي وجهــات نظــر أفــراد وحــدة التحليــل 

 حيــث الدراســةشــركات التــامين محــل  المكونــة لمواجهــة تهديــدات المنافســين مــن قبــلحــول العبــارات 

وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى . لجميــع الفقــرات) 0.05( كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــل مــن

مــن وجهــة نظــر وحــدة التحليــل  شــركات التــامين محــل الدراســة مواجهــة تهديــدات المنافســين مــن قبــل

  . كان مرتفعاً 

  ) 8ـ  4(جدول 

مواجهة تهديدات ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  شركات التأمين محل الدراسة المنافسين من قبل

 ت

مواجهة تهديدات المنافسين 

من قبل شركات التأمين محل 

  الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

30  

على تجنب تمتلك الشركة المقدرة 

اآلثار السلبية لتهديدات جميع 

 المنافسين

4.209 .6660 
24.41

4 
 مرتفعة 1 0.000

31  
إن الشركة قادرة على تجنب 

  تهديدات المنافسين
4.055 .7040 

20.13

9 
 مرتفعة 3 0.000
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32 
تقوم الشركة بدراسة تهديدات 

 المنافسين وتحليلها
4.132 .6780 

22.46

4 
 مرتفعة 2 0.000

الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط 

  العام لمواجهة تهديدات المنافسين
4.132 .5770      

    .)α ≤ 0.05( )1.645(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

  

العبــارات المتعلقــة بتخفــيض إجابــات وحــدة التحليــل عــن ) 9ـ  4( واخيــرًا، يظهــر الجــدول

حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لهـــذا . شـــركات التـــأمين محـــل الدراســـة التكـــاليف مـــن قبـــل

علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي ) 4.101( بمتوســط كلــي مقــداره) 4.198 ـ 4.022( المتغيــر بــين

إذ  .اســـةشـــركات التـــأمين محـــل الدر  مـــن قبـــل لتخفـــيض التكـــاليفالـــذي يشـــير إلـــى المســـتوى المرتفـــع 

تتبــــع الشــــركة اســــتراتيجية تقليــــل التكــــاليف التشــــغيلية مقارنــــة مــــع "جــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــى فقــــرة 

 الحســــابي العــــام البــــالغ وهــــو أعلــــى مــــن المتوســــط) 4.198( بمتوســــط حســــابي بلــــغ "المنافســــين

تتبـــع الشـــركة اســـتراتيجية تقليـــل " فيمـــا حصـــلت الفقـــرة، )8520.( وانحـــراف معيـــاري بلـــغ، )4.101(

وهـو ) 4.022( على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسـابي "التكاليف الثابتة مقارنة مع المنافسين

  ). 0.856( وانحراف معياري) 4.101( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ أدنى

تخفـيض ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول 

بفقراتــه وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر  كات التــامين محــل الدراســةشــر  التكــاليف مــن قبــل
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ويشـير . شـركات التـامين محـل الدراسـة تخفـيض التكـاليف مـن قبـلأفراد وحدة التحليل حـول مسـتوى 

الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية، إذ نالحــظ أنــه مــن خــالل مســتويات 

المكونـة الداللة أنه لم تكن هناك اختالفات فـي وجهـات نظـر أفـراد وحـدة التحليـل حـول العبـارات 

ل كانــت كافــة مســتويات الداللــة أقــ حيــث شــركات التــامين محــل الدراســة لتخفــيض التكــاليف مــن قبــل

شـــركات  تخفـــيض التكــاليف مــن قبــلوبشـــكل عــام يتبــين أن مســتوى . لجميــع الفقــرات) 0.05( مــن

  . من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً  التامين محل الدراسة

  

  ) 9ـ  4(جدول     

تخفيض التكاليف من ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  

  الدراسةشركات التأمين محل  قبل

 ت
تخفيض التكاليف من قبل 

  شركات التأمين محل الدراسة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "t"قيمة 

المحسو 

  بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  األهمية 

33  

تتبع الشركة استراتيجية تقليل 

التكاليف الثابتة مقارنة مع 

 المنافسين

4.022 .8560 
16.06

3 
 مرتفعة 3 0.000

34  

تتبع الشركة استراتيجية تقليل 

التكاليف التشغيلية مقارنة مع 

 المنافسين

4.198 .8520 
18.91

9 
 مرتفعة 1 0.000
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35 

تعتمد الشركة على تقليل تكاليف 

عملياتها الوقائية للتفوق على 

 المنافسين

4.082 .8680 
16.77

5 
 مرتفعة 2 0.000

المعياري المتوسط الحسابي واالنحراف 

  العام لتخفيض التكاليف
4.101 .7160      

    .)α ≤ 0.05( )1.645(الجدولية عند مستوى  )t(قيمة 

  ).3(الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  )t(تم حساب قيمة 

  

  تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة): 3ـ  4(

تطبيــق تحليــل اإلنحــدار إلختبــار فرضــيات الدراســة قامــت الباحثــة بــإجراء قبــل البــدء فــي 

بعــض اإلختبــارات وذلــك مــن أجــل ضــمان مالءمــة البيانــات إلفتراضــات تحليــل اإلنحــدار، إذ تــم 

بإســتخدام معامــل  Multicollinearity التأكــد مــن عــدم وجــود إرتبــاط عــاٍل بــين المتغيــرات المســتقلة

لكل  Tolerance وٕاختبار التباين المسموح به) Variance Inflation Factor )VIFتضخم التباين 

) VIF( متغيــر مــن متغيــرات الدراســة مــع مراعــاة عــدم تجــاوز معامــل تضــخم التبــاين المســموح بــه

  ).0.05( أكبر من Toleranceوأن تكون قيمة التباين المسموح به . )10( للقيمة

 بإحتســاب Normal Distribution الطبيعــي وتــم التأكــد أيضــًا مــن إتبــاع البيانــات للتوزيــع

إذ إن البيانــــات تتبــــع التوزيــــع الطبيعــــي إذا كانــــت قيمــــة معامـــــل ، Skewness معامــــل اإللتــــواء

  .يبين نتائج هذه اإلختبارات) 10ـ  4( والجدول رقم، )±1( تقل عن اإللتواء
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  )10ـ  4(جدول 

  نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء 

 VIF Tolerance Skewness التعلم االستراتيجي ت

 0.341-  4410. 2.268  توليد المعرفة االستراتيجية 1

 0.611- 4170. 2.401  توزيع المعرفة االستراتيجية 2

 0.518- 4560. 2.191  تفسير المعرفة االستراتيجية 3

 0.777- 3590. 2.787  تنفيذ المعرفة االستراتيجية  4

 

 

 عدم وجود تداخل خطي متعدد) 10ـ  4( يتضح من النتائج الواردة في الجدول

Multicollinearity وٕان ما يؤكد ذلك قيم معيار، )التعلم االستراتيجي( بين أبعاد المتغير المستقل 

