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 امللخص

هدفت الدراسة إلى بيان الدور الوسيط لرأس املال السياس ي  

في  نجراف االستراتيجياملنظمي في أثر الذكاء التنافس ي على اإل 

البنوك التجارية األردنية في مدينة ّعمان، وتوصلت الدراسة إلى 

 ،
ً
عدة نتائج كان أبرزها: أن مستوى الذكاء التنافس ي كان مرتفعا

، وأن مستوى رأس نجراف االستراومستوى اإل 
ً
تيجي كان مرتفعا

، ومن خالل النتائج كان املال السياس ي املنظمي 
ً
 أيضا

ً
مرتفعا

املتحققة فقد لعب رأس املال السياس ي املنظمي دور الوسيط 

راتيجي، االست نجرافوبشكل جزئي في أثر الذكاء التنافس ي على اإل 

 قدمت 
ً
 على النتائج التي تم ذكرها آنفا

ً
َعل العالقة بينهما. وتأكيدا

َ
وف

الدراسة مجموعة من التوصيات، كانت أبرزها استثمار العالقة 

بين رأس املال السياس ي املنظمي والذكاء التنافس ي ملا لها من دور 

في  نجراف االستراتيجيفعال وايجابي في الحد وتقليل مستوى اإل 

 البنوك التجارية األردنية.

الذكاء  رأس املال السياس ي املنظمي، الكلمات املفتاحية:

 .التنافس ي، االنجراف االستراتيجي، البنوك التجارية األردنية
 

 

 

Abstract 
The study aim to clarify the mediating role of 

organizational political capital in the effect of 

competitive intelligence on strategic drift in Jordanian 

commercial banks in Amman, The study concludes with 

several results, the most important of which are: the level 

of competitive intelligence is high, the level of strategic 

drift is high, the level of organizational political capital 

is high, and through the results achieved, organizational 

political capital played a mediating role, and partially, on 

the impact of competitive intelligence on strategic drift 

and which has actively contributed the relationship 

between them. On the light of the results mentioned 

above, the study presents a set of recommendations, the 

most prominent of which are Investing in the relationship 

between organizational political capital and competitive 

intelligence, because of its effective and positive role in 

reducing the level of strategic drift in Jordanian 

commercial banks. 

Key Words: Organizational Political Capital, 

Competitive Intelligence, Strategic Drift, Jordanian 

Commercial Banks. 
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 مقدمة

تجد منظمات األعمال اليوم بغض النظر عن حجمها، أو طبيعة 

 عملها صعوبات جمة في مجابهة التحديات، واملخاطر الناجمة عن

التحوالت املفاجئة التي تحدثها البيئة نتيجة التغيرات املتالحقة 

 تلك املنظمات تجربة، وممارسةفيها األمر الذي ُيحتم على 

مكنها من البقاء، واملنافسة السوقية على صعيد 
ُ
أساليب، وطرق ت

املنظمات  القطاع الذي تعمل فيه باإلضافة إلى الحد من وقوع تلك

 في مطب االنجراف االستراتيجي.

ن مفهوم االنجراف االستراتيجي هو عبارة عن تناقض بين أ

ية لها ظمة، والتغيرات في البيئة الخارجالتغُيرات في استراتيجية املن

Gajere, 2018)) كما ُيعرف االنجراف االستراتيجي بأنُه الفشل ,

التدريجي لالستراتيجية الحالية فيما يتعلق باملركز التنافس ي 

للمنظمات، وأن هناك عاملين رئيسين ُيسهمان في حالة االنجراف 

ر تعقيًدا، االستراتيجي، األول هو البيئة الخارجية األكث

وديناميكية، والثاني هو التصورات اإلدارية غير دقيقة املتمثلة 

بعدم اعتراف القادة بأن التصحيحات املنجزة من االستراتيجيات 

تابعة التغُيرات في البيئة 
ُ
لم تُعد في حالة صالحة مل

 .(Zafirova, 2014)الخارجية

 وارد،ومن أجل الحفاظ على امليزة السوقية، والحصول على امل

واالحتفاظ بها؛ على تلك املنظمات إخضاع مجموعة واسعة من 

العناصر التي تتعلق بأنشطة املنافسين الى الرقابة املستمرة في ِظل 

بيئة يسودها حالة من الالتأكد، وأصبح الذكاء التنافس ي 

(Competitive Intelligence( )CI ،أداة قّيمة في توفير إطار لجمع )

(، وُيعرف Jegers, 2008 : Calof, 2017) ومعالجة هذا الجهد

الذكاء التنافس ي بأنُه عملية، أو ممارسة تنُتج ذكاًء عملًيا من خالل 

التخطيط، وجمع املعلومات بصورة أخالقًية، وقانونًية، ومعالجة 

تلك املعلومات من، وعن البيئة الداخلية، والخارجية، والتنافسية 

ساعدة ُصناع القرار ف
ُ
ثلى، وكسب للمنظمة مِل

ُ
ي اتخاذ قراراتهم امل

 ,Köseoglu, Chan, Okumus & Altinامليزة التنافسية ملنظماتهم 

2019).) 

