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 شــــكـر وتـقـديـر
هلل تعالى الذي أمدني بالصبر وأعانني على تجاوز العقبات حمداً 

التي اعترضت طريقي، واليسعني إالّ أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم 

على تفضله بقبول  زكريا مطلك الدوريامتناني لألستاذ الدكتور 

 اإلشراف علّي، ولما أمدني به إرشادات قيّمة وآراء سديدة.
كما أني مديٌن بالشكر والتقدير لكل َمْن مد لي يد العون والمساعدة 

 بإبداء الرأي أو إسداء النصيحة أو تقديم المشورة.   
كما ألتمُس العذَر وأزجي أسمى آيات الشكر والثناء وخالص 

 .ألصدقائيالمحبة والمودة 
 .هذه الدراسةوكلمة شكر أزفها لمن آزروني أثناء إعداد 

وأخيراً التمس الصفح ممن فاتني شكرهم، وجزى هللا الجميع عني 

 خيراً.
 
 أيمن يحيى حمد الفياض
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 الملخص باللغة العربية
 يأثر اإلستشراف االستراتيجي في تحقيق التكيف االستراتيج

 ألاردنيةالبنوك التجارية عينة من دراسة ميدانية على  

 
  أيمن يحيى حمد الفياض: من قبلدت عأ

 
 زكريا مطلك الدوري   األستاذ الدكتور أشرف عليها:

 
 

احقيق الاكي  االسةةةاراايفي االسةةةاراايفي في  اإلسةةةافةةةرا بيان أثر الدراسةةةل  ل  هذه هدفت 

والبالغ  األردنيل الافاريلالبنوك عل  فميع . اكون مفامع الدراسل لعينل من البنوك الافاريل األردنيل

بطريقل العينل  ( بنوك ام  خايارها5 قاصةةةةةةةةةةةةةةرت عل  ) فقدأما عينل الدراسةةةةةةةةةةةةةةةل  ( بنك.13عددها )

( موظفار. وقد اكونت 1200القصةةةةةةةديل وفقار لمعيار العدد اإلفمالي للعاملين فياا وهي الذز يافاو  )

فةةاريةةل األردنيةةل عينةل ( فردار من العةةاملين في اإلدارات العليةةا في البنوك الا139)وحةةدا المعةةاينةةل من 

وأسةةةاخدمت اإلسةةةابانل وسةةةيلل لفمع البيانات. ولاحقيق أهدا  الدراسةةةل ام اسةةةاخدام المنا   الدراسةةةل.

وقد الايكليل. أنموذج المعادلل  الوصةةةفي الاحليلي من خال العديد من االسةةةاليا اإلحصةةةاايل أبر ها

)اإلدراك  هأبعادب االسةةةةةةةةةاراايفي اإلسةةةةةةةةةافةةةةةةةةةرا ؤثر ي  ل  عدد من النااا  أبر هااوصةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةل 

بأبعاده  االسةةةاراايفي البصةةةيرا االسةةةاراايفيل، الانقيا االسةةةاراايفي( في احقيق الاكي ، االسةةةاراايفي

 الاداؤا االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفي( للبنوك ،الافاعل مع البيال ،مفامعل وفرادى )ابني الاغيير االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفي

 .األردنيل الافاريل

 بما يلي: الدراسل أوصت النااا وفي ضوء 
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واحدار من المداخل  باعاباره باإلسةةةةةةةةةةةافةةةةةةةةةةةرا  االسةةةةةةةةةةةاراايفي البنوك الافاريل األردنيلهامام  يادا ا .1

اإلسةةةةةةةةةاعانل ببيوت الخبرا والمنظمات اإلسةةةةةةةةةافةةةةةةةةةاريل  االسةةةةةةةةةاراايفيل إلدارا المنظمات وذلك عن طريق

 الماخصصل بصناعل االساراايفيل واإلسافرا  االساراايفي.

في البنوك الافةةاريةةل األردنيةةل باةةد  احقيق  اإلسةةةةةةةةةةةةةةاراايفيلاةةداؤا ابني مةةداخةةل عمليةةل اطبيقيةةل ل .2

المخاطر الاآ ر والاعاون بين كافل  دارات وأقسام البنوك الافاريل محل الدراسل بما يؤدز  ل  مفابال 

 .والااديدات
 

 .األردنيلبنوك الافاريل الو  االساراايفي الاكي ، االساراايفي اإلسافرا  الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

 
 

The Effect of Strategic Foresight in Strategic Adaptation 

A Field Study on a sample of Jordanian Commercial Banks 

 

 

Prepared by: Ayman Yahya Hamad Al-Fayyad 

 

Supervisor: Prof. Dr. Zakaria M.Al-Douri 
 

This study aimed to demonstrate the effect of Strategic Foresight in Strategic Adaptation for 

a sample of Jordanian commercial banks.The study population consisted of all the (13) Jordanian 

commercial banks. As for the study sample, which was limited to (5) banks, they were selected by 

the purposive sampling method according to the criterion of the total number of workers therein, 

which exceeds (1200) employees. The sampling unit consisted of (139) individuals working in top 

management in Jordanian commercial banks. A special questionnaire distributed to collect data. To 

achieve the study objectives the study used descriptive analytical method through many statistical 

tools, most notably Structural Equation Modeling (SEM).  

The study reached a number of results namely: strategic foresight dimensions (strategic 

perception, strategic insight, and strategic exploration) affect the achievement of strategic adaptation 

in its combined and individual dimensions (adopting strategic change, interaction with the 

environment, strategic synergy) of Jordanian commercial banks. 

Accourding to the results, the study recommends that: 

1. Increased the Jordanian commercial banks interest in strategic foresight as it is one of the 

strategic approach to the management of organizations, through the help of expert houses and 

consulting organizations specialized in the strategy formulation and strategic foresight. 



 - ف -

2. Adopting practical approaches for applying strategic synergies in Jordanian commercial banks 

in order to achieve synergies and cooperation between all departments and sections of commercial 

banks under study in a way that leads to confronting risks and threats. 

 

Keywords:  Strategic Foresight, Strategic Adaptation and Jordanian Commercial Banks  
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 األولالفصل 

  اإلطار العام للدراسة
 

 المقدمة: (1 ـ 1)  
 

ما أدى  ل  ظاور العديد من انافسةةةةيل البيايل و الضةةةةغوط ال العديد من وافات المنظمات

 ،. لذلكفي كيفيل احقيقاا للاكي  االسةةةةةةةةةةاراايفي المحوريل في عملاا مناا ما  رابطفةةةةةةةةةةكات الم

المةةةدخةةةل  ابنيمن خال  ركةةةاا ه واقويةةةل احقيق الاكي   ل  المنظمةةةاتالعةةةديةةةد من سةةةةةةةةةةةةةةعةةةت 

( فالاكي  االسةةةةةةاراايفي يفةةةةةةير  ل  2017فوفقار لرأز عيسةةةةةة  ). االسةةةةةةاراايفي في  نفا  أعمالاا

الاي ابدأ ، اااسةةةةةةةةةةةاراايفيااؤطر  فراءاااا حول  ألن والوظيفيل الانظيميلوحدات المنظمل حافل 

فراءات الاكي     ل ذلك  وانافر بعد في المنظمل مساوى أعل  مناالساراايفي باحديد آليات وا 

 مساوياااا األخرى.

المنظمات الداخليل والخارفيل،  ضةةةةةةةةافل  ل  الاطور  بيالغيرات السةةةةةةةةريعل في لا  ونايفل ل

الاغيرات باد  المحافظل عل  الموقع الانافسي من لاذه السريع في اقنيات وأساليا االسافابل 

، وهو ما اطلا من في ميدان المنافسةةةةةةةةةةل وموافال الاحدياتالنمو والبقاء فال ومن فال أخرى 

المنظمات السةةةةةةةعي المسةةةةةةةامر نحو احقيق النفار من منظور اسةةةةةةةاراايفي ب سةةةةةةةاخدام العديد من 

 (.2018المداخل االساراايفيل ومناا االسافرا  االساراايفي )قدورز واآللوسي، 

سةةةانادار لما سةةةبق، من مفرد مصةةةطلت يام ارديده  ل  راايفي االسةةةااإلسةةةافةةةرا  احّول  وا 

أن   ذ ابين (.Chermack, 2011) احديات اسةةاراايفيل اوافهالاي  للمنظمات ملتضةةرورا ومطلا 

، مناا المسةةةةةاهمل الفاعلل في وضةةةةةع الحلول االسةةةةةاراايفيسةةةةةافةةةةةرا  إللهناك الكثير من الفوااد 

، حيث ال احااج بفكل مسامر للاحديات ذات الطبيعل االساراايفيل سرعل االسافابلو  المساقبليل
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 ل  الكثير من الوقت الاخاذ القرارات الماامل والاصةةةةةةةةةةةةةةر  عل  نحو فّعال، حيث  المنظمات

يخافي عنصةةةةةةر المفافأا نايفل الاخطيط المسةةةةةةبق، باإلضةةةةةةافل  ل  فودا ودقل القرارات الاي يام 

 االباكار بأقل كلفل واالسةةةةةةةةةةةةةةافادا من المعطيات المااحلااخاذها، كما يسةةةةةةةةةةةةةةةاعد عل  اإلبدا  و 

(Chermack; Coons; Nimon; Bradley and Glick, 2015 دريو وكاظم (.  ذ اكدت دراسةةل الغالبي وا 

في  الاكي  االسةةةةةةةةاراايفيعل  ( بان هناك اأثير  يفابي للريادا االسةةةةةةةةاراايفيل 2016والرواحنل )

( 2017. كما بينت دراسةةةةل عيسةةةة  )األردنيل الاافةةةةميل فةةةةركات االاصةةةةاالت الخلويل في المملكل

 المنظماتعل  مسةةةةةةةةةةةاقبل االسةةةةةةةةةةةاراايفي بما ينعكو الاكي  بعوامل هامام بضةةةةةةةةةةةرورا اع ي  اال

 في الامي  الانظيمياالسةةةةةةةةاراايفي.  ضةةةةةةةةافل  ل  الاأثير اإليفابي لاسةةةةةةةةافةةةةةةةةرا  االسةةةةةةةةاراايفي 

-AL-Dulaimi, AL( 2019)وقد أكد كار من  (.2018قدورز واآللوسةةةةةةةي، ) والمرونل اإلسةةةةةةةاراايفيل

Norawi and Jaffar بلي باساراايفيل الاسويق السياحل. وأخيرار، بأن هناك اأثير لإلسافرا  المساق

وسةةةةيلل فاعلل إل الل ( ف ن االسةةةةافةةةةرا  االسةةةةاراايفي يعابر 2020ووفقار لوفال نظر الحسةةةةناوز )

الغموض من خال احليل البيال الداخليل والخارفيل بفةةةةةكل يؤدز  ل  الحصةةةةةول عل  معلومات 

 للمنظمات. دارزالمساوى الفكرز واإلماكاملل اسام برفع 

ونظرار للاةةأثيرات المخالفةةل للبنوك الافةةاريةةل األردنيةةل عل  بياةةل األعمةةال هةةذا من فاةةل، 

ز الةةذز العبةةه في دعم القطةةا  اإلقاصةةةةةةةةةةةةةةةةادز للمملكةةل األردنيةةل الةةدور الحيو ومن فاةةل أخرى، 

الاافميل. ولندرا الدراسات في موضوعي اإلسافرا  االساراايفي والاكي  االساراايفي  ضافل 

اإلسافرا  االساراايفي والاكي  االساراايفي عل  حد  ل  اإلفاقار لدراسل عربيل اربط ما بين 

 خابار سات األفنبيل الاطبيقيل في نفو المفال، ظارت فكرا علم الباحث، فضار عن ندرا الدرا

وعليه،  .األردنيلالافاريل  للبنوك في احقيق الاكي  االسةةاراايفياأثير اإلسةةافةةرا  االسةةاراايفي 
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 الاكي  االسةةةةةاراايفيفي االسةةةةةافةةةةةرا  االسةةةةةاراايفي  معرفل أثرال   ااد ف ن الدراسةةةةةل الحاليل 

 .األردنيلالافاريل  للبنوك
 

 وتساؤالتها مشكلة الدراسة : (2 ـ 1)  
 

، ابين من خال قيام الباحث بمرافعل الدراسات السابقل في موضوعات الدراسل الحاليل

عل  حد علم الباحث في الربط أن هناك  فاقار في الدراسةةةةةةات عل  المسةةةةةةاويين العربي والغربي 

ووفقار لذلك، حدد الباحث . الاكي  االسةةةةةاراايفياالسةةةةةافةةةةةرا  االسةةةةةاراايفي و ما بين موضةةةةةوعي 

 مفكلل دراساه من خال نقطاين أساسياين، هي:

ومراك ها الانافسةةةةةةيل ما اطلا مناا  مواقعااللاوفه الكبير للبنوك الافاريل االردنيل في ادعيم  .1

عاماد مداخل ومناه  اسةةةةةاراايفيل بما يحقق لاا الافوق والامي   السةةةةةعي بفةةةةةكل مسةةةةةامر لابني وا 

 خال اكيفاا من الاغيرات والاطورات البيايل. عل  المدى البعيد من

الكبير لمدخل اإلسةةةافةةةرا  االسةةةاراايفي في وضةةةع خطط  سةةةافةةةرا   الدور عل  الرغم من .2

في  احدث أن الممكن من الاي الاغييرات كافل مع الاكي  عل  سةةةةةةةةاباقيل اسةةةةةةةةاعد المنظمات 

االسةةةةةةةةةةةافةةةةةةةةةةةرا   بالباحث دراسةةةةةةةةةةةل وبحث العاقل ما بين أو الخارفيل، مما حذى الداخليل بياااا

 في البنوك الافاريل األردنيل. الاكي  االساراايفياالساراايفي و 

 وعليه ف نه يمكن امثيل مفكلل الدراسل الحاليل ب ثارا السؤال الرايو اآلاي: 

التجارية  للبنوك (Y) تحقيق التكيف االستراتيجي في (X)اإلستشراف االستراتيجي هل يؤثر 

 ؟االردنية

 يفاق منه األسالل اآلايل:
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، "2X" البصيرا االساراايفيل، "1X"اإلدراك االساراايفي)( X) ستشراف االستراتيجياإلواقع ما  .1

 ؟البنوك التجارية األردنيةفي  ("3X" الانقيا االساراايفي

 ،"2Y"الافاعل مع البيال ،"1Y"ابني الاغيير االساراايفي) (Y) االستراتيجي التكيفما مستوى  .2

 ؟البنوك التجارية األردنيةفي  ("3Y"الاداؤا االساراايفي

، "2X" البصيرا االساراايفيل، "1X" اإلدراك االساراايفي)( X) ما أثر اإلستشراف االستراتيجي .3

يفاق  ؟.االردنية التجارية للبنوك (Y)االستراتيجي  تحقيق التكيف في ("3Xالانقيا االساراايفي "

 منه األسالل الفرعيل اآلايل:

من حيث  (Y)االستراتيجي  في تحقيق التكيف "1X"ما أثر  اإلدراك االستراتيجي( 1 - 3)

 التجارية للبنوك  ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"

 ؟.االردنية

من حيث  (Y)االستراتيجي  في تحقيق التكيف "2X"االستراتيجية  البصيرةما أثر  ( 2 - 3)

 التجارية للبنوك  ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"

 ؟.االردنية

من حيث  (Y)االستراتيجي  في تحقيق التكيف "3X"التنقيب االستراتيجي ما أثر  ( 3 - 3)

 التجارية للبنوك  ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"

 ؟.االردنية
 

  أهداف الدراسة : (3 ـ 1)
 

اامثل الغايل الرايسل للدراسل الحاليل في احديد األثر المحامل لإلسافرا  االساراايفي 

 االساراايفي بأبعاده في البنوك الافاريل األردنيل، وذلك من خال:في احقيق الاكي  بأبعاده 
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  أوالً: األهداف النظرية

المامثل ببناء  طار نظرز يناقش المفاهيم والمضامين األساسيل لكل من اإلسافرا  

 المساقبلي والاكي  االسارراايفي.

  ثانياً: األهداف العملية

بأبعاده في  (Y)ومساوى الاكي  االساراايفي  بأبعاده (X)اإلسافرا  االساراايفي احديد واقع  .1

 البنوك الافاريل األردنيل، وذلك من خال:

 اإلسافرا  االساراايفياطبيق ( الاحرز عن اصورات أفراد عينل الدراسل حول واقع 1 - 1)

(X )("1اإلدراك االساراايفيX" ،2" البصيرا االساراايفيلX"" 3، الانقيا االساراايفيX") البنوك  في

 الافاريل األردنيل.

)ابني  (Y) ( الوقو  عل  آراء أفراد عينل الدراسل حول مساوى الاكي  االساراايفي2 - 1)

 البنوك الافاريلفي  ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yالاغيير االساراايفي"

 األردنيل.

، "2X" البصيرا االساراايفيل، "1Xاالساراايفي"اإلدراك )( X) قياو أثر اإلسافرا  االساراايفي .2

 ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" (Y) االساراايفي احقيق الاكي  في ("3Xالانقيا االساراايفي "

االردنيل. وياحقق ذلك من  الافاريل للبنوك  ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال"

 خال:

من  (Y) االساراايفي احقيق الاكي في  "1Xاالساراايفي"اإلدراك احديد اأثير ( 1 - 2)

 للبنوك  ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"حيث 

 .االردنيل الافاريل
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من  (Y) االساراايفي احقيق الاكي في  "2X"احديد اأثير البصيرا االساراايفيل ( 2 - 2)

 للبنوك  ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yالاغيير االساراايفي")ابني حيث 

 .االردنيل الافاريل

من  (Y) االساراايفي احقيق الاكي في  "3X"احديد اأثير الانقيا االساراايفي ( 3 - 2)

 للبنوك  ("3Yاالساراايفي" الاداؤا ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"حيث 

 .االردنيل الافاريل

 ثارا  هامام مسافيبي أفراد عينل الدراسل بأهميل ماغيرات الدراسل وضرورا اإلسافادا من  .3

 نااافاا والاوصيات الاي سااوصل  لياا.
 

  أهمية الدراسة : (4 ـ 1)
 

 :خال أهميل الدراسل الحاليل من انبع

 من خال: ، وذلكأوالً: األهمية النظرية

الاعري  بأهميل ماغيراااا )اإلسةةةةةةةافةةةةةةةرا  االسةةةةةةةاراايفي والاكي  االسةةةةةةةاراايفي( من الناحيل  .1

 النظريل الاي اعد من المواضيع المعاصرا في ميدان اإلدارا االساراايفيل للمنظمات.