توليد المعرفة االستراتيجية، توزيع ( المتمثلة بـلألبعاد ) VIF( إختبار معامل تضخم التباين

 والبالغة) المعرفة االستراتيجية، تفسير المعرفة االستراتيجية، وتنفيذ المعرفة االستراتيجية

كما يتضح أن قيم . )10(التوالي والتي تقل عن  على) 2.787؛  2.191؛  2.401؛  2.268(

 وهي أكبر من) 4560.ـ  3590.( تراوحت بين) Tolerance(التباين المسموح به  إختبار

وقد تم التأكد . ويعد هذا مؤشرًا على عدم وجود إرتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة) 0.05(

حيث كانت القيم ) Skewness( الطبيعي بإحتساب معامل االلتواء التوزيع من أن البيانات تتبع

  ).1( أقل من
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ن عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير وتأسيسًا على ما تقدم وبعد التأكد م

المستقل، وٕان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي فقد أصبح باإلمكان إختبار 

  .فرضيات الدراسة في الشركات محل الدراسة

  

  إختبار فرضيات الدراسة): 4ـ  4(

 HO1 الفرضية الرئيسة األولى

توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيـع (ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي 

فــي تحقيــق  )المعرفــة االســتراتيجية ؛ تفســير المعرفــة االســتراتيجية ؛ تنفيــذ المعرفــة االســتراتيجية

  . )α ≤ 0.05( الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة

الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر التعلم الختبار هذه 

توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيع المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة ( االستراتيجي بأبعاده

 في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية، )االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة االستراتيجية

  ).11ـ  4( و موضح بالجدولوكما ه
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)11ـ  4(جدول   

في تحقيق الميزة  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التعلم االستراتيجي بأبعاده 

  التنافسية لشركات التأمين االردنية

المتغير 

  التابع

)R(  

  االرتباط

)R2(   

معامل 

  التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig*  

مستوى 

  الداللة

β   

 معامل االنحدار

T 

المحسو 

 بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

الميزة 

التنافسية 

لشركات 

التأمين 

  االردنية

0.560  0.314  20.106 

 4  اإلنحدار

0.000  

توليد 

المعرفة 

 االستراتيجية

.2640 3.109 .0030 

 176  البواقي

توزيع 

المعرفة 

  االستراتيجية

0.366 5.095 .0000 

تفسير 

المعرفة 

  االستراتيجية

.2390  2.590 .0100 

 180  المجموع

تنفيذ 

المعرفة 

  االستراتيجية

.2870 3.749 .0010 

  )α ≤ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*
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توليـد المعرفـة االسـتراتيجية ؛ ( أثـر الـتعلم االسـتراتيجي بأبعـاده) 11ـ   4( يوضح الجدول

فـــي  )توزيـــع المعرفـــة االســـتراتيجية ؛ تفســـير المعرفـــة االســـتراتيجية ؛ تنفيـــذ المعرفـــة االســـتراتيجية

وجــود  نتــائج التحليــل اإلحصــائي إذ أظهــرت. تحقيــق الميــزة التنافســية لشــركات التــأمين االردنيــة

توليــــد المعرفــــة االســــتراتيجية ؛ توزيــــع ( تــــأثير ذي داللــــة إحصــــائية للــــتعلم االســــتراتيجي بأبعــــاده

فــي تحقيــق  )المعرفــة االســتراتيجية ؛ تفســير المعرفــة االســتراتيجية ؛ تنفيــذ المعرفــة االســتراتيجية

 α( نـد مسـتوىع )R )0.560بلغ معامل االرتبـاط  الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية، إذ

مـن التغيــرات ) 3140.( أي أن مـا قيمتــه، )3140.( فقــد بلـغ 2R أمـا معامــل التحديـد. )0.05 ≥

فــي تحقيــق الميــزة التنافســية لشــركات التــأمين االردنيــة نــاتج عــن التغيــر فــي الــتعلم االســتراتيجي 

لتوزيـع ) 3660.( ،لتوليد المعرفـة االسـتراتيجية) β ).2640 بلغت قيمة درجة التأثير كما بأبعاده،

لتنفيـــــــذ المعرفـــــــة ) 2870.(لتفســـــــير المعرفـــــــة االســـــــتراتيجية، ) 2390.(، المعرفـــــــة االســـــــتراتيجية

وهـــذا يعنـــي أن الزيـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى اإلهتمـــام بـــالتعلم االســـتراتيجي . االســـتراتيجية

) 2640.(بقيمــة بأبعــاده يــؤدي إلــى زيــادة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية لشــركات التــأمين االردنيــة 

لتفســير المعرفــة ) 2390.(، لتوزيــع المعرفــة االســتراتيجية) 3660.( ،لتوليــد المعرفــة االســتراتيجية

 F  التـــــأثير قيمـــــة ويؤكـــــد معنويـــــة هـــــذا .لتنفيـــــذ المعرفـــــة االســـــتراتيجية) 2870.(االســـــتراتيجية، 

 F مــع قيمــةبالمقارنــة  )α ≤ 0.05( وهــي دالــة عنــد مســتوى) 20.106( المحســوبة والتــي بلغــت

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة األولى، وعليـه تـرفض  ).2.422( الجدولية والبالغة

   :البديلة التي تنص على وتقبل الفرضية، )الصفرية( الفرضية العدمية
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توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيع ( وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي

في تحقيق ) االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة االستراتيجيةالمعرفة 

  ). α ≤ 0.05(الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة 

  

 HO2الفرضية الرئيسة الثاني 

توزيـع  توليد المعرفة االستراتيجية ؛(ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي 

علـى المرونـة  )المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفـة االسـتراتيجية ؛ تنفيـذ المعرفـة االسـتراتيجية

  .)α ≤ 0.05( االستراتيجية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر التعلم 

توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيع المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة ( بأبعادهاالستراتيجي 

 على المرونة االستراتيجية لشركات التأمين االردنية، )االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة االستراتيجية

  ).12ـ  4( وكما هو موضح بالجدول
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  )12ـ  4(جدول 

على المرونة  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التعلم االستراتيجي بأبعاده 

  االستراتيجية لشركات التأمين االردنية

المتغير 

  التابع

)R(  

  االرتباط

)R2(   

معامل 

  التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig*  

مستوى 

  الداللة

β   

 معامل االنحدار

T 

المحسو 

 بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

المرونة 

االستراتيجية 

لشركات 

التأمين 

  االردنية

0.764  0.583  61.542 

 4  اإلنحدار

0.000  

توليد 

المعرفة 

 االستراتيجية

.2970  3.445 .0000 

 176  البواقي

توزيع 

المعرفة 

  االستراتيجية

0.472 6.366 .0000 

تفسير 

المعرفة 

  االستراتيجية

.4540  6.297 0.000 

 180  المجموع

تنفيذ 

المعرفة 

  االستراتيجية

.2780 3.426 0.001 

  )α ≤ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*
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توليـد المعرفـة االسـتراتيجية ؛ ( أثـر الـتعلم االسـتراتيجي بأبعـاده) 12ـ   4( يوضح الجدول