أن استخدام الذكاء التنافس ي إلى  Tolla (2019)وتوصلت دراسة 

ستراتيجي، وحتى في القرارات اإلدارية األخرى في خصائص القرار اإل 

بشكل عام، كان له مساهمة كبيرة في عملية صنع القرار 

 في تالفي خطاالستراتيجي األمثل
ً
ر ، وبالتالي انعكاس هذا األمر إيجابا

 انجراف استراتيجية املنظمة.

مثل ائتالفات، وتحالفات، 
ُ
وأِلن املنظمات في حقيقة األمر ت

صالح مختلفة، ومتباينة، لذلك تلعب السياسة، وتجمعات ذات م

 في توجهاتها 
ً
 كبيرا

ً
 .(Jones, 2015)والقوة، والسيطرة دورا

إذ ُيشير منطق االعتماد على املوارد إلى أن املنظمات ذات رأس املال 

( من Organizational Political Capitalالسياس ي املنظمي )

تالي تعمل من دونه، وبال املحتمل جدا أن تتفوق على املنظمات التي

رسمية مثل العالقات بين األفراد، واملنظمات الفإن البدائل غير 

 & Lin, Zeng, Maلها تأثير عميق على نجاح منظمات األعمال )

Tam, 2014.) 

( ُيمثل مجموعة من 2012أن رأس املال السياس ي بحسب صالح )

 بشكل 
ً
ير غاألنشطة شخصية، وغير رسمية، والتي تتم أحيانا

ُمعلن، وتهدف إلى اكتساب نفوذ شخص ي، أو تعزيز موقف فردي 

ُبغية تحقيق غايات شخصية، أو جماعية داخل الكيانات 

غة الحوار، والدبلوماسية، والذكاء.
ُ
 االجتماعية عبر استخدام ل

إلى أن الشركات  Blumentritt & Rehbein (2008وبينت دراسة )

( MNCجنسيات )لشركة املتعددة اللالفرعية التابعة 

Multinational Company  في تعزيز 
ً
 ملحوظا

ً
ظهر تميزا

ُ
ت

استراتيجيتها التنافسية، والحد من مخاطر انجرافها، وفقدانها 

ملركزها التنافس ي من خالل التأثير الواضح لرأس مالها السياس ي 

في القدرة على الحصول على املوارد النادرة، والقدرة على املساومة، 

 وتحقيق املصالح، والغايات املشتركة.

ُهناك ضرورة ُمِلحة لدراسة، وتحليل، وربط ، ا تقدممن خالل م

 في البنوك التجارية 
ً
املتغيرات الثالثة في دراسة واحدة، وخاصة

األردنية في مدينة عمان لكونها تواجه تحديات محلية، واقليمية، 

ودولية عديدة قد تسبب لها انجراف استراتيجي ُيبعدها عن 

ة وبالتالي ُيخرجها من دائر  مركزها التنافس ي، ويمنعها من البقاء،

مع  نياملنافسة، وهذا ما أفرزتُه نتائج املقابالت التي أجراها الباحث

 عدد من البنوك التجارية األردنية في مدينة عّمان.

 مشكلة الدراسة

االستراتيجي على منظمات األعمال  نظًرا إلى أهمية تأثير االنجراف

ت ل خاص فقد أوصبشكل عام، وعلى قطاع البنوك التجارية بشك
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من الدراسات عن هذا  بإجراء املزيد(Maosa, 2015) دراسة 

املوضوع الحيوي ملعرفة خبايا لم تكشف بعد، والتوصل إلى طرق 

في الحد من االنجراف االستراتيجي  جديدة تسهم بشكل، أو بآخر

 في البنوك التجارية.

 Dwyer, Mistilis, Edwards & Roman (2016)وكما بينت دراسة 

أن األبحاث املستمرة في البيئة املحيطة باملنظمات، ومواكبة تلك 

املنظمات للتغُيرات السريعة في سوق العمل لها دور هام في 

مساعدتها بالتغلب على الصعوبات في مواجهة االنجراف 

االجتماعية الثقافية، االستراتيجي في سياق التغيرات 

( التي STEEP)، والسياسية والتكنولوجية، واالقتصادية، والبيئية

، ومن هذا املنطلق للمنظمات تشهدها البيئة الخارجية العامة

راء املزيد جإأوصت الدراسة الباحثين األكاديميين، واالستشاريين بِ 

من التقص ي ِبما يتعلق بمسألة االنجراف االستراتيجي؛ وذلك لقلة 

 الدراسات الكمية منها، والنوعية في هذا املجال.