من فةةةأنه فات  ماغيرات الدراسةةةل الحاليل وخصةةةوصةةةار االسةةةافةةةرا  االسةةةاراايفيموضةةةو  أن  .2

لم ااناولاا هذه الدراسل  أخرىعل  الخوض في افاصيل ماغيرات  آخرينواففيع باحثين  األفاق

 األردنيل.العربيل و المكابل  إلثراءمما يحقق اراكما معرفيا 

اناول موضو  الاكي  االساراايفي بفكل عميق، كون أن الدراسات السابقل في هذا المفال  .3

سامرار المنظمات. اهلمبكرا  ليه وأهميلم اعطيه وفرار معرفيا بالرغم من اإلفارا ا  بالنسبل لبقاء وا 
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 ، وذلك من خال:العمليةثانياً: األهمية 

اسةةةليط الضةةةوء عل  أحد المفةةةاكل البار ا الاي اعاني مناا البنوك الافاريل االردنيل المامثلل  .1

 باإلسافرا  االساراايفي الذز ُيعد واحدار من مداخل احقيق الاكي  االساراايفي.

 ثارا المسةةؤولين في البنوك الافاريل األردنيل ألهميل مدخل اإلسةةافةةرا  االسةةاراايفي إلياء  .2

 الم يد به.

لاةةةأثيراااةةةا المخالفةةةل عل  بياةةةل األعمةةةال أهميةةةل البنوك الافةةةاريةةةل األردنيةةةل )مفامعةةةار وعينةةةل(  .3

  ضافل للدور الحيوز الذز العبه في دعم اإلقاصاد الوطني.

لكل من اإلسةةافةةرا  االسةةاراايفي والاكي  االسةةاراايفي الاي امكن  احديد األبعاد األسةةاسةةيل .4

 من قياساا.

الاوصةةةةةيات الاي سةةةةةيام الاوصةةةةةل  لياا وما يمكن أن اسةةةةةام به في وضةةةةةع الحلول للعديد من  .5

 الاحديات االساراايفيل الاي اوافه البنوك الافاريل األردنيل. 
 

  فرضيات الدراسة : (5 ـ 1)
 

  ل  أسالل الدراسل وأهدافاا ام صياغل الفرضيات الااليل:  سانادار 

 الفرضية الرئيسة 

Ha: االستراتيجي  لإلستشرافإحصائية  داللة يذ أثر يوجد(X) اإلدراك  بأبعاده(

 تحقيق التكيف في ("3X، الانقيا االساراايفي ""2X" البصيرا االساراايفيل، "1Xاالساراايفي"

  .(  0.05) عند مستوى داللة األردنية التجارية للبنوكبأبعاده مجتمعة  (Y) االستراتيجي

  يشتق منها الفرضيات الفرعية اآلتية: 
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  األولىالفرضية الفرعية 

1aH: 1"إلدراك االستراتيجيلإحصائية  داللة يذ أثر يوجدX" االستراتيجي تحقيق التكيف في (Y) 

 ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي")ابني الاغيير  بأبعاده منفردة

  .(  0.05) عند مستوى داللة االردنية التجارية للبنوك

  الثانيةالفرضية الفرعية 

2aH: 2" لبصيرة االستراتيجيةلإحصائية  داللة يذ أثر يوجدX" االستراتيجي تحقيق التكيف في 

(Y) 1الاغيير االساراايفي")ابني  منفردة بأبعادهY"، "2الافاعل مع البيالY"،  الاداؤا

  .(  0.05) عند مستوى داللة االردنية التجارية للبنوك ("3Yاالساراايفي"

  الثالثةالفرضية الفرعية 

3aH: 3" االستراتيجي للتنقيبإحصائية  داللة يذ أثر يوجدX" االستراتيجي تحقيق التكيف في (Y) 

 ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" منفردة بأبعاده

  .(  0.05) عند مستوى داللة االردنية التجارية للبنوك
  

  الدراسة  أنموذج: (6 ـ 1)
 

مساقل والماضمن ماغير ، األول ماغيرين( أنموذج الدراسل الماضمن 1 - 1الفكل ) يّصور

فمن خال قيام الباحث . الاكي  االساراايفياابع وهو ماغير ، والثاني االساراايفي اإلسافرا 

بمرافعل الدراسات واألدبيات السابقل المرابطل بماغيرز الدراسل الحاليل ام بناء أنموذج الدراسل 

 :، وكما يليبماغيرااه
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 (1 - 1الفكل )

 انموذج الدراسل

اإلدراك االساراايفي ؛ البصيرا االساراايفيل ؛ الانقيا االساراايفي ) اإلسافرا  المتغير المستقل:

 واآللوسي قدورز و Van der Laan( 2008)االساراايفي( الاي ام اإلعاماد في قياساا عل  كل من 

 .(2020) الحسناوزو  AL-Dulaimi, AL-Norawi and Jaffar( 2019)و  (2018)

ابني الاغيير االساراايفي ؛ الافاعل مع البيال ؛ الاداؤا ) الاكي  االساراايحي المتغير التابع:

 Tayauova  (2011)و   Jennings (2004)( الاي ام اإلعاماد في قياساا عل  كل من االساراايفي

 . ,.Sánchez, et al( 2011) و
 

  حدود الدراسة : (7 ـ 1)

والبالغ عددها  الافاريل األردنيلالبنوك   دارات فاملت الحدود المكانيل عل   الحدود المكانية:

اإلسكان للافارا والامويل، األردن، القاهرا عمان، األهلي األردني، األردني  ، وهيوك( بن5)

 .الكوياي
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 .في البنوك الافاريل األردنيل)مدراء الدواار( اإلدارات العليا  الحدود البشرية:

 .2020 خال عام المدا ال منيل إلنفا  الدراسل الحدود الزمانية:
 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية: (8 ـ 1)
 

مدخل نظامي ومنافي إلساخدام األفكار حول  :Strategic Foresightاإلستشراف االستراتيجي 

 ,AL-Dulaimi, AL-Norawi and Jaffar)المساقبل باد  اوقع الاغيير واإلساعداد له بفكل أفضل 

2019.) 

عل   ساكفا  المساقل بمنظور  الافاريل األردنيلبأنه قدرا البنوك  إجرائياً  ويُعرف 

وسيام قياسه من  اساراايفي وفق أهدافاا االساراايفيل المحددا ب ساخدام أساليا كميل أو نوعيل.

 خال:

الافاريل بقدرا البنوك  عرف إجرائياً يُ وStrategic Perception اإلدراك االستراتيجي ( 1)

 وضعاا الحالياكوين نظرا فاملل عن بياااا الداخليل والخارفيل باد  احديد عل   األردنيل

 .المساقبلي بوضعااوالانبؤ 

الافاريل البنوك  بقدرا إجرائياً  وتُعرف Strategic Insightالبصيرة االستراتيجية ( 2)

إلساكفا  عل  الفام والحكمل الناافل عن قدراااا المؤسسيل في الافكير بطرق بديلل  األردنيل

حاواااا في المساقبل القريا.  الاحديات الاي اوافااا وا 

يل بقدرا البنوك الافار  إجرائياً  عرفيُ و Strategic Explorationالتنقيب االستراتيجي ( 3)

ساثمارها باد  اإلساعداد والاكي  للاغيرات البيايل.   األردنيل بالبحث عن المعلومات ومصادرها وا 
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بمفكاااا  منظمات األعمال عل  الانبؤ قدرا :Strategic Adaptation التكيف االستراتيجي

اإلمكان )الاميمي  قدر علياا بالسيطرا المساقبليل الداخليل والخارفيل ومعرفل الوساال الكفيلل

 (.2015والخفالي، 

من الافاوا والافاعل  لبنوك الافاريل األردنيللبأنه الحد الذز يمكن فيه  ويعرف إجرائياً  

الخارفيل والمؤثر في عملاا ومخال  اغير في البيال ر في بيال أعمالاا الداخليل أو مع أز اغيي

 نفاطاااا اإلداريل والماليل والخدميل. وسيام قياسه من خال:

بأنه اغيير  ويعرف إجرائياً   Adopt Strategic Changeتبني التغيير االستراتيجي( 1)

افاه الوضع والحالل المساقبليل األمثل من أفل اع ي   لبنوك الافاريل األردنيلل الوضع الحالي

 م اياها الانافسيل.

مفموعل بأنه  ويعرف إجرائياً  Interaction with the Environment التفاعل مع البيئة (2)

يفاد الاكامل بين مخال    دامل في األردنيلالبنوك الافاريل واألساليا الاي اساخدماا  اآلليات وا 

بمفريات  والاحكم اساراايفي للضبط مكونات بياااا الداخليل والخارفيل بما يمكناا من بناء نظام

 أعمالاا.

بين  الاعاون  حالبأنه  ويعرف إجرائياً  Strategic Synergy التداؤب اإلستراتيجي (3)

 ل  اآ ر وافارك بالفاود للسيطرا عل   بما يؤدز األردنيلالبنوك الافاريل كافل  دارات وأقسام 

 .المخاطر والااديدات واقاسم األربار والمنافع والمكاسا
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 الثانيالفصل 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 المقدمة: (1 ـ 2)  
 

أوالر، ومن ثم  اإلسةةةافةةةرا  االسةةةاراايفي عرضةةةار نظريار لكل منالحالي الفصةةةل ياضةةةمن 

 سةةةةاعرض مفموعل من الدراسةةةةات السةةةةابقل ذات العاقل بماغيرز ثانيار، ثم  االسةةةةاراايفي الاكي 

 الدراسل، وأخيرار، بيان ما يمي  الدراسل الحاليل عن الدراسات السابقل المعروضل.
 

 االستراتيجي اإلستشراف: (2 ـ 2)
 

 ومزاياه االستراتيجي اإلستشرافمفهوم : (1 ـ 2 ـ 2)
 

وخصوصار مع ا ايد سرعل الاغييرات الحادثل  فرا  االساراايفي أكثر انافارار صبت االساأ

لذلك ُعد اإلسافرا  االساراايفي . في العالم واكرار وقو  عديد من األحداث المفافال أو الخطيرا

موضوعار رايسار في اإلدارا االساراايفيل عل  مدار العقود األخيرا، وعل  وفه الخصوص فقد 

ساغال بر  موضو  اإلسافرا  االساراايفي كقدرا مامي  ا ُامكن المنظمات من  ساكفا  وا 

الفرص الاي يغفل عناا المنافسون في بياات األعمال ذات الاطورات السريعل، حيث يفير 

الباحثين  ل  أن اإلسابصار االساراايفي يساهم في صياغل اساراايفيات لاا اأثير مبافر في 

 (.Adegbile; Sarpong & Meissner, 2017اإلدارا الفعالل لإلباكار )

بأنه فاد منظم يرمي  ل  صياغل مفموعل  االسافرا  االساراايفيُعر  ووفقار لذلك، 

من الانبؤات المساقبليل بمنظور اساراايفي مفروطل بفارا  منيل مقبلل باد  احديد اإلافاهات 

 (. Marcus, 2009) والاطورات والاغيرات الاي من الممكن ظاورها في المساقبل
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القدرا الاي امكن المنظمات من الكف  عن الاغيير في وقت مبكر وصياغل  وهو

 (.Lustig, 2015 سافابات اساراايفيل فعالل لضمان البقاء والنفار عل  المدى البعيد )

دارا  Van Duijne and Bishop( 2018ومن وفال نظر ) فاو احليل الماضي بماغيرااه وا 

 .خال دراسل  مكانيل  اخاذ قرارات اساراايفيل بعيدا المدىالحاضر ورسم المساقبل المرغوا من 

ساخدام الرؤى  وأخيرار، ف ن اإلسافرا  االساراايفي يمثل القدرا عل  الاطلع  ل  األمام وا 

في طرق مفيدا مثل صياغل وافكيل االساراايفيات او احديد األسواق والمنافات والخدمات 

باحديد الاطورات المساقبليل بفكل منظم قبل أن اصبت  الفديدا، وهو ما يعني بأنه عمليل اسمت

هذه الاطورات عبارا عن  افاهات أو احول المفكات الصغيرا  ل  أ مات )العبادز وهادز، 

2019.) 

لذلك، لإلسافرا  االساراايفي العديد من الم ايا الذز فعلاه منافار ابناه العديد من 

 (:Marcus, 2009المنظمات، وهذه الم ايا هي )

 يمثل اإلستشراف اإلستراتيجي مدخال ومنهجًا معاصرًا للنظر إلى المستقبل. .1

للمساقبل في البيال  مدركات المنظماتيعمل عل  اعميق فاإلسافرا  االساراايفي 

حيث ادرك معظم المنظَّمات بعض الفوانا المساقبليل المرابطل احيط باا، الخارفيل الاي 

عل  األقل، ولكن قلل قليلل من هذه المنظَّمات اعي السياق األكبر بمفاالت أعمالاا أو قطاعاااا 

 .لاذه الفوانا المساقبليل

 من تبني رؤية مستقبلية مشتركةاإلستشراف اإلستراتيجي  يعزز .2

ال يمكن ألحٍد أن ينكر أهميل اسايعاا العالم، ولكن األهم هو الاأثير فيه، وهذه هي 

 غايل معظم المنظَّمات.

 



- 16 - 

 االستشراف االستراتيجي بين المعنيين وذوي المصالح إلدارة حوار استراتيجي ناجحيجمع  .3

من م ايا االسافرا  االساراايفي أنَّه يمنت المحلِّلين أو صنا  القرار أو غيرهم من 

ل  ل  طرٍق للاعامل  أصحاا المصالت آليل محددا الساكفا  الفوانا المساقبليل معار، والاوصُّ

  مع هذه الفوانا.
 

 وأهدافه االستراتيجي اإلستشراف أهمية: (2 ـ 2 ـ 2)
 

للمنظمات، حيث وأهمياه  االساراايفي االسافرا دأبد الكثيريين بالبحث والاحرز عن قيمل 

 ( بأن أهميل اإلسافرا  االساراايفي اارك  في:2008) Van der Laanأكد 

ل امثل ليالدراسات المساقب، حيث أن قيادا عمليل الاخطيط وهو اسلوا لدراسل المساقبل .1

االسلوا المعلومااي الذز اقوم عليه عمليل الاخطيط فاي ا ود االداريين والمخططين بفا  

صور وافكال البداال المساقبليل الاي امكنام من اخايار االفضل واالنسا لمساقبل العمل االدارز 

 في از منظمل.

ار الماضي والحاضر الاي اوقع امكن القاامين عل  الاخطيط ومن خال الانقل في اط .2

صور المساقبل الممكن او المرغوا فيه بدقل وكذا احقيق هذا المساقبل واالساعداد له ولماطلبااه 

 واحديااه حا  ال نفافا بصعوبات ومفكات اعيق اقدم واطور المؤسسات او المنظمات.

ن سرعل ما ايدا في المساقبل سريع بانفا ااه العلميل والاكنولوفيل وماغير بما يحمله م .3

الغير مساعدا لمواكبل الك الاغيرات سو  افقد القدرا عل  معايفل فالمنظمات  ،الاغييرات الفاملل

 الغد واالسافادا من انفا ااه.

بأن اإلسافرا  االساراايفي مدخل لإلدراك بفكل منافي ألفق   Marcus (2009) كم أكد

 أن دم  اإلسافرا  االساراايفي في عمليل   مني أطول ونطاق أوسع للقضايا الفوهريل، حيث
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الاخطيط يسال من عمل مدخل النظم لحل المفكات، كما يساعد المنظمل عل  اإلساعداد 

بفكل أفضل للااديدات المساقبليل أو اإلسافادا المبكرا من الفرص النافال، وأخيرار، ف ن 

 داخل المنظمل.ات اإلاصال المنظمي اإلسافرا  االساراايفي يففع عل  عملي

أهميل اإلسافرا   Greenblott; O’Farrell; Olson and Burchard( 2018ويعكو )

دارا الكفاءاتوالاخطيط  الحرجأداا اخطيط لاطوير الافكير االساراايفي من خال  عاباره   وا 

األمد القريا، وهو ما يمي   فياخاذ القرار  طويل األفل عل   عدم الاأكدللنظر في اأثير 

ينا  عنه اغيير في العقليل اإلسافرا  االساراايفي عن المداخل االساراايفيل األخرى بكونه 

 .واحول ثقافي انظيمي

 ف ن أهدا  اإلسافرا  االساراايفي اامثل في:Rohrbeck and Kum (2018 )ووفقار لة 

بعمليل الاخطيط واالساراايفيات الاي ال م اوفير فانبا ماما من القاعدا المعرفيل للقاامين  .1

 لصياغل االساراايفيات ورسم الخطط وطرر بداال اوليل لمعدالت النمو.

ومن ثم العمل وفق نظرا طويلل  اوفير اطار  مني طويل المدى لما قد ياخذ من قرارات، .2

 المدى وبافق  مني طويل نسبيا.

