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دور التف ير اﻻستراتيجي في بناء البراعة التنظ م ة:

دراسة تطب ق ة على الشر ات المساهمة العامة اﻷردن ة
أحمد ناصر أبوز د*

ملخـص

هدفت الدراسة إلى التﻌرف على مد تأثير التف ير اﻻستراتيجي من خﻼل عناصره المتمثلة في )القصد اﻻستراتيجي ،التف ير النظمي ،ص اغة
اﻻفتراضات ،التف ير في الوقت ،وانتهاز الفرصة( على البراعة التنظ م ة في الشر ات المساهمة الﻌامة المدرجة في سوق عمان المالي .شملت
عينة الدراسة ) (150شر ة تﻌمل في مختلف القطاعات و لغت نس ة اﻻستجا ة ) (92.7%و التالي أص ح عدد الشر ات الم حوثة ) (139شر ة.

ولغرض تحقي أهداف الدراسة استخدم ال احث المنهج الوصفي التحليلي .ما استخدم ال احث است انة لجمع الب انات المتﻌلقة متغيرات الدراسة،
وقد تم اخت ار فرض ات الدراسة من خﻼل تحليل اﻻنحدار المتﻌدد استخدام الحزمة اﻹحصائ ة في الﻌلوم اﻹجتماع ة ) .(SPSSتوصلت الدراسة

إلى مجموعة من النتائج ان من أبرزها :تطبي الشر ات المساهمة الﻌامة للتف ير اﻻستراتيجي مستو متوس حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام
) ،(3.25و ذلك تحقي الشر ات الم حوثة لمستو ات متوسطة من البراعة التنظ م ة حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام ) ،(3.57ما توصلت

الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذ دﻻلة إحصائ ة للتف ير اﻻستراتيجي على البراعة التنظ م ة وأ ﻌادها المتمثلة في اﻻستكشاف واﻻستغﻼل .وعلى
ضوء النتائج أوصت الدراسة ضرورة ق ام الشر ات الم حوثة بتبني التف ير اﻻستراتيجي في عمل ات التخط

اﻻستراتيجي وتنفيذ اﻻستراتيج ات لما

له من أهم ة ارزة في تحسين الموقع التنافسي ،والق ام بتنم ة وتطو ر قدرات المديرن في مختلف المستو ات اﻹدارة في مجال التف ير
اﻻستراتيجي وذلك من خﻼل التدرب والندوات وورش الﻌمل ،والﻌمل على توفير المتطل ات الﻼزمة لتسهيل عمل ة التف ير اﻻستراتيجي مثل تطو ر

ثقافة تنظ م ة داعمة للتف ير اﻻستراتيجي ،وتبني رؤ ة واضحة ،وتشج ع عمل ات اﻻبتكار واﻹبداع ،واتخاذ التف ير الشمولي والنظمي نهجا للتﻌامل
نظر ﻷهم ة البراعة
ا
مع المستقبل ،والسﻌي الدائم نحو تحقي البراعة التنظ م ة من خﻼل التف ير اﻻستراتيجي ومن خﻼل تبني طرق أخر

التنظ م ة في أداء المنظمات والحفا على د مومتها في اﻷمد ال ﻌيد.

الكلمات الدالة :التف ير اﻻستراتيجي ،البراعة التنظ م ة ،اﻻستكشاف ،اﻻستغﻼل ،الشر ات المساهمة الﻌامة.

المقدمـة

المتاحة لديها لتحقي الفاعل ة والكفاءة
).2003
وقد ر زت الﻌديد من الدراسات السا قة على اخت ار
الﻌﻼقة بين البراعة التنظ م ة وأداء المنظمات وأكدت نتائج
هذه الدراسات على الدور المهم للبراعة التنظ م ة في اﻷداء
مثل دراسات ) ;(He & Wong, 2004; Katila & Ahuja, 2002
 Yang & Li, 2011ودراسات (Jansen et al., 2006; Tamayo-
(Benner & Tushman,

تﻌد البراعة التنظ م ة من المواض ع التي احتلت م انة
ارزة في حقل اﻹدارة اﻻستراتيج ة خﻼل الﻌقد الماضي على
اعت ار أن منظمات اﻷعمال الناجحة تحتاج إلى أن تكون
ارعة لتحق التوازن النسبي بين اﻷنشطة اﻻستكشاف ة
واﻷنشطة اﻻستغﻼل ة ش ل متزامن ) .(Li, 2013حيث م ن
لمنظمات اﻷعمال ال حث عن إم ان ات جديدة لتحق المواءمة
مع بيئة اﻷعمال المتغيرة وفي نفس الوقت توظف اﻹم ان ات

* قسم إدارة اﻷعمال ،ل ة اﻷعمال ،جامﻌة مؤتة.
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Torres et al., 2017; Elizandra, Vieira & Galdamez,

) 2018إﻻ أن عددا قل ﻼ منها وسﻌت نطاقها لدراسة الﻌوامل
التي تؤد إلى تحقي البراعة التنظ م ة ).(Li, 2013

©  2019ﻋﻤ ـ ــﺎدة اﻟﺒﺤ ـ ــﺚ اﻟﻌﻠﻤ ـ ــﻲ /اﻟﺠﺎﻣﻌ ـ ــﺔ اﻷردﻧﻴ ـ ــﺔ .ﺟﻤﻴـ ـ ــﻊ اﻟﺤﻘـ ـ ــﻮق
ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.

دور التف ير اﻻستراتيجي...

ونظ ار إلى أن اﻷنشطة اﻻس تشاف ة واﻻستغﻼل ة تتطلب
قدرات ٕوام انات مختلفة وغير متناسقة فإن عمل ة تحقي
البراعة التنظ م ة تبدو مﻌقدة وصﻌ ة .ولذلك ،فإن اﻹنخ ار
في اﻷنشطة اﻻستكشاف ة واﻻستغﻼل ة في آن واحد من المؤ د
سيؤد إلى خل "مطالب متناقضة" و "تحد ات متناقضة"
) .(Gilbert, 2005; Tushman & O’Reilly, 1996و التالي فإن
فهم الﻌوامل التي تجﻌل المنظمات ارعة أص ح قض ة هامة.
ومن هنا تبرز أهم ة التف ير اﻻستراتيجي اعت اره وسيلة
البراعة التنظ م ة ،فالتف ير اﻻستراتيجي يوفر
لتحقي
للمنظمات مجموعة من الخصائص أهمها الفهم الشامل
لبيئتها ،والتر يز على اﻹبداع ،واﻷف ار الجديدةٕ ،واعادة
استخدام اﻷف ار القد مة ) ،(Bonn, 2001حيث توفر هذه
الخصائص الدعائم اﻷساس ة للبراعة التنظ م ة.
وعلى الرغم من أهم ة التف ير اﻻستراتيجي في تم ين
المنظمات على المزج بين اﻷنشطة المتناقضة )(Bonn, 2001
مثل اﻻستغﻼل واﻻستكشاف التي تش ل جوهر البراعة
التنظ م ة ،إﻻ أنه ﻻ يوجد دراسات – حسب علم ال احث-
تناولت طب ﻌة الﻌﻼقة بين التف ير اﻻستراتيجي والبراعة
التنظ م ة في بيئة اﻷعمال الﻌر ة عموما وفي بيئة اﻷعمال
اﻷردن ة خصوصا.
واستنادا لما سب  ،فإن الدراسة الحال ة تسﻌى إلى تحديد
دور التف ير اﻻستراتيجي في بناء البراعة التنظ م ة في
الشر ات المساهمة الﻌامة المدرجة في سوق عمان المالي.

 .1مش لة الدراسة
إن احت اجات الزائن المتغيرة والمتجددة ،وتزايد حدة
المنافسة ،والتغيرات والتطورات المتسارعة في بيئة اﻷعمال،
ولد حالة من عدم اﻻستقرار في اﻷسواق ،مما دفع منظمات
اﻷعمال نحو تحسين أدائها لغرض التنافس ،وهذا ما جﻌل
البراعة التنظ م ة من المفاه م اﻷساس ة في عالم اليوم حيث
تم ن المنظمات من تﻌزز أدائها وميزتها التنافس ة Cao,
).(Gedajlovic, & Zhang, 2009
ما أكدت نتائج الدراسات السا قة Cao et al., 2009; He
) (& Wong, 2004; Junni et al., 2013على أهم ة البراعة
التنظ م ة اعت ارها وسيلة لتحسين القدرات التنافس ة للمنظمات
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ومساعدتها على التكيف مع بيئة اﻷعمال المضطرة
والمحافظة على د مومتها .وعلى الرغم من أن البراعة
التنظ م ة تلﻌب دو ار مهما وحيو ا في نجاح المنظمات
ود مومتها ،إﻻ أن دراسة الﻌوامل التي تساهم في بنائها لم
تح اﻻهتمام الكافي من قبل ال احثين في البيئة الﻌر ة
عموما والبيئة اﻷردن ة خصوصا ،على الرغم من أن فهم
الﻌوامل التي تجﻌل المنظمات ارعة أص ح قض ة مهمة نظ ار
إلى أن اﻷنشطة اﻻس تشاف ة واﻻستغﻼل ة تتطلب قدرات
ٕوام انات مختلفة وغير متناسقة ،و التالي فإن عمل ة تحقي
البراعة التنظ م ة تبدو مﻌقدة وصﻌ ة .ومن هنا تبرز أهم ة
التف ير اﻻستراتيجي اعت اره وسيلة لتحقي البراعة التنظ م ة،
فالتف ير اﻻستراتيجي يوفر للمنظمات مجموعة من الخصائص
أهمها الفهم الشامل لبيئتها ،والتر يز على اﻹبداع ،واﻷف ار
الجديدةٕ ،واعادة استخدام اﻷف ار القد مة ).(Bonn, 2001
وتش ل هذه الخصائص الدعائم اﻷساس ة للبراعة التنظ م ة،
ستدعي دراسة الدور الذ يلﻌ ه التف ير
اﻷمر الذ
اﻻستراتيجي في بناء البراعة التنظ م ة.
واستنادا إلى ما سب تسﻌى الدراسة الحال ة إلى اﻹجا ة
عن اﻷسئلة التال ة:
 .1هل تطب الشر ات المساهمة الﻌامة اﻷردن ة التف ير
اﻻستراتيجي؟
 .2هل يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة للتف ير
اﻻستراتيجي على البراعة التنظ م ة في الشر ات المساهمة
الﻌامة اﻷردن ة؟
 .3ما هو مستو البراعة التنظ م ة في الشر ات
المساهمة الﻌامة اﻷردن ة من وجهة نظر اﻹدارة الﻌل ا؟