سبق حدد الفجوة املعرفية في األدبيات، وبين بشكل واضح أن ما 

ضرورة غلق هذه الفجوة، وللتأكد من جدوى دراسة املوضوع في 

 في قطاع البنوك التجارية األردنية قام 
ً
البيئة االردنية، وتحديدا

بإجراء مقابالت ُمهيكلة مع ثالثة بنوك هي: )البنك  انالباحث

، وبنك القاهرة عمان( في مدينة التجاري االردني، وبنك االسكان

عمان، وكانت اجابات الذين تم سؤالهم بأن لالنجراف االستراتيجي 

 مستوى مخاطرة عالية في البنوك التجارية، وأن لُه أثر 
ً
 ر كبي ا

ً
في  ا

ه، وُهناك حاجة الى املزيد من البحث، والتقص ي حول هذه ئإدا

ضالظاهرة كونها تؤثر على أهداف، واستراتيجيات البن
ُ
ر ك، وت

 ِبُسمعته.

إن مشكلة الدراسة تتلخص بوجود فجوة معرفية نظرية، وفجوة 

ميدانية تتركز في قلة الدراسات، واألدبيات املتعلقة بحالة 

 الخطورة الكبيرة التي تسببها هذه 
ً
االنجراف االستراتيجي، وأيضا

 في قطاع البنوك التجارية، وضرورة توافر 
ً
الحالة، وخصوصا

. الفهم الكافي
ً
 للتعاُمل مع هذه الحالة ميدانيا

 هداف الدراسةأ

الهدف الرئيس للدراسة الحالية هو تشخيص الدور الوسيط إن 

لرأس املال السياس ي املنظمي في أثر الذكاء التنافس ي على االنجراف 

 .االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية في مدينة عّمان

 

 

 

 أنموذج الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج املفاهيمي للدراسة( األ 1شكل )ال

 

 فرضيات الدراسة

 الفرضية الرئيسة االولى

H1  يوجد أثر ذو داللة معنوية للذكاء التنافس ي على االنجراف

في البنوك التجارية األردنية في  )α<0.05االستراتيجي ِعنَد مستوى )

 مدينة عمان.

شتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
ُ
 وت

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

في البنوك التجارية األردنية في مدينة  )α<0.05)ِعنَد مستوى 

 عّمان.

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

في البنوك التجارية األردنية في  )α<0.05)الهيكلية ِعنَد مستوى 

 مدينة عّمان.

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

في البنوك التجارية األردنية في  )α<0.05)الخاطئ ِعنَد مستوى 

 مدينة عّمان.

.4H1  يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ القيادة ِعنَد

 بنوك التجارية األردنية في مدينة عّمان.في ال )α<0.05)مستوى 

.5H1  يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ الذكريات

في البنوك التجارية األردنية في  )α<0.05)الهيكلية ِعنَد مستوى 

 مدينة عّمان.
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.6H1  يوجد أثر ذو داللة معنوية للعملية على فخ التمثيل الخاطئ

في البنوك التجارية األردنية في مدينة  )α<0.05)ِعنَد مستوى 

 عّمان.

.7H1  يوجد أثر ذو داللة معنوية للُمعالجة على فخ القيادة ِعنَد

 في البنوك التجارية األردنية في مدينة عّمان. )α<0.05)مستوى 

.8H1  يوجد أثر ذو داللة معنوية للُمعالجة على فخ الذكريات

في البنوك التجارية األردنية في  )α<0.05)الهيكلية ِعنَد مستوى 

 مدينة عّمان.

.9H1  يوجد أثر ذو داللة معنوية للُمعالجة على فخ التمثيل الخاطئ

في البنوك التجارية األردنية في مدينة  )α<0.05)ِعنَد مستوى 

 عّمان.

 ة الثانيةالفرضية الرئيس

 H2 يوجد أثر للذكاء التنافس ي على رأس املال السياس ي املنظمي 

في البنوك التجارية األرُدنية في مدينة  )α<0.05)مستوى داللة عند 

 عّمان.

 ة الثالثةالفرضية الرئيس

H3  يوجد أثر لرأس املال السياس ي املنظمي على االنجراف

في البنوك التجارية  )α<0.05)مستوى داللة االستراتيجي عند 

 األرُدنية في مدينة عّمان.

 ة الرابعةالفرضية الرئيس

H4  يتوسط رأس املال السياس ي املنظمي عالقة األثر للذكاء

في  )α<0.05)مستوى التنافس ي على االنجراف االستراتيجي عند 

 البنوك التجارية األرُدنية في مدينة عّمان.

 وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية:

.1H4 عالقة األثر للذكاء  يتوسط رأس املال السياس ي املنظمي

في البنوك  )α<0.05)مستوى التنافس ي على فخ القيادة عند 

 التجارية األردنية في مدينة عّمان.

.2H4  يتوسط رأس املال السياس ي املنظمي عالقة األثر للذكاء

في  )α<0.05)مستوى التنافس ي على فخ الذكريات الهيكلية عند 

 البنوك التجارية األردنية في مدينة عّمان.

.3H4  يتوسط رأس املال السياس ي املنظمي عالقة األثر للذكاء

في  )α<0.05)مستوى التنافس ي على فخ التمثيل الخاطئ عند 

 البنوك التجارية األردنية في مدينة عّمان.