 لقرار اليوم.اساطا  نااا  واداعيات المسارات المساقبليل  .3
 

 أساليب اإلستشراف االستراتيجي : (3 ـ 2 ـ 2)
 

 أوالً: السيناريوهات

واعابر من الطرق األكثر فموليل إلسافرا  أحداث المساقبل المافابكل للوصول  ل   

عداد البداال والخيارات المناسبل لاعامل  أحكام بغرض الاوصل  ل  السيناريو االكثر حدوثار وا 

 يمثل  ، حيثالمنظمل مع كل سيناريو، حيث يساخدم أسلوا السيناريو في األمور االكثر أضطرابار 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greenblott%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31534624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greenblott%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31534624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%26%23x02019%3BFarrell%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31534624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31534624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burchard%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31534624
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ناريو الوص  الامثيلي لألوضا  واالحداث المحاملل الوقو ، حيث أن هذا الوص  ياضمن السي

ارايا منطقي لاسلسل األحداث ومحاولل احديد فميع الروابط القاامل بيناا ب عابار أه هذه االحداث 

 (. 2012 دريو والغالبي، )ال اقع منع لل عن بعضاا البعض 

 ثانياً: التناظر واإلسقاط بالقرينة

واقوم عل   سنخراج بعض فوانا الصور المساقبليل  سانادار  ل  أحداث أو سوابق ااريخيل 

معينل والقياو عل  ما فعلاه منظمات مافابال اإلهامام والظرو  في مرحلل معينل من مراحل 

اطورها ااحقيق هد  من أهدافاا االساراايفيل، أما اإلسقاط بالقرينل فيقوم عل   فاراض أن ثمل 

أراباطار  مني بين حدثين حيث يقع أحدهما قبل اآلخر عادا، بحيث يمكن الانبؤ بالحدث الاحق 

 (.2016الخفافي،  سانادار  ل  الحدث السابق )

 إستشارة ذوي الشأن والخبرة: ثالثاً 

من أسلوا واقنيل وفياا يام  ساطا  رأز أو اوقعات عينل من أصحاا الفأن ولاا أكثر 

اقنيل دلفي الاي هي عبارا عن أسلوا بحثي ياعامل مع الموضوعات المساقبليل كندوا الخبراء و 

بغرض الانبؤ واإلخايار وفمع المعلومات من خال  ساطا  رأز مفموعل من الخبراء 

والماخصصين حول القضايا موضو  البحث والدراسل من خال اقديم  سابيان يحاوى عل  عدد 

 (:2012 دريو والغالبي، ي  ل  محورين، هما )ساند اقنيل دلفمن األسالل. حيث ا

 .اوقع مسار الظاهرا بمع ل عن غيرها من الظواهر 

 .الافاعات الاي ااركاا الظواهر ذات العاقل األخرى عل  موضو  الانبؤ 

 أنموذج األنساق الكلية: رابعاً 

اإلسافاريل .. الحدسيل  –الذز هو عبارا عن نمط مم وج بين المناه  واألساليا السابقل 

حيث يقوم عل  افميع أكبر قدر من المعلومات حول الماغيرات ودراسل ااريخ هذه  –.. السببيل 
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خبرا الماغيرات وعاقااا بالعوامل األخرى واحديد األسباا الموضوعيل واإلساما   ل  الحدو وال

 (.2016الخفافي، ) والادخل للاحكم في مساراااا
 

 االستراتيجي  اإلستشرافأبعاد : (4 ـ 2 ـ 2)

احديد مضامين كل بعد من أبعاد الاكي   اإلعاماد فيألغراض الدراسل الحاليل فقد ام  

 و؛  (2018) واآللوسي قدورز ؛  Van der Laan (2008)االساراايفي باإلساناد  ل  كل من 

(2019 )AL-Dulaimi, AL-Norawi and Jaffar  وكما يلي: (2020)؛ الحسناوز 

  اإلدراك االستراتيجي( 1)

 فام األفراديفير  ل  مدى  اإلدراك االساراايفيبأن مفاوم  ,.Davis, et al( 2012أوضت ) 

سايعابام ألهميل األولويات االساراايفيل للقادا (  ل  أن اإلدراك 2019وأفار الحكيم وآخرون ) .وا 

االساراايفي ياضمن نوعين من اإلدراك، مناا  دراك اساراايفي خارفي ويعني  دراك المنظمل 

للاغيرات خارج محيط عملاا، والنو  اآلخر  دراك اساراايفي داخلي الذز يفير  ل  قدرا المنظمل 

وانبع المملوكل لدياا.  عل  البيل ماطلبات ال باان باساخدام الموارد المااحل والخبرات والمعار 

يرك  بفكل ماساو عل  كل  هبأن Bowman( 2017) أهميل اإلدراك االساراايفي من خال اأكيد

من فانا، ومن فانا آخر عل  الفام واإلسايعاا، فاو عمليل دم  الفام من االساراايفيل 

العالميل، ودم  المعرفل  واإلسايعاا باالساراايفيل ودم  المعرفل الحقيقيل في الصناعل واإلافاهات

بأن اإلدراك  ,.Pencarelli, et al (2009كما يؤكد ) الداخليل في عمليل  اخاذ القرارات االساراايفيل.

في احسين مساوى أداء العاملين ويسال عمليل احديد االساراايفي لدى المديرين يؤدز دورار مامار 

وافا معالفااا من أفل احقيق األهدا  نقاط القوا والضع  لدى المنظمات واحديد الففوات ال

كما بين الحكيم وآخرون ياعين موافاااا. الموضوعل وكذلك معرفل الاحدبات الانافسيل الاي 
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من خال  دراك الفوانا االساراايفيل يامثل ( بأن أهميل اإلدراك االساراايفي للمنظمل 2019)

 .المعرفل الاي امالكاا في معالفل األمور المخالفل للموق  الذز يمكناا من  ساخدام
 

  االستراتيجية البصيرة( 2)

مثلت البصيرا االساراايفيل المرحلل المعاصرا لمراحل نمو واطور أنظمل المعلومات  

االساراايفيل في المنظمات، وما رافقاا من اطور في معالفل المعلومات الخاصل بالبيال الخارفيل 

باإلسافادا من اقنيات اإلنارنت لاع ي  قدرا المنظمل عل  فمع ومعالفل المعلومات وبفكل خاص 

 (. Olszak and Ziemba, 2007االساراايفيل )

عرفت البصيرا االساراايفيل بأناا العمليل الفكريل االساراايفيل لموافال الاحديات الانافسيل  

لميل لماابعل كافل المسافدات الاي من الخارفيل ذات البعد االساراايفي باإلعاماد عل  أسو ع

 (.Attansey, 2012الممكن موافاااا )

كما أناا الماابعل الذكيل لمحيط المنظمل الخارفي باد  فمع المعلومات االساراايفيل 

ووفقار لرأز داود  (.Monus, 2018الحاليل والمساقبليل عن كافل األطرا  ذات العاقل بعمل المنظمل )

 ( ف ن البصيرا االساراايفيل اساهم باحقيق األهدا  اآلايل:2017وابراهيم )

 المساعدا في ماابعل واحليل ماغيرات البيال الخارفيل باد  افخيص محاور القوا والضع . .1

 احديد أفضل مفاالت احقيق الافوق الانافسي. .2

 احقيق الكفاءا في  ساخدام الموارد والفاعليل في احقيق األهدا . .3

 لمعايير الاي من الممكن اساخداماا في اقييم األداء.اقديم مفموعل من ا .4
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 االستراتيجي التنقيب( 3)

مفاالت معرفل المنظمل  ل  مفاالت غير مألوفل ل ل  البحث العام والواسع  الانقيايفير  

،  ذ يرابط الانقيا بالافريا مع البداال الفديدا أو فديدا أو  نفاء آليات فديدا من أفل دمفاا

ببحث المنظمات عن (. فالانقيا االساراايفي ُيعن  Alduaij, 2013أمام المنظمل )المااحل 

،  ضافل  ل  اطوير قدرات (Taródy, 2016االخاا .. المخاطرا.. الافريا.. المرونل.. اإلباكار )

 (.Bandeira-de-Mello, et al., 2016)المنظمل ومرونااا االساراايفيل 

ينطوز عل  البحث  الانقيا االساراايفي( بأن 2016) Popadić and Milohnić ويؤكد 

فديدا، وبذلك فاو يفمل السعي وراء الاعلم خارج اساراايفيل عن معار  وفرص االساراايفي 

 . االساراايفيالحاليل للمنظمل ويدور حول البحث واإلباكار االساراايفيل مفاالت المعرفل 

ياطلا مناا  الانقيا االساراايفي( بأن نفار المنظمل في 2018ويؤكد حسين والعاني ) 

 القيام باآلاي:

 عداد الفاود والموارد الكافيل الاي يمكن من خالاا  قاناص الفرص الفديدا فضار عن  .1

احديد الماطلبات الحاليل وماابعل الاوفاات المساقبليل وفق  مكانات قادرا عل  اوقع الاغيير الذز 

 الماطلبات وبما يسام فيما بعد في  ساغال الك الفرص  ساغاالر أمثل.سو  يحصل في الك 

كاساباا  .2 الذز و احديد القدرا المنظميل الاي يمكن من خالاا البحث عن الموارد الخارفيل وا 

ياطلا من المنظمل  هاماماا باإلبدا  الفذرز الذز ينطوز عل  اإلباكار المعرفي والماارات 

 والخدمات الفديدا.
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 االستراتيجي التكيف: (3 ـ 2)

 مفهوم التكيف االستراتيجي : (1 ـ 3 ـ 2)

حالل الاغيير وموافال الاحدز الاكي  اإلساراايفي بأنه قبول  Tayauova (2011)عر  

عمليل اوافق  . كما عر  الاكي  االساراايفي بأنهات الفديدااإلساراايفيالبياي واقديم وانفيذ 

ساراايفيل احليليل ااوافق مع اساراايفي بين المنظمل والبيال الخارفيل من خال اصميم مقاييو ا

دريو )Sánchez, et al., 2011) الماغيرات البيايل اسافابل عمليل ( بأنه 2015(. وحدده الغالبي وا 

حالااا  الداخلي وضرورا اكي  ووضعااالمنظمل للاغيرات الاي احدث في بيال األعمال الخارفيل 

 .واصوراااا ونفاطاااا وفقار لاذا الاغير

من منظور المدخل  ل  أن مفاوم الاكي  االساراايفي Mykhailivna ( 2016وقد أفار )

ومنا    المنا  الافاعلي ناقاء،خال ثاثل مناه ، وهي: منا  اال الموقفي، يمكن افسيره من

المنظمل وهيكلاا بين محاوى عمل الاكي  االساراايفي اطابق  ل   ناقاءمنا  اال فير.  ذ يالنظم

عمل المنظمل وهيكلاا عابار الااثير في العاقل بين محاوى الانظيمي دون األخذ بنظر اال

كونه الاأثير الحاصل نايفل    منا  الافاعل بالنظر  ل  الاكي  االساراايفيعنالانظيمي. فيما ي

يعمل  الانظيمي عل  االداء. فاذا النو  من الاكي  وهيكلاابين محاوى عمل المنظمل  الاكي 

اا. داء من خال الافاعل بين محيط المنظمل ومكوناااالخاا  في مساوى األعل  افسير 

بأنه عمليل الاوافق الداخلي بين كافل مكونات المنظمل الداخليل والاي واخيرار، ُيظار منا  النظم 

بين محيط عمل  يرك  هذا المنا  عل  الاكي بفكل مبافر عل  مساوى األداء،  ذ اؤثر 

 AL-Dulaimi, AL( 2019كثر وضوحار، قدم )أوبمنظور لمنظمل وهيكلاا وأداااا ماعدد األبعاد. ا

  



- 23 - 

-Norawi and Jaffar  ل، وذلك وفقار االساراايفيفي حقل اإلدارا  اصنيفات اساخدام مصطلت الاكي

 :ل الاكي ، مسانافين بذلك ما يليللاكي  ومفالبعدين، هما اإلطار المفاهيمي 

 (.العناصر الخارفيل)الموضوعل والظرو  البيايل االساراايفيل  االهامام بالاكي  ما بين .1

 (.العناصر الداخليل)الموضوعل والايكل الانظيمي ما بين االساراايفيل  الاكي الاركي  عل   .2

وعناصر البيال الداخليل  الموضوعلاالساراايفيل )االول والثاني  امل منظورز الاكي اك  .3

 (.والخارفيل

 المنظمات االخرى. الافاعل، وذلك من خال العاقات مع .4

الانسيق بين اساراايفيل المنظمل الموضوعل وهياكل الوحدات الانظيميل للمنظمل نفساا  .5

 (.العناصر الداخليل)

 باأثير الافاعل بين بيال المنظمل وهيكلاا عل  البقاء والفاعليل.االهامام  .6

 

 وخصائصه التكيف االستراتيجي أهمية: (2 ـ 3 ـ 2)

عاماد  ( بقدرا المنظمل 2011) ,.Sánchez, et alابر  أهميل الاكي  االساراايفي وفقار لرأز 

. كما أن الاكي  االساراايفي النمط الاكيفي ألنفطااا مع الماغيرات البيايل وبقاااا نفطل فياا

يفاد يعطي المنظمل القدرا عل   الانبؤ بالمفكات الداخليل والخارفيل الاي ساوافااا مساقبا وا 

 (.Tayauova, 2011) السبل الكفيلل بالسيطرا علياا قدر اإلمكان

ف ن سر النفار االساراايفي للمنظمات يامثل Mykhailivna ( 2016ووفقار لما حدده  )

العمليل،  الناحيل مناراها مناسبل، ف ادأبع أيل حول الاكي  االساراايفيبناء وديمومل بقدرااا عل  

افير  ل   أنه والوساال، بل الغايات عل  يافقون أفراد قضيل ليو مفرد الاكي  االساراايفيف ن 

حول اساراايفيل المنظمل.  اؤطر  فراءاااا ألن والوظيفيل الوحدات الانظيميل عمليات حافل
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 عل  ذلك بعد وينافر في المنظمل مساوى أعل  بدأ مني أن من المفارض فالاكي  االساراايفي

 .الاي اوافه المنظمل االحداث والاطوراتكافل ل الاكي  خال وذلك من األخرى، مساوياااا

بأنه  AL-Dulaimi, AL-Norawi and Jaffar( 2019)وفي  طار الاكي  االساراايفي أكدت 

 م ي  من الفوااد اعطي فريدا للعماء وخدمات منافات اقدم أن عل  المنظماتمن المفارض 

 في أخذها ام معروضل للعماء سواء بأعل  قيمل هذا عن ُيعبر ما ومانوعل وعادا القيمل عاليل

 أو للعماء المعروضل أفضل الحلول السوق أو في أفضل المنافات القاادا أو الكليل الكل   طار

 هذه  طار في الخدمل أو المنا  قياو نوعيل يام قاعدا معياريل واضحل افد األرفت عل  أناا

ُيمكن المنظمات من فاماا لبياااا الداخليل وذلك من لذلك ف ن الاكي  االساراايفي  القاعدا.

من  افخيص نقاط القوا والضع  في أنفطااا ومواردها المخالفل، وفاماا للبيال الخارفيلخال 

فابل للاغيرات البيايل هي احديد الفرص والااديدات المحاملل، وأن أفضل السبل في اإلساخال 

ساخداماا في  ساغال الفرص المااحل وافنا  الك الاي اسمت باقويل واع ي  نقاط القوا وا 

ضع  أو اقليل أثارها  ل  أدن  حد الااديدات المحاملل، وكذلك محاولل الاخلص من نقاط ال

ساراايفيات يمكن أن احول الااديدات  ل  م اي ا أو منافع ممكن وفي وضع واطوير خطط وا 

 (.2012) دريو والغالبي،  لصالت المنظمل

باحديد ثاثل  الخصااص الثاث للاكي  اإلساراايفي ,.Sánchez, et al( 2011)ت وقد حدد

خصااص رايسل، هي الاطابق والافاعل والموق . فالاطابق يعبر عن قوانين العاقل، فيما يعبر 

الموق  عن حالل النظام الذز اعمل من خاله المنظمل. أما الافاعل فيرك  عل  احليل مكونات 

اإلسافادا الاي  البيال الخارفيل للمنظمل المرابطل بمرك ها االساراايفي  ضافل  ل  احديد مدى

 احققاا المنظمات في  ساغال مواردها الداخليل.
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  االستراتيجي أبعاد التكيف: (3 ـ 3 ـ 2)
 

احديد مضامين كل بعد من أبعاد الاكي   اإلعاماد فيألغراض الدراسل الحاليل فقد ام  

 ,Sánchez( 2011) و Tayauova  (2011)و   Jennings (2004)االساراايفي باإلساناد  ل  كل من 

et al., .:وكما يلي 

  تبني التغيير االستراتيجي( 1)

، ُيرهن نفار المنظمات بالكيفيل الاي ادير باا الك المنظمات الاغيير االساراايفي لدياا 

أو  حداث ذلك  فالمنظمات غير القادرا عل  االسافابل السريعل لماطلبات الاغيير اإلساراايفي

الاغيير وانفيذه بنفار لن يكون ب مكاناا البقاء في البيال المعاصرا في حين أن المنظمات النافحل 

هي المنظمات القادرا عل  اوقع الاغيير واقدير ذلك الاغيير وااخاذ ما يل م من اغييرات واحسينات 

 (.2017للاعامل معه )عيس ، 

ار ويامي  بقدر كبير ومانو  من المداخل الفكريل وافارك فيه فالاغيير االساراايفي يكون فام    

كل المساويات الانظيميل، كما أنه ُيعن  بالقضايا الحرفل وطويلل األمد في المنظمل )ال يدز، 

2000.)  

( الاغيير االساراايفي بأنه أز اغيير يحصل في 2016) Robbinsعر  ووفقار لذلك،  

( الاغيير 2012) Lynchالمنظمات من حيث بياااا أو هيكلاا أو اقنياااا أو أفرادها. وحدد 

اإلساراايفي بأنه اإلدارا االساباقيل للاغيير في المنظمات من أفل احقيق األهدا  اإلساراايفيل 

الاغيير اإلساراايفي بأنه عمليل نقل المنظمل بوضعاا  Hill & Jones (2018)المحددا. فيما ُيعر  

 الحالي افاه المساقبل المرغوا باد  احقيق امي ها الانافسي عل  المدى البعيد.

دريو )   ( مساويات الاغيير االساراايفي كما يلي:2015وقد حدد الغالبي وا 
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 االستراتيجي المستقر التغيير .1

المساقر وهي عمليل اكرار الساراايفيل المنظمل السابقل،  الاغييرأو ما يسم  اساراايفيل  

حيث ال ياطلا هذا المساوى ماارات فديدا أو ماام غير معروفل ويعامد نفاحه عل  مراقبل 

األنفطل والاأكد من انفيذها عل  وفق ما هو مخطط له. واؤثر منحنيات الاعلم والخبرا السابقل 

 عد المنظمات عل  الانفيذ الكفوء.بفكل يسا الاغييرفي هذا المساوى من 

 االستراتيجي الروتينيالتغيير  .2

وهو عبارا عن عمليات ضبط لألنفطل الاي من خالاا اسع  المنظمل لفذا العماء.  

في أساليا حماااا اإلعانيل أو اابع سياسات وأساليا او يع مرحليل  ااغيرفالمنظمات قد 

هو اركي  أو  عادا اركي  المنافات .. الخدمات في  رالاغييفالفيء المام في هذا المساوى من 

 ذهن ال باان.

 االستراتيجي المحدودالتغيير  .3

وياضمن عرض منافات فديدا لألسواق الفديدا داخل نفو صن  المناوج العام ففي  

نما  حالل  نااج مناوج فديد ف ن ذلك ال ياطلا طرق  نااج أو اسويق مخالفل واحول فذرز وا 

 محدود. اغييرياطلا  حداث 

 االستراتيجي الجذري التغيير .4

فذرز خصوصار في حاالت  باغييراالساراايفي اقوم المنظمل  الاغييرفبموفا هذا المساوى من 

المنظمات( الاي اعمل في صناعل واحدا وياطلا هذا المساوى من )الدم  بين وحدات األعمال 

موافال المفاكل القانونيل وصعوبات بين المنظمل الدامفل والمندمفل ون اعات بين الثقافات  الاغيير

 الانظيميل.
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 بإعادة التوجه المنظمي التغيير .5

االساراايفي عل  حفم اإلخاا  في الصناعات وحفم مرك يل  الاغييريعامد هذا النو  من  

اوفه لن يكون بنفو الصناعل األساسيل وهذا يحااج اإلدارا االساراايفيل للمنظمل الفديدا،  ذ أن ال

في رسالل المنظمل كما ياطلا اطوير المفموعل الفديدا من الماارات والاكنولوفيا  اغيير ل  

 المساخدمل.