علــى  )توزيــع المعرفــة االســتراتيجية ؛ تفســير المعرفــة االســتراتيجية ؛ تنفيــذ المعرفــة االســتراتيجية

وجـــود نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي  إذ أظهـــرت. المرونـــة االســـتراتيجية لشـــركات التـــأمين االردنيـــة

توليــــد المعرفــــة االســــتراتيجية ؛ توزيــــع ( تــــأثير ذي داللــــة إحصــــائية للــــتعلم االســــتراتيجي بأبعــــاده

علـى المرونـة  )المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفـة االسـتراتيجية ؛ تنفيـذ المعرفـة االسـتراتيجية

 ≥ α( مسـتوى عنـد )R )0.764بلغ معامـل االرتبـاط  ، إذاالستراتيجية لشركات التأمين االردنية

مـــن التغيـــرات ) 5830.( أي أن مـــا قيمتـــه، )5830.( فقـــد بلـــغ 2R أمـــا معامـــل التحديـــد. )0.05

نــاتج عــن التغيــر فــي الــتعلم االســتراتيجي علــى المرونــة االســتراتيجية لشــركات التــأمين االردنيــة 

لتوزيـع ) 4720.( ،لتوليد المعرفـة االسـتراتيجية) β ).2970 بلغت قيمة درجة التأثير كما بأبعاده،

لتنفيـــــــذ المعرفـــــــة ) 2780.(لتفســـــــير المعرفـــــــة االســـــــتراتيجية، ) 4540.(، المعرفـــــــة االســـــــتراتيجية

وهـــذا يعنـــي أن الزيـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى اإلهتمـــام بـــالتعلم االســـتراتيجي . االســـتراتيجية

) 2970.( بقيمـــةفـــي المرونـــة االســـتراتيجية لشـــركات التـــأمين االردنيـــة بأبعـــاده يـــؤدي إلـــى زيـــادة 

لتفســير المعرفــة ) 4540.(، لتوزيــع المعرفــة االســتراتيجية) 4720.( ،لتوليــد المعرفــة االســتراتيجية

 F  التـــــأثير قيمـــــة ويؤكـــــد معنويـــــة هـــــذا .لتنفيـــــذ المعرفـــــة االســـــتراتيجية) 2780.(االســـــتراتيجية، 

 F قيمــةبالمقارنــة مــع  )α ≤ 0.05( وهــي دالــة عنــد مســتوى) 61.542( المحســوبة والتــي بلغــت

، وعليـه تـرفض الثانيـةوهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسـة  ).2.422( الجدولية والبالغة

   :البديلة التي تنص على وتقبل الفرضية، )الصفرية( الفرضية العدمية
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توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيع ( وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي

على المرونة ) االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة االستراتيجيةالمعرفة 

  ). α ≤ 0.05(عند مستوى داللة االستراتيجية لشركات التأمين االردنية 

  

 HO3 الفرضية الرئيسة الثالثة

) القـدراتمرونـة المـوارد ؛ مرونـة (ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للمرونة االستراتيجية 

  . )α ≤ 0.05( في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر المرونة 

وكما هو موضح  في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية، االستراتيجية بأبعادها

  ).13ـ  4( لبالجدو 

  )13ـ  4(جدول         

في تحقيق  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير المرونة االستراتيجية بأبعادها

  التنافسية لشركات التأمين االردنية الميزة

المتغير 

  التابع

)R(  

  االرتباط

)R2(   

معامل 

  التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig*  

مستوى 

  الداللة

β   

 االنحدار معامل

T 

المحسو 

 بة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

 0000. 4.291  0.330مرونة   0.000 2  اإلنحدار 65.179  0.423  0.650الميزة 
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التنافسية 

لشركات 

التأمين 

  االردنية

 178  البواقي

 الموارد

مرونة 

  القدرات
0.381 4.948 0.000 

  180  المجموع

  )α ≤ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

مرونــة المــوارد ؛ مرونــة ( المرونــة االســتراتيجية بأبعادهــاأثــر ) 13ـ   4( يوضــح الجــدول

نتــــائج التحليــــل  إذ أظهــــرت. فــــي تحقيــــق الميــــزة التنافســــية لشــــركات التــــأمين االردنيــــة )القــــدرات

مرونـــة المـــوارد ؛ ( اإلحصـــائي وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية المرونـــة االســـتراتيجية بأبعادهـــا

بلـغ معامـل االرتبـاط  التنافسـية لشـركات التـأمين االردنيـة ، إذفي تحقيق الميـزة   )مرونة القدرات

R )0.650( عنــد مســتوى )α ≤ 0.05( .2 أمــا معامــل التحديــدR فقــد بلــغ ).أي أن مــا ، )423

مــن التغيــرات فــي تحقيــق الميــزة التنافســية لشــركات التــأمين االردنيــة نــاتج عــن ) 4230.( قيمتــه

 ،لمرونــة المــوارد) β ).3300 بلغــت قيمــة درجــة التــأثير كمــا التغيــر فــي االســتراتيجية بأبعادهــا،

وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى اإلهتمــام بالمرونــة . لمرونــة القــدرات) 3810.(

االســـتراتيجية بأبعادهـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي تحقيـــق الميـــزة التنافســـية لشـــركات التـــأمين االردنيـــة 

 F  التــأثير قيمــة ويؤكــد معنويــة هــذا .لمرونــة القــدرات) 3810.( ،لمرونــة المــوارد) 3300.(بقيمــة 

 F بالمقارنــة مــع قيمــة )α ≤ 0.05( وهــي دالــة عنــد مســتوى) 65.179( المحســوبة والتــي بلغــت

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضـية الرئيسـة الثالثـة، وعليـه تـرفض  ).3.046( الجدولية والبالغة

   :البديلة التي تنص على الفرضيةوتقبل ، )الصفرية( الفرضية العدمية
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مرونة الموارد ؛ مرونة ( وجود تأثير ذي داللة إحصائية للمرونة االستراتيجية بأبعادها

  ). α ≤ 0.05(في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة ) القدرات

  

  HO4الفرضية الرئيسة الرابعة 

توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيـع (ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي 

فــي تحقيــق  )المعرفــة االســتراتيجية ؛ تفســير المعرفــة االســتراتيجية ؛ تنفيــذ المعرفــة االســتراتيجية

 ≥ α( الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية بوجـود المرونـة االسـتراتيجية عنـد مسـتوى داللـة

0.05( .  