 .2أهم ة الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خﻼل تطرقها لموضوع
حيو ساعد الشر ات الم حوثة على تﻌزز تنافسيتها والحفا
على د مومتها ،فمن خﻼل التف ير اﻻستراتيجي تستط ع
الشر ات الم حوثة بناء البراعة التنظ م ة التي تﻌتبر وسيلة
لتحسين قدراتها التنافس ة وتساعدها على التكيف مع بيئة
اﻷعمال المضطرة والمحافظة على د مومتها .وتستمد هذه
الدراسة أهميتها من ونها متدادا للجهود المبذولة في مناقشة
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القضا ا الخاصة ببناء البراعة التنظ م ة ،و التالي فإنها تمثل
إضافة للكتا ات الﻌلم ة في هذا المجال .أ ضا تﻌتبر هذه
الدراسة اﻷولى من نوعها على مستو البيئة اﻷردن ة – في
حدود علم ال احث -التي تناولت دور التف ير اﻻستراتيجي في
بناء البراعة التنظ م ة و التالي ستساهم نتائج هذه الدراسة في
رفع قدرة المديرن في الشر ات الم حوثة على تطبي التف ير
اﻻستراتيجي بهدف تﻌزز البراعة التنظ م ة.
 .3أهداف الدراسة:
تسﻌى الدراسة الحال ة إلى تحقي اﻷهداف التال ة:
 .1التﻌرف على مد تطبي الشر ات المساهمة الﻌامة
اﻷردن ة للتف ير اﻻستراتيجي.
 .2الكشف عن دور التف ير اﻻستراتيجي في تحقي
البراعة التنظ م ة في الشر ات المساهمة الﻌامة اﻷردن ة.
 .3التﻌرف على مستو البراعة التنظ م ة في الشر ات
المساهمة الﻌامة اﻷردن ة من وجهة نظر اﻹدارة الﻌل ا.

 .4الخلف ة النظر ة والدراسات السا قة ذات الصلة
 5.1التف ير اﻻستراتيجي
ظهر مصطلح التف ير اﻻستراتيجي من خﻼل أعمال
ال احث ) (Mintzberg, 1994عندما ميز بينه و ين مصطلح
التخط اﻻستراتيجي ومنح التف ير اﻻستراتيجي ق مته مرحلة
مهمة في الﻌمل ة اﻻستراتيج ة ،حيث ير )(Mintzberg, 1994
أن التف ير اﻻستراتيجي ﻌتبر مرحلة سا قة لﻌمل ة التخط
اﻻستراتيجي.
وقد أكدت الﻌديد من الدراسات مثل ;(Bonn, 2005
 (Micheli, Mura, & Agliati, 2011; Pisapia, 2009على
أهم ة التف ير اﻻستراتيجي في ق ادة منظمات اﻷعمال.
فالتف ير اﻻستراتيجي ﻌد أم ار حيو ا لتنفيذ اﻻستراتيج ات التي
تؤد إلى تحسين الموقع التنافسي للمنظمات & (Yuxin
 .(Ozge, 2018ما ﻌد التف ير اﻻستراتيجي وسيلة تجمع ما
بين النهج الﻌقﻼني وعمل ات التف ير الخﻼقة والمبتكرة لحل
المش ﻼت ٕواعداد الخط التي تولد الميزة التنافس ة onn,
 .(2005; Sanjay et al., 2018وقد أشار (Salavati et al.,
 (2017إلى أن التف ير اﻻستراتيجي ﻌد مثا ة أداة للتنبؤ
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التغيرات المستقبل ة واتخاذ الق اررات اﻻستراتيج ة المناس ة
و ساعد المنظمات على خل فرص جديدة .في حين أكد ل
من ) (Elcin, 2018; Self et al., 2015على أن التف ير
اﻻستراتيجي هو نهج ساعد المنظمات في الحفا على
مواءمتها مع التغيرات الدائمة في البيئة الخارج ة.
ومنذ أن أص ح مصطلح التف ير اﻻستراتيجي يرت
الموقع التنافسي للمنظمات ،اتجه الﻌلماء نحو استخدام هذا
المصطلح بديل لﻼتجاهات التقليد ة في اﻹدارة اﻻستراتيج ة
التي تر ز على التخط اﻻستراتيجي )يونس .(1999 ،ما
أص ح هذا المصطلح تﻌبي ار عن الوضع الجيد للمنظمات
الناجحة وأص ح المسار الرئ س الذ يجب أن تمر ه
اﻹدارات من أجل مواجهة تحد ات بيئة اﻷعمال المﻌاصرة
) .(Daghir & Alzaydie, 2005وقد أشار )(Pearson, 1999
إلى أن المفاه م اﻷساس ة للتف ير اﻻستراتيجي تتمحور حول
الوضع الحالي للمنظمة وما م ن عمله في هذا الس اق.
وقد ذ رت (Hamilton strategic management group,
 (1999أن التف ير اﻻستراتيجي ُظهر بوضوح المراحل الﻼزمة
للبدء في إصﻼح اﻷقطاب اﻷساس ة لمستقبل المنظمات.
فالتف ير اﻻستراتيجي هو عمل ة إيجاد حلول بديلة للتنافس في
خل ق مة للﻌمﻼء ) .(Abraham, 2005وتحق قا لهذه الغا ة،
م ن القول أن التف ير اﻻستراتيجي هو نتيجة خ ال
وتصورات المديرن و تطلب الحدس واﻹبداع ال شر  ،في حين
أن التخط اﻻستراتيجي هو مجموعة من التقن ات والنهج
التحليلي.
وُﻌرف ) (Calabrese & Costa, 2015التف ير اﻻستراتيجي
على أنه عمل ة مﻌرف ة تتضمن ص اغة فرض اتٕ ،وات اع ل
(Bonn,
من القواعد المنطق ة والرؤ الحدس ة .بينما ير
) 2001أن التف ير اﻻستراتيجي هو أسلوب للتف ير الخﻼق
الذ يوفر للمنظمة فهم شامل لبيئتها ،و ر ز جهودها على
اﻹبداع ،وخل اﻷف ار الجديدةٕ ،واعادة استخدام اﻷف ار
القد مة؛ ورسم رؤ ة واضحة لمستقبلها .في حين أشارت
) (Liedtka, 1998الى أن التف ير اﻻستراتيجي هو عمل ة
ذهن ة تستند على التف ير الشمولي والنظمي ،والتر يز على
القصد اﻻستراتيجي ،والتف ير في الوقت المناسب ،وص اغة
اﻻفتراضات ،وانتهاز الفرص بهدف تحسين الموقع التنافسي
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للمنظمات .بينما أوضح ) (Goldman, 2007أن التف ير
اﻻستراتيجي هو نشا إدار مميز يهدف إلى إكتشاف
استراتيج ات مبتكرة وذات خ ال واسع م ن من خﻼلها إعادة
تا ة قواعد اللﻌ ة التنافس ة ،وتصور أوضاع مستقبل ة تختلف
عن الحاضر .أما ) (Pisapia, 2009فير أن التف ير
اﻻستراتيجي هو تول فة من مجموعة من الﻌناصر تتمثل في
التف ير النظميٕ ،واعادة تش يل الواقع ،وتحليله غ ة الوصول
الى موقع تنافسي متميز.
 5.1.2عناصر التف ير اﻻستراتيجي
ت اينت آراء ال احثين في تحديد عناصر التف ير
اﻻستراتيجي ومسم اتها ،وﻷغراض الدراسة الحال ة يتف
ال احث مع ما حدده ل من ;(Bonn, 2005; Goldman, 2007

)Pisapia, 2009; McClain, 2013; Nuntamanop et al., 2013

ﻌناصر للتف ير اﻻستراتيجي والمتمثلة في القصد
اﻻستراتيجي ،والتف ير النظمي ،وص اغة اﻻفتراضات،
والتف ير في الوقت ،وانتهاز الفرصة.