  التفاعل مع البيئة (2)

ويعكو الدرفل الاي اافاعل فياا منظمات مع بيال عملاا، حيث ان هذا الافاعل يسير  

وفق طرااق وآليات ماعددا. ولكي يكون هذا الافاعل مفديار ياطلا األمر االهامام الفدز بمحاوى 

المعلومات وكثافااا  ضافل  ل  الانو  والاعدد في مصادر الحصول عل  الك المعلومات )بني 

د  (.2009ريو، حمدان وا 

( أن الاحليل البياي يساند عل  احليل مكونات البيال الداخليل 2018) ,.Johnson, et alويؤكد   

والخارفيل للمنظمل، للوصول  ل  نقاط القوا والضع  في بياااا الداخليل، واكافا  الفرص الممكن 

( 2009أوضت الدورز )اساثمارها والااديدات الاي اعيق عمل المنظمل في بياااا الخارفيل.  ذ 

بأن فحص البيال الداخليل للمنظمل يمكناا من افخيص مفاالت قوااا وضعفاا، كما أن افخيصاا 

لبياااا الخارفيل يمكناا من احديد الفرص والااديدات الخارفل عن سيطرااا، وأن افاعلاا من 

ال محورز البيال الداخليل والخارفيل يمكناا من اع ي  مفاالت القوا لدياا واساخداماا في اساغ

ساراايفيات ُامكن من احويل  الفرص وافنا الااديدات  ل  أدن  حد ممكن ووضع خطط وا 

 الااديدات  ل  منافع لصالت المنظمل.
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 التداؤب اإلستراتيجي (3)

 في مفاركل  ل  فاود يؤدز ما الذز غالبا محل الانافو الاعاون  حال الذز يفير  ل    

 (.Chen, et, al., 2008) والااديدات المخاطر عل  السيطرا

 ل  الاداؤا االساراايفي بالعاقل والارابط الااد  بين مكونين أو أكثر  Pansiri (2005)أفار   ذ  

والسعي لاحقيق الفوااد المابادلل والعمل بأعل  مساوى من الاعاون باد  اقاسم األهدا  

 .واالعاماديل

االساراايفي بأنه نو  من أنوا  الاعاون والاكامل  الاداؤا (2011)فيما حدد  سماعيل   

بحيث أن كل ف ء من هذه األف اء يؤدز دوره ويساعد  والافاعل بين األف اء المكونل للمنظمل

 األف اء األخرى بما يصا في األداء الكلي للمنظمل.

اساقار مع ما سبق،    ال ( مفموعل من المبادئ الاي اساهم وبفكل فع2003) Nivenحدد وا 

 في  يفاد حالل من الاداؤا اإلساراايفي في المنظمات، وهي:

  يام بفكل ماسلسل في المنظمل من المفارض أن عل  أن ادفق العمل  يفدد زفريق انفيذاوافر

 .لاذا الفريقويعطي الخصااص الفريدا 

 .وفود  اصاالت بين مخال  مساويات المنظمل وضرورا اطوير عمليات هذه اإلاصاالت 

  افارك المعرفل والماارات بين مخال  مفموعات وفرق العمل في المنظمل.ضرورا 
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 الدراسات السابقة: (4 ـ 2)
 

 ام عرض الدراسات السابقل من األقدم  ل  األحدث، وكما يلي:
 

 الدراسات باللغة العربية: (1 ـ 4 ـ 2)
 

البيئي في عالقة الريادة  دور الالتأكد" بعنوان (2016) الغالبي وآخرين دراسة ـ

دراسة تطبيقية على شركات اإلتصاالت الخلوية بالمملكة : االستراتيجية بالتكيف االستراتيجي

 . "األردنية الهاشمية

 

 االسةةةةةةةةةةةةةاراايفيلدور الااأكد البياي في عاقل الريادا   ل الاعر  الدراسةةةةةةةةةةةةةل هذه هدفت 

بالممكلل األردنيل الاافةةةةةةميل من خال  فةةةةةةركات االاصةةةةةةاالت الخلويلي ف االسةةةةةةاراايفيبالاكي  

في فةةةةةةةركات  االسةةةةةةةاراايفيالبياي عل  الاكي   والااأكد االسةةةةةةةاراايفيلالاعر  عل  أثر الريادا 

المنا  الوصةةفي الاحليلي  االاصةةاالت الخلويل بالمملكل األردنيل الاافةةميل. وقد ام اإلعاماد عل 

العاملين  من المديرين ورؤساء األقسام راسلالدوذلك باساخدام االسلوا الاطبيقي. اكونت عينل 

(. ومن أهم 73األردنيل الاافةةةةةميل والبالغ عددهم ) المملكلفي فةةةةةركات االاصةةةةةاالت الخلويل في 

والااأكد  االسةةةةاراايفيلوفود أثر ذو داللل  حصةةةةاايل للريادا  الدراسةةةةلاوصةةةةلت  لياا  النااا  الاي

 .اصاالت الخلويل في المملكل األردنيل الاافميلفي فركات اال الاكي  االساراايفيالبياي عل  
 

أثر أبعاد التكيف االستراتيجي في تحقيق األداء " بعنوان (2017) عيس ى دراسة ـ

االستراتيجي: دراسة ميدانية على الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة 

 . "عمان

أبعةةاد الاكي  االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفي في احقيق األداء أثر  معرفةةلالةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةل  ل  هةةدفةةت هةةذه 

 مفامع كونا  . صةةةةناعل األدويل المدرفل في بورصةةةةل عمانلفةةةةركات األردنيل الفي االسةةةةاراايفي 

( 6والبالغ عددها ) ،الفةةةركات األردنيل لصةةةناعل األدويل المدرفل في بورصةةةل عمانالدراسةةةل من 
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كافل المديرين ونوابام ومسةةةةاعديام ورؤسةةةةاء األقسةةةةام فةةةةركات. أما عينل الدراسةةةةل فقد اكونت من 

 .(201عددهم ) البالغ الفةةةةركات األردنيل لصةةةةناعل األدويل المدرفل في بورصةةةةل عمانبالعاملين 

 سةةةةةةةةاليا اإلحصةةةةةةةةاايلألمن خال العديد من اوقد لفأت الباحثل  ل  المنا  الوصةةةةةةةةفي الاحليلي 

 اؤثرأبعاد الاكي  اإلساراايفي الدراسل، أن  وكان من أبر  نااا باد  احقيق أهدا  دراسااا. 

 لفةةةةةركات األردنيل لصةةةةةناعل األدويل المدرفل في بورصةةةةةل عمانلاإلسةةةةةاراايفي  األداءفي احقيق 

 والاعلم االساراايفي. بداعات المسامرااإلاالسافابل و سرعل من حيث 
 

االستراتيجي في تحقيق  دور اإلستشراف" بعنوان (2018) قدوري وآلالوس ي دراسة ـ

 . "التميز التنظيمي وفق منظور المرونة االستراتيجية 

 

 التميز تحقيق فيدور االسةةةةةةةةةةافةةةةةةةةةةرا  االسةةةةةةةةةةاراايفي   ل الاعر  الدراسةةةةةةةةةةل هذه هدفت 

ماغير وسةةةةةةيط في القطا  الصةةةةةةحي في محافظل كركوك المرونل اإلسةةةةةةاراايفيل  بوفودالانظيمي 

بالعراق. اكون مفامع الدراسةةةةةةل من كافل العاملين في داارا صةةةةةةحل كركوك وكار من مسةةةةةةافةةةةةةف  

آ ادز والمسافف  العام ومسافف  األطفال. أما عينل الدراسل فقد فملت عل  عينل عفواايل من 

ز والمسافف  العام ومسافف  األطفال العاملين في داارا صحل كركوك وكار من مسافف  آ اد

المنا  الوصةةةةةةةةةةةةةةفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  ( فردار. وقد ام اسةةةةةةةةةةةةةةاخدام 95والبالغ عددهم )

وام اعاماد اسةةةةةامارا االسةةةةةابانل كأداا  سةةةةةاليا اإلحصةةةةةاايلألمن خال العديد من االدراسةةةةةل وذلك 

راء الاحليات اإلحصةةةةةاايل الا مل . وبعد  فرايسةةةةةل في فمع البيانات الماعلقل بالفانا الميداني

أن لاسةةةةةافةةةةةرا  االسةةةةةاراايفي اأثير معنوز في اوصةةةةةلت الدراسةةةةةل  ل  العديد من النااا  أبر ها 

 في القطا  الصحي في محافظل كركوك بالعراق. والمرونل اإلساراايفيل الامي  الانظيمي
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 تحقيق في البصيرة االستراتيجية دور" بعنوان (2019) العبادي وهادي دراسة ـ

 . " اإلستدامة االستراتيجية: دراسة تطبيقية في جامعة الكفيل

في احقيق اإلسةةةةةةةةةةادامل  احديد اأثير البصةةةةةةةةةةيرا االسةةةةةةةةةةاراايفيل ل  الدراسةةةةةةةةةةل هذه هدفت 

 اإلداريينالموظفين بالعراق. اكون مفامع الدراسةةةةةةل وعينااا من فامعل الكفيل االسةةةةةةاراايفيل في 

ام اسةةةةةةةاخدام  ( موظفار وبطريقل المسةةةةةةةت الفةةةةةةةامل.75والبالغ عددهم ) العاملين في فامعل الكفيل

سةةةةةةاليا ألمن خال العديد من االمنا  الوصةةةةةةفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  الدراسةةةةةةل وذلك 

وام اعاماد اسةةةةةةةةةامارا االسةةةةةةةةةابانل كأداا رايسةةةةةةةةةل في فمع البيانات الماعلقل بالفانا  اإلحصةةةةةةةةةاايل

اإلحصةةةةةةةةاايل الا مل اوصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةل  ل  العديد من النااا  . وبعد  فراء الاحليات الميداني

يفابي في احقيق اإلسادامل االساراايفيل. أبر ها أن  للبصيرا االساراايفيل اأثير معنوز وا 
 

 

تعزيز األداء دور اإلستشراف االستراتيجي في " بعنوان (2020) الحسناوي  دراسة ـ

 . " من القيادات في وزارة الداخلية الريادي للمنظمات: دراسة تحليلية آلراء عينة

في اع ي  األداء  عل  دور االسةةةةةافةةةةةرا  االسةةةةةاراايفي  ل  الاعر الدراسةةةةةل هذه هدفت 

( ضةةابطار من 497بالعراق. اكون مفامع الدراسةةل من ) في قيادا فةةرطل محافظل كرباء الريادز

( ضةةابطار 220وفةةعباا. اما عينل الدراسةةل فقد فةةملت عل  ) قيادا فةةرطل محافظل كرباءضةةباط 

المنا  الوصفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  الدراسل ام اساخدام  ام  خايارهم بفكل عفوااي.

وام اعاماد اسةةامارا االسةةابانل كأداا رايسةةل في  سةةاليا اإلحصةةاايلألمن خال العديد من اوذلك 

. وبعد  فراء الاحليات اإلحصةةةةةةةةةاايل الا مل اوصةةةةةةةةةلت دانيفمع البيانات الماعلقل بالفانا المي

وسةةةةةةةيلل فاعلل إل الل يعد االسةةةةةةةافةةةةةةةرا  االسةةةةةةةاراايفي  الدراسةةةةةةةل  ل  العديد من النااا  أبر ها أن

الغموض من خال احليل البيال الداخليل والخارفيل بفةةةةةكل يؤدز  ل  الحصةةةةةول عل  معلومات 
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واالدارز في قيادا فةةةةةةةةةةرطل محافظل كرباء في  ماكاملل اسةةةةةةةةةةام برفع االداء والمسةةةةةةةةةةاوى الفكرز

 .احقيق االداء الريادز خال الفارا المساقبليل
 

 الدراسات باللغة اإلنجليزية: (2 ـ 4 ـ 2)
 

 The Impact of International Entrepreneurial " :بعنوان Tayauova (2011) دراسةـ 

Orientation on Strategic Adaptation " . 

بين الاوفه الريادز الدولي والاكي  اإلساراايفي  العاقل ل  فحص  الدراسل هذه هدفت

( فةةةةركل 285لدى الفةةةةركات العاملل في كا اخسةةةةاان وقيرغي سةةةةاان. اكون مفامع الدراسةةةةل من )

اركيل هي أعضةةةةاء في فمعيل رفال األعمال القيرغي سةةةةاانيل الاركيل والاي اقع في كا اخسةةةةاان 

( فةةةركل من فةةةركات مفامع 114دراسةةةل فقد فةةةملت مالكي ومديرز )وقيرغي سةةةاان. أما عينل ال

( فردار. لفأ الباحث  ل  المنا  الوصةةةةةةةةةةةةةةفي الاحليلي من خال 114الدراسةةةةةةةةةةةةةةل والبالغ عددهم )

اسابانل ام  عدادها خصيصار لاحقيق اهدا  الدراسل. واوصلت الدراسل  ل  العديد من النااا  

اد الاوفه الريادز الدولي والاكي  اإلسةةةةةةةةةةةةةةاراايفي لدى أبر ها أن هناك عاقل  يفابيل بين أبع

 الفركات العاملل في كا اخساان وقيرغي ساان.
 

 ,Innovation Management Practices" :بعنوان ,.Sánchez, et al (2011) دراسةـ 

Strategic Adaptation, and Business Results: Evidence from the Electronics Industry " . 

 ل  معرفل كي  أن الممارسةةةةةةةةةةةةات المخالفل إلدارا اإلبدا  ارابط  الدراسةةةةةةةةةةةةل هذه هدفت

بالنمو والربحيل ماوسةةةةةطل وبعيدا المدى اللذان يعكسةةةةةان مسةةةةةاوى الاكي  اإلسةةةةةاراايفي. اكونت 

( فركل من قطا  الصناعل، واالاصاالت ومفموعات األفا ا الدقيقل. 221عينل الدراسل من )

صةةفي الاحليلي من خال اسةةابانل اعدت خصةةيصةةار لإلفابل عن أسةةالل الدراسةةل وُأِابع  المنا  الو 
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وفرضةةةةةياااا. واوصةةةةةلت الدراسةةةةةل  ل  العديد من النااا  أبر ها بأن الممارسةةةةةات المخالفل إلدارا 

 اإلبدا  ارابط بعاقل ايفابيل باحقيق الفركات محل الدراسل للاكي  اإلساراايفي.
 

 Exploring Small-Business Change and Strategic" :بعنوان Banks (2013) دراسةـ 

Adaptation in an Evolving Economic Paradigm" . 

   Pennsylvania ل  احديد كي  أن قادا األعمال الصغيرا في مقاطعل  الدراسل هذه هدفت

( قاادار لعمل صغير 20لديام اكي   ساراايفي للاغيرات االقاصاديل. اكونت عينل الدراسل من )

ام فمع البيانات من خال المقابلل. واوصلت  لاحقيق أهدا  الدراسل. Pennsylvaniaفي مقاطعل 

لديام   Pennsylvaniaالدراسل  ل  العديد من النااا  ابر ها أن قادا األعمال الصغيرا في مقاطعل

لمحددا، والميل  ل   ساراايفيل اكي  اإلساراايفي وذلك من خال  هامامام باخايار اإلساراايفيل ا

 غير رسميل، وعدم الرغبل في اغيير الممارسات والعمليات والخطط في ظل البياات الماغيرا.
 

 The Effect of Strategic Foresight" :بعنوان Amniattalab and Ansari (2016) دراسةـ 

on Competitive Advantage with the Mediating Role of Organizational Ambidexterity " . 

اعر  أثر اإلسافرا  االساراايفي عل  المي ا الانافسيل للفركات  ل   الدراسل هذه هدفت

 في  يران،  ضافل  ل  معرفل الدور الوسيط للبراعل المنظميل في العاقل بين اإلسافرا 

( فركل ضمن معيارين 100االساراايفي والمي ا الانافسيل. اكون مفامع الدراسل وعينااا من )

( موظفار، الثاني، أن يكون عمرها الاأسيسي 50األول أن يكون عدد العاملين في الفركل أقل من )

من خال ام اساخدام المنا  الوصفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  الدراسل وذلك ( سنوات. 3)

وام اعاماد اسامارا االسابانل كأداا رايسل في فمع البيانات  ساليا اإلحصاايلألالعديد من ا

. وبعد  فراء الاحليات اإلحصاايل الا مل اوصلت الدراسل  ل  العديد الماعلقل بالفانا الميداني
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االساراايفي يؤثر عل  البراعل المنظمل بما ينعكو عل  احقيق  من النااا  أبر ها أن اإلسافرا 

 المي ا الانافسيل.
 

 Analysis" :بعنوان Forouzandeh; Ghazvini; Safahani and Moslehi (2016) دراسةـ 

the Impact of Strategic Foresight Capabilities on Organizational Performance ". 

هدفت هذه الدراسل  ل  احليل أثر قدرات اإلسافرا  االساراايفي عل  األداء المنظمي 

والصر  الصحي في مدينل أصفاان ب يران. اكون مفامع الدراسل من كافل  في فركات المياه

العاملين في فركات المياه والصر  الصحي في مدينل أصفاان ب يران. أما عينل الدراسل فقد 

ين العاملين في فركات المياه والصر  الصحي في مدينل أصفاان ب يران فملت عل  المدير 

ام اساخدام المنا  الوصفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  الدراسل ( مديرار. 159والبالغ عددهم )

وام اعاماد اسامارا االسابانل كأداا رايسل في  ساليا اإلحصاايلألمن خال العديد من اوذلك 

. وبعد  فراء الاحليات اإلحصاايل الا مل اوصلت الماعلقل بالفانا الميدانيفمع البيانات 

الدراسل  ل  العديد من النااا  أبر ها أن اإلسافرا  االساراايفي يؤثر بفكل  يفابي ومعنوز في 

 والصر  الصحي في مدينل أصفاان ب يران. فركات المياهاألداء المنظمي ل
 

 The Impact of Strategic Foresight on" :بعنوان Haddawee (2018) دراسةـ 

Strategic Entrepreneurship" . 

االساراايفي عل  الريادا االساراايفيل في  اعر  أثر اإلسافرا  ل   الدراسل هذه هدفت

المعاد الاعليمي الاقني في محافظل النف  بالعراق. اكون مفامع الدراسل من كافل العاملين في 

( 46المعاد الاعليمي الاقني في محافظل النف  بالعراق. أما عينل الدراسل فقد فملت عل  )

ام اساخدام المنا  الوصفي لنف  بالعراق. موظفار من العاملين في المعاد الاقني بمحافظل ا
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وام اعاماد  ساليا اإلحصاايلألمن خال العديد من االاحليلي باد  احقيق أهدا  الدراسل وذلك 

. وبعد  فراء الاحليات اسامارا االسابانل كأداا رايسل في فمع البيانات الماعلقل بالفانا الميداني

العديد من النااا  أبر ها أن هناك اأثير ايفابي ودور اإلحصاايل الا مل اوصلت الدراسل  ل  

 معنوز لإلسافرا  االساراايفي في الريادا االساراايفيل.
 

 The mediation effect" :بعنوان AL-Dulaimi, AL-Norawi and Jaffar (2019) دراسةـ 

of strategic foresight between leadership behavior and tourism marketing strategy" . 