باســتخدام برنــامج  Path Analysisالختبــار هــذه الفرضــية تــم االســتعانة بتحليــل المســار 

Amos Ver. 21  المـدعوم ببرنـامج الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـةSPSS  وذلـك للتحقـق

من وجود تأثير للتعلم االسـتراتيجي فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية لشـركات التـأمين االردنيـة بوجـود 

نتـائج ) 14ـ  4( إذ يوضـح الجـدول). 14ـ  4(المرونـة االسـتراتيجية، وكمـا هـو موضـح بالجـدول 

التــأمين االردنيــة  تحليــل المســار لتــأثير الــتعلم االســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية لشــركات

حيـــث أظهـــرت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي وجـــود تـــأثير ذي داللـــة . بوجـــود المرونـــة االســـتراتيجية

إحصــــائية للــــتعلم االســــتراتيجي فــــي تحقيــــق الميــــزة التنافســــية لشــــركات التــــأمين االردنيــــة بوجــــود 

 عنـد مسـتوىوهـي ذات داللـة ، )2.961( المحسـوبة Chi2)( قيمـة المرونة االستراتيجية، إذ بلغـت

)α ≤ 0.05 .(وبلغـت قيمـة Goodness of Fit Index )GFI ( وهـو مؤشـر مالءمـة الجـودة مـا



  - 124 - 

 

وبـــنفس الســـياق بلـــغ ). المالءمـــة التامـــة( صـــحيح وهـــو مقـــارب إلـــى قيمـــة الواحـــد) 0.989( قيمتـــه

وهــو مقــارب إلــى قيمــة ) Comparative Fit Index  )CFI( )0.992 مؤشــر المواءمــة المقــارن

 Root Mean كمــا بلغــت قيمــة مؤشــر جــذر متوســط مربــع الخطــأ التقريبــي. صــحيحالواحــد 

Square Error of Approximation )RMSEA ()0.010 (فيمـا . وهـو يقتـرب مـن قيمـة الصـفر

وهـو مـا يشـير إلـى ). 0.736( المرونـة االسـتراتيجيةعلـى  للتعلم االستراتيجيبلغ التأثير المباشر 

التعلم المرونـــة االســـتراتيجية، وبالتـــالي فـــإن زيـــادة االهتمـــام بـــعلـــى  الـــتعلم االســـتراتيجي يـــؤثرأن 

للمرونـة كمـا بلـغ التـأثير المباشـر . المرونـة االسـتراتيجيةمن شأنه توليد تـأثير علـى االستراتيجي 

وهــو مــا يعنــي أن ) 0.650(الميــزة التنافســية لشــركات التــأمين االردنيــة تحقيــق  االســتراتيجية فــي

، وبالتــالي فــإن الميــزة التنافســية لشــركات التــأمين االردنيــةؤثر فــي تحقيــق االســتراتيجية تــالمرونــة 

تحقيـق الميـزة التنافسـية لشـركات مـن شـأنه توليـد تـأثير فـي  بالمرونـة االسـتراتيجيةزيادة االهتمام 

نافســية تحقيــق الميــزة التفــي  للــتعلم االســتراتيجيوقــد بلــغ التــأثير غيــر المباشــر . التــأمين االردنيــة

وهــو مـــا يؤكـــد ، )0.478( متغيـــر وســـيط المرونـــة االســتراتيجيةبوجـــود لشــركات التـــأمين االردنيــة 

الميــزة فــي تحقيــق  الــتعلم االســتراتيجيفــي تــأثير  المرونــة االســتراتيجيةلعبــه الوســيط الــذي تالــدور 

 Squared Multipleوبلغـــت قيمــــة معامـــل التحديــــد  .التنافســـية لشــــركات التـــأمين االردنيــــة

Correlations )= 0.542 R2(  أي أن ما قيمتهللمرونة االستراتيجية )فـي من التغيرات ) 0.542

الــــتعلم محــــل الدراســــة نــــاتج عــــن التغيــــر فــــي  المرونــــة االســــتراتيجية لشــــركات التــــأمين االردنيــــة

 =( Squared Multiple Correlations، كمـا بلـغ معامـل التحديـد لهـذه الشـركاتاالسـتراتيجي 
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0.422 R2(  أي أن مـــــا قيمتـــــهللميـــــزة التنافســـــية )فـــــي الميـــــزة التنافســـــية مـــــن التغيـــــرات ) 0.422

ــــأمين االردنيــــة ــــة االســــتراتيجية محــــل الدراســــة نــــاتج عــــن التغيــــر فــــي  لشــــركات الت لهــــذه المرون

الــــتعلم (لمســــار  )المحســــوبة Critical Ratio )Tوقــــد بلغــــت قيمــــة المســــار الحــــرج . الشــــركات

المرونــة االســتراتيجية (لمســار  )11.471(و  )14.586( )المرونــة االســتراتيجية االســتراتيجي 

وهــذه النتيجــة تشــير إلــى أن  ،)α ≤ 0.05( وهمــا ذات داللــة عنــد مســتوى )الميــزة التنافســية 

هنـــاك تـــأثيرًا للـــتعلم االســـتراتيجي فـــي تحقيـــق الميـــزة التنافســـية لشـــركات التـــأمين االردنيـــة بوجـــود 

إذ إن زيــادة االهتمـــام بــالتعلم االســتراتيجي فـــي شــركات التــأمين االردنيـــة . االســتراتيجيةالمرونــة 

. محل الدراسة من شأنه توليد تأثير على المرونة االسـتراتيجية لهـذه الشـركات وميزتهـا التنافسـية

 وعليــه تــرفض الفرضــية الصــفرية. الدراســة وهــي نتيجــة عمليــة تســاهم بتحقيــق جــزء مــن أهــداف

  : الفرضية البديلة التي تنص على الرئيسة الرابعة وتقبل) العدمية(

وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتعلم االسـتراتيجي فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية لشـركات 

  . )α ≤ 0.05( التأمين االردنية بوجود المرونة االستراتيجية عند مستوى داللة
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  )14ـ  4( جدول

في تحقيق الميزة التنافسية نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر للتعلم االستراتيجي 

  لشركات التأمين االردنية بوجود المرونة االستراتيجية متغير وسيط

  البيان
Chi2  

  المحسوبة
GFI  CFI  RMSEA 

Sig* 

مستوى 

  الداللة

Direct Effect 

  معامالت التأثير المباشرقيم 

Indirect 

Effect   

قيمة معامل 

التأثير غير 

  المباشر

  المسار
T  

  المحسوبة

Sig*  

مستوى 

  الداللة

التعلم االستراتيجي 

على تحقيق الميزة 

التنافسية بوجود 

  المرونة االستراتيجية

2.961  0.989 0.992 0.010 0.000  

االستراتيجي على التعلم 

  المرونة االستراتيجية

0.73

6 
 *0.478 

SL  SF 14.586 0.000  

المرونة االستراتيجية 

  على الميزة التنافسية
0.650 SF  CA  11.471 0.000  

  

  Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI  مؤشر مالءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI  يقترب من الواحد صحيح مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن
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 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA  0.08 ، 0.05 مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي ومن المفترض أن تكون قيمتها محصورة بين