 

 

 اإلطار النظري 

 ( الذكاء التنافس يCompetitive Intelligence) 

 ملفهوم الذكاء التنافس ي جذور  أن
ً
، مستمدة  ا

ً
س أسمن قديمة جدا

تاريخ غني يرجع إلى أكثر من  وعن ،قوية في العلوم العسكرية

(، وفي مجال اإلدارة تمت Tao & Prescott, 2000( عام )5000)

دراسة املفهوم لفترة طويلة تحت عناوين مختلفة، على سبيل 

املثال عبارة املسح البيئي، والتي ركزت على كيفية قيام املديرين 

التنفيذيين بمسح بيئة منظماتهم، وباملثل مع مرور الوقت 

استخدمت تسميات أخرى في الدراسات السابقة لوصف الذكاء 

تشمل: ذكاء األعمال، وتحليل املنافسين، ومعلومات التنافس ي، و 

 (.(Tej Adidam, Banerjee & Shukla, 2012 السوق 

لقد تباينت املفاهيم املتعلقة بالذكاء التنافس ي بين الباحثين حيث 

شير الدالالت النظرية إلى عدم وجود اتفاق على مفهوم محدد، 
ُ
ت

 بينت دراسة 
ُ
أداة فس ي بأنُه الذكاء التنا (Tolla, 2019)حيث

استراتيجية في املقام األول تهدف إلى املساعدة في اتخاذ القرارات 

من خالل توفير معلومات عن بيئة األعمال، من خالل جمع، 

وتحليل، ونشر املعلومات ذات الصلة بمتطلبات صنع القرار 

 االستراتيجي.

إلى  Wright, Eid & Fleisher (2009)وكما توصلت دراسة 

أن الذكاء التنافس ي هو ُعنُصر حاسم في عملية التخطيط، 

وصياغة االستراتيجية، وصنع القرار االستراتيجي األنسب في 

البنوك التجارية باململكة املتحدة، وأكدت على أن الذكاء التنافس ي 

هو في املقام األول حول فهم البيئة التنافسية، واملنافسين، 

 لخطر ان
ً
 جراف استراتيجيات تلك البنوك.والعمالء تفاديا

 Köseoglu, et. al., (2019) وفي ذات السياق وضحت دراسة

التخطيط، وجمع البيانات بأنُه عملية مفهوم الذكاء التنافس ي 

بصورة أخالقية، وقانونية، ومعالجة تلك البيانات املتحصلة من، 

وعن البيئة الداخلية، والخارجية للمنظمة إلى معلومات مفهومة 

ثلى، وكسب امليزة 
ُ
ساعدة ُصناع القرار في اتخاذ قراراتهم امل

ُ
مِل

 .التنافسية

أن الغاية الفذة من الذكاء التنافس ي هو تقديم معلومات مركبة، 

وُمقيمة، وُمعالجة من البيئة الخارجية لتلك املنظمة، وحولها من 

أجل مساعدة املديرين في صنع القرار االستراتيجي األمثل، وتحقيق 

وتتأثر مساهمة الذكاء التنافس ي في املنظمة ، يزة التنافسيةامل
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بالوعي التنظيمي ِلُصناع القرار، والثقافة التنافسية لديهم، ودعم 

 (.Maune, 2014اإلدارة الذي يضفي الشرعية، واألهمية )

 على إن الذكاء التنافس ي محور مهم في عملية جمع 
ً
وفضال

لومات تخدم صانع القرار في البيانات، وتحويلها الى معارف، ومع

ل من عملية صياغة االستراتيجية
ُ
، فقد أشارت كذلك دراسة ك

Rouach, Daniel, Santi & Patrice, 2001) أن للذكاء التنافس ي )

خرى كما موضحة في الشكل )
ُ
 أ
ً
 (:2أهدافا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى دراسة ) ينإعداد الباحث( املصدر: من 2الشكل )
ً
 Rouach, et. al., 2001)استنادا

 :أبعاد الذكاء التنافس ي

 (:Organizational Awarenessالوعي التنظيمي ) .1

ُينظر إلى الوعي التنظيمي بأنه العامل الحاسم في تسهيل التعاون، 

هم التنظيمي هو فوتبادل املعرفة بين موظفي املنظمة، والوعي 

ا لنشاط املوظف الخاص، 
ً
ألنشطة اآلخرين، والذي يوفر سياق

ويتم استخدام هذا السياق لضمان أن املساهمات الفردية وثيقة 

ل )
ُ
 (.Kim, et. al., 2019الصلة بنشاط املجموعة كك

 

 

 

 (:Processالعملية ) .2

أنشطة  Gračanin, Kalac & Jovanović (2015)بينت دراسة 

بأنها أداة ضرورية لجمع املعلومات عن البيئة املنافسة من  العملية

خالل وضع اإلجراءات املناسبة، وبناء نظام معلومات يدعم هيكل 

 اإلدارة، وعملية صنع القرار التكتيكي، واالستراتيجي للمنظمة.