 5.1.2.1القصد اﻻستراتيجي:
من خﻼل عنصر القصد اﻻستراتيجي فإن التف ير
اﻻستراتيجي م ّ ن المنظمات من التر يز على ما هو مهم
الفﻌل ،و جﻌلها أكثر استﻌداداً لمواجهة السيناروهات غير
المتوقﻌة ،وُحسن من قدرتها على التكيف سرعة مع التغيرات
وحسن التر يز والتوجه نحو اﻷهداف )ترغيني،
المفاجئةُ ،
 .(2015حيث تتﻌزز قدرات المنظمة اﻹبداع ة عندما تتكيف مع
التغيرات البيئ ة أسلوب مبدع تُقدم من خﻼله منتجات جديدة ،أو
الولوج إلى أسواق جديدة )الزعبي.(2010 ،
 5.1.2.2التف ير النظمي:
مثل التف ير النظمي القدرة على توظيف النظرة الشمول ة
للمنظمة و يئتها وهذا يتطلب فهم ف ة ارت ا المشاكل والقضا ا
المختلفة مع ﻌضها ال ﻌض وعﻼقات اﻷثر والتأثر ف ما بينها.
إن النظرة الشمول ة للمنظمة و يئتها تساعد على تحديد الروا
اﻷساس ة والﻌوامل الخارج ة التي تأثر على المنظمة في البيئة
التي تﻌمل فيها التي يجب مراعاتها عند تطو ر أ استراتيج ة
في المستقبل .و هذا فإن التصور النظمي يؤد إلى اﻻهتمام
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الحلول اﻹبداع ة المحتملة والخ ارات اﻻستراتيج ة من أجل
تكيف المنظمة مع متغيرات المح وقدرتها على التف ير بناءا
على مﻌط ات البيئة الداخل ة والخارج ة ;(Liedtka, 1998
.(Bonn, 2005; Pisapia, 2009

 5.1.2.3ص اغة اﻻفتراضات:
تتﻌل اﻻستراتيج ة بتوليد أف ار وتطو ر حلول تمتاز بجدتها،
مما ستلزم من المف رن اﻻستراتيجيين ال حث عن أساليب
جديدة وتصور طرق أفضل للﻌمل .ومن خﻼل عنصر ص اغة
اﻻفتراضات فإن التف ير اﻻستراتيجي شمل مﻌرفة اﻹتجاهات
واﻻفتراضات التي تنطو على تحد مع المحافظة على رؤ ة
شمول ة عالم ة لﻸوضاع ،وتشج ع وتبني م ادرات التغيير
والتجديد والتطو ر ،ونه ﻌتمد اﻹبداع في ال حث عن أف ار
جديدة ،أو تشف تطب قات مستحدثة لمﻌرفة سا قة .التالي فهو
فﻌل ل من القدرة على التف ير والقدرة على التكيف (Liedtka,
.(1998; Bonn, 2005; Pisapia, 2009
 5.1.2.4التف ير في الوقت:
إن التف ير اﻻستراتيجي ون موجها نحو المستقبل مع عدم
إهمال الماضي ٕوادراك الواقع الذ تقف عنده المنظمة ،اﻷمر
الذ يؤد إلى تجنب أخطاء الماضي ،وتؤ د )(Liedtka, 1998
على أهم ة ر ماضي وحاضر ومستقبل المنظمة في عمل ات
التف ير اﻻستراتيجي لﻌدة أس اب منها التنبؤ للمستقبل من
الماضي ،والخروج من الماضي الذ حول المنظمة إلى أنما
مألوفة .و هذه الطرقة فإن التف ير اﻻستراتيجي يلﻌب دو ار مهما
في توفير حلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل ،مما
يؤد إلى منظمة أكثر تك فا مع متغيرات المح ومنظمة قادرة
على التف ير ت ﻌا ﻷحداث الماضي ومﻌط ات الحاضر ومﻼمح
المستقبل ).(Liedtka, 1998
 5.1.2.5انتهاز الفرصة:
إن عنصر انتهاز الفرصة يجﻌل المنظمات أكثراإستجا ًة
للفرص النادرة ،من خﻼل التقا المﻌلومة حول اﻷسواق
والمنافسين والﻌمﻼء ما م ن المنظمات من تحقي السب
) (First Moverفي إدخال المنتج الجديدٕ ،وايجاد السوق الجديد،
و سب الزون ووﻻئه ،ما أنه يجﻌلها أكثر قدرةً على اﻻست ﻌاب

المجلة اﻷردن ة في إدارة اﻷعمال ،المجّلد  ،15الﻌدد 2019 ،3

في تجسيد وتوظيف المﻌارف الم تس ة من خﻼل عمل ات مسح
البيئة الخارج ة والداخل ة ).(Liedtka, 1998; Bonn, 2005
 5.2البراعة التنظ م ة
أكد الﻌديد من ال احثين أن البراعة التنظ م ة أص حت
ضرورة ملحة للمنظمات في ظل زخم المنافسة التي تشهدها
بيئة اﻷعمال ،إذ تساهم البراعة التنظ م ة في تحسين أداء
المنظمات ) (Elizandra, Vieira & Galdamez, 2018من
& Xiuxia, Fangwei
خﻼل زادة فاءتها ومرونتها
) (Mouxuan, 2018و التالي الحفا على د مومتها ) Mardi et
.(al., 2018
و ﻌد ) (Duncan, 1976أول من استخدم مصطلح البراعة
التنظ م ة لﻺشارة إلى قدرة المنظمات على تصم م ه اكل
مزدوجة تسهل البدء في تطبي مراحل اﻻبتكار .وقد أوضح
) (March, 1991; Saurav, 2018أن البراعة التنظ م ة تﻌني
السﻌي في نفس الوقت ﻻستغﻼل الموارد الحال ة واستكشاف
إم انات جديدة ،أ التوفي بين الﻌمل ات التي تر ز على
استغﻼل المنظمة لوضﻌها التنافسي ،واﻻستكشاف الذ ير ز
على فرص جديدة في المستقبل.
وقد أجمع ال احثون في تﻌرفاتهم للبراعة التنظ م ة على
أنها سﻌي المنظمات لتحقي أنشطة اﻻستكشاف واﻻستغﻼل
ش ل متزامن ) (Jansen, et al., 2009والقدرة على تحقي
التوازن بينهما بدﻻ من اخت ار أحد الطرفين ،إذ إن هذه القدرة
تقود المنظمات إلى خل أسواق ناشئة مع عدم التأثير في
اﻷسواق الحال ة ) (Datta, 2011و ذلك توف بين موارد
المنظمات والسوق وظروف المنافسة )عو س (2015 ،وتؤد
إلى زادة أراح المنظمات وضمان قائها على اﻷمد ال ﻌيد في
ظل بيئة اﻷعمال التنافس ة ).(Yigit, 2013
ومن خﻼل استﻌراض التﻌرف أعﻼه يتضح أن البراعة
التنظ م ة تتجلى في تنفيذ أنشطة اﻻستغﻼل واﻻستكشاف في
آن واحد ،وأن أنشطة اﻻستغﻼل واﻻستكشاف تﻌتبر مثا ة
عناصر البراعة التنظ م ة ،وف ما يلي شرح مختصر لكل منها.
 5.2.1اﻻستغﻼل:
شير اﻻستغﻼل إلى التﻌلم الم تسب عن طر ال حث
الﻌلمي ،والتحسين التجربي ،والتجديدٕ ،واعادة استخدام
اﻹجراءات القائمة ) .(Yigit, 2013و ﻌرف على أنه استخدام
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المﻌرفة القائمة دون أ تﻌلم إضافي ) .(Turner, 2011و شير
أ ضا إلى استمرارة اﻹستفادة خطوة بخطوة و ش ل تدرجي مما
تمتلكه المنظمات ش ل فﻌلي ) .(Bot & Renaud, 2012و ر
) (Bodwell, 2011أن اﻻستغﻼل هو التر يز اﻻستراتيجي على
إحت اجات الزائن الحال ة ،و تطلب الكفاءة والتف ير المتقارب
لﻺستفادة من القدرات الحال ة والتحسين المستمر لﻌروض
المنتجات والخدمات ).(Andriopoulos & Lewis, 2009
 5.2.2اﻻستكشاف
يرت اﻻستكشاف مصطلحات مثل :ال حث ،والت اين،
والمخاطرة ،والتجرب ،والتشغيل ،والمرونة ،واﻹكتشافات
اﻹبتكارة ).(Chameeva & Dupoët, 2008; March,1991
و شير إلى التﻌلم الم تسب الﻌمل ات واﻻختﻼفات المنسقة،
والتجارب المخط لها ) .(Raisch & Birkinshaw, 2008ما
أن اﻻستكشاف يرت اﻻبتكارات الجذرة التي صممت لتلب ة
احت اجات الزائن أو اﻷسواق الناشئة ) (Mei, 2014وهذه
اﻻبتكارات تقدم نماذج جديدة وخل أسواق جديدة وتطو ر قنوات
توزع جديدة ) .(Preda, 2014ما أن أنشطة اﻻستكشاف
تتضمن التحول إلى مسار تكنولوجي مختلف ،إلى جانب تبني
اﻻبتكارات الجذرة ).(Benner & Tushman, 2003
 5.3الدراسات السا قة
تناولت الﻌديد من الدراسات السا قة متغيرات الدراسة
الحال ة .حيث أجر ل من ) (Günsel et al., 2018دراسة
هدفت إلى التﻌرف على الﻌﻼقة بين البراعة التنظ م ة واﻷداء
التنظ مي على عينة شملت ) (105شر ات صغيرة ومتوسطة
الحجم في تر ا ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن البراعة
التنظ م ة تساهم ش ل بير في تحسين اﻷداء التنظ مي.
وهدفت دراسة ل من ) (Arayesh et al., 2017إلى تحديد
أثر الثقافة التنظ م ة على تطو ر التف ير اﻻستراتيجي على
المستو التنظ مي لمصفاة ا ﻼم للغاز في أيران ،وقد تضمنت
عينة الدراسة  168مدي ار من مستو اﻹدارة الﻌل ا واﻹدارة
الوسطى .وأظهرت النتائج أن الثقافة التنظ م ة تؤثر ش ل
إيجابي على التف ير اﻻستراتيجي المتمثل في )اﻹبداع،
والرؤ ة ،والتف ير النظمي ،والﻌﻼقات اﻻستراتيج ة ،والتحليل(.
أما دراسة )المحاسنة (2017 ،فقد هدفت إلى تحديد الدور
الوس للبراعة التنظ م ة في الﻌﻼقة بين القدرات الدينام ة

دور التف ير اﻻستراتيجي...