 Strategic Learning : SL  التعلم االستراتيجي

 Strategic Flexibility : SF  المرونة االستراتيجية

 Competitive Advantage : CA  الميزة التنافسية

 The Indirect effect is multiplied by the direct *      التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات                                              * 

effect values between variables   



  - 129 - 

 

وٕاستنادًا إلى النتائج المعروضة، ولبناء أنموذج مقترح يعرض االوزان اإلنحدارية 

تم استخدام أنموذج المعادالت الهيكلية . والتأثيرية لكل متغير من المتغيرات المبحوثة

Structural Equation Model . إذ أظهرت النتائج أن قيمةChi2  وهي ذات  )26.513(بلغت

 Goodness of Fit Indexمؤشر مالءمة الجودة  وبلغ قيمة ).α ≤ 0.05( داللة عند مستوى

)GFI) (0.950 (وهو مقارب لقيمة الواحد صحيح )وبنفس السياق بلغ مؤشر  ).المالءمة التامة

وهو مقارب إلى قيمة الواحد  )Comparative Fit Index  )CFI) (0.973 المقارنالمواءمة 

 Root Mean Square Error ofوبلغت قيمة مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي . صحيح

Approximation )RMSEA) (0.014 ( وهو ما يؤشر أن . قيمة الصفرتقترب من وهي

    ).1ـ  4(والشكل  )15ـ  4(وكما هو موضح بالجدول  ).التامةالموائمة (األنموذج دال إحصائيًا 
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  )15ـ   4(جدول 

ونتائج المواءمة التامة  التأثير المباشر وغير المباشر بين متغيرات الدراسة مجتمعة

  للتاثير الكلي بين متغيرات الدراسة

  مستوى الداللة  قيمة التأثير  توع التأثير   المتغيرات

  0.000 0.784 مباشر المرونة االستراتيجية   االستراتيجيالتعلم 

  0.000 0.650 مباشر الميزة التنافسية  المرونة االستراتيجية

  0.000 0.509 غير مباشر الميزة التنافسية   التعلم االستراتيجي

R2 0.614  للمرونة االستراتيجية  R2 0.422  للميزة التنافسية  

نتائج المواءمة 

للتاثير التامة 

  الكلي

χ2  DF  P  χ2/DF  GFI  AGFI  NFI CFI  
RMSE

A  

26.51

3  
9  0.002  2.946 0.950 0.884 0.960 0.973 0.014  
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  .المقترحنموذج معامالت تأثير األيوضح  )1ـ   4(والشكل 

   )1ـ   4(الشكل 

  معامالت تأثير األنموذج المقترح 
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  الـفـصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات

 

  

   المقدمــــــــة: )1ـ  5(

  نتائج الدراسة ومناقشتها  : )2ـ  5(

  التوصيات: )3ـ  5(
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  المقدمــــــــة): 1ـ  5(

  

أثــر الــتعلم االســتراتيجي علــى تحقيــق الميــزة التنافســية هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى بيــان 

الـــــتعلم لشـــــركات التـــــأمين األردنيـــــة والـــــدور الوســـــيط للمرونـــــة االســـــتراتيجية فـــــي العالقـــــة بـــــين 

، وعليــه ُأفــرد هــذا الفصــل الســتعراض نتــائج الدراســة وتوصــياتها، االســتراتيجي والميــزة التنافســية

  :كما يلي

    

  نتائج الدراسة ومناقشتها): 2ـ  5(

الدرجــة المرتفعــة، إذ التــأمين األردنيــة بلــغ مســتوى الــتعلم االســتراتيجي بأبعــاده فــي شــركات  .1

) 3.979(رتبة األولى بدرجة مرتفعة وبمتوسـط حسـابي بلـغ جاء تفسير المعرفة االستراتيجية بالم

بدرجـة  توليـد المعرفـة االسـتراتيجيةعلى مقياس ليكرت الخماسي، وفي المرتبـة الثانيـة جـاء متغيـر 

علـــى مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي، وفـــي المرتبـــة الثالثـــة ) 3.957( مرتفعـــة وبمتوســـط كلـــي مقـــداره

وبدرجـة مرتفعـة،  )3.860( علـى متوسـط حسـابي مقـداره تنفيـذ المعرفـة االسـتراتيجيةحصل متغيـر 

 بمتوســــط كلــــي مقــــداره توزيــــع المعرفــــة االســــتراتيجيةوفــــي المرتبــــة الرابعــــة واألخيــــرة، جــــاء متغيــــر 

 .على مقياس ليكرت الخماسي وبدرجة مرتفعة) 3.848(
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إذ الدرجــة المرتفعـــة،  التـــأمين األردنيــةحصــلت متغيــرات المرونــة االســـتراتيجية فــي شــركات  .2

علـــى ) 4.168(جـــاءت مرونـــة المـــوارد بالمرتبـــة األولـــى بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ 

بدرجة مرتفعة وبمتوسط كلي  مرونة القدراتمقياس ليكرت الخماسي، وفي المرتبة الثانية جاءت 

 .على مقياس ليكرت الخماسي) 4.038( مقداره

مــن حيــث تحقيــق إســتغالل  ردنيــةالتــأمين األوقــد بلــغ مســتوى الميــزة التنافســية فــي شــركات  .3

الفــرص المتاحــة بالســوق ؛ مواجهــة تهديــدات المنافســين ؛ وتخفــيض التكــاليف علــى متوســطات 

حســابية مرتفعــة، إذ جــاء مواجهــة تهديــدات المنافســين بالمرتبــة االولــى وبدرجــة مرتفعــة بمتوســط 

بي بلـــغ امـــا تخفـــيض التكـــاليف فقـــد حصـــل علـــى متوســـط حســـا. )4.132(حســـابي كلـــي مقـــداره 

فــي المرتبــة الثالثــة جــاء إســتغالل الفــرص المتاحــة بالســوق وبدرجــة . وبدرجــة مرتفعــة )4.101(

 .)4.062(مرتفعة بمتوسط حسابي كلي مقداره 

توليـــد المعرفـــة االســـتراتيجية ؛ توزيـــع ( وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية للـــتعلم االســـتراتيجي .4

فــي تحقيــق ) االســتراتيجية ؛ تنفيــذ المعرفــة االســتراتيجيةالمعرفــة االســتراتيجية ؛ تفســير المعرفــة 

 ). α ≤ 0.05( الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة

التي بينت  )Jitnom & Ussahawanitchakit, 2010( وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة

ه المباشر وغير المباشر، وأن أن قدرات التعلم االستراتيجي تؤثر إيجابيًا على األداء بشكلي

  . االداء يرتبط بعالقة إيجابية مع النمو المستدام
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توليـــد المعرفـــة االســـتراتيجية ؛ توزيـــع ( وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية للـــتعلم االســـتراتيجي .5

علـى المرونـة ) المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفـة االسـتراتيجية ؛ تنفيـذ المعرفـة االسـتراتيجية