عالجة ) .3
ُ
 (:Processingامل

نفذ، وتحافظ على آلية اللتقاط، وتخزين 
ُ
نظم، وت

ُ
هي أداة ت

لومات، وفرز تلك املعلومات التي تم جمعها، وتخزينها في قاعدة املع
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للبيانات بحيث يسهل من خاللها تدقيق، ومعالجة هذه املعلومات 

 & Nikolaos)املصنفة في نسق إلكتروني ُمنظم إلى معارف وذكاء )

Evangelia, 2012. 
 

 ( االنجراف االستراتيجيStrategic Drift) 

( 1988االستراتيجي ألول مرة في عام ) تم تقديم مفهوم االنجراف

، والذي جادَل ابتداًء من مفهوم التزايد املنطقي Johnsonمن قبل 

بأن املديرين يبنون مخاوفهم من املحفزات الخارجية، وفهمهم 

للبيئة بناًء على وجهة نظر متجانسة، ومستقرة إلى حد ما 

(Johnson, Scholes & Whittington, 2008)إنها تميل ، وبالتالي ف

 على وجهة 
ً
، واعتمادا

ً
إلى ضبط استراتيجية املنظمة تدريجيا

نظرهم املسبقة دون وعي ُمسبق، قد ينحرف مسار التطور 

االستراتيجي هذا في نهاية املطاف عن مسار تنمية البيئة، مما يؤدي 

 (.Joseph & Cox, 2015باملنظمة إلى وضع االنجراف االستراتيجي )

( 
ً
( بتنقيح مفهومِه لالنجراف Johnsonبعدها قام أيضا

االستراتيجي ِباعتباره الفشل التدريجي لالستراتيجيات الحالية في 

معالجة الوضع التنافس ي للُمنظمة، ومع ذلك، ومع مرور الوقت 

إذا استمر االنجراف االستراتيجي فستظهر أعراض واضحة منها: 

سبة ة بالنتراجع األداء املالي، وخسارة املنظمة لحصتها السوقي

 (.Johnson, et. al., 2008للمنافسين، وانخفاض في سعر السهم )

االنجراف االستراتيجي هو أن  (Maosa, 2015)أشارت دراسة 

انخفاض تدريجي للعمل التنافس ي ينتج عنه فشل املنظمة في 

اإلقرار بالتغُيرات في بيئة األعمال، واالستجابة لها، وهذا ما يؤدي 

 ، واالنتاجية.إلى انخفاض األداء

االنجراف االستراتيجي بأنُه  Zafirova (2014)وكما وضح 

امليل في استراتيجيات التطوير التدريجي على أساس التأثيرات 

التاريخية، والثقافية للمنظمات، والتي ال تنجح في أن تكون في 

خطوة مع البيئة املتغيرة، األمر الذي يؤدي إلى حدوث أزمة 

ا، هتنظيمية، وغالًبا ما يتبعه اضمحالل لتلك املنظمات، أو إفالس

ملفهوم االنجراف االستراتيجي بانُه  (Lee, 2015)أشارت دراسة و 

حالة االختالل، وعدم التكافؤ بين االختالفات االستراتيجية 

 
ً
لتطوير  للمنظمة، والتغيرات البيئية، وأن ُهناك ميال

االستراتيجيات القائمة من قبل قادة هذه املنظمات بشكل تدريجي 

يرة دة، ولكنها تفشل في الحفاظ على وتعلى التاريخ، والثقافة السائ

 النجاح مع إعداد األعمال املتغيرة.

االنجراف االستراتيجي بأنُه التآكل   Gajere (2018)وبينت دراسة

التدريجي لتكتيكيات، واستراتيجيات املنظمة، و بأنُه النقطة 

الضيقة التي ستصل إليها تلك املنظمات إذا ما التزمت 

 تيكاتها الحالية دون أي إعادة تقييم ملواكبةباستراتيجياتها، وتك

 االتجاهات الحالية في ظل بيئة تنافسية شديدة التعقيد.

حالة االنجراف  بأن حدوث Troy (2015)أشارت دراسة 

االستراتيجي في املنظمات يرجع إلى سببين ُمهمين، األول هو بيئة 

قر إلى تخارجية معقدة، وديناميكية بشكل متزايد، والثاني قائد يف

دخلت على استراتيجيات العمل 
ُ
الخيال إلدراك أن التعديالت التي أ

لم تُعد قادرة على متابعة التغييرات البيئية، والتطورات املتسارعة 

 في بيئة االعمال ذات املنافسة الحادة.

مما تقدم أعاله يتبين أن ظهور مفهوم االنجراف 

 بالقصور الواضح لقا
ً
ي دة املنظمات فاالستراتيجي ُمرتبط جدا

التعامل الجاد مع التطورات املستمرة للبيئة املنافسة، وفشلهم في 

تحليل البيئة املحيطة، واالعتماد على استراتيجيات، وأنظمة لم 

 عن 
ً
تعد تالئم والتقدم الهائل في بيئة املنافسة الحالية فضال

 القصور في الثقافة الداخلية ملنظماتهم.