والرشاقة التنظ م ة في الشر ات اﻷردن ة للصناعات
الصيدﻻن ة .وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي للقدرات
الدينام ة على البراعة التنظ م ة ،و ذلك وجود أثر إيجابي
للبراعة التنظ م ة ممثلة في )اﻻستغﻼل واﻻستكشاف( على
الرشاقة التنظ م ة .و حثت دراسة )علي وشرفاني (2017 ،أثر
البراعة التنظ م ة في تحسين أ ﻌاد جودة الخدمة الفندق ة لﻌينة
من فنادق اﻷرﻌة والخمسة نجوم في محافظتي دهوك وأريل.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ﻷ ﻌاد البراعة التنظ م ة
المتمثلة في )اﻻستكشاف ،واﻻستغﻼل( على افة أ ﻌاد جودة
الخدمة.
بينما هدفت دراسة ) (Chen et al., 2016إلى اخت ار أثر
نظم إدارة الموارد ال شرة اﻻستراتيج ة والدور الوس لفاعل ة
فر اﻹدارة الﻌل ا والدور المﻌدل لدرجة تشارك المﻌرفة بين
مدير اﻹدارة الوسطى وفر اﻹدارة الﻌل ا على البراعة
التنظ م ة في ) (144شر ة صناع ة صين ة .وأظهرت النتائج
أن فاعل ة فر اﻹدارة الﻌل ا يتوس جزئ ا أثر نظم إدارة
الموارد ال شرة اﻻستراتيج ة في البراعة التنظ م ة ،في حين أن
درجة تشارك المﻌرفة بين مدير اﻹدارة الوسطى وفر اﻹدارة
الﻌل ا تزد من درجة تأثير نظم إدارة الموارد ال شرة
اﻻستراتيج ة في البراعة التنظ م ة .في حين هدفت دراسة
) ( Li, 2016إلى التﻌرف على دور تنوع فر اﻹدارة الﻌل ا
في بناء البراعة التنظ م ة في ) (300شر ة تايوان ة تﻌمل في
مجال التكنولوج ا الفائقة .وخلصت الدراسة إلى أن تنوع أف ار
فر اﻹدارة الﻌل ا ُم ّ ن الشر ات من الجمع بين اﻷنشطة
المتناقضة ) اﻻستكشاف واﻻستغﻼل( و التالي ﻌزز البراعة
التنظ م ة للشر ات الم حوثة.
أما دراسة )ترغيني (2015 ،فقد هدفت إلى ق اس وتحليل
عﻼقات اﻻرت ا واﻷثر بين التف ير اﻻستراتيجي ممثﻼ في
)القصد اﻻستراتيجي ،والتصور النظمي ،وق ادة اﻻفتراضات،
والتف ير في الوقت ،والفرص الذ ة( والقدرات اﻹبداع ة لمجمع
صيدال الطبي في الجزائر .وخلصت الدراسة إلى وجود عﻼقة
أثر وارت ا ذات دﻻلة إحصائ ة بين التف ير اﻻستراتيجي
ومتغيراته الفرع ة والقدرات اﻹبداع ة للشر ة الم حوثة .ما
تناولت دراسة ) (McNary-McIlvain, 2015تحديد أثر التف ير
اﻻستراتيجي على أداء المنظمات غير الرح ة .وأشارت نتائج
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الدراسة إلى عدم وجود أثر مهم للتف ير اﻻستراتيجي ممثﻼ في
)اﻻنﻌ اسٕ ،واعادة الص اغة ،والتف ير النظمي( على اﻷداء
التنظ مي .و حثت دراسة ) (Mahdavian et al., 2014أثر
التف ير اﻻستراتيجي على أداء ار مدير بلد ة مشهد في
إيران وال الغ عددهم ) (90مدي ار .وتوصلت نتائج الدراسة إلى
أن جم ع عناصر التف ير اﻻستراتيجي ممثلة في ) التف ير
الخ الي ،والمنهج النظمي ،وال صيرة ،واستغﻼل الفرصة،
واﻹدراك ،والق ادة التحو ل ة( قد حسنت من أداء المديرن
الم حوثين.
 5.3.1ما ميز الدراسة الحال ة عن الدراسات السا قة:
ﻼح أن الدراسات التي تم عرضها انت ذات أهداف
مت اينة ،فمنها ما ر ز على التﻌرف على أثر تنوع فر اﻹدارة
الﻌل ا ،وممارسات إدارة الموارد ال شرة على البراعة التنظ م ة،
ومنها ما ر ز على التﻌرف على أثر ممارسات التف ير
اﻻستراتيجي على اﻷداء ،أو أثر الثقافة التنظ م ة على التف ير
اﻻستراتيجي .ما يتضح عدم وجود دراسة من ضمن
الدراسات السا قة التي تم عرضها قامت الر بين التف ير
اﻻستراتيجي والبراعة التنظ م ة ،و التالي فإن الدراسة الحال ة
تتميز عن الدراسات السا قة ونها الدراسة اﻷولى من نوعها
– حسب علم ال احث -التي رطت بين التف ير اﻻستراتيجي
والبراعة التنظ م ة بهدف تحديد طب ﻌة الﻌﻼقة بينهما.
 .5فرض ات الدراسة:
انطﻼقا من مش لة الدراسة وأهدافها و ﻌد مراجﻌة اﻷدب ات
السا قة ،قام ال احث بتطو ر فرض ة الدراسة الرئ سة ص غتها
الﻌدم ة على النحو اﻵتي:
 : H0ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو ≤ (α
) 0.05لﻌناصر التف ير اﻻستراتيجي في البراعة التنظ م ة في
الشر ات المساهمة الﻌامة اﻷردن ة.
و نبث عن الفرض ة الرئ سة الفرض ات الفرع ة التال ة:
 : H01ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو ≤ (α
) 0.05لﻌناصر التف ير اﻻستراتيجي في أنشطة اﻻستغﻼل في
الشر ات المساهمة الﻌامة اﻷردن ة.
 : H02ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو ≤ (α
) 0.05لﻌناصر التف ير اﻻستراتيجي في أنشطة اﻻستكشاف
في الشر ات المساهمة الﻌامة اﻷردن ة.

المجلة اﻷردن ة في إدارة اﻷعمال ،المجّلد  ،15الﻌدد 2019 ،3

 .6منهج الدراسة
استخدم ال احث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء هذه
الدراسة .فقد تم الرجوع الى اﻷدب ات السا قة ذات الصلة
موضوع الدراسة بهدف تطو ر و ناء اﻹطار النظر  .ما قام
ال احث بتوزع است انة بهدف جمع الب انات المتﻌلقة متغيرات
الدراسة وتم استخدام اﻷساليب اﻹحصائ ة بهدف تحليل
الب انات التي تم جمﻌها .وقد استخدم ال احث المنهج الوصفي
التحليلي لوصف مد تطبي الشر ات الم حوثة للتف ير
اﻻستراتيجي ومستو ات البراعة التنظ م ة فيها من وجهة نظر
اﻹدارة الﻌل ا ،اﻹضافة إلى تفسير الﻌﻼقة بين متغيرات
الدراسة والوقوف على دﻻﻻتها ،ما أن هذا اﻷسـلوب إرتـ
الظـواهر اﻹنسان ة ـدراسة السلوك المالـي واﻹدار للمـنظمات
و تناول الممارسات والظواهر ما هي على أرض الواقع ،وﻻ
يتطلب إجراءات خارج قدرة وس طرة ال احث.
 .7مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جم ع الشر ات المساهمة الﻌامة
اﻷردن ة المدرجة في سوق عمان المالي وال الغ عددها )(194
المتغير
الجنس
الخبرة

المؤهل الﻌلمي
الﻌمر
المجموع

شر ة ،وقد تم سحب عينة عشوائ ة س طة تمثل ) (77%من
مجتمع الدراسة بلغ عددها ) (150شر ة .وتكونت وحدة
المﻌاينة والتحليل التي استهدفتها الدراسة من مدير اﻹدارة
الﻌل ا في تلك الشر ات ،و ﻌز سبب اخت ار مدير اﻹدارة
الﻌل ا ونهم المسؤولين عن ترجمة الس اسة الﻌامة التي
حددها مجلس اﻹدارة إلى خط استراتيج ة ،اﻷمر الذ
يتطلب امتﻼكهم لمهارات التف ير اﻻستراتيجي لضمان نجاح
عمل ات التخط اﻻستراتيجي ،ما أن التف ير اﻻستراتيجي
ﻌتبر من الكفاءات الواجب توافرها في أفراد اﻹدارة الﻌل ا .وقد
بلغ عدد اﻻست انات التي تم توزﻌها ) (150است انة تم
إسترداد ) (142است انة منها ،وقد تم إست ﻌاد ) (3است انات
لﻌدم صﻼح اتها سبب عدم إكتمال تﻌبئتها من المستجيبين،
و التالي أص ح عدد اﻻست انات الصالحة للتحليل )(139
است انة ،بنس ة ) (% 92.7من مجموع اﻻست انات الموزعة،
و نس ة ) (%97.9من مجموع اﻻست انات المستردة .وف ما يلي
وصف للخصائص الد موغراف ة ﻷفراد عينة الدراسة من حيث
)الﻌمر ،والجنس ،والمستو التﻌل مي ،وسنوات الخبرة في
الوظ فة( وعلى النحو اﻵتي:

الجدول رقم ) (1خصائص عينة الدراسة
التكرار
الفئة
115
ذر
24
أنثى
3
أقل من ) (5سنوات
22
من ) – (5أقل من ) (10سنوات
63
من ) – (10أقل من ) (15سنة
51
 15سنة فأكثر
دبلوم متوس فأقل
69
الوروس
52
ماجستير
18
د توراه
أقل من ) (25سنة
4
من ) – (25أقل من ) (35سنة
92
من ) – (35أقل من ) (45سنة
43
 45سنة فأكثر
139
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النس ة المئو ة
82.74
17.26
2.15

15.83
45.32

36.70
-

49.64
37.41

12.95

2.88
66.19
30.93
100%
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من خﻼل استﻌراض النتائج في الجدول رقم ) (1ﻼح أن
نس ة الذ ور قد بلغت حوالي ) ،(%83ما أن حوالي )(%45
من عينة الدراسة لديهم خبرة تتراوح من ) (10إلى ) (15سنة
وحوالي ) (%37لديهم خبرة اكثر من  15سنة مما يدل على
أهم ة توافر عنصر الخبرة لد مدير اﻹدارة الﻌل ا ،و لغت
نس ة حملة ال الوروس حوالي ) (%50ونس ة حملة الماجستير
حوالي ) (%37ونس ة حملة الد توراه حوالي ) (%13مما يدل
على أهم ة توافر المؤهل الﻌلمي لد مدير اﻹدارة الﻌل ا.
 .8أداة الدراسة
تم تطو ر است انة أداة لجمع الب انات ،واشتملت على
ثﻼثة أجزاء ،تضمن الجزء اﻷول المﻌلومات الد موغراف ة لﻌينة
الدراسة وهي )الجنس ،والﻌمر ،والخبرة ،والمؤهل الﻌلمي(،
وتضمن الجزء الثاني الفقرات المتﻌلقة ق اس المتغير المستقل
للدراسة وهو التف ير اﻻستراتيجي ممثﻼ في )القصد
اﻻستراتيجي ،والتف ير النظمي ،وص اغة اﻻفتراضات،
والتف ير في الوقت ،وانتهاز الفرصة( ،وقد تبناها ال احث من
دراسة )ترغيني (2015 ،ودراسة ) ،(Liedtka, 1998أما الجزء
الثالث فقد تضمن الفقرات المتﻌلقة ق اس المتغير التا ع
للدراسة وهو البراعة التنظ م ة ممثلة في )أنشطة اﻻستغﻼل
وأنشطة اﻻستكشاف( ،وقد تبناها ال احث من دراسة
)المحاسنة (2017 ،ودراسة )(Bodwell & Chermack, 2010
ودراسة ) .(Cao et al., 2009وقد صنفت جم ع إجا ات فقرات
اﻻست انة للمتغيرات المستقلة والتا ﻌة وفقاً لمق اس ل رت
الخماسي ) .(Likertحيث تدرجت اﻹجا ة من )ﻻ أواف شدة
= (1إلى )أوف شدة =.(5
 8.1صدق وث ات أداة الدراسة
 9.1.1صدق أداة الدراسة
ﻻخت ار الصدق الظاهر ﻷداة الدراسة عرضت المسودة
اﻷولى ﻷداة الدراسة )اﻻست انة( مرفقاً بها أهداف وفرض ات الدراسة
على مجموعة من أعضاء هيئة التدرس الﻌاملين في ل ة اﻷعمال
في جامﻌة مؤتة وعلى ﻌض المديرن في ﻌض الشر ات
الم حوثةٕ ،ﻻبداء مقترحاتهم ومﻼحظاتهم شأنها وفحص مﻼئمتها
لمجتمع الدراسة .وقد تم تﻌديل ص اغة عدد من الفقرات وفقاً لتلك
المﻼحظات.
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و اﻹضافة إلى ذلك ،فإن البنود التي تم إخت ارها لق اس
المتغير المستقل والتا ع أستخدمت في الدراسات السا قة ،مما
ﻌزز من صدقها .ما قام ال احث استخدام طرقة الم ونات
الرئ س ة ) (Principal Component Analysisلتحديد مد
مصداق ة متغيرات الدراسة في تفسير الظاهرة الم حوثة .و بين
الجدول رقم ) (2نتائج التحليل.
) Principal

الجدول رقم ) (2نتائج اخت ار الم ونات الرئ س ة
(Component Analysis
Extraction
Factor 1
المتغير
0.711
0.892
القصد اﻻستراتيجي
0.652
0.907
التف ير النظمي
0.703
0.874
ص اغة اﻻفتراضات
0.673
0.813
التف ير في الوقت
0.633
0.825
انتهاز الفرصة
0.798
0.859
أنشطة اﻻستغﻼل
0.629
0.917
أنشطة اﻻستكشاف

و اﻻعتماد على نتائج تحليل الم ونات فإن أ متغير ظهر
ق مة المﻌامل أقل من ) (0.50يتم حذفه من الدراسة وُشير
الجدول ) (2إلى أن جم ع الق م انت أكبر من ) (0.50و التالي فإن
جم ع المتغيرات تُﻌتبر ذات مصداق ة في عمل ة التحليل والحصول
على النتائج.
 9.1.2ث ات أداة الدراسة
قام ال احث احتساب ق مة مﻌامل رون اخ الفا ) Cronbach’s
 (alphaلمتغيرات الدراسة المتمثلة في القصد اﻻستراتيجي ،والتف ير
النظمي ،وص اغة اﻻفتراضات ،والتف ير في الوقت ،وانتهاز
الفرصة ،وأنشطة اﻻستغﻼل ،وأنشطة اﻻستكشاف بهدف التأكد من
ث ات أداة الق اس ومد اﻹتساق الداخلي بين فقرات اﻻست انة.
وتﻌد الق مة مقبولة إذا انت أكبر من Sekaran & ) 0.70
 .(Bougie, 2013و تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) (3إلى
أن ق م رون اخ الفا تتراوح بين ) ( 0.84و ) (0.92و التالي
م ن القول أن جم ع المقاي س المستخدمة في الدراسة تتسم
بدرجة مقبولة من الث ات.
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الجدول رقم ) (3ق م رون اخ الفا لمتغيرات الدراسة
عدد الفقرات
المتغيرات
5
القصد اﻻستراتيجي
3
التف ير النظمي
6
ص اغة اﻻفتراضات
4
التف ير في الوقت
4
انتهاز الفرصة
22
التف ير اﻻستراتيجي ل
6
أنشطة اﻻستغﻼل
6
أنشطة اﻻستكشاف
12
البراعة التنظ م ة ل

 .9التحليل اﻹحصائي
 10.1اﻹحصاء الوصفي
ف ما يلي عرض لنتائج اﻹحصاء الوصفي لمتغيرات
الدراسة ،حيث تبين النتائج في الجدول رقم ) (4اﻷوسا

معامل الث ات
0.89
0.85
0.87
0.84
0.88
0.85
0.92
0.90
0.87

الحساب ة واﻻنحرافات المﻌ ارة ﻹجا ات الم حوثين على
متغير التف ير اﻻستراتيجي وعناصره ،في حين تبين النتائج
في الجدول رقم ) (5اﻷوسا الحساب ة واﻻنحرافات المﻌ ارة
ﻹجا ات الم حوثين على متغير البراعة التنظ م ة وأ ﻌادها.

الجدول رقم ) (4اﻷوسا الحساب ة واﻻنحرافات المع ار ة ﻹجا ات الم حوثين على المتغير المستقل )التف ير اﻻستراتيجي(
اﻻنحراف المع ار
الوس الحسابي
القصد اﻻستراتيجي
0.916
3.68
سﻌى الﻌاملون في الشر ة إلى تحقي نفس المقاصد
0.938
3.12
يوجد تكافؤ بين موارد الشر ة وطموحاتها
0.991
3.17
توظف الشر ة مﻌارف ومهارات الﻌاملين لبناء استراتيج ات جديدة ومبتكرة
0.982
3.51
نوظف مهارات ومﻌارف الﻌاملين في منتجات وخدمات الشر ة
0.957
3.37
المتوس العام و اﻻنحراف المع ار ل عد القصد اﻻستراتيجي
اﻻنحراف المع ار
الوس الحسابي
التف ير النظمي
1.070
4.11
نقوم بتحليل البيئة الخارج ة للشر ة
0.958
2.91
نقوم بتحليل عوامل المنافسة بين الشر ة و اقي الشر ات اﻷخر الﻌاملة في القطاع
عند وضع الخطة اﻻستراتيج ة
0.902
2.97
نقوم بجمع المﻌلومات حول اﻷسواق
0.894
2.99
نقوم بجمع المﻌلومات حول المنافسين
0.931
3.98
نقوم بجمع المﻌلومات حول احت اجات الزائن الحال ة والمستقبل ة
0.951
3.39
المتوس العام و اﻻنحراف المع ار ل عد التف ير النظمي
اﻻنحراف المع ار
الوس الحسابي
ص اغة اﻻفتراضات
0.963
2.87
نقوم بوضع فرض ات متﻌددة نﻌمل وفقها
0.918
3.01
نقوم بتوليد استراتيج ات بديلة جديدة ومختلفة
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نﻌتمد على اﻹبداع عند ص اغة استراتيج ة الشر ة
نﻌتمد على الحدس عند ص اغة استراتيج ة الشر ة
تطب الشر ة المﻌرفة المتاحة لتحسين أدائها
نف ر طرقة إبداع ة
المتوس العام و اﻻنحراف المع ار ل عد ص اغة اﻻفتراضات
التف ير في الوقت
ننطل في تف يرنا بإتجاه المستقبل من الماضي
نﻌتقد أن الحاضر صنع المستقبل
نحدد استراتيج ة مﻼئمة لسد الفجوة بين وقائع الماضي و أحداث الحاضر
ومﻌط ات المستقبل
نقدم الجديد إنطﻼقا من وقائع الماضي وأحداث الحاضر ومﻌط ات المستقبل
المتوس العام و اﻻنحراف المع ار ل عد التف ير في الوقت
انتهاز الفرصة
نت ع أسلوب المجازفة في إتخاذ الق اررات
تنفتح الشر ة على تجارب جديدة من خﻼل اﻹطﻼع على ممارسات الشر ات
اﻷخر الﻌاملة في القطاع
تسﻌى الشر ة إلى سب المنافسين في دخول السوق وتقد م الجديد
المتوس العام و اﻻنحراف المع ار ل عد انتهاز الفرصة
المتوس العام و اﻻنحراف المع ار للمتغير المستقل )التف ير اﻻستراتيجي(
يتضح من خﻼل النتائج الواردة في الجدول رقم ) (4أن
الشر ات الم حوثة تطب التف ير اﻻستراتيجي مستو متوس
حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام لمتغير التف ير اﻻستراتيجي
) .(3.25ما تظهر النتائج في الجدول رقم ) (4أن الشر ات
الم حوثة تر ز الدرجة اﻷولى على التف ير النظمي حيث بلغ
المتوس الحسابي الﻌام لﻌنصر التف ير النظمي ) (3.39يل ه
عنصر القصد اﻻستراتيجي حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام
) (3.37يل ه عنصر التف ير في الوقت حيث بلغ المتوس
الحسابي الﻌام ) (3.28يل ه عنصر انتهاز الفرصة حيث بلغ
المتوس الحسابي الﻌام ) (3.14و أخي ار عنصر ص اغة
اﻻفتراضات حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام ).(3.08
و ﻌز سبب تر يز الشر ات الم حوثة على عنصر التف ير
النظمي والقصد اﻻستراتيجي نظ ار ﻻرت اطهما ﻌمل ات
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3.19