 ). α ≤ 0.05( االستراتيجية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة

التي بينت وجود تأثر  )Idris & AL-Rubaie, 2013(وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة 

توليد المعرفة اإلستراتيجية؛ توزيع المعرفة اإلستراتيجية؛ تنفيذ (دال إحصائيًا للتعلم اإلستراتيجي 

  .على الخفة اإلستراتيجية لشركة ألبا هاوس في األردن) يةالمعرفة اإلستراتيج

مرونـــة المـــوارد ؛ مرونـــة ( وجـــود تـــأثير ذي داللـــة إحصـــائية للمرونـــة االســـتراتيجية بأبعادهـــا .6

  ). α ≤ 0.05( في تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية عند مستوى داللة) القدرات

توصـلت الدراسـة إلــى وجـود أثــر التــي  )2012العطـوي، (وهـذه النتيجـة تتفــق ونتيجـة دراسـة 

الحجـم،  ومتوسـطة األعمـال الصـغيرة منظمـات لمرونـة رأس المـال والمرونـة اإلنتاجيـة فـي ريـادة

كمـا  .الحجـم ومتوسـطة األعمـال الصـغيرة وعـدم وجـود تـأثير للمرونـة السـوقية فـي ريـادة منظمـات

وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين أبعـــاد التـــي بينـــت  )2007العـــواوده، (تتفـــق ونتيجـــة دراســـة 

ــــــة  ــــــين أبعــــــاد المرون ــــــي، وكــــــان أقواهــــــا العالقــــــة ب ــــــة االســــــتراتيجية، ومؤشــــــرات األداء الكل المرون

ووجود أثر ذي داللـة معنويـة ألبعـاد المرونـة االسـتراتيجية . االستراتيجية وكفاءة العمليات الداخلية

  .في مؤشرات األداء الكلي

توليــد المعرفــة االســتراتيجية ؛ ( ثير ذي داللــة إحصــائية للــتعلم االســتراتيجي بأبعــادهوجــود تــأ .7

فـــي ) توزيـــع المعرفـــة االســـتراتيجية ؛ تفســـير المعرفـــة االســـتراتيجية ؛ تنفيـــذ المعرفـــة االســـتراتيجية
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 تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية بوجـود المرونـة االسـتراتيجية عنـد مسـتوى داللـة

)α ≤ 0.05( . 

التى بينت وجود عالقـات ارتبـاط بـين  )2010مصطفى، (وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة 

ــــتعّلم اإلســــتراتيجي، وأن هنــــاك عالقــــة تــــأثير لهــــذه العالقــــة فــــي خفــــة الحركــــة  تقاســــم المعرفــــة وال

التــــى  )2013بنــــي حمــــدان وآخــــرون، (كمــــا تتفــــق ونتيجــــة دراســــة . اإلســــتراتيجية للشــــركة المبحوثــــة

تــأثير ذو داللــة معنويــة للتوجــه الريــادي اإلســتباقي علــى اإلبــداع التكنولــوجي أوضــحت بــأن هنــاك 

وتتفــق أيضــًا  .التــدريجي بوجــود المرونــة االســتراتيجية فــي شــركة الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة

دورًا فــي أن المرونــة االســتراتيجية والحساســية التنافســية تلعــب بــالتــي أشــرت  )Yu, 2012(ودراســة 

  .أثر التوجه الريادي على أداء الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في الصين

  

  التوصيات): 3ـ  5(

  

  :باآلتي الباحثة توصي إليها التوصل تم التي النتائج بناًء على

لإلستفادة من التأمين االردنية ضرورة اإلستثمار في التعلم االستراتيجي من قبل شركات  .1

تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق التكامل مع المرونة االستراتيجية، وذلك من إنعكاساته في 

العالمية المتخصصة في تصميم أنظمة التعلم التأمين التواصل مع شركات  خالل

االستراتيجي وتطوير القدرات المطلوبة له، للتعاون معها في مجال اإلستثمار فيه، وٕاجراء 
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العالمية التي لديها أنظمة تعلم استراتيجي لإلستفادة ين التأمشراكات استراتيجية مع شركات 

  .من خبراتها في هذا المجال

تأسيس ثقافة العمل في التعلم االستراتيجي بالشركات المبحوثة، لتكون بمثابة المنهج  .2

والدليل في التطبيق العملي لهذا التعلم، ويتم ذلك عن طريق عقد إتفاقيات مع شركات 

والمعايشة الميدانية فيها من أجل  )الجوالت التدريبية(معروفة إلجراء التأمين العالمية ال

التشارك بالمعرفة وتطوير الخبرات، والدخول في مشاريع مشتركة جزئية أو كلية مع شركات 

  .لنقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بتطوير التعلم االستراتيجيالتأمين متميزة في 

يجية في الشركات المبحوثة كمنهج وممارسة، ويمكن ضرورة إعتماد المرونة االسترات .3

للشركات بالشكل الذي  )البشرية والتقنية(تطوير البنى التحتية   الوصول إلى ذلك من خالل

. يجعلها قادرة على إستيعاب التغييرات البيئية عامة والسوقية خاصة وسرعة التعامل معها

اإلستعانة بشركات أو مكاتب  وتكثيف الدراسات اإلستطالعية حتى لو تطلب األمر

إستثمارية عالمية لتحديد األسواق غير المخدومة، والتعرف على خصائصها وٕاحتياجاتها من 

  .أجل اإلسراع في تلبيتها

تبني التنافسية مطلب أساسي وتحٍد قائم على الشركات المبحوثة يجب التعامل معها  .4

ليدية أو تقليد طرق الشركات األخرى، بأساليب أكثر معاصرة وواقعية ومغادرة االساليب التق

إدارة التكاليف بشكل يجعل عملية تخفيضها ممكن في  ويمكن الوصول إلى ذلك من خالل

إطار حجم الطلب دون اإلضرار بالجودة، عن طريق التركيز على الكفاءة وفاعلية الرقابة 
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ة باستخدام أكثر من والمقارنة المرجعية المستمرة ورصد التغيرات الحاصلة في محيط المنافس

 .وسيلة، االستخبارات التسويقية، التقارير العالمية، حركة االسواق المالية، التنبوءات

أهمية اإلستفادة من المعرفة المتعلقة بالبيئة الخارجية والتي يتم جمعها وتحليلها من قبل  .5

والقدرات شركات التأمين، وذلك من خالل توجيه أنشطة تلك الشركات نحو تحديد الموارد 

الواجب تطويرها وبناءها حتى تتمكن تلك الشركات من االستجابة الفعالة لمتطلبات بيئتها 

  وصوًال إلى تحقيق الميزة التنافسية

العمل على تطوير الشركات محل الدراسة لتصبح متعلمة من خالل أظهار البدائل  .6

يمارسونها اآلن حتى لو كانت هذه التعليمية لإلفراد العاملين عن الطرائق والقناعات التي 