االستراتيجي تمر فيها املنظمات  ( مراحل لالنجراف4هناك )

(، حيث تبدأ باملرحلة Horn, 2004)-Segalكما فسرتها دراسة 

ألعمال املنظمة بناًء على االعتماد  االولى، وهو التغيير التدريجي

على نجاحات املاض ي، وفي املرحلة الثانية تنتقل املنظمة الى حالة 

االنجراف االستراتيجي؛ وذلك لعدم قيامها بإصالح التحيز تجاه 

 عن عدم مواكبة التغُيرات 
ً
اعتماد نجاحات املاض ي، فضال

اء، راجع االداملتسارعة في البيئة الخارجية لها، وهذا يؤدي إلى ت

والفشل, وفي املرحلة الثالثة، وهي مرحلة التقلب، وعدم االستقرار 

تميل املنظمة الى مزيد من االنخفاض في األداء، وانخفاض الثقة 

باإلدارة العليا املتمثلة باملدير، وفي املرحلة الرابعة تصبح املنظمة 

، ولكنها تفشل ب
ً
 تحاول التغيير، والنهوض مجددا

ً
لك ذعاجزة جدا

مما يؤدي بها الى حالة االنجراف االستراتيجي، وبالتالي االضمحالل، 

تم تلخيص مراحل االنجراف االستراتيجي في الشكل رقم والتالش ي. 

 ( املوضح أدناه:2-5)
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 ( مراحل االنجراف االستراتيجي. املصدر: دراسة3الشكل )
(Segal-Horn, S. (2004) The Modern Roots of Strategic 

Management, European Business Journal, Vol. 16, 

No 4, pp. 133-142.) 
 

 :أبعاد االنجراف االستراتيجي

 (:Leadership Trapفخ القيادة ) .1

فخ القيادة أنه افتقار  Lucero & Ocampo 2019فسرت دراسة 

قادة املنظمة إلى الالمركزية في عملية صياغة االستراتيجية، 

والتفرد في صنع القرار؛ والذي سيؤدي إلى بناء استراتيجيات وفق 

 عن تفضيالت السوق واحتياجاته، وما 
ً
تفضيالتهم الفردية بعيدا

 يصاحبه من تغيرات مستمرة.

 (:Structural Memories Trap) فخ الذكريات الهيكلية .2

حتفاظ بمعارفها، هي الوسائل التي تستخدمها املنظمات لل 

 في وقتها املاض ي، 
ً
واستراتيجياتها السابقة التي حققت نجاحا

وإعادة استخدامها في املستقبل بدون دراية، أو دراسة لحجم 

التطور الهائل في بيئة املنظمة الخارجية مما يؤدي بهم الى حالة 

 (De Cuffa, Kraemer & Steil, 2020).شل االنجراف، والف
 

 (:Wrong Representativeness Trapفخ التمثيل الخاطئ ) .3

املنظمات التي تعتمد على قسم من أقسامها الوظيفية 

قسام أ بقيةوجعله يمثل  يعتبر)النجم( لديهم، بمعنى األفضل،

تلك املنظمة ويجب أن تحذو حذوه، تقع في فخ التمثيل الخاطئ، 

فعلى سبيل املثال كيف يمثل قسم التسويق في منظمة ما، جميع 

األقسام االدارية االخرى؛ فلكل قسم وظيفي أهدافه وغاياته 

ل انحياز متجذر في امليواستراتيجية أعمال خاص به، وبالتالي هو 

 ,Hill & Jonesغيرة إلى مجموعة كبيرة )إلى التعميم من عينة ص

2013.) 

 ( رأس املال السياس ي املنظميOrganizational Political 

Capital) 

 ُعقود 
ُ
يرجع دخول كلمة السياسة في دراسات علم اإلدارة ُمنذ

طويلة، ومنذ ذلك الحين ظهرت الكثير من الدراسات التي تتحدث 

وعلى أنها وسيلة لتحقيق عن أهمية السياسة في إدارة االعمال، 

 Mintzberg &) غايات املنظمة، وحل للنزاعات بين الجماعات

, 2005Lampel.) 

ركز االستخدام املبكر ملفهوم رأس املال السياس ي في 

املنظمات على املوارد االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية 

املتاحة لألفراد، واملجموعات ملمارسة السلطة بشكل مختلف في 

 (.Ocasio, 2002املنظمات )

( إلى رأس املال السياس ي املنظمي 2012وكما أشار صالح )

بأنُه مجموعة من االنشطة الشخصية، وغير رسمية، والتي تتم 

 بشكل غير ُمعلن، وتهدف إلى اكتساب نفوذ شخص ي، أو 
ً
احيانا

تعزيز املوقف الفردي ُبغية تحقيق غايات شخصية، أو جماعية 

غة الحوار، داخل الكيانات 
ُ
االجتماعية عبر استخدام ل

 والدبلوماسية، والذكاء.