االساراايفي في العاقل بين   ل  بيان الاأثير الوسيط لإلسافرا  الدراسل هذه هدفت

السلوك القيادز واساراايفيل الاسويق السياحي بالقطا  السياحي بالعراق. اكون مفامع الدراسل 

( 71من الباعل الفاالين في بعض الوفاات السياحيل بالعراق. اما عينل الدراسل فقد فملت عل  )

سياحيل بالعراق. ام اساخدام المنا  بااع فاال ام  خايارهم بطريقل عفواايل من بعض الوفاات ال

 ساليا اإلحصاايلألمن خال العديد من االوصفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  الدراسل وذلك 

. وبعد وام اعاماد اسامارا االسابانل كأداا رايسل في فمع البيانات الماعلقل بالفانا الميداني

  العديد من النااا  أبر ها أن اإلسافرا   فراء الاحليات اإلحصاايل الا مل اوصلت الدراسل  ل

االساراايفي يساعد في احسين السلوك القيادز بما ينعكو  يفابار عل  اساراايفيل الاسويق 

 السياحي بالقطا  السياحي بالعراق.
 

 The Influence of Strategic" :بعنوان  Abd; Atiyah and Meteab (2019) دراسةـ 

Foresight on Hospital Financial Performance: Mediating effect of Continuous Quality 

Improvement" . 

بيان الاأثير الوسيط للاحسين المسامر للفودا بين اإلسافرا   هدفت هذه الدراسل  ل 

االساراايفي واالداء المالي للقطا  الصحي في العراق. اكون مفامع الدراسل من كافل األطباء 
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( طبيبار من المساففيات 109لعراقيل بالعراق. أما عينل الدراسل فقد فملت عل  )في المساففيات ا

العراقيل ام  خايارهم بطريقل عفواايل. ام اساخدام المنا  الوصفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  

وام اعاماد اسامارا االسابانل كأداا رايسل  ساليا اإلحصاايلألمن خال العديد من االدراسل وذلك 

. وبعد  فراء الاحليات اإلحصاايل الا مل اوصلت فمع البيانات الماعلقل بالفانا الميدانيفي 

الدراسل  ل  العديد من النااا  أبر ها أن ابني اإلسافرا  االساراايفي والاحسين المسامر أمران 

 ضروريان لاحسين مساويات األداء المالي للمساففيات العراقيل، وهو ما يؤفر بأن كار من

اإلسافرا  االساراايفي والاحسين المسامر للفودا يؤثران بفكل  يفابي عل  األداء المالي 

 للمساففيات العراقيل.
 

 The effect of strategic" :بعنوان Eskandari; Mohammadi and Rahimi (2020) دراسةـ 

foresight on Competitiveness with the Mediating Role of Strategic Learning: Case Study 

– Private Banks of Kermanshah City" . 

اعر  أثر اإلسافرا  االساراايفي عل  الانافسيل للبنوك الخاصل  ل   الدراسل هذه هدفت

في  يران،  ضافل  ل  معرفل الدور الوسيط للاعلم االساراايفي في العاقل  Kermanshahفي مدينل 

بين اإلسافرا  االساراايفي والانافسيل. اكون مفامع الدراسل من المديرين والموظفين العاملين 

( فردار. 208في  يران والبالغ عددهم ) Kermanshahفي الفرو  الرايسل للبنوك الخاصل في مدينل 

ام ( فردار. 135لدراسل فقد فملت عل  عينل عفواايل من مفامع الدراسل بحفم )أما عينل ا

من خال العديد من اساخدام المنا  الوصفي الاحليلي باد  احقيق أهدا  الدراسل وذلك 

وام اعاماد اسامارا االسابانل كأداا رايسل في فمع البيانات الماعلقل بالفانا  ساليا اإلحصاايلألا

د  فراء الاحليات اإلحصاايل الا مل اوصلت الدراسل  ل  العديد من النااا  أبر ها . وبعالميداني

أن اإلسافرا  االساراايفي يؤثر بفكل  يفابي عل  الانافسيل، كما أن الاعلم االساراايفي يلعا 
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ل الخاصل في مديندورار وسيطار معنويا في العاقل بين اإلسافرا  االساراايفي والانافسيل للبنوك 

Kermanshah .في  يران 
 

 ن الدراسات السابقة عالدراسة الحالية  ما يميز: (5 ـ 2)
 
 

بين اإلسافرا  االساراايفي للربط  بكونه فكرا معاصرا اسع هذه الدراسل موضو  اسم ي

السابقل. وحدا المعاينل  وهو ما لم الافت  ليه أز دراسل من الدراسات والاكي  االساراايفي

المخاارا الاي اضمنت اإلدارات العليا )مدراء الدواار ورؤساء األقسام( في البنوك الافاريل األردنيل 

وأعمال رسم صورا واضحل عن السياسات العامل لنفاطات كونام الفال األقدر عل  المساهمل في 

قرارات الاي اسام في  فراء الاغيرات صاحيات امكنام من ااخاذ البنوكام،  ضافل  ل   مااكام 

. أما مفاالت اإلسافادا من الدراسات السابقل ، واحديث أساليا العمل بفكل مامي بنوكامفي 

الدراسات السابقل في  اسا  آفاق الباحث من خال اإلطا  عل  ما فاء فيمكن  يفا ه ب ساام 

لغ في كثير من مفاصل الدراسل الحاليل. فياا من بحوث ودراسات ودوريات الاي كان لاا األثر البا

وأخيرار   ضافل  ل  اع ي  الدراسات السابقل اإلطار النظرز للدراسل الحاليل واصميم أنموذفاا.

اإلسارفاد بأساليا المعالفل اإلحصاايل المساخدمل في الدراسات السابقل لاحديد ما يااام مناا 

 ماغيرات الدراسل الحاليل.مع المنافيل المعامدا لاحليل الاأثيرات بين 
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 الثالثالفصل 

 منهجية الدراسة

 (الطريقة واإلجراءات)
 

  المقدمة: (1 ـ 3)

  مجال الدراسة: (2 ـ 3)

  منهج الدراسة: (3 ـ 3)

 مجتمع الدراسة:  (4 ـ 3)

 عينة الدراسة والخصائص الشخصية والوظيفية ألفرادها:  (5 ـ 3)

 البيانات والمعلومات وطرائق جمع الدراسة أداة : (6 ـ 3)

 المعالجات اإلحصائية: (7 ـ 3)

 صدق أداة الدراسة وثباتها: (8 ـ 3)
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 الثالثالفصل 

 منهجية الدراسة
 

 المقدمة: (1 ـ 3)  
 

الغايل الرايسل للدراسل الحاليل في احديد األثر المحامل لإلسافرا  االساراايفي اوفاات 

ووفقار لذلك فمل هذا . احقيق الاكي  االساراايفي بأبعاده في البنوك الافاريل األردنيلفي بأبعاده 

خصااص الحدا المعاينل .. و ..  وعينااا مفامع الدراسلالمنا  .. مفال الدراسل.. الفصل عل  

. .. أداا الدراسل وطرااق فمع البيانات والمعلومات . الفخصيل والوظيفيل ألفراد وحدا المعاينل

 المعالفات اإلحصاايل الاي ياطلباا احقيق أهدا  الدراسل، وأخيرار، صدق أداا الدراسل وثباااا.
  

 مجال الدراسة: (2 ـ 3)
  

 .البنوك الافاريل األردنيلالقطا  المصرفي األردني الُممثل ب الدراسل من مفال اكون
  

 منهج الدراسة: (3 ـ 3)
 

عن و فمع حقااق أكافا  عمليل الاحرز الدقيقل الاادفل إل يفير منا  الدراسل  ل 

المنا  الوصفي  ساخدام  ل   الباحثولبلوغ ما سعت  ليه الدراسل لفأ  .ما باسلوا محددقضيل 

عل  وص  دقيق وافصيلي لظاهرا او موضو  محدد رقمي باد  اقويم والذز يرك   الاحليلي

مرافعل الدراسات السابقل واألدا ث سيام حي وضع معين او رصد لظاهرا وفام مضموناا.

 اماالسابانل الاي النظرز الذز اطرق لماغيرات الدراسل منفردا ومفامعل،  ضافل  ل   ساخدام 

عدادهااصميماا و   باإلعاماد عل  مقاييو طورت من قبل العديد من الباحثين وبما ياام بيال  ا 
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فمع البيانات األوليل ، وذلك باد  مكان ومفال الدراسل األردنيلالافاريل  البنوك

 .واخابار الفرضيات واحليلاا
 

 وعينتها مجتمع الدراسة:  (4 ـ 3)
 

أما عينل  ( بنك.13والبالغ عددها ) األردنيل الافاريلالبنوك فمل مفامع الدراسل فميع 

بطريقل العينل القصديل وفقار لمعيار العدد  ( بنوك ام  خايارهم6الدراسل والاي  قاصرت عل  )

)العربي، اإلسكان هي هذه البنوك و ( موظفار 1200الذز يافاو  )اإلفمالي للعاملين فياا وهي 

البنك ولعدم  سافابل للافارا والامويل، األردن، القاهرا عمان، األهلي األردني، األردني الكوياي(. 

، فقد ام البنك واعليماتألسباا ااعلق بسياسل  اساهلطلا الباحث في او يع أداا در العربي 

 البنك العربي من عينل الدراسل.  ساثناء
 

 وحدة المعاينة:  (5 ـ 3)
 

 عينل الدراسل في البنوك الافاريل األردنيلات العليا اإلدار فملت وحدا المعاينل عل  

 (.1 - 3وكما هو موضت بالفدول ) ( موظفار.160عددهم ))اإلدارا العامل( والبالغ 

 (1 - 3) فدولال
 عدد أفراد وحدا المعاينل

 عدد العاملين في اإلدارة العليا  إجمالي عدد العاملين  البنك

 63 3133 العربي

 49 2463 اإلسكان للافارا والامويل

 32 1583 األردن

 31 1564 القاهرا عمان

 24 1216 األهلي األردني

 24 1201 الكوياياألردني 

 223 11160 المجموع الكلي

 160 8027 المجموع بإستثناء البنك العربي

 2019جمعية البنوك األردنية، المصدر: 
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(. 160) بلغالممثلل  وحدا المعاينللضمان فودا النااا  الماحصل علياا، ف ن حفم و 

لوحدا ( اسابانل وذلك لضمان أكبر وأفضل امثيل 160الباحث باو يع ) وبناءا عل  ذلك قام

(. وبعد فحص االسابانات لبيان %92.5) حيث كانت نسبل اإلسافابل( 148)المعاينل،  سارد مناا 

لعدم صاحيااا لعمليل الاحليل  ( اسابانات9إلحصااي، اسابعد مناا )مدى صاحيااا للاحليل ا

عدد االسابانات  صافياإلحصااي وذلك بسبا عدم اساكمالاا لفروط الاحليل. وباذا يصبت 

 (.2 - 3) ( اسابانل. وكما هو موضت بالفدول139الصالحل لعمليل الاحليل اإلحصااي )

  (2 - 3)فدول ال
 والصالحل للاحليل عدد االسابانات المو عل والمساردا 

 عدد اإلستبانات المستردة عدد اإلستبانات الموزعة البنك
عدد اإلستبانات الصالحة 

 للتحليل

 49 49 49 اإلسكان للافارا والامويل

 27 29 32 األردن

 25 29 31 القاهرا عمان

 20 22 24 األهلي األردني

 18 19 24 األردني الكوياي

 139 148 160 المجموع الكلي

 
 لشخصية والوظيفية ألفراد وحدة المعاينةا الخصائص:  (6 ـ 3)
 

 ما يلي: (3 - 3)الفدول  يوضت

 هي الفال األكثر  نافارار حيث بغلت نسباام واةبيةةن أن حملل البكالوريو  التعليمي: المستوى (1)

(، ثم حملل درفل 22.30%ااها مبافرا حملل درفل المافساير بنسبل  فماليل بلغت )(، %59.71)

(، واخيرار، 4.32%(، ومن ثم حملل درفل دبلوم المعاد بنسبل بلغت )12.23%بنسبل بلغت )الدكاوراه 

 (. 1.44%حصلت فال الدبلوم العالي عل  نسبل ماويل بلغت )
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 (3 - 3) الفدول

 الخصااص الفخصيل والوظيفيلحسا وحدا المعاينل او يع أفراد 
 (%) النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 التعليمي المستوى

 4.32% 6 دبلوم معهد 
 59.71% 83 بكالوريوس
 1.44% 2 دبلوم عال  
 22.30% 31 ماجستير
 12.23% 17 دكتوراه

 العمر

 1.40% 2 سنة 25من  أقل

 3.60% 5    سنة 29 – 25 من

 15.10% 21    سنة 34 – 30 من

 18.00% 25    سنة 39 – 35 من

 61.90% 86 سنة فأكثر 40

سنوات الخبرة في القطاع  عدد

 المصرفي

 15.83% 22 سنوات 5 أقل من

 10  أقل من – 5 من
    سنوات

70 %50.36 

 15  أقل من – 10 من
    سنة

30 %21.58 

 12.23% 17 سنة فأكثر 15

 100 139 المجموع
 

 

(، الااا مبافرا الفال 61.9%النسبل األكبر بمقدار )فأكثر سنل  40 حالت الفةال العةمريل  العمر:( 2) 

 – 30 (، وفي المرابل الثالثل فاءت الفال العمريل18%سنل بنسبل ماويل بلغت ) 39 – 35العمريل 

(، واخيرار، 3.6%سنل بمقدار ) 29 – 25(، ااها الفال العمريل 15.1%بنسبل  فماليل بلغت )سنل  34

 (.1.40%سنل بنسبل ماويل بلغت ) 25 أقل من الفال العمريل

في ىالقطا  المصرفي أظارت عدد سنوات الخبرا :في القطاع المصرفي عدد سنوات الخبرة( 3)

(، ااها 50.36%افكل أكبر نسبل بقيمل بلغت ) لسن 10  أقل من – 5بأن نسبل من لديام خبرا من

 (21.58%بمعدل ماوز بلغ )سنل  15أقل من  – 10في القطا  المصرفي من  فال عدد سنوات الخبرا

 ،ثم ثالثار 
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وفي  (.15.83%بمعدل ماوز بلغ )سنوات  5 أقل منفال عدد سنوات الخبرا في القطا  المصرفي  

بنسبل ماويل بلغت سنل فأكثر  15فال عدد سنوات الخبرا في القطا  المصرفي المرابل األخيرا كانت 

(%12.23.) 
 

 البيانات والمعلومات جمعومصادر  الدراسة  أداة: (7 ـ 3)
 

لاحقيق أهدافاا ممن  الدراساتنظرار للانو  الكبير في البيانات والمعلومات الاي احاافاا 

فانا واعدد طرااق ومصادر الحصول عل  هذه البيانات والمعلومات من فانا آخر، اطلا 

 األمر اللفوء ألكثر من طريقل لاحقيق أهدافاا، وكما يلي:

 الثانوية والمعلوماتمصادر جمع البيانات : (1 ـ 7 ـ 3)

والفكريل للدراسل، حيث لفأ  النظريلالاي اامثل في البيانات والمعلومات المرابطل باالطر 

الباحث في فمع البيانات والمعلومات في الفانا النظرز لدراساه من خال اللفوء  ل  المرافع 

اي اناولت موضعي الدراسل العربيل واالفنبيل )الكاا، الدوريات، البحوث والدراسات، اإلنرانت( ال

 باد  بناء اإلطار النظرز والفكرز لدراساه الحاليل.

 مصادر جمع البيانات والمعلومات األولية: (2 ـ 7 ـ 3)

بحيث ، ( فقرا بمقياو ليكرت الخماسي33) والماضمنلالاي ام اإلعاماد فياا عل  اإلسابانل 

 أف اء، هي: ثاثلاضمنت أداا الدراسل )االسابانل( وقد  كل  فابل أخذت أهميل نسبيل.أن 

( ماغيرات وهي: 3الماغيرات الفخصيل والوظيفيل ألفراد عينل الدراسل من خال ) :ألولزء االج

 (. في القطا  المصرفي عدد سنوات الخبرا، العمر، الاعليميالمساوى )
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اإلدراك االساراايفي، وهي: ) ،أبعاد ثاثلعبر  االساراايفي اإلسافرا مقياو  :الثانيزء الج

( فقرا لقياساا، مقّسمل عل  النحو 18( وام اخصيص )البصيرا االساراايفيل، والانقيا االساراايفي

 اآلاي:

اإلستشراف 

 االستراتيجي

اإلدراك 

 االستراتيجي

البصيرة 

 االستراتيجية

التنقيب 

 االستراتيجي

 6 6 6 عدد الفقرات

12 – 7 6 - 1 الفقرات ترتيب  13 - 18  
 

 ابني الاغيير، وهي: )أبعةةةةةادثاثةةةةةل عبر  الاكي  االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفيمقيةةةةةاو  :الثااالااثزء الج

لقياسةةاا، ا ( فقر 15( وام اخصةةيص )والاداؤا االسةةاراايفي، الافاعل مع البيالاالسةةاراايفي، 

 مقّسمل عل  النحو اآلاي:

التكيف 

 االستراتيجي

تبني 

التغيير 

 االستراتيجي

التفاعل 

 مع البيئة

التداؤب 

 االستراتيجي

 5 5 5 عدد الفقرات

23 - 19 الفقرات ترتيب  24 – 28  29 - 33  

 

وفق مقياو ليكرت الخماسةةةةةي ب افاه اليسةةةةةار ( 5 - 1واراور مدى االسةةةةةافابل من )

(Five Likert Scale:كاآلاي ) 

 بدائل اإلجابة

غير 

موافق 

على 

 اإلطالق

غير 

 موافق

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

 موافق
موافق 

 بشدة

 

 5 4 3 2 1 الدرجة
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 المعالجات اإلحصائية: (8 ـ 3)
 

 األساليا اإلحصاايل الااليل: ساخدم الباحث خابار فرضياااا ا  سالل الدراسل و ألافابل عن 

وحدا الاكرارات والنسا الماويل باد  الاعر  عل  الخصااص الفخصيل والوظيفيل ألفراد  .1

 المعاينل.