 .الطرائق تحقق النتائج المطلوبة حالياً 

تشجيع روح التعاون بين اإلدارة والعاملين واالهتمام بمقترحات العاملين واألفكار المقدمة  .7

 .من قبلهم وبالمبادرات التي يقدمونها لتطوير العمل

لتي تعمل فيها وذلك من خالل قيام الشركات محل الدراسة بزيادة عدد األسواق الدولية ا .8

 .اتخاذ قرارات في ظل التأكد التام لنتائج هذه القرارات

االستجابة السريعة الحتياجات المتعاملين من حيث الكم والنوع وذلك لتدنية المخاطر   .9

 .البيئية والتنافسية من قبل الشركات العاملة في نفس المجال

ديدات المنافسين الدوليين التي تواجه التأكيد على تقديم خدمات جديدة تقلل من ته .10

 .الشركات محل الدراسة



  - 139 - 

 

العمل وباستمرار على اتخاذ قرارات في ظل بيئة تاكد تام وذلك من خالل التعرف على  .11

نقاط القوة والضعف الداخلية للشركات المبحوثة والفرص السوقية لها وتهديدات المنافسين 

 . العاملين في نفس القطاع

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  



  - 140 - 

 

  

  قائمة المراجع

  

  

     المراجع العربية: أوالً 

  المراجع االجنبية: ثانياً 
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  المراجع العربية: أوالً 

 

إختبار أثر "، )2013( إدريس، وائل محمد صبحي إدريس؛ والغالبي، طاهر محسن منصور، .1

دراسة إختبارية : المرونة االستراتيجية كوسيط لعالقة عدم التأكد البيئي باتخاذ القرارات االستراتيجية

 105: )1( العدد، )33(، المجلة العربية لإلدارة، المجلد "في شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية

 .134ـ 

تنظيمي في مساندة التغيير دور ممارسة التعلم ال"، )2004(أيوب، ناديا حبيب،  .2

): 1( العدد، )44(، المجلد مجلة اإلدارة العامة، "االستراتيجي في المنشآت السعودية الكبرى

22- 63. 

: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان". استراتيجيات التسويق). "2008(. ثامر, البكري .3

  .األردن

حمدان، خالد محمد طالل ؛ وٕادريس، وائل محمد صبحي ؛ وربى، رشيد عبد الرحمن، بني  .4

المرونة االستراتيجية كمتغير وسيط في تعزيز أثر التوجه الريادي اإلستباقي على اإلبداع "، )2013(

، مجلة الجامعة "دراسة إختبارية على الخطوط الجوية الملكية االردنية: التكنولوجي التدريجي

 .72ـ  48): 3(العدد  ،)5(ية، مملكة البحرين، المجلد الخليج

دراسة " التنافسية بالميزة وعالقته االستراتيجي التخطيط). "2012(. التلباني، نهلة عبد الهادي .5

 العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة مجلة". غزة محافظات في األدوية توزيع شركات في ميدانية

  .242ـ  209): 2(العدد  ،)14(المجلد  اإلنسانية،
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السلوك اإلبداعي وأثره على الميزة ). "2004(. التميمي، إياد ؛ والخشالي، شاكر جاراهللا .6

، العدد 8، مجلة البصائر، المجلد "دراسة ميدانية في شركات الصناعات الغذائية األردنية: التنافسية

  .، أيلول2

دراسة : يق المزايا التنافسيةصوت الزبون كأداة لتحق). "2009(. الحرباوي، هاني أحمد حسين .7

رسالة ماجستير غير منشورة، ". آلراء العاملين في عينة من المنظمات الصناعية في مدينة الموصل

 .العراق: جامعة الموصل

دور وأهمية اإلبداع المحاسبي في ). "2007. (علي فالح, ماجد عبد العزيز ، والزعبي, الحريري .8

نحو مناخ استثماري , ر العلمي الخامس لكلية العلوم اإلدارية والماليةالمؤتم". تحقيق المزايا التنافسية

  . األردن : جامعة فيالدلفيا،عمان, وأعمال مصرفية الكترونية

، المؤتمر "المظلة، األصول والقيمة: الريادة اإلستراتيجية"، )2005(الخفاجي، نعمة عباس،  .9

األعمال في مواجهة تحديات العولمة، كلية العلوم العلمي الرابع، الريادة واإلبداع، إستراتيجيات 

  .12ـ  1: اإلدارية والمالية، جامعة فيالدلفيا، عّمان، األردن

 الوطنية للشركات الدوائية المنتجات في التنافسية الميزة).  "2010(. الزعانين، عاصم فايز .10

الة ماجستير غير ، رس"غزة قطاع في الزبون نظر وجهة السوقية من الحصة زيادة على وأثرها

  .فلسطين: منشورة، الجامعة اإلسالمية في غزة، غزة

، دار 1، ط " نظم المعلومات األستراتيجية مدخل استراتيجي). "2005. (الزعبي، حسن علي .11

  .األردن: وائل للنشر والتوزيع، عمان
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عربية ، الطبعة االولى، منشورات المنظمة ال"منظمات التعّلم"، )2005(، السالم، مؤيد سعيد .12

 . للتنمية اإلدارية، بحوث ودراسات، القاهرة، جمهورية مصر العربية

دراسة : اثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز المرونة اإلستراتيجية "، )2013(، الشماسين، سالم .13

، رسالة ماجستير غير "تطبيقية على شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

 .ؤته، األردنمنشورة، جامعة م

، دار "تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعية). "2000(. صالح الدين، عالم .14

  .مصر: الفكر العربي للنشر والتوزيع، القاهرة

 على دراسة تطبيقية :التنافسية والقدرة اإلنتاجي البعد مكونات). "2004(، خالد سليمان عبيدات، .15

 .3، العدد 20اليرموك، المجلد  أبحاث مجلة "العامة المساهمة الصناعية الشركات

: نظم المعلومات االستراتيجية"، )2009(الطائي، محمد عبد حسين؛ والخفاجي، نعمه عباس،  .16

 .األردن: ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان"منظور الميزة التنافسية
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  )االستبانة(أداة الدراسة : )2(الملحق رقم 
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  )االستبانة(قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة : )1(الملحق رقم 

  

  مكان العمل  التخصص  اللقب العلمي واالسم  الرقم

  الشرق األوسط  إدارة أعمال  كامل محمد المغربي. د.أ  1

  الشرق األوسط  نظم معلومات  محمد عبد العال النعيمي. د.أ  2

  الشرق األوسط  تسويق  ليث سلمان الربيعي. د.أ  3

  الشرق األوسط  إدارة أعمال  سعود المحاميد. د  4

  الجامعة األردنية  إدارة أعمال  سعيفانتغريد صالح . د  5
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  )االستبانة(أداة الدراسة : )2(الملحق رقم 

  

أثر المرونة االستراتيجية في العالقة بين التعلم االستراتيجي " تهدف الباحثة القيام بدراسة بعنوان