0.993

3.72

0.947

2.59
3.11
3.08

0.985
0.997
0.967

الوس الحسابي

اﻻنحراف المع ار

3.14

0.984

3.22
3.19

0.998
0.977

3.57

0.935

الوس الحسابي

اﻻنحراف المع ار

2.77

0.961

3.28
2.94

0.974
0.979

3.71

0.955

3.25

0.963

3.14

0.965

التخط اﻻستراتيجي التقليد وص اغة اﻻستراتيج ات .ما
م ن تفسير ممارسة اﻹدارة الﻌل ا في الشر ات الم حوثة
للتف ير اﻻستراتيجي مستو متوس سبب الخل ما بين
التف ير اﻻستراتيجي والتف ير التشغيلي واﻻعتماد ش ل بير
على التف ير التشغيلي فالتف ير اﻻستراتيجي هو تف ير ذهني
غير ملموس ون لمدة زمن ة ﻌيدة بينما التف ير التشغيلي هو
تف ير فور ملموس وعملي تطب قي وهو النم المحبب ونه
ﻌطي نتائج على المد القصير ،أ ضا م ن تفسير سبب
ممارسة اﻹدارة الﻌل ا للتف ير اﻻستراتيجي مستو متوس
سبب اﻹعتقاد الخاطيء أن سنوات خبرتهم الطو لة والم انة
الﻌال ة التي حققوها في التسلسل اﻹدار داخل شر اتهم
تجﻌلهم في غير حاجة إلى إكتساب أ فاءات أخر مثل
التف ير اﻻستراتيجي.
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الجدول رقم ) (5اﻷوسا الحساب ة واﻻنحرافات المع ار ة ﻹجا ات الم حوثين على المتغير التا ع )البراعة التنظ م ة(
الوس الحسابي اﻻنحراف المع ار
اﻻستغﻼل
0.981
3.69
تقوم شر تنا بتوفير منتجاتها وخدماتها الحال ة ش ل مميز
0.940
3.91
تؤ د شر تنا على التﻌد ﻼت ال س طة على منتجاتها وخدماتها الحال ة
0.903
3.89
تقوم شر تنا بإجراء تحسينات مستمرة لمنتجاتها وخدماتها الحال ة
0.928
3.52
تؤ د شر تنا على تحسين فاءة تقد م منتجاتها وخدماتها
0.953
3.05
تهتم شر تنا بزادة إقتصاد ات الحجم في أسواقها الحال ة
0.945
3.92
تؤ د شر تنا على توس ع خدماتها المقدمة للﻌمﻼء الحاليين
0.942
3.66
المتوس العام واﻻنحراف المع ار ل عد اﻻستغﻼل
الوس الحسابي اﻻنحراف المع ار
اﻻستكشاف
0.885
3.38
تتقبل شر تنا المطالب التي تتجاوز منتجاتها وخدماتها الحال ة
0.931
3.82
تسﻌى شر تنا إلى إبتكار منتجات وخدمات جديدة
0.995
3.11
لد شر تنا تجرة بيرة مع المنتجات والخدمات الجديدة والتي تﻌتبر مﻌاصرة تماما
0.974
3.59
تمتلك شر تنا القدرة على تسو منتجاتها وخدماتها المبتكرة
0.907
3.71
تستفيد شر تنا من الفرص الجديدة في اﻷسواق الجديدة
0.896
3.27
تستخدم شر تنا قنوات توزع جديدة
0.931
3.48
المتوس العام واﻻنحراف المع ار ل عد اﻻستكشاف
0.936
3.57
المتوس العام واﻻنحراف المع ار للمتغير التا ع )البراعة التنظ م ة(
يتضح من خﻼل النتائج الواردة في الجدول رقم ) (5أن
الشر ات الم حوثة حققت مستو ات متوسطة من البراعة
التنظ م ة حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام لمتغير البراعة
التنظ م ة ) .(3.57ما تظهر النتائج في الجدول رقم ) (5أن
الشر ات الم حوثة حققت مستو ات متوسطة في ل من
أنشطة اﻻستغﻼل وأنش اﻻستكشاف حيث بلغ المتوس
الحسابي ل ﻌد أنشطة اﻻستغﻼل ) (3.66يل ه ﻌد أنشطة
اﻻستكشاف حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام ).(3.48
و ﻌز سبب تحقي الشر ات الم حوثة مستو أعلى في مجال
أنشطة اﻻستغﻼل مقارنة مع أنشطة اﻻستكشاف إلى حرص
الشر ات الم حوثة وحذرها وعدم تقبلها ﻷسلوب المجازفة
والمخاطرة .و م ن تفسير تحقي الشر ات الم حوثة لمستو
متوس من البراعة التنظ م ة سبب محدود ة الموارد المتاحة
إذ أن تنفيذ المشارع اﻻستكشاف ة يتطلب من اﻹدارة الﻌل ا
توفير قدر بير من الموارد ،ما أن أنشطة البراعة التنظ م ة
المتمثلة في اﻻستغﻼل و اﻻستكشاف تتطلب وحدات تنظ م ة
متخصصة داخل الشر ات و إجراءات عمل وممارسات إدارة
واضحة وهو ما تفتقر إل ه الشر ات الم حوثة.
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 10.2اخت ار فرض ات الدراسة
قبل البدء اخت ار فرض ات الدراسة وتطبي تحليل اﻹنحدار
المتﻌدد قام ال احث بإجراء عدة اخت ارات للتحق من توافر
اﻻفتراضات التي قوم عليها تحليل اﻻنحدار وتضمنت هذه
اﻻخت ارات ) Variance Inflation Factory (VIF) Test, and
 (Tolerance Testللتحق من عدم وجود مش لة اﻻرت ا الخطي
المتﻌدد بين المتغيرات ) (Multicollinearityو اخت ار
) (Skewness Testللتحق من إت اع الب انات للتوزع الطب ﻌي
) .(Sekaran & Bougie, 2013و يبين الجدول رقم ) (6نتائج هذه
اﻻخت ارات.
الجدول رقم ) (6نتائج اخت ار التوز ع الطب عي و اﻻرت ا
الخطي المتعدد والت اين المسموح
Skewness Tolerance VIF
المتغير
0.671
0.485
القصد اﻻستراتيجي 962.
0.689
0.496
2.88
التف ير النظمي
0.655
0.487
ص اغة اﻻفتراضات 2.79
0.692
0.498
2.93
التف ير في الوقت
0.676
0.490
2.99
انتهاز الفرصة

أحمد ناصر أبوزد
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التنظ م ة .وتﻌتبر الﻌﻼقة قو ة ون ق مة مﻌامل اﻻرت ا )(R
تساو ) ،(%74.2ما أن عناصر التف ير اﻻستراتيجي تفسر
ما نسبته ) (%55من التغير في البراعة التنظ م ة حيث بلغت
ق مة مرع مﻌامل اﻻرت ا .(0.550) R²
ما ظهر الجدول رقم ) (7تأثير ل عنصر من عناصر
التف ير اﻻستراتيجي في البراعة التنظ م ة ،حيث أشارت
النتائج إلى أن القصد اﻻستراتيجي له أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في البراعة التنظ م ة حيث بلغت )  ( β = 0.249وهي
ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.909, P< 0.05ما وتشير
النتائج إلى أن التف ير النظمي له أثر إيجابي ذو دﻻلة مﻌنو ة
في البراعة التنظ م ة حيث بلغت )  ( β = 0.266وهي ذات
دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.397, P< 0.05و تشير النتائج
أ ضا إلى أن ص اغة اﻻفتراضات لها أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في البراعة التنظ م ة حيث بلغت )  ( β = 0.238وهي
ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.274, P< 0.05ما وتشير
النتائج إلى أن التف ير في الوقت له أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في البراعة التنظ م ة حيث بلغت )  ( β = 0.226وهي
ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.290, P< 0.05و أخي ار تشير
النتائج إلى أن انتهاز الفرصة له أثر إيجابي ذو دﻻلة مﻌنو ة
في البراعة التنظ م ة حيث بلغت )  ( β = 0.219وهي ذات
دﻻلة إحصائ ة ﻷن ).(t=3.669, P< 0.05