 .لمعرفل ثبات فقرات االسابانل (Cronbach's Alpha) اخابار كرونباخ ألفا .2

 .الماوسطات الحسابيل لاحديد مساوى اسافابل أفراد عينل الدراسل عن ماغيراااا .3

 .ز لقياو درفل اباعد اسافابات أفراد عينل الدراسل عن وسطاا الحسابير االنحرا  المعيا .4

مساوى ماغيرات الدراسل، والذز ام  حاسابه و  واقعمعادلل طول الفال والاي اقضي بقياو  .5

 وفقار للمعادلل الااليل:

 

 وبناء عل  ذلك يكون:

 2.33 أقل من - 1 من المنخفض الممارسل/ المساوى

  3.66 لغايل  - 2.33 من الماوسط الممارسل/ المساوى

 فأكثر. 3.67 من  افعالمر  الممارسل/ المساوى

 المسمور للاأكد من عدم وفود اعدديل اراباطيل معامل اضخم الاباين واخابار الاباين .6

Multicolinearity أبعاد ماغير الدراسل المساقل بين. 
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وذلك باد  احديد  EM)S( Modeling Structural Equationالايكليل  المعادللأنموذج  ستخدامإ .7

 احقيق الاكي  االساراايفي.االساراايفي في  اإلسافرا لاحقق من أثر ا
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها: (9 ـ 3)
 

 الصدق الظاهري :(1 ـ 9 ـ 3)
 

ام عرض االسابانل عل  عدد من المحكمين المخاصين لغرض الاحقق من صدق االسابانل 

( ولقد كانت أرااام ايفابيل بخصوص 1في الملحق ) وكما هو مثبت ين،( محكم7) هموكان عدد

عادا  ،صاحيل معظم الفقرات فضا عن اثبيت بعض الماحظات المامل في ضرورا اعديل وا 

أفراء  مما ساعد الباحث عل  اقويم صاحيل هذه الفقرات من خال ،صياغل فقرات أخرى

 الاعديات علياا.

 ثبات إداة الدراسة :(2 ـ 9 ـ 3)
 

كرونباخ ألفا بغيل الاوصل  ل  دقل ماغيرات االسابانل للظاهرا المدروسل، اساخدم اخابار 

Cronbach Alpha   قيم لاحديد درفل ثبات أداا القياو في الدراسل الحاليل، حيث أظارت النااا

 للاكي ( 0.903)و  لإلسافرا  االساراايفي( 0.894الدراسل الرايسل والاي بلغت ) لماغيراتالثبات 

وبقدرااا عل   مقبولالدراسل بصورا عامل بمعامل ثبات  عل  اماع  دااالاي دلت عل   االساراايفي

 .(4 - 3) الفدولوكما هو موض  ب ،(Hair, et al., 2010) احقيق أغراض الدراسل وفقار لة
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 (4 - 3الفدول )

 ألبعاد االسابانل  )كرونباخ ألفا(معامل ثبات االاساق الداخلي 

 المتغير ت
عدد 

 الفقرات

قيمة 

كرونباخ 

 ألفا

 0.894 18 االستراتيجي اإلستشراف 1

 0.752 6 اإلدراك االستراتيجي 1 - 1

1 – 2  0.797 6 البصيرة االستراتيجية 

1 – 3  0.798 6 التنقيب االستراتيجي 

 0.903 15 االستراتيجي التكيف 2

 0.864 5 تبني التغيير االستراتيجي 1 - 2

2 – 2  0.866 5 التفاعل مع البيئة 

2 – 3  0.801 5 االستراتيجي التداؤب 
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 الرابعالفصل 

 وإختبار الفرضيات  عرض النتائج

 المقدمة : (1 ـ 4)

 عرض النتائج:  (2 ـ 4)

 تحليل مدى مالءمة البيانات إلفتراضات إختبار فرضيات الدراسة:  (3 ـ 4)

 إختبار فرضيات الدراسة:  (4 ـ 4)
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 الرابعالفصل 

 وإختبار الفرضيات  عرض النتائج
 

 المقدمة : (1 ـ 4)
 

، والدالالت الاي أفراها الباحثاإلحصةةةةةةةةةةاايل  اإلخاباراتنااا  الحالي الفصةةةةةةةةةةل  يوضةةةةةةةةةةت

 اإلحصاايل الخاصل بكل مناا.
 

 عرض النتائج: (2 ـ 4)
 

 الدراسةاالردنية محل  التجارية لبنوك في ا االستراتيجي اإلستشراف واقع (:1 - 2 - 4)

 

اإلدراك ) االسةةةةةةةةةةةةاراايفي اإلسةةةةةةةةةةةةافةةةةةةةةةةةةرا  واقععن  وحدا المعاينل فابات أفراد لوصةةةةةةةةةةةة  

لفأ ، في البنوك الافاريل األردنيل (االسةةةةةةةةاراايفي، البصةةةةةةةةيرا االسةةةةةةةةاراايفيل والانقيا االسةةةةةةةةاراايفي

موضةةةةةةةةت  ، كما هووالواقعوالرابل المعيارز،  واالنحرا  الحسةةةةةةةةابي الوسةةةةةةةةط ل  اسةةةةةةةةاخدام الباحث 

 (.1 - 4) بالفدول

 (1 - 4الفدول )

في البنوك  االساراايفي اإلسافرا أبعاد  لواقعالماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 الافاريل األردنيل

 االستراتيجي اإلستشراف ت
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الواقع الرتبة

 مرتفع 1 0.553 3.876 اإلدراك االستراتيجي 1

2 
البصيرة 

 االستراتيجية
3.638 0.617 3 

 متوسط

3 
التنقيب 

 االستراتيجي
3.753 0.569 2 

 مرتفع

 لإلستشراف الحسابي العام  الوسط

 االستراتيجي
3.755 - - 

 مرتفع
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في  االسةةةةةاراايفي بأبعاده لإلسةةةةةافةةةةةرا ( قيم الماوسةةةةةطات الحسةةةةةابيل 1 - 4يظار الفدول )

(. حيث 3.755( بماوسةةةةةةةةط كلي مقداره )3.876 - 3.638الاي اراوحت بين ) البنوك الافاريل األردنيل

الماوسةةةط ( بالمقارنل مع 3.876) بماوسةةةط حسةةةابي بلغ" بالمرابل األول  اإلدراك االساتراتيجي" فاء

التنقيب "ثانيل فاء (. وفي المرابل ال0.553وانحرا  معيارز بلغ ) (3.755البالغ ) الحسةةةةةةةةةةةةةةةابي العام

 (3.755البالغ ) الماوسةةط الحسةةابي العام( بالمقارنل مع 3.753) بماوسةةط حسةةابي بلغ" االستراتيجي

" البصااااايرة االساااااتراتيجية" واألخيرا ااه مبافةةةةةةةةةةةةرا بالمرابل الثالثل (.0.569وانحرا  معيارز بلغ )

وانحرا   (3.755البالغ ) الماوسةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةابي العام( بالمقارنل مع 3.638) بماوسةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةابي بلغ

في البنوك الافاريل االسةةةةةةاراايفي  اإلسةةةةةةافةةةةةةرا  واقعيابين أن وبفةةةةةةكل عام  (.0.617بلغ )معيارز 

من  بعد. وفيما يلي الوصةةةةةةةةةة  الافصةةةةةةةةةةيلي لكل وحدا المعاينلمن وفال نظر أفراد  األردنيل مرافع

 .(1 - 4)االساراايفي وفقار لرابااا في الفدول  اإلسافرا أبعاد 

 اإلدراك االستراتيجي( 1)
 

بين  ما لإلدراك االسةةةةةاراايفي في البنوك الافاريل األردنيلاراوحت الماوسةةةةةطات الحسةةةةةابيل 

(.  ذ فاءت فقرا 2 - 4( كما هو موضةةةةت بالفدول )3.876( بماوسةةةةط كلي مقداره )4.273 - 3.698)

بماوسةةةةةط األول   " بالمرابلبالقطاع المصاارفيالحاصاالة االسااتراتيجية التغييرات  إدارة البنك تعي"

وانحرا  معيارز بلغ  (3.876البالغ ) وهو أعل  من الماوسةةةط الحسةةةابي العام( 4.273) حسةةةابي بلغ

لألوضاع البيئية المحيطة بها  استراتيجيةجراء دراسات بإ إدارة البنك تقوم(. وفاءت فقرا "0.875)

ستمرار  الحسةةابيوهو أدن  من الماوسةةط  (3.698) واألخيرا بماوسةةط حسةةابي السةةادسةةلالمرابل " ببإ

اإلدراك االسةةةةةةاراايفي  واقعيابين أن وبفةةةةةةكل عام  (.0.795) وانحرا  معيارز (3.876)العام والبالغ 

 .وحدا المعاينلمن وفال نظر أفراد  مرافع في البنوك الافاريل األردنيل
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 (2 - 4الفدول )

 الافاريل األردنيللإلدراك االساراايفي في البنوك الماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 اإلدراك االستراتيجي ت
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الواقع الرتبة

1 
 القدرة إدارة البنكتملك 

ستغالل األمثل للفرص على  اإل

 االستراتيجية
 مرتفع 4 0.748 3.813

2 

جراء بإ إدارة البنك تقوم

يةدراسااااات   اساااتراتيج

لألوضاااا البيئية المطيطة 

 بها بإستمرار

 مرتفع 6 0.795 3.698

3 
 إدارة الااباانااك تااعااي

االساااتراتيجية التغييرات 

 بالقطاا المصرفيالطاصلة 
 مرتفع 1 0.875 4.273

4 
 إدارة البنااكتسااات ادم 

أساااليب معاصاارة لتطليل 

  المعلومات االستراتيجية
 مرتفع 2 0.823 3.892

5 
توجهات  إدارة البنكتطور 

 مرتفع 5 0.888 3.705 استراتيجية بشكل مستمر 

6 

تااقااوم إدارة الااباانااك 

ي   ي ق ت ب مرار  ت باااساااا

ها  اساااتراتيجي ألوضاااااع

 الداخلية

 مرتفع 3 0.829 3.878

 مرتفع - - 3.876 إلدراك االستراتيجيالحسابي العام ل الوسط

 

 التنقيب االستراتيجي( 2)
 

بين  للانقيا االسةةةةةاراايفي في البنوك الافاريل األردنيل مااراوحت الماوسةةةةةطات الحسةةةةةابيل 

(.  ذ فاءت فقرا 3 - 4( كما هو موضةةةةت بالفدول )3.757( بماوسةةةةط كلي مقداره )3.906 - 3.518)

بماوسةةةةةةةةةةةةةةط األول   " بالمرابلالقدرة على التوجه بساااااارعة نحو الفري الجديدةإدارة البنك تمتلك "

بلغ وانحرا  معيارز  (3.757البالغ ) وهو أعل  من الماوسةةةط الحسةةةابي العام( 3.906) حسةةةابي بلغ

المرابل " بفري جديدة في اسااواق جديدة البحث عنعلى إدارة البنك تعمل (. وفاءت فقرا "0.669)

 (3.757)العام والبالغ  وهو أدن  من الماوسط الحسابي (3.518) واألخيرا بماوسط حسابي السادسل

واقع الانقيا االسةةةةةةةةةاراايفي في البنوك الافاريل يابين أن وبفةةةةةةةةةكل عام  (.0.920) وانحرا  معيارز

 وحدا المعاينل.من وفال نظر أفراد األردنيل مرافع 
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 (3 - 4الفدول )

 للانقيا االساراايفي في البنوك الافاريل األردنيلالماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 التنقيب االستراتيجي ت
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الواقع الرتبة

13 
القدرة إدارة البنك تمتلك 

على التوجه بسااارعة نطو 

 الفرص الجديدة
 مرتفع 1 0.669 3.906

14 
القدرة إدارة البنك تمتلك 

لى  عنع بطااع  ل فرص  ا ل ا

 عالية الجديدة بمرونة
 مرتفع 4 0.771 3.777

15 
على إدارة البنااك تعماال 

طع عن يدة في  الب جد فرص 

 اسواق جديدة
 متوسط 6 0.920 3.518

16 
عن إدارة البنااك تبطااع 

كااار جاادياادة لتقاادي  أف

 خدماتها
 متوسط 5 0.850 3.647

17 
نى  ب ت بنااك ت ل إدارة ا

تسه  معاصرة استراتيجيات 

 السوقية في زيادة الطصة
 مرتفع 3 0.745 3.820

18 
بنااك  ل قع إدارة ا تو ت

التطورات المسااتقبلية في 

 إحتياجات زبائنها
 مرتفع 2 0.858 3.871

 مرتفع - - 3.757 للتنقيب االستراتيجيالحسابي العام  الوسط

 

 البصيرة االستراتيجية( 3)
 

بين  للبصةةةيرا االسةةةاراايفيل في البنوك الافاريل األردنيل مااراوحت الماوسةةةطات الحسةةةابيل 

(.  ذ فاءت فقرا 4 - 4( كما هو موضةةةةت بالفدول )3.638( بماوسةةةةط كلي مقداره )3.856 - 3.331)

 بماوسةةةةط حسةةةةابي بلغاألول   " بالمرابلاالسااتراتيجيةبشااكل متجدد القضااايا  تسااتشااعر إدارة البنك"

(. 0.748وانحرا  معيارز بلغ ) (3.638البالغ ) وهو أعل  من الماوسةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةابي العام( 3.856)

 السةةادسةةلالمرابل " بلتوجهاتها االستراتيجيةواضح  تصور متكاملتمتلك إدارة البنك " وفاءت فقرا

وانحرا   (3.638)العام والبالغ  وهو أدن  من الماوسط الحسابي (3.331) واألخيرا بماوسط حسابي

واقع البصةةةةةةيرا االسةةةةةةاراايفيل في البنوك الافاريل األردنيل يابين أن وبفةةةةةةكل عام  (.0.880) معيارز

 وحدا المعاينل.من وفال نظر أفراد  ماوسط
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 (4 - 4الفدول )

 للبصيرا االساراايفيل في البنوك الافاريل األردنيلالماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 البصيرة االستراتيجية ت
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الواقع الرتبة

7 
بشكل  تستشعر إدارة البنك

لقياااااايااا  تجاادد ا م

  االستراتيجية
 مرتفع 1 0.748 3.856

8 
القدرة تمتلك إدارة البنك 

غير  األحاادا على رؤيااة 

 المنظورة 
 مرتفع 2 0.818 3.799

9 

بنااك ل قع إدارة ا تو  ت

يرات  غ ت ل قياادات وا ع ت ل ا

ذات الطبيعة  المسااتقبلية

 االستراتيجية

 مرتفع 3 0.911 3.770

10 

مد  نكتعت على  إدارة الب

 في خبراتها الشااا صاااية

اإلتااجااا ااات تااطاالااياال 

  االستراتيجية

 متوسط 4 1.018 3.662

11 
تصااور تمتلك إدارة البنك 

لتوجهاتها واضااا   متكامل

 االستراتيجية 
 متوسط 6 0.880 3.331

12 

نك على  مد إدارة الب تعت

األسااااليب الطدساااية في  

 المرحلااة مع التعاااماال

  القادمة

 متوسط 5 0.858 3.410

 متوسط - - 3.638 للبصيرة االستراتيجيةالحسابي العام  الوسط

 

 في البنوك التجارية األردنية محل الدراسةاالستراتيجي  التكيفمستوى  (:2 - 2 - 4)

 

ابني الاغيير )  فابات أفراد وحدا المعاينل عن مسةةةةةةةةةةةاوى الاكي  االسةةةةةةةةةةةاراايفيلوصةةةةةةةةةةة  

الباحث لفأ ، في البنوك الافاريل األردنيل (االسةةاراايفي، الافاعل مع البيال، والاداؤا االسةةاراايفي

 4) موضت بالفدول ، كما هووالرابل والمساوىالمعيارز،  واالنحرا  الحسابي الوسط ل  اساخدام 

- 5.) 
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 (5 - 4الفدول )

لمساوى أبعاد الاكي  االساراايفي في البنوك الماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 الافاريل األردنيل

 االستراتيجي التكيف ت
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

1 
تبني التغيير 

 االستراتيجي
3.443 0.789 3 

 متوسط

 متوسط 2 0.655 3.502 التفاعل مع البيئة 2

3 
التداؤب 

 االستراتيجي
3.653 0.635 1 

 متوسط

 متوسط - - 3.533 االستراتيجي للتكيف الحسابي العام  الوسط

 

االسةةةةاراايفي بأبعاده في البنوك للاكي  ( قيم الماوسةةةةطات الحسةةةةابيل 5 - 4يظار الفدول )

 (. حيث فاء3.533( بماوسةةةةةةةةةةةةةةط كلي مقداره )3.653 - 3.443الاي اراوحت بين ) الافاريل األردنيل

الماوسةةةةةةةةط ( بالمقارنل مع 3.653) بماوسةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةابي بلغ" بالمرابل األول  االسااااتراتيجي التداؤب"

التفاعل مع "ثانيل فاء وفي المرابل ال(. 0.635وانحرا  معيارز بلغ ) (3.533البالغ ) الحسةةةابي العام

وانحرا   (3.533البالغ ) الماوسط الحسابي العام( بالمقارنل مع 3.502) بماوسط حسابي بلغ" البيئة

بماوسةةةةةةط " التغيير االساااتراتيجي تبني"ااه مبافةةةةةةرا بالمرابل الثالثل واألخيرا  (.0.655معيارز بلغ )

وانحرا  معيارز بلغ  (3.533البالغ ) الماوسةةةةةةط الحسةةةةةةابي العام( بالمقارنل مع 3.443) حسةةةةةةابي بلغ

 ماوسةةطمسةةةاوى الاكي  االسةةةاراايفي في البنوك الافاريل األردنيل يابين أن وبفةةةكل عام  (.0.789)

بعد من أبعاد الاكي  . وفيما يلي الوصةةةةةةةةةةةةة  الافصةةةةةةةةةةةةةيلي لكل وحدا المعاينلمن وفال نظر أفراد 

 .(5 - 4)االساراايفي وفقار لرابااا في الفدول 
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 التداؤب االستراتيجي( 1)

بين  للاداؤا االسةةةةاراايفي في البنوك الافاريل األردنيل مااراوحت الماوسةةةةطات الحسةةةةابيل 

فقرا (.  ذ فاءت 6 - 4( كما هو موضةةةةت بالفدول )3.653( بماوسةةةةط كلي مقداره )3.820 - 3.482)

وهو ( 3.820) بماوسةةةةةةط حسةةةةةةابي بلغاألول   " بالمرابلتهاتساااويق خدما تتشاااارك إدارات البنك في"

 (. وفاءت فقرا0.773وانحرا  معيارز بلغ ) (3.653البالغ ) أعل  من الماوسةةةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةةةابي العام

واألخيرا بماوسةةةةةةةةط  الخامسةةةةةةةةلالمرابل " بالعالقة بين إدارات البنك باالتصاااااالت المفتوحة تتصااااف"

 (.0.793) وانحرا  معيارز (3.653)العام والبالغ  وهو أدن  من الماوسط الحسابي (3.482) حسابي

من وفال في البنوك الافاريل األردنيل ماوسةط  مسةاوى الاداؤا االسةاراايفييابين أن وبفةكل عام 

 وحدا المعاينل.نظر أفراد 

 (6 - 4الفدول )

 للاداؤا االساراايفي في البنوك الافاريل األردنيلالماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 التداؤب االستراتيجي ت
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