وفي واحدة من أحدث الدراسات لرأس املال السياس ي 

ل من 
ُ
( (Ocasio, Pozner & Milner, 2020املنظمي قدم مفهومُه ك

مجموعة متنوعة من املوارد االقتصادية، واالجتماعية، بأنُه 

ت للتأثير على القرارات والثقافية املتاحة لألفراد، واملجموعا

منظور 
َ
االستراتيجية، واإلجراءات، والنتائج التنظيمية، وبأنُه ك

 .يمكن أن ُيوحد لفهم القوة، والسلطة في املنظمات

أن رأس املال  Du & Girma (2010أشارت دراسة )

نظمات بطرق مختلفة؛ 
ُ
السياس ي املنظمي ُمهم كونُه ُيسهل أداء امل

نظ
ُ
مات اليوم نشر أنواع مختلفة من رأس املال لذلك تحاول تلك امل

السياس ي لغاية كسب املوارد بفعالية من البيئات املحيطة بها، كما 

أن أحد األبعاد املحتملة التي يمكن أن تخفف من استغالل املنافع 

املختلفة هو رأس املال السياس ي املنظمي، والذي ُيمثل يد العون 

 Vanرد، وكما بينت دراسة للمنظمات في الوصول إلى أفضل املوا

Zuydam (2014)  ،أن لرأس املال السياس ي الدور الهام في أداء

 ونجاح املنظمات، وتعزيز عمليات االبتكار للمنتج، والعملية.

ُيمثل التخطيط، وتحديد األولويات العناصر األساسية 

ِسَر على أنه َمورد يمنح 
ُ
لرأس املال السياس ي املنظمي، والذي ف

القدرة على التعبير عن مصلحة مشتركة، والتأثير على  املجتمعات

 يشمل مجموعة من 
ُ
عملية صنع القرار االستراتيجي، حيث

العمليات التي تؤدي إلى التعبير عن مصلحة مشتركة، وتشكيل 
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أهداف مشتركة، واإلجراءات التي تعمل من خاللها الجهات 

وارد املالفاعلة مًعا لتقديم مطالبات بشأن الحصول على أفضل 

Brown, Frost,Van Dijk & Rainnie, 2013)-(McDonald, Kirk. 

رأس املال السياس ي  انمما تقدم ذكره يصف الباحث

بأنُه مجموعة السمات، والخصائص التي يتميز بها افراد  املنظمي

معينين من قدرتهم على املساومة، والوصول إلى التفاهمات 

الواقعية مع اصحاب املصالح املختلفين، والوصول إلى املوارد، 

وتوظيفها بأفضل وجه، وتحقيق االهداف املشتركة التي لها األثر 

لتنظيمي على مستوى االيجابي في النجاح االستراتيجي، وا

 منظماتهم.
 

 :أبعاد رأس املال السياس ي املنظمي

 (:Seeking of Resourcesالبحث عن املوارد ) .1

املوارد هي اللبنات األساسية ألي منظمة، ويتم استخدام املوارد 

كمصطلح عام لتشمل ثالثة بنى رئيسية هي املوارد، والقدرات، 

مختلف في أدبيات اإلدارة والكفاءات، والتي تم تحديدها بشكل 

االستراتيجية، فاملوارد هي مخزونات من العوامل املتاحة التي 

 & Ma, Ding)تملكها، أو تسيطر عليها املنظمة، وأكدت دراسة

Yuan, 2016)   ،أَن من الوسائل املهمة للبحث عن املوارد

والحصول عليها هو امتالك املنظمات مِلديرين ذوي عقلية 

الذي يساعد منظماتهم في تأمين املوارد من بيئاتها سياسية، األمر 

املؤسسية، وبالتالي العمل بمثابة يد العون في الوصول بشكل 

 أفضل إلى املوارد من بيئة االعمال املحيطة.
 

 (:Reduction of Uncertaintyالحد من الالتأكد ) .2

 Latan, Jabbour, de Sousa, Wamba & Shahbazبينت دراسة 

أن امتالك املنظمات لصناع قرار لديهم الخبرة، واملهارة  (2018)

الكافية الستشعار الدوافع الخفية وراء سلوك املنافسين، والتنبؤ 

بها، هي واحدة من الوسائل املهمة في الحد من حاالت الالتأكد التي 

 تعيشها تلك املنظمات.

شتركة ) .3
ُ
 Attainment of the Commonتحقيق األهداف امل

Goals:) 

ل من 
ُ
 Sheehan, De Cieri, Cooper & Brookفسرت دراسة ك

تحقيق األهداف املشتركة من منظور املهارة السياسية  (2016)

)أحد أوجه رأس املال السياس ي املنظمي( بأنُه تمتع الفرد بأسلوب 

شخص ي غير مرئي يتمكن من خالله في إقناع االخرين، وتكييف 

تطلبُه الحالة
َ
 ملا ت

ً
دود للحصول على ما يناسبهم من ر  سلوكهم وفقا

 فعل االخرين، والوصول الى غاية مشتركة.
 