تشير النتائج من الجدول رقم ) (6إلى أن ق م مﻌامل
التضخم ) (VIFلجم ع المتغيرات انت أقل من ) (10وأن ق م
الت اين المسموح ) (Toleranceانت أعلى من ) (0.05مما
شير إلى عدم وجود مش لة اﻻرت ا المتﻌدد بين المتغيرات،
ما تشير النتائج إلى أن ق م مﻌامل اﻹلتواء )(Skewness
انت أقل من ) (1مما ﻌني إت اع الب انات للتوزع الطب ﻌي
).(Sekaran & Bougie, 2013

 10.2.1اخت ار الفرض ة الرئ سة:
ﻻخت ار الفرض ة الرئ سة استخدمت قاعدة القبول التال ة :
إذا انت ق مة الدﻻلة ) (0.05) ≥ (P-valueترفض الفرض ة
العدم ة ) (Hoوتقبل الفرض ة البديلة ) .(Haوتال ًا اخت ار
الفرض ة:
 : H0ﻻ يوجد اثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة (α
)≤ 0.05لعناصر التف ير اﻻستراتيجي في البراعة التنظ م ة
تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) (7إلى أن ق مة )F
المحسو ة =  ،(18.979و انت ق مة ) (0.000 = P-Value
و التالي فهي ذات دﻻلة إحصائ ة ،وت ﻌا لقاعدة القرار والتي
تنص على رفض الفرض ة الﻌدم ة ) (H0إذا انت ق مة
الدﻻلة أقل من أو تساو ) (0.05وتقبل الفرض ة البديلة
) ،(Haفأنه يوجد أثر لﻌناصر التف ير اﻻستراتيجي في البراعة
النموذج
الحد الثابت )(Constant
القصد اﻻستراتيجي
التف ير النظمي
ص اغة اﻻفتراضات
التف ير في الوقت
انتهاز الفرصة
ق مة R
ق مة R²
ق مة F
P-Value

الجدول رقم ) (7نتائج اخت ار الفرض ة الرئ س ة
ق مة بيتا ) (Betaق مة  tالمحسو ة
ق مةβ
0.368
0.249
0.266
0.238
0.226
0.219

3.097

0.288

3.909

0.260

3.274

0.297
0.233
0.241
0.742
0.550

18.979
0.000
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3.397
3.290
3.669

الق مة اﻹحتمال ة )(P –Value
0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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 10.2.2اخت ار الفرض ة الفرع ة اﻷولى:
ﻻخت ار الفرض ة الفرع ة اﻷولى استخدمت قاعدة القبول
التال ة :إذا انت ق مة الدﻻلة ) (0.05) ≥ (P-valueترفض
الفرض ة العدم ة ) (Ho1وتقبل الفرض ة البديلة ) .(Ha1وتال ًا
اخت ار الفرض ة:
 : H01ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة
)(α ≤ 0.05لعناصر التف ير اﻻستراتيجي في أنشطة اﻻستغﻼل.
تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) (8إلى أن ق مة )F
المحسو ة =  ،(19.984و انت ق مة ) (0.000 = P-Value
و التالي فهي ذات دﻻلة إحصائ ة ،وت ﻌا لقاعدة القرار التي
تنص على رفض الفرض ة الﻌدم ة ) (H01إذا انت ق مة
الدﻻلة أقل من أو تساو ) (0.05وتقبل الفرض ة البديلة
) ،(Ha1فأنه يوجد أثر لﻌناصر التف ير اﻻستراتيجي في
أنشطة اﻻستغﻼل .وتﻌتبر الﻌﻼقة قو ة ون ق مة مﻌامل
اﻻرت ا ) (Rتساو ) ،(%73.4ما أن عناصر التف ير
اﻻستراتيجي تفسر ما نسبته ) (%53.9من التغير في أنشطة
R²
اﻻستغﻼل حيث بلغت ق مة مرع مﻌامل اﻻرت ا
).(0.539
الجدول رقم ) (8نتائج اخت ار الفرض ة الفرع ة اﻷولى
ق مة  tالمحسو ة
ق مة بيتا )(Beta
ق مةβ
النموذج
3.148
0.355
الحد الثابت )(Constant
3.594
0.266
0.257
القصد اﻻستراتيجي
3.012
0.293
0.279
التف ير النظمي
3.409
0.285
0.242
ص اغة اﻻفتراضات
3.711
0.251
0.230
التف ير في الوقت
3.198
0.273
0.225
انتهاز الفرصة
0.734
ق مة R
0.539
ق مة R²
19.984
ق مة F
P-Value

ما ظهر الجدول رقم ) (8تأثير ل عنصر من عناصر
التف ير اﻻستراتيجي في أنشطة اﻻستغﻼل ،حيث أشارت
النتائج إلى أن القصد اﻻستراتيجي له أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في أنشطة اﻻستغﻼل حيث بلغت )  ( β = 0.257وهي
ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.594, P< 0.05ما وتشير
النتائج إلى أن التف ير النظمي له أثر إيجابي ذو دﻻلة مﻌنو ة
في أنشطة اﻻستغﻼل حيث بلغت )  ( β = 0.279وهي ذات
دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.012, P< 0.05و تشير النتائج
أ ضا إلى أن ص اغة اﻻفتراضات لها أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في أنشطة اﻻستغﻼل حيث بلغت )  ( β = 0.242وهي
ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.409, P< 0.05ما وتشير
النتائج إلى أن التف ير في الوقت له أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في أنشطة اﻻستغﻼل حيث بلغت )  ( β = 0.230وهي
ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.711, P< 0.05و أخي ار تشير
النتائج إلى أن انتهاز الفرصة له أثر إيجابي ذو دﻻلة مﻌنو ة
في أنشطة اﻻستغﻼل حيث بلغت )  ( β = 0.225وهي ذات
دﻻلة إحصائ ة ﻷن ).(t=3.198, P< 0.05
الق مة اﻹحتمال ة )(P –Value
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

 10.2.3اخت ار الفرض ة الفرع ة الثان ة
ﻻخت ار الفرض ة الفرع ة الثان ة استخدمت قاعدة القبول
التال ة :إذا انت ق مة الدﻻلة ) (0.05) ≥ (P-valueترفض
الفرض ة العدم ة ) (Ho2وتقبل الفرض ة البديلة ) .(Ha2وتال اً
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اخت ار الفرض ة:
 : H02ﻻ يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة
) (α ≤ 0.05لعناصر التف ير اﻻستراتيجي في أنشطة
اﻻستكشاف.

دور التف ير اﻻستراتيجي...

تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) (9إلى أن ق مة
المحسو ة =  ،(20.193و انت ق مة ) (0.000 = P-Value
و التالي فهي ذات دﻻلة إحصائ ة ،وت ﻌا لقاعدة القرار والتي
تنص على رفض الفرض ة الﻌدم ة ) (H02إذا انت ق مة
الدﻻلة أقل من أو تساو ) (0.05وتقبل الفرض ة البديلة
) ،(Ha2فأنه يوجد أثر لﻌناصر التف ير اﻻستراتيجي في
أنشطة اﻻستكشاف .وتﻌد الﻌﻼقة قو ة ون ق مة مﻌامل
اﻻرت ا ) (Rتساو ) ،(%72.1ما أن عناصر التف ير
اﻻستراتيجي تفسر ما نسبته ) (%52من التغير في أنشطة
R²
اﻻستكشاف حيث بلغت ق مة مرع مﻌامل اﻻرت ا
).(0.52
ما ظهر الجدول رقم ) (9تأثير ل عنصر من عناصر
التف ير اﻻستراتيجي في أنشطة اﻻستكشاف ،حيث أشارت
النتائج إلى أن القصد اﻻستراتيجي له أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في أنشطة اﻻستكشاف حيث بلغت ) ( β = 0.229
النموذج
الحد الثابت )(Constant
القصد اﻻستراتيجي
التف ير النظمي
ص اغة اﻻفتراضات
التف ير في الوقت
انتهاز الفرصة
ق مة R
ق مة R²
ق مة F
P-Value

)F
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وهي ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.513, P< 0.05ما
وتشير النتائج إلى أن التف ير النظمي له أثر إيجابي ذو دﻻلة
مﻌنو ة في أنشطة اﻻستكشاف حيث بلغت ) ( β = 0.255
وهي ذات دﻻلة إحصائ ة ﻷن ).(t=3.117, P< 0.05
ما تشير النتائج من الجدول رقم ) (9إلى أن ص اغة
اﻻفتراضات لها أثر إيجابي ذو دﻻلة مﻌنو ة في أنشطة
اﻻستكشاف حيث بلغت )  ( β = 0.223وهي ذات دﻻلة
إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.305, P< 0.05أ ضا تشير النتائج إلى
أن التف ير في الوقت له أثر إيجابي ذو دﻻلة مﻌنو ة في
أنشطة اﻻستكشاف حيث بلغت ) ( β = 0.218وهي ذات دﻻلة
إحصائ ة ﻷن ) .(t=3.775, P< 0.05و أخي ار تشير النتائج إلى
أن انتهاز الفرصة له أثر إيجابي ذو دﻻلة مﻌنو ة في أنشطة
اﻻستكشاف حيث بلغت )  ( β = 0.211وهي ذات دﻻلة
إحصائ ة ﻷن ).(t=3.519, P< 0.05