29 
نك  تتشااااارك إدارات الب

طو  ب ل جراء ا بهااد   بااإ

 تطوير أعمالها
 متوسط 3 0.909 3.640

30 
نك من  عاون موظفي الب يت

م تلف المساااتويات إلنجاز 

 المهام المعقدة 
 مرتفع 2 0.891 3.727

31 
شارك إدارات البنك في  تت

 متوسط 4 0.882 3.597 بعض ال دمات تطوير

32 
شارك إدارات البنك في  تت

 مرتفع 1 0.773 3.820 تسويق خدماتها

33 
تتصااف العالقة بين إدارات 

 متوسط 5 0.793 3.482 البنك باالتصاالت المفتوحة 

 متوسط - - 3.653 للتداؤب االستراتيجيالحسابي العام  الوسط
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 البيئةالتفاعل مع ( 2)
بين  للافاعل مع البيال في البنوك الافاريل األردنيل مااراوحت الماوسةةةةةةةةةةةةةطات الحسةةةةةةةةةةةةةابيل 

(.  ذ فاءت فقرا 7 - 4( كما هو موضةةةةت بالفدول )3.502بماوسةةةةط كلي مقداره )( 3.935 - 2.921)

 بماوسةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةابي بلغاألول   " بالمرابلطور البنك معارف موظفيه للتفاعل مع البيئة الخارجية"

(. 0.934وانحرا  معيارز بلغ ) (3.502البالغ ) وهو أعل  من الماوسةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةابي العام( 3.935)

المرابل " بالبنك الموارد الكافية ألنشااااااطة أعمالها للتفاعل مع بيئتها الخارجيةيقدم " وفاءت فقرا

 (3.502)العام والبالغ  وهو أدن  من الماوسط الحسابي (2.921) واألخيرا بماوسط حسابي الخامسل

مسةةةةةةةةةاوى الافاعل مع البيال في البنوك الافاريل يابين أن وبفةةةةةةةةةكل عام  (.1.198) وانحرا  معيارز

 وحدا المعاينل.من وفال نظر أفراد ماوسط  األردنيل

 (7 - 4الفدول )

 للافاعل مع البيال في البنوك الافاريل األردنيلالماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 التفاعل مع البيئة ت
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

24 
يجمع البنااك المعلومااات 

 حول مااا يجرف في بيئتااه

 ال ارجية
 متوسط 3 0.892 3.583

25 
يمتلااك البنااك أنظمااة 

لتبااادل المعلومااات مع 

 بيئته ال ارجية
 مرتفع 2 0.766 3.878

26 
بنااك  ل جع إدارة ا تشاااا

الموظفين على التفاعل مع 

 عناصر بيئتها ال ارجية
 متوسط 4 1.148 3.194

27 

موارد  ل بنااك ا ل يقاادم ا

الكافية ألنشاااطة أعمالها 

بيئتهااا للتفاااعاال مع 

 ال ارجية

 متوسط 5 1.198 2.921

28 
يه  عار  موظف نك م طور الب

للتفاااعاال مع البيئااة 

 ال ارجية
 مرتفع 1 0.934 3.935

 متوسط - - 3.502 للتفاعل مع البيئةالحسابي العام  الوسط
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 تيجيتبني التغيير االسترا( 3)
 في البنوك الافاريل األردنيل ما لابني الاغيير االسةةةاراايفياراوحت الماوسةةةطات الحسةةةابيل 

(.  ذ فاءت 8 - 4( كما هو موضةةت بالفدول )3.443( بماوسةةط كلي مقداره )3.576 - 3.295بين )

بماوسةةةةةط حسةةةةةابي األول   " بالمرابلتبنى إدارة البنك ساايناريوهات للتحضااير من أجل التغييرفقرا "

(. 0.901وانحرا  معيارز بلغ ) (3.443البالغ ) وهو أعل  من الماوسط الحسابي العام( 3.576) بلغ

 الخامسةةةةةةةةةةةةلالمرابل " بتبتكر إدارة البنك اسااااااتراتيجيات لمجابهة تحركات المنافسااااااين" وفاءت فقرا

وانحرا   (3.443)العام والبالغ  وهو أدن  من الماوسط الحسابي (3.295) واألخيرا بماوسط حسابي

في البنوك الافاريل  الاغيير االسةةةةةةةةاراايفيابني مسةةةةةةةةاوى يابين أن وبفةةةةةةةةكل عام  (.1.059) معيارز

 وحدا المعاينل.من وفال نظر أفراد األردنيل ماوسط 

 (8 - 4الفدول )

لابني الاغيير االساراايفي في البنوك الافاريل الماوسطات الحسابيل واالنحرافات المعياريل 

 األردنيل

 تبني التغيير االستراتيجي ت
المتوسط 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري
 المستوى الرتبة

19 
تااباانااى إدارة الااباانااك 

ساايناريو ات للتطيااير من 

 أجل التغيير
 متوسط 1 0.901 3.576

20 
بنااك  ل كر إدارة ا ت ب ت

هة  جاب يات لم اساااتراتيج

 تطركات المنافسين
 متوسط 5 1.059 3.295

21 
بنااك  ل ت ااإ إدارة ا ت

القرارات بسااارعة عند أف 

 تغير في الظرو 
 متوسط 2 0.995 3.489

22 
نك مسااا   تجرف إدارة الب

يدات  هد طد من الت بيئي لل

 التي تواجهها
 متوسط 3 0.965 3.453

23 
تنشر إدارة البنك موارد ا 

 متوسط 4 0.976 3.403 لالستجابة للفرص المتاحة 

لتبني التغيير الحسابي العام  الوسط

 االستراتيجي
3.443 - - 

 متوسط
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 فرضيات الدراسةتحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار : (3 ـ 4)

  

، قام الباحث ب فراء عدا  خابارات باد  الاحقق الحاليلللاحقق من ماءمل بيانات الدراسل 

معامل اضخم حيث ام حساا  ،Multicollinearityمن عدم وفود اراباط عاٍل بين الماغيرات المساقلل 

 وفقار لآلاي:لماغيرات الدراسل المساقلل،  Tolerance( واخابار الاباين المسمور به VIF) الاباين

 
 .نااا  هذه اإلخابارات يوضت( 9 - 4والفدول رقم )

  (9 - 4) الفدول  

 االساراايفي اإلسافرا ألبعاد  به المسمور والابايناضخم الاباين معامل  قيم

 ت
 اإلستشرافأبعاد 

 االستراتيجي
 VIF تضخم التباينمعامل 

 التباين المسموح به
Tolerance 

1 
اإلدراك 

 االستراتيجي
1.901 .5260 

2 
البصيرة 

 االستراتيجية
1.762 .5670 

3 
التنقيب 

 االستراتيجي
2.146 .4660 

 

وذلك ، االساراايفي اإلسافرا أبعاد بين  خطي( عدم وفود اداخل 9 - 4)يوضت الفدول 

الاباين كما أن كافل قيم  (.10)الاي اقل كلاا عن القيمل  اضخم الاباينمعامل ياضت من خال قيم 

 فرضيات الدراسل.باإلمكان  خابار  ، وبالاالي(0.05)اكبر من  المسمور به
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 إختبار فرضيات الدراسة: (4 ـ 4)

 

 Structuralالايكليل المعادللأنموذج اساخدام الباحث فرضيات الدراسل الخابار   

SEM)( Modeling Equation  احقيق الاحقق من أثر اإلسافرا  االساراايفي في وذلك باد  احديد

 ، وكما يلي:الاكي  االساراايفي

 الفرضية الرئيسة 

aH: االستراتيجي  لإلستشرافإحصائية  داللة يذ أثر يوجد(X) 1)اإلدراك االساراايفي" بأبعادهX" ،

بأبعاده  (Y) االستراتيجي تحقيق التكيف في ("3Xاالساراايفي "، الانقيا "2X" البصيرا االساراايفيل

 .(  0.05) عند مستوى داللة األردنية التجارية للبنوكمجتمعة 

 احقيق الاكي  فياأثير أبعاد اإلسافرا  االساراايفي  (10 - 4)الفدول يوضت 

. حيث أظارت النااا  وفود اأثير  يفابي األردنيل الافاريل االساراايفي بأبعاده مفامعل للبنوك

، الانقيا "2X" البصيرا االساراايفيل، "1Xاإلدراك االساراايفي")ألبعاد اإلسافرا  االساراايفي 

 األردنيل الافاريل للبنوك (Y)االساراايفي بأبعاده مفامعل  احقيق الاكي في  ("3Xاالساراايفي "

( 0.538( و )0.415)( و 0.680)اإلنحدارز المعيارز" البالغل قيماا وذلك من خال قيم الاأثير "الو ن 

 الافاريل االساراايفي بأبعاده مفامعل للبنوك احقيق الاكي لاأثير أبعاد اإلسافرا  االساراايفي في 

( البالغل t) .C.Rالمسار الحرج  قيمل بداللل (  0.05) مساوىعل  الاوالي وهي دالل عند  األردنيل

اإلسافرا  أبعاد  ال يادا في( عل  الاوالي. وهذا ما يعكو بأن 6.897( و )6.385)( و 9.067)قيماا 

 . األردنيل الافاريل للبنوك االساراايفي الاكي في سينسحا بالنايفل بال يادا االساراايفي 
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( من الاغيرات في 0.667)، أز أن ما قيماه (0.667) تمعامل الاحديد فقد بلغقيمل أما 

اإلسافرا  بأبعاد  الاغير في مساوى االهامامناا  عن  األردنيل الافاريل للبنوك االساراايفي الاكي 

 .االساراايفي

  (10 - 4) الفدول

 الافاريل االساراايفي للبنوك احقيق الاكي اأثير أبعاد اإلسافرا  االساراايفي في نااا  اخابار 

 األردنيل

قيمة معامل  

 التحديد
 قيمة التأثير
Estimate 

الخطأ 

 المعياري
S.E. 

المسار 

 الحرج
C.R. 

P القرار 

 اإلدراك

  االستراتيجي

البراعة 

 التنظيمية
0.667 

 مؤثر *** 9.067 0.075 0.680

البصيرة 

 مؤثر ***  0.415 0.065 6.385 االستراتيجية

التنقيب 

 مؤثر ***  0.538 0.078 6.897 االستراتيجي

 

 الاي انص عل : الرايسل وهذا يؤكد صحل الفرضيل الرايسل، وعليه اقبل الفرضيل 

، "2X" البصيرا االساراايفيل، "1Xاإلدراك االساراايفي") (X) اإلستشراف االستراتيجيأبعاد تؤثر 

 التجارية للبنوك مجتمعة بأبعاده (Y) االستراتيجي التكيف تحقيقفي  ("3Xالانقيا االساراايفي "

 .(  0.05) داللة مستوى عند األردنية
 

 

 

 

 

 

  



- 61 - 

  األولىالفرضية الفرعية 

1aH: 1"إلدراك االستراتيجيلإحصائية  داللة يذ أثر يوجدX" االستراتيجي تحقيق التكيف في (Y) 

 ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" بأبعاده منفردة

  .(  0.05) عند مستوى داللة االردنية التجارية للبنوك

 ابني)االساراايفي  احقيق الاكي  في اإلدراك االساراايفياأثير  (11 - 4)الفدول يوضت 

. االردنيل الافاريل للبنوك ("3Y"االساراايفي الاداؤا ،"2Y"البيالمع  الافاعل ،"1Y"االساراايفي الاغيير

االساراايفي  احقيق الاكي في  "1Xإلدراك االساراايفي"لحيث أظارت النااا  وفود اأثير  يفابي 

 الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"

( و 0.415( و )0.469المعيارز" البالغل قيماا ) وذلك من خال قيم الاأثير "الو ن اإلنحدارز األردنيل

)ابني الاغيير االساراايفي  احقيق الاكي في  "1Xإلدراك االساراايفي"ا( لاأثير .5090)

عل   األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

( 4.383( البالغل قيماا )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمل بداللل (  0.05) مساوىالاوالي وهي دالل عند 

 "1Xإلدراك االساراايفي"ا ال يادا في( عل  الاوالي. وهذا ما يعكو بأن 5.533( و )4.940و )

 ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" بأبعاده منفردا االساراايفي الاكي في سينسحا بالنايفل بال يادا 

 . األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال"

 (0.220)أز أن ما قيماه  (،0.259( و )0.172و ) (0.220) تمعامل الاحديد فقد بلغقيمل أما 

)ابني الاغيير  بأبعاده منفردا االساراايفي الاكي من الاغيرات في  (0.259( و )0.172و )

ناا   األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

 .االساراايفي باإلدراك الاغير في مساوى االهامامعن 
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  (11 - 4) الفدول

)ابني  بأبعاده منفردااالساراايفي  احقيق الاكي االساراايفي في  اإلدراكاأثير نااا  اخابار 

 الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yالاغيير االساراايفي"

 األردنيل

 قيمة 

 معامل

 التحديد

 قيمة التأثير
Estimate 

الخطأ 

 المعياري
S.E. 

المسار 

 الحرج
C.R. 

P القرار 

 اإلدراك

 االستراتيجي

 
تبني التغيير 

 االستراتيجي
 مؤثر *** 4.383 0.107 0.469 0.220

 
التفاعل مع 

 البيئة
 مؤثر *** 4.940 0.084 0.415 0.172

 
التداؤب 

 االستراتيجي
 مؤثر *** 5.533 0.092 0.509 0.259

 

 الاي انص عل : الرايسل ، وعليه اقبل الفرضيل الفرعيل األول وهذا يؤكد صحل الفرضيل 

)ابني الاغيير  بأبعاده منفردة (Y) االستراتيجي التكيف تحقيق في "1X" االستراتيجي اإلدراك ؤثري

 االردنية عند التجارية للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

 .(  0.05)داللة  مستوى
 

  الثانيةالفرضية الفرعية 

2aH: 2" لبصيرة االستراتيجيةلإحصائية  داللة يذ أثر يوجدX" االستراتيجي تحقيق التكيف في (Y) 

 ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" بأبعاده منفردة

  .(  0.05) عند مستوى داللة االردنية التجارية للبنوك
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 ابني)االساراايفي  احقيق الاكي  فياأثير البصيرا االساراايفيل  (12 - 4)الفدول يوضت 

. االردنيل الافاريل للبنوك ("3Y"االساراايفي الاداؤا ،"2Y"البيالمع  الافاعل ،"1Y"االساراايفي الاغيير

االساراايفي  احقيق الاكي في  "2X" للبصيرا االساراايفيلحيث أظارت النااا  وفود اأثير  يفابي 

 الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"

( و 0.601( و )0.647وذلك من خال قيم الاأثير "الو ن اإلنحدارز المعيارز" البالغل قيماا ) األردنيل

)ابني الاغيير االساراايفي  احقيق الاكي في  "2X" البصيرا االساراايفيل( لاأثير .6570)

عل   األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yاالساراايفي" الاداؤا ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

( 7.795( البالغل قيماا )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمل بداللل (  0.05) مساوىالاوالي وهي دالل عند 

 "2X" البصيرا االساراايفيل ال يادا في( عل  الاوالي. وهذا ما يعكو بأن 9.955( و )8.347و )

 ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" بأبعاده منفردا االساراايفي الاكي في سينسحا بالنايفل بال يادا 

 . األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال"

 (0.419)أز أن ما قيماه  (،0.431( و )0.362و ) (0.419) تمعامل الاحديد فقد بلغقيمل أما 

)ابني الاغيير  بأبعاده منفردا االساراايفي الاكي من الاغيرات في  (0.431( و )0.362و )

ناا   األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

 .بالبصيرا االساراايفيل الاغير في مساوى االهامامعن 

 الاي انص عل : الرايسل ، وعليه اقبل الفرضيل الفرعيل الثانيلوهذا يؤكد صحل الفرضيل 

)ابني الاغيير  بأبعاده منفردة (Y) االستراتيجي التكيف تحقيق في "2X" البصيرة االستراتيجية ؤثرت

 عند االردنية التجارية للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

 .(  0.05) داللة مستوى
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  (12 - 4) الفدول

)ابني  بأبعاده منفردااالساراايفي  احقيق الاكي في البصيرا االساراايفيل اأثير نااا  اخابار 

 الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yالاغيير االساراايفي"

 األردنيل

 

 قيمة

 معامل

 التحديد

 قيمة التأثير
Estimate 

الخطأ 

 المعياري
S.E. 

المسار 

 الحرج
C.R. 

P القرار 

 البصيرة

 االستراتيجية

 
تبني التغيير 

 االستراتيجي
 مؤثر *** 7.795 0.083 0.647 0.419

 
التفاعل مع 

 البيئة
 مؤثر *** 8.347 0.072 0.601 0.362

 
التداؤب 

 االستراتيجي
 مؤثر *** 9.955 0.066 0.657 0.431

 

  الثالثةالفرضية الفرعية 

3aH: 3" االستراتيجي للتنقيبإحصائية  داللة يذ أثر يوجدX" االستراتيجي تحقيق التكيف في (Y) 

 ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" بأبعاده منفردة

  .(  0.05) عند مستوى داللة االردنية التجارية للبنوك

 ابني)االساراايفي  احقيق الاكي  فياأثير الانقيا االساراايفي  (13 - 4)الفدول يوضت 

. االردنيل الافاريل للبنوك ("3Y"االساراايفي الاداؤا ،"2Y"البيالمع  الافاعل ،"1Y"االساراايفي الاغيير

االساراايفي  احقيق الاكي في  "3X" للانقيا االساراايفيحيث أظارت النااا  وفود اأثير  يفابي 

 الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي"

 ( 0.683( و )0.660وذلك من خال قيم الاأثير "الو ن اإلنحدارز المعيارز" البالغل قيماا ) األردنيل
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)ابني الاغيير االساراايفي  الاكي احقيق في  "3X" الانقيا االساراايفي( لاأثير .6710و )

عل   األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

( 7.416( البالغل قيماا )t) .C.Rالمسار الحرج  قيمل بداللل (  0.05) مساوىالاوالي وهي دالل عند 

 "3X" الانقيا االساراايفي ال يادا في( عل  الاوالي. وهذا ما يعكو بأن .4519( و )9.486و )

 ،"1Y)ابني الاغيير االساراايفي" بأبعاده منفردا االساراايفي الاكي في سينسحا بالنايفل بال يادا 

 . األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال"

 (0.436)أز أن ما قيماه  (،0.450( و )0.466و ) (0.436) تالاحديد فقد بلغمعامل قيمل أما 

)ابني الاغيير  بأبعاده منفردا االساراايفي الاكي من الاغيرات في  (0.450( و )0.466و )

ناا   األردنيل الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

 .بالانقيا االساراايفي في مساوى االهامام الاغيرعن 

 الاي انص عل : الرايسل ، وعليه اقبل الفرضيل الثالثلالفرعيل وهذا يؤكد صحل الفرضيل 

)ابني الاغيير  بأبعاده منفردة (Y) االستراتيجي التكيف تحقيق في "3X" التنقيب االستراتيجي ؤثري

 عند االردنية التجارية للبنوك ("3Yالاداؤا االساراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالساراايفي"

 .(  0.05) داللة مستوى
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  (13 - 4) الفدول

)ابني  بأبعاده منفردااالساراايفي  احقيق الاكي في  الانقيا االساراايفياأثير نااا  اخابار 

 الافاريل للبنوك ("3Yاالساراايفي" الاداؤا ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yالاغيير االساراايفي"

 األردنيل

 

 قيمة

 معامل

 التحديد

 قيمة التأثير
Estimate 

الخطأ 

 المعياري
S.E. 