  ".وتحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية

أساسي إلى بيان أثر المرونة االستراتيجية في العالقة  حيث تهدف الدراسة إلى بشكل

  .بين التعلم االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية

  نحن نثق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع اعتزاز وتقدير

 

                                              

 الباحثة

  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

        الجنس )1(

   أنثى    ذكر 
        

         العمر )2(

      سنة 35  أقل من – 30 من    سنة 30أقل من 

    سنة 44 أقل من –40من     سنة 40 أقل من –35من 

         سنة فأكثر 45
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      المؤهل العلمي   )3(

   بكالوريوس   دبلوم

      دراسات عليا

      

      عدد سنوات الخبرة   )4(

      سنة 10  ـ أقل من 5 من   سنوات 5أقل من 

   سنة  15أكثر من       سنة 15  ـ أقل من 10 من
  

 المستوى اإلداري  )5(

  )مدير عام، مساعد مدير عام(إدارة عليا 
 

مدير وحدة، مدير (إدارة وسطى 

  )دائرة
 

       )رئيس قسم، مشرف(إدارة دنيا 

  

   



  - 159 - 

 

الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات التعلم 

  االستراتيجي

  الفقرة  ت

 بدائل اإلجابة

ال أوافق على 

  اإلطالق
  أوفق بشدة  أوافق  محايد  ال أوافق

  توليد المعرفة االستراتيجية

           تعمل الشركة على جمع المعلومات من السوق 1

2 
تهدف الشركة من إكتسابها للمعرفة الخارجية تطوير أعمالها 

 )الدخول في أسواق جديدة، تطوير خدمات جديدة(
          

           تهتم الشركة بجمع المعلومات واألفكار الجديدة 3

4 
على إكتساب أفكار جديدة قد تساعد في تحث الشركة العاملين 

 تطوير خدمات جديدة
          

  توزيع المعرفة االستراتيجية

5  
تعمل الشركة على تعزيز ثقافة التشارك في المعلومات 

 الضرورية
          

6  
يسهل الوصول إلى والحصول على المعلومات ذات األثر 

 طويل األجل من قبل األفراد الذين يحتاجونها
          

7  
يجتمع ممثلون عن اإلدارات المختلفة داخل شركتنا  بشكل 

 منتظم لمناقشة كافة القضايا ذات األهمية طويلة األجل
          

8  
يتم تبادل المعلومات ذات األهمية الضرورية بين اإلدارات 

 المختلفة في الشركة
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9  
عندما يحصل أي قسم من أقسام الشركة على معلومات ذات 

 االجل يتم تعميمها على باقي أجزاء الشركةأهمية طويلة 
          

  تفسير المعرفة االستراتيجية 

10  

عندما تواجه الشركة معلومات جديدة ذات أهمية طويلة االجل 

يجتمع المدراء لتحديد اآلثار المحتملة لتلك المعلومات على 

  الشركة

          

11  
بعضهم يسعة كافة العاملين في الشركة إلى تفهم وجهات نظر 

 البعض حيال أي معلومات جديدة
          

12  
تبدئ أقسام ودوائر الشركة اإلستعداد التام إلعادة النظر في 

 قراراتها عند ظهور معلومات جديدة
          

13  
عندما تحصل الشركة على معلومات جديدة تكون أقسامها 

 ودوائرها مستعدة إلعادة التفكير باألهداف األساسية لعملها
          

14  
عادة ما يتم تقييم األساليب المستخدمة في الشركة في تفسير 

 المعلومات البيئية الخارجية الجديدة
          

  

 

 

  الفقرة  ت

 بدائل اإلجابة

ال أوافق على 

  اإلطالق
  أوفق بشدة  أوافق  محايد  ال أوافق

  تنفيذ المعرفة االستراتيجية

          تستخم الشركة المعلومات الضرورية التي إكتسبتها بهدف  15
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 تحسين خدماتها

16 
يتم إحداث تغييرات على أنظمة الشركة وٕاجراءات عملها في 

 ضوء المعلومات البيئية الجديدة
          

17 
تستفيد الشركة من المعلومات البيئية الجديدة في تطوير 

 وتعديل استراتيجياتها
          

18 
الشركة التوصيات المقدمة من مختلف أقسامها ووحداتها تتبنى 

 التنظيمية بشأن كيفية اإلستفادة من المعلومات البيئية الجديدة
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الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات 

  المرونة االستراتيجية

  الفقرة  ت

 بدائل اإلجابة

ال أوافق على 

  اإلطالق
  أوفق بشدة  أوافق  محايد  ال أوافق

  مرونة الموارد

19 
تلتزم الشركة بتوفير الموارد الالزمة في توظيف المعلومات 

  الجديدة
          

20 
موارد الشركة إدارتها من التعامل مع مدى واسع من  تمكن

  الظروف البيئية المتغيرة
          

            المتاحة في مجاالت عديدةتستخدم الشركة  مواردها  21

22 
وتقديم وتسويق  تمتلك الشركة موارد مرنة تمكنها من تطوير

  خدمات مختلفة/منتجات
          

  مرونة القدرات

23  
تمتاز الشركة بمقدرتها على تعظيم الفائدة من مواردها 

  وٕاستغاللها اإلستغالل األمثل
          

24  
 مواردها من قبل إستخدام تمتلك الشركة المقدرة على تنسيق

  اإلدارية المختلفة وأقسامها وحداتها
          

25  
 تمتلك الشركة المقدرة على إستخدام مواردها في مجاالت بديلة

  ومختلفة
          

26  
 إلى إستخدام مواردها من مجال لدى الشركة مقدرة على تغيير

  آخر وبكلفة متدنية
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لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الميزة الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية 

  التنافسية

  الفقرة  ت

 بدائل اإلجابة

ال أوافق على 

  اإلطالق
  أوفق بشدة  أوافق  محايد  ال أوافق

  إستغالل الفرص المتاحة في السوق

27 
تمتلك الشركة المقدرة على إستغالل جميع الفرص الموجودة 

  في السوق 
          

28 
تمتلك الشركة خطة استراتيجية تهدف إلستغالل مختلف 

  الفرص المتاحة في البيئة الخارجية
          

29 
تستغل الشركة عدد أكبر من الفرص السوقية مقارنة مع 

  منافسيها
          

  مواجهة تهديدات المنافسين

30  
تمتلك الشركة المقدرة على تجنب اآلثار السلبية لتهديدات 

 جميع المنافسين
          

            إن الشركة قادرة على تجنب تهديدات المنافسين  31

           تقوم الشركة بدراسة تهديدات المنافسين وتحليلها  32

  تخفيض التكاليف

33  
تتبع الشركة استراتيجية تقليل التكاليف الثابتة مقارنة مع 

 المنافسين
          

34  
مقارنة مع تتبع الشركة استراتيجية تقليل التكاليف التشغيلية 

 المنافسين
          

35  
تعتمد الشركة على تقليل تكاليف عملياتها الوقائية للتفوق على 

 المنافسين
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