الجدول رقم ) (9نتائج اخت ار الفرض ة الفرع ة الثان ة
ق مة  tالمحسو ة
ق مة بيتا )(Beta
ق مةβ
0.357
0.229
0.255
0.223
0.218
0.211

3.602

0.235

3.513

0.247

3.305

0.264
0.239
0.227
0.721

3.117
3.775
3.519

الق مة اﻹحتمال ة )(P –Value
0.007
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.52

20.193
0.000

 10.3مناقشة النتائج:
توصلت نتائج الدراسة إلى أن عناصر التف ير
اﻻستراتيجي ش ل عام لها تأثير إيجابي على البراعة
التنظ م ة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عناصر التف ير
اﻻستراتيجي المتمثلة في )القصد اﻻستراتيجي ،والتف ير
النظمي ،وص اغة اﻻفتراضات ،والتف ير في الوقت ،وانتهاز
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الفرصة( لها أثر إيجابي في أنشطة اﻻستغﻼل وأنشطة
اﻻستكشاف.
وتتف هذه النتائج مع ما أكدت عل ه ) (Liedtka,
1998من أن توظيف عناصر التف ير اﻻستراتيجي مجتمﻌة ينشأ
عنه قدرة تسمح للمنظمات بخل ق مة للزائن ،وتجﻌل المنظمات
أكثر تك فا مع التغيرات البيئ ة من خﻼل استغﻼل اﻹم انات
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الحال ة .ما تتف هذه النتائج مع ما أشار إل ه
)1994من أن التف ير اﻻستراتيجي فﻌل قدرات اﻻبتكار
واﻻستكشاف ) ،(Explorationفالمنظمات التي تﻌتمد على
التف ير اﻻستراتيجي تكون أكثر قدرةً على حل المشاكل
اﻻستراتيج ة وص اغة الفرض ات ،وتصور مستقبلها ،وتحسن
من قدراتها للتكيف مع البيئة المتغيرة لتﻌزز موقﻌها التنافسي.
وهذا ما أكده ) (Heracleous, 1998أن التف ير اﻻستراتيجي
حفز المنظمات على اكتشاف الجديد ،وص اغة اﻻستراتيج ات
التي م ن أن تﻌيد تا ة قواعد اللﻌ ة التنافس ة ،و ناء مستقبل
مختلف عن الحاضر .ما تتف هذه النتائج مع ما توصل إل ه
) (Bonn, 2001من أن التف ير اﻻستراتيجي هو وسيلة توفر
للمنظمات مجموعة من الخصائص أهمها الفهم الشامل
لبيئتها ،والتر يز على اﻹبداع واﻹبتكار ،واﻹستثمار في
اﻷف ار الجديدة أ اﻻستكشاف ،وتوظيف اﻷف ار القد مة أ
اﻻستغﻼل ،حيث توفر هذه الخصائص الدعائم اﻷساس ة
للبراعة التنظ م ة.
و م ن تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خﻼل
الدور الذ يؤد ه التف ير اﻻستراتيجي في زادة قدرات
ومهارات اﻹدارة الﻌل ا على ص اغة اﻻستراتيج ات واتخاذ
الق اررات التي من شأنها زادة قدرة منظماتهم على استغﻼل
الفرص في ظل محدود ة الموارد ،و ذلك يدفع التف ير
اﻻستراتيجي أفراد اﻹدارة الﻌل ا نحو التطو ر والتحديث
المستمر من خﻼل تحفيز عمل ات اﻹبداع واﻻبتكار التي تستند
على ال حث عن اﻷف ار الجديدة والتطب قات المستحدثة لمﻌرفة
سا قة مما شجع اﻷنشطة اﻻستكشاف ة ،أ ضا ساعد التف ير
اﻻستراتيجي أفراد اﻹدارة الﻌل ا على التنبؤ التغيرات البيئ ة
و التالي إدراك حاجة منظماتهم إلى تبني التغيير والتجديد
بهدف التواف مع هذه التغيرات من خﻼل اﻹستفادة من الموارد
الحال ة ٕواعادة استخدام اﻹجراءات القائمة مما شجع اﻷنشطة
اﻻستغﻼل ة.
 .10النتائج والتوص ات
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
 .1أن الشر ات الم حوثة تمارس التف ير اﻻستراتيجي
مستو متوس حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام لمتغير
التف ير اﻻستراتيجي ).(3.25
(Mintzberg,
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 .2وجود أثر إيجابي ذو دﻻلة إحصائ ة للتف ير
اﻻستراتيجي على البراعة التنظ م ة في الشر ات الم حوثة.
 .3وجود أثر إيجابي ذو دﻻلة إحصائ ة للتف ير
اﻻستراتيجي على أنشطة اﻻستغﻼل في الشر ات الم حوثة.
 .4وجود أثر إيجابي ذو دﻻلة إحصائ ة للتف ير
اﻻستراتيجي على أنشطة اﻻستكشاف في الشر ات الم حوثة.
 .5أن مستو البراعة التنظ م ة في الشر ات الم حوثة
متوس حيث بلغ المتوس الحسابي الﻌام لمتغير البراعة
التنظ م ة ).(3.57
وعلى ضوء النتائج ،توصي الدراسة ق ام الشر ات
الم حوثة ما يلي:
 .1ضرورة تبني التف ير اﻻستراتيجي في عمل ات
التخط اﻻستراتيجي وتنفيذ اﻻستراتيج ات لما له من أهم ة
ارزة في تحسين الموقع التنافسي.
 .2ضرورة الق ام بتنم ة وتطو ر قدرات المديرن في
مختلف المستو ات اﻹدارة في مجال التف ير اﻻستراتيجي
وذلك من خﻼل التدرب والندوات وورش الﻌمل.
 .3ضرورة الﻌمل على توفير المتطل ات الﻼزمة لتسهيل
عمل ة التف ير اﻻستراتيجي مثل تطو ر ثقافة تنظ م ة داعمة
للتف ير اﻻستراتيجي ،وتبني رؤ ة واضحة ،وتشج ع عمل ات
اﻻبتكار واﻹبداع ،واتخاذ التف ير الشمولي والنظمي نهجا
للتﻌامل مع المستقبل.
 .4ضرورة اﻻستفادة من المقاي س التي تتبناها الدراسات
لتشخ ص مستو ات ممارسة التف ير اﻻستراتيجي وتحسينها.
 .5السﻌي الدائم نحو تحقي البراعة التنظ م ة من خﻼل
التف ير اﻻستراتيجي ومن خﻼل تبني طرق أخر نظ ار ﻷهم ة
البراعة التنظ م ة في أداء المنظمات والحفا على د مومتها
في اﻷمد ال ﻌيد.
 .6ضرورة إنشاء وحدات تنظ م ة متخصصة أنشطة
اﻻستغﻼل واﻻستكشاف ووجود ممارسات إدارة ٕواجراءات
عمل واضحة لهذه الوحدات ،و ذلك الﻌمل على توفير الموارد
الﻼزمة لﻌمل هذه الوحدات ودعم اﻹدارة الﻌل ا لها.
 .7ضرورة اﻻستفادة من المقاي س التي تتبناها الدراسات
لتشخ ص مستو البراعة التنظ م ة والﻌمل على تحسينها قدر
اﻹم ان.

دور التف ير اﻻستراتيجي...

 .11محددات الدراسة
على الرغم من أهم ة النتائج التي توصلت إليها الدراسة
الحال ة إﻻ أن هنالك مجموعة من المحددات تضمنت مايلي:
أوﻻ ،اقتصرت الدراسة الحال ة على الشر ات المساهمة الﻌامة
المدرجة في سوق عمان المالي ،و التالي ﻻ م ن تﻌم م
نتائجها على الشر ات الصغيرة ومتوسطة الحجم غير المدرجة
في سوق عمان المالي .ثان ا ،إقتصرت وحدة المﻌاينة والتحليل
)المستجيبين( على مدير اﻹدارة الﻌل ا.
 .12اﻷ حاث المستقبل ة
قترح ال احث إجراء دراسات تقتصر على منظمات تﻌمل
في قطاعات صناع ة أو منظمات تﻌمل في قطاعات خدم ة
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The Role of Strategic Thinking in Building Organizational Ambidexterity: Applied Study on the
Public Shareholding Companies listed on the Amman Stock Exchange
Ahmad Nasser Abuzaid*
ABSTRACT

The primary purpose of this study was to test the effect of strategic thinking on organizational ambidexterity
in the Public Shareholding Companies listed on the Amman Stock Exchange. A questionnaire that targets
(150) respondents resulted in (139) usable ones with a response rate of 92.7 percent. Multiple linear
regressions were computed to examine the study hypotheses. The study found that the Public Shareholding
Companies apply the the strategic thinking with moderate level where the arithmetic mean reached (3.25)
and achieved moderate level of organizational ambidexterity where the arithmetic mean reached (3.57).
Additionally, The study found a positive and statistically significant impact for strategic thinking on
organizational ambidexterity and its dimensions namely exploitation and exploration. Based on these
findings, the study recommends that the necessity to: adopt strategic thinking in strategic planning processes
and implementation of strategies because of its importance in improving the competitive position, develop
the capacities of managers at different levels in the field of strategic thinking through training, seminars and
workshops, Provide the necessary requirements to facilitate the process of strategic thinking such as the
development of organizational culture supportive of strategic thinking, adopting a clear vision, encouraging
processes of innovation and creativity, and taking holistic and systemic thinking approach to deal with the
future, strive towards achieving organizational ambidexterity through strategic thinking and by adopting
other methods due to the importance of organizational ambidexterity in the performance of organizations
and maintaining their long-term sustainability.
Keywords: Strategic Thinking; Organizational Ambidexterity; Exploitation; Exploration; Public
Shareholding Companies.
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