المسار 

 الحرج
C.R. 

P القرار 

 التنقيب

 االستراتيجي

 
تبني التغيير 

 االستراتيجي
 مؤثر *** 7.416 0.089 0.660 0.436

 
التفاعل مع 

 البيئة
 مؤثر *** 9.486 0.072 0.683 0.466

 
التداؤب 

 االستراتيجي
 مؤثر *** 9.451 0.071 0.671 0.450
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات

  المقدمة: (1 ـ 5)

  النتائج: (2 ـ 5)

 التوصيات : (3 ـ 5)

 الدراسات المستقبلية : (4 ـ 5)
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 الفصل الخامس

 والتوصياتالنتائج 
 

 المقدمة : (1 ـ 5)
 

والدراسةةةةات  الاوصةةةةيات  ضةةةةافل  ل ، ام الاوصةةةةل  لياالنااا  الاي ل خصةةةةص هذا الفصةةةةل

 المساقبليل.
 

 النتائج: (2 ـ 5)
 

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:1 - 2 - 5)

 

 األردنيلفي البنوك الافاريل  اإلسةةةةافةةةةرا  االسةةةةاراايفيألبعاد اراوحت الماوسةةةةطات الحسةةةةابيل  .1

و ليكرت الخماسي الذز يفير  ل  عل  مقيا (3.755( بماوسط كلي مقداره )3.876 - 3.638)بين 

اإلدراك . فيث فاء في البنوك الافاريل األردنيلاإلسةةةةةةةافةةةةةةةرا  االسةةةةةةةاراايفي ألبعاد  المرافع الواقع

الانقيا ، وفي المرابل الثانيل فاء (3.876)   بماوسةةةةةةط حسةةةةةةابي بلغفي المرابل االول االسةةةةةةاراايفي

في المرابل الثالثل  البصيرا االساراايفيل تفاءواخيرار، . (3.753بماوسط حسابي بلغ ) االساراايفي

 . (3.638)بماوسط حسابي بلغ 

اإلسافرا   أنبينت الاي  (2020) الحسناويوهذه النااا  اخال  ونايفل دراسل 

  .مرافعار كان القيادات في و ارا الداخليل  عينل من من وفال نظر  االساراايفي

بين  في البنوك الافاريل األردنيل الاكي  االسةةةةةةاراايفيإلبعاد الحسةةةةةةابيل  الماوسةةةةةةطاتاراوحت  .2

 و ليكرت الخماسي الذز يفير  ل  عل  مقيا (3.533( بماوسط كلي مقداره )3.653 - 3.443)
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عل   بعد الاداؤا االسةةةةةةاراايفي. حيث حصةةةةةةل بأبعاده االسةةةةةةاراايفيللاكي   الماوسةةةةةةطمسةةةةةةاوى ال

بعد الافاعل مع البيال المرابل الثانيل فاء ، وفي (3.653)المرابل االول  بماوسةةةةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةةةةابي بلغ 

المرابل الثالثل  عل  بعد ابني الاغيير االسةةةةةةةاراايفي. فيما حصةةةةةةةل (3.502)سةةةةةةةط حسةةةةةةةابي بلغ بماو 

 . (3.533بماوسط حسابي بلغ )واالخيرا 

 الاكي أن مساوى  الاي اوضحت (2017) عيسى النااا  اافق ونايفل دراسلوهذه 

 .ماوسطار كان  الفركات األردنيل لصناعل األدويل المدرفل في بورصل عمان االساراايفي في
 

 نتائج أختبار فرضيات الدراسة  (:2 - 2 - 5)

  

البصةةةةةيرا االسةةةةةاراايفيل ، "1X"اإلدراك االسةةةةةاراايفي) (X) االسةةةةةاراايفي أبعاد اإلسةةةةةافةةةةةرا اؤثر  .1

"2X" ،3" الانقيا االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفيX" ) االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفي في احقيق الاكي (Y) بأبعاده مفامعل للبنوك 

 .(  0.05)األردنيل عند مساوى داللل  الافاريل

لاسافرا   الاي اوضحت أن (2018) قدوري واآللوسي وهذه النايفل اافق ونايفل دراسل

في القطا  الصحي في  والمرونل اإلساراايفيل الامي  الانظيمي االساراايفي اأثير معنوز في

 .محافظل كركوك بالعراق

)ابني الاغيير  من حيث (Y) االسةةةةةةةاراايفي احقيق الاكي  " في1X" يؤثر اإلدراك االسةةةةةةةاراايفي .2

 االردنيل عند الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االسةةةةةةاراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالسةةةةةةاراايفي"

 .(  0.05) مساوى داللل

الاي اوضحت   AL-Dulaimi, AL-Norawi and Jaffar (2019) وهذه النايفل اافق ونايفل دراسل

اإلسافرا  االساراايفي يساعد في احسين السلوك القيادز بما ينعكو  يفابار عل  اساراايفيل  أن

 .الاسويق السياحي بالقطا  السياحي بالعراق
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من حيث )ابني الاغيير  (Y) االسةةةةاراايفي احقيق الاكي  في" 2X" االسةةةةاراايفيلاؤثر البصةةةةيرا  .3

 االردنيل عند الافاريل للبنوك ("3Yالاداؤا االسةةةةةةاراايفي" ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالسةةةةةةاراايفي"

 .(  0.05) مساوى داللل

للريادا  الاي اوضحت أن (2016) الغالبي وأخرين وهذه النايفل اافق ونايفل دراسل

في فركات االاصاالت الخلويل في المملكل  الاكي  االساراايفيوالااأكد البياي عل   االساراايفيل

 .األردنيل الاافميل

من حيث )ابني الاغيير  (Y) االسةةةةةةاراايفي احقيق الاكي  في" 3X" يؤثر الانقيا االسةةةةةةاراايفي .4

 االردنيل عند الافاريل للبنوك ("3Yاالسةةةةةةاراايفي" الاداؤا ،"2Yالافاعل مع البيال" ،"1Yاالسةةةةةةاراايفي"

 .(  0.05) مساوى داللل

االسافرا   الاي اوضحت أن (2020) الحسناوي وهذه النايفل اافق ونايفل دراسل

وسيلل فاعلل إل الل الغموض من خال احليل البيال الداخليل والخارفيل بفكل يعد االساراايفي 

ماكاملل اسام برفع االداء والمساوى الفكرز واالدارز في قيادا  يؤدز  ل  الحصول عل  معلومات

 فرطل محافظل كرباء في احقيق االداء الريادز خال الفارا المساقبليل
 

 التوصيات:  (3 ـ 5)
 

 :بةةةةوصي الباحث ، يوفقار للنااا  الاي ام الاوصل  لياا

واحدار من  باعاباره االسةةةةةةةةاراايفي باإلسةةةةةةةةافةةةةةةةةرا  يادا االهامام  البنوك الافاريل األردنيلعل   .3

اإلسةةةةةةةةةةةةةةاعانل ببيوت الخبرا والمنظمات  المداخل االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفيل إلدارا المنظمات وذلك عن طريق

 اإلسافاريل الماخصصل بصناعل االساراايفيل واإلسافرا  االساراايفي.
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يد عل  االسةةةةةةةةةةةةةةافادا من الاقنيات الحديثل، والاأكضةةةةةةةةةةةةةةرورا قيام البنوك الافاريل األردنيل من   .4

ذات البعد بما ياوافق مع اطلعاااا النماذج والمداخل المسةةةةةةاخدمل في اإلسةةةةةةافةةةةةةرا  االسةةةةةةاراايفي 

 .المساقبلياالساراايفي 

ضةةةةرورا قيام البنوك الافاريل األردنيل بأهميل اطوير قدرات اإلسةةةةافةةةةرا  االسةةةةاراايفي لاا لما  .5

 .الاكي  االساراايفياحقيق لاا من اهميل واأثير فعال في 

اع ي  كار من اإلدراك االسةةةةةاراايفي والبصةةةةةيرا االسةةةةةاراايفيل في البنوك الافاريل األردنيل من  .6

 خال خلق الثقافل الاي ادفع وا يد من هذين البعدين.

ضةةرورا البحث والاحرز في سةةبل اطوير عمليل الانقيا االسةةاراايفي للبنوك الافاريل األردنيل  .7

 دارات البنوك محل الدراسل قدرات للانقيا االساراايفي. من خال اوفير وساال اسام في  كساا  

وذلك من  اإلسةةةةةاراايفيالاكي   البنوك الافاريل األردنيل محل الدراسةةةةةل بأبعادمام ضةةةةةرورا اها .8

 اإلساراايفيمساقبل ال بما ينعكو عل ع في األسواق والاوسُّ  الخدمات المصرفيلالانويع في خال 

 .لاا

في البنوك الافاريل األردنيل باد  احقيق  اإلسةةةةةةةةةةةاراايفيلاداؤا لابني مداخل عمليل اطبيقيل  .9

الاآ ر والاعاون بين كافل  دارات وأقسةةةةةةةةةةةةةام البنوك الافاريل محل الدراسةةةةةةةةةةةةةل بما يؤدز  ل  مفابال 

 .المخاطر والااديدات

عل   الاحول بةةالبنوك الافةةاريةةل األردنيةةل  ل  منظمةةات ماحولةةل اسةةةةةةةةةةةةةةاراايفيةةار وذلةةك بةةاإلعامةةاد .10

مضةةةةةةةةةةةةةةةامين الاغيير االسةةةةةةةةةةةةةةاراايفي والافةةاعةةل مع البياةةل المحيطةةل بمةةا ينعكو عل   اخةةاذ قرارات 

 فعالل وكفوءا.اساراايفيل 
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 الدراسات المستقبلية:  (4 ـ 5)
 

واليقظل االساراايفيل في احقيق  لاسافرا  االساراايفي الاأثير الافاعلي فراء دراسل بعنوان  .1

 .للبنوك الافاريل األردنيلالبراعل االساراايفيل 

ماطلبات الاكي  االساراايفي واأثيرها عل  اإلبدا   فةةةةةةةةةراء الم يةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن الدراسةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةول  .2

 االساراايفي للبنوك الافاريل األردنيل.
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 أوالً: المراجع العربية
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 .األردندار واال للنفر والاو يع، عمان: 

خصااص نظم المعلومات وأثرها في احديد خيار المنافسل . (2011 سماعيل، عماد. ) .2

دراسل اطبيقيل عل  المصار  الافاريل العاملل في : العليا والوسط  اإلداراين في اإلساراايفي 

 ، الفامعل اإلساميل، غ ا: فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورة. قطا  غ ا

دريو، واال. ) .3 : منهج اإلستراتيجي ة والتخطيط اإلستراتيجي (.2009بني حمدان، خالد وا 

 األردن.. دار اليا ورز للنفر والاو يع، عمان: معاصر

. أثر مقومات الاداؤا اإلساراايفي  (2015)والخفالي، فاكر فاراهلل.  ،  ياد فاضلالاميمي .4
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 .667 – 641(، 3) 11، األردنية في إدارة األعمال

اإلستشراف االستراتيجي في تعزيز األداء الريادي للمنظمات: دور . (2020) ، أحمد.الحسناوز .5

. رسالل مافساير غير منفورا، فامعل دراسة تحليلية آلراء عينة من القيادات في وزارة الداخلية

 كرباء، العراق.

(. الاوافق بين مدخل البيانات الكبيرا والبراعل الانظيميل: 2018والعاني، أالء. )، حسين، هدى .6

عينل من المدراء في فركل آسيا سيل لااصاالت المانقلل في العراق.  آلراءدراسل اساطاعيل 

 .293 – 269(، 105) 24، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
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 الطبعل الثانيل، دار واال للنفر والاو يع، عمان: األردن.
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 قائمة المالحق

 

  (االستبانة) محكمي أداة الدراسة قائمة بأسماء :(1)الملحق رقم 

  (االستبانة) أداة الدراسة :(2)الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 82 - 

 (االستبانة) محكمي أداة الدراسةقائمة بأسماء  :(1)الملحق رقم 
 

 الجامعة التخصص اللقب العلمي واالسم الرقم

 آل البيت  دارا أعمال د. بافت الفوا نه.أ 1
 عمان العربيل  دارا أعمال أ.د. حسن علي ال عبي 2
 آل البيت  دارا أعمال أ.د.  ياد الصمادز 3
 اإلسراء  دارا أعمال د. بال السكارنه 4
 عمان العربيل  دارا أعمال د. خالد بني حمدان 5
 اإلسراء  دارا أعمال د. مراد عطياني 6
 اإلسراء  دارا أعمال د. محمد سامل الماايرا 7
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  (االستبانة) أداة الدراسة :(2)الملحق رقم 
 

 تحية طيبة.....................................  /  ة الفاضل / ة األستاذ

 

االستراتيجي في تحقيق التكيف  اإلستشرافأثر " يجري الباحث دراسة بعنوان

متطلبات  جزء منوهي ". األردنيةالبنوك التجارية عينة من دراسة ميدانية على : االستراتيجي

بيان أثر حيث تهدف الدراسة إلى  .في إدارة األعمال الماجستيرلحصول على درجة ا

. األردنيةتجارية ال البنوكلعينة من  في تحقيق التكيف االستراتيجي اإلستشراف االستراتيجي

علماً بأن المعلومات ستعامل بسرية وتستخدم  () لذا يرجى التكرم بتعبئة الفراغات بإشارة

 ألغراض البحث العلمي.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم  والمشاركة في اإلجابة عن فقرات اإلستبانة

                                                                                                                                                                              

 إشراف الباحث

 زكريا مطلك الدوريالدكتور األستاذ  أيمن يحيى حمد الفياض
 

 

 الشخصية والوظيفية المتغيرات
 

 

  المستوى التعليمي (1)
 

  دبلوم معهد  بكالوريوس  

   دبلوم عال   ماجستير  

 دكتوراه   
 

  العمر (2)
 

 سنة 25من  أقل  سنة 29 – 25 من    

 سنة 34 – 30 من     سنة 39 – 35 من    

 40 فأكثر سنة   
 

 في القطاع المصرفي عدد سنوات الخبرة (3)
 

 واتسن 5 من أقل  سنوات 10  أقل من – 5 من    

 سنة 15  أقل من – 10 من     15 فأكثر سنة 
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 اإلستشرافالرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 االستراتيجي
 

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

موافق على غير 

 اإلطالق
 غير موافق

موافق بدرجة 

 متوسطة
 موافق بشدة موافق

 اإلدراك االستراتيجي

      اإلستغالل األمثل للفري االستراتيجيةعلى  القدرة إدارة البنكتملك  1

2 
لألوضااااع البيئية المحيطة  اساااتراتيجيةجراء دراساااات بإ إدارة البنك تقوم

 بها بإستمرار
     

      بالقطاع المصرفيالحاصلة االستراتيجية التغييرات  البنك إدارة تعي 3
       أساليب معاصرة لتحليل المعلومات االستراتيجية إدارة البنكتستخدم  4
      توجهات استراتيجية بشكل مستمر  إدارة البنكتطور  5
      تقوم إدارة البنك باستمرار بتقييم استراتيجي ألوضاعها الداخلية 6

 البصيرة االستراتيجية

       االستراتيجيةبشكل متجدد القضايا  تستشعر إدارة البنك 7
      غير المنظورة  األحداثالقدرة على رؤية تمتلك إدارة البنك  8

9 
ذات الطبيعاااة  التعقيااادات والتغيرات المسااااااتقبلياااة تتوقع إدارة البناااك

 االستراتيجية
     

10 
اإلتجاااهااات تحلياال  في خبراتهااا الشااااااخصاااااايااةعلى  إدارة البنااكتعتمااد 

  االستراتيجية
     

      لتوجهاتها االستراتيجية واضح  تصور متكاملتمتلك إدارة البنك  11
      القادمة  التعامل مع المرحلةتعتمد إدارة البنك على األساليب الحدسية في   12

 التنقيب االستراتيجي

      التوجه بسرعة نحو الفري الجديدةالقدرة على إدارة البنك تمتلك  13
      عالية الفري الجديدة بمرونة البحث عنالقدرة على إدارة البنك تمتلك  14
      فري جديدة في اسواق جديدة البحث عنعلى إدارة البنك تعمل  15
      خدماتهاكار جديدة لتقديم أفعن إدارة البنك تبحث  16
      السوقية تسهم في زيادة الحصةمعاصرة استراتيجيات إدارة البنك تتبنى  17
      تتوقع إدارة البنك التطورات المستقبلية في إحتياجات زبائنها 18
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 االستراتيجي التكيفالرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 
 

 الفقرة ت

 اإلجابةبدائل 

غير موافق 
 على اإلطالق

 غير موافق
موافق بدرجة 

 متوسطة
 موافق بشدة موافق

 تبني التغيير االستراتيجي

      سيناريوهات للتحضير من أجل التغيير إدارة البنكتبنى  19
      استراتيجيات لمجابهة تحركات المنافسين إدارة البنكتبتكر  20
      الظروفتتخذ إدارة البنك القرارات بسرعة عند أي تغير في  21
      للحد من التهديدات التي تواجهها بيئيمسح  إدارة البنك تجري 22
      مواردها لالستجابة للفري المتاحة  إدارة البنك تنشر 23

 التفاعل مع البيئة

      الخارجية المعلومات حول ما يجري في بيئته البنك يجمع 24
      الخارجية مع بيئتهأنظمة لتبادل المعلومات  البنك يمتلك 25
      الموظفين على التفاعل مع عناصر بيئتها الخارجية إدارة البنكتشجع  26
      الموارد الكافية ألنشطة أعمالها للتفاعل مع بيئتها الخارجية البنكقدم ي 27
      لتفاعل مع البيئة الخارجيةل موظفيهمعارف  البنك طور 28

 التداؤب االستراتيجي

      بهدف تطوير أعمالها بإجراء البحوث البنكتتشارك إدارات  29
      من مختلف المستويات إلنجاز المهام المعقدة  البنك موظفييتعاون  30
      الخدماتبعض  تطوير في البنكتتشارك إدارات  31
      خدماتهاتسويق  في البنكتتشارك إدارات  32
      باالتصاالت المفتوحة  البنكتتصف العالقة بين إدارات  33

 

 

 

 

 

 