 عرض نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار فرضياتها

بقت هذه الدراسة في البنوك التجارية األردنية في مدينة عّمان، 
ُ
ط

( بنك تجاري، وتألف مجتمع الدراسة من 13والبالغ عددها )

 من جميع (745)
ً
املوظفين في مختلف املستويات اإلدارية  فردا

الثالثة، واعتمدت أسلوب العينة العشوائية الطبقية التناسبية، 

(، وهي عينة ممثلة ملجتمعها ويمكن 254بلغ عدد العينة ) حيث

سيتم و  (،(Sekaran & Bougie, 2016تعميم نتائجها بحسب 

 استعراض نتائج التحليل اإلحصائي لردود األعضاء في وحدة

التحليل على املتغيرات التي تم اعتمادها من خالل عرض املؤشرات 

اإلحصائية األولية الستجاباتهم من خالل املتوسط واالنحرافات 

املعيارية لجميع متغيرات الدراسة واألهمية النسبية ، كما هو 

 موضح في الجداول التالية:

 

 إجابات عينة الدراسة على مستوى الذكاء التنافس ي، واالنجراف االستراتيجي، و رأس املال السياس ي املنظمي. (1الجدول )

 الترتيب املستوى  tقيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي عادبواألاملتغيرات 

 1 مرتفع 297.29 0.22 4.67 الوعي التنظيمي

 2 مرتفع 261.67 0.25 4.59 العملية

 3 مرتفع 301.81 0.22 4.59 املعالجة

 4 مرتفع 286.42 0.23 4.64 الذكاء التنافس ي

 1 مرتفع 43.92 0.39 4.19 فخ القيادة

 2 مرتفع 79.70 0.25 4.40 فخ الذكريات الهيكلية

 3 مرتفع 40.81 0.37 4.07 فخ التمثيل الخاطئ
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 4 مرتفع 54.81 0.33 4.22 االنجراف االستراتيجي

 1 مرتفع 279.35 0.24 4.61 املوارد البحث عن

 2 مرتفع 221.90 0.29 4.51 الحد من الالتاكد

 3 مرتفع 343.86 0.20 4.72 تحقيق االهداف  املشتركة

 4 مرتفع 281.70 0.24 4.61 رأس املال السياس ي املنظمي

باملجمل في ( أن أبعاد الذكاء التنافس ي 1ظهرت نتائج الجدول )أ

ينت بالبنوك التجارية األردنية في مدينة عمان مرتفعة املستوى، و 

النتائج حصول بعد "الوعي التنظيمي" املستوى األعلى من بين 

االبعاد الثالثة، وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال تبين انها 

وجاءت نتيجة هذا االرتفاع كون البنوك التجارية (، 4.67بلغت )

توفير الفهم السليم ملمارسة العمليات االساسية، تمة في كانت مه

 عن دعمهم ممارسات انشطة الذكاء التنافس ي.
ً
 فضال

 أن أبعاد االنجراف االستراتيجي باملجمل 
ً
وبينت نتائج التحليل أيضا

العام في البنوك التجارية األردنية في مدينة عمان مرتفعة املستوى 

ت النتائج حصول بعد فخ وجدمن وجهة نظر افراد العينة، و 

الذكريات الهيكلية على املستوى االول من بين االبعاد الثالثة 

(، 4.40وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمجال تبين انها بلغت )

فسر أن البنوك التجارية كانت تعتمد على 
ُ
وهذه النتيجة ت

سياسات واستراتيجيات ومعارف قديمة لم تعد تجني ثمارها 

لهائلة في بيئة اليوم، وضرورة تطوير سياسات العمل والتغيرات ا

 املتبعة.

فسرت نتائج التحليل االحصائي بأن أبعاد رأس املال كذلك و 

السياس ي املنظمي باملجمل في البنوك التجارية األردنية في مدينة 

وحصول ُبعد )تحقيق األهداف املشتركة( عمان مرتفعة املستوى، 

االبعاد الثالثة االخرى، وباستعراض على املستوى االول من بين 

(، وهذا ما يؤكد 4.72قيمة الدرجة الكلية للمجال يتبين انها بلغت )

أن البنوك التجارية األردنية كانت تبني عالقاتها على أساس 

االحترام املتبادل، وكانت تجيد التعامل مع مختلف اصحاب 

 املصالح سواًء كانوا داخليين أو خارجيين.

  الفرضياتاختبار 

 ئيأشارت نتائج التحليل اإلحصااالولى  الرئيسةاختبار الفرضية 

 االولى )فرضية التأثير( وهي " الرئيسةإلى رفض فرضية الدراسة 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافس ي على االنجراف 

في البنوك التجارية االردنية في  )α<0.05)االستراتيجي عند مستوى 

وبالتالي فأن الذكاء التنافس ي ال يؤثر في االنجراف "، عمان

ثير ن عالقة التأأوهذا يعني ، االستراتيجي من الناحية االحصائية

ذا ازداد إ نهأبين املتغير املستقل على التابع كانت عكسية بمعنى 

الذكاء التنافس ي قل االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية 

ن نتائج اختبار الفرضية االولى مع ( يبي2األردنية، والجدول )

 الفرضيات الفرعية:
 

 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة االولى وفرضياتها الفرعية2الجدول )

 اتجاه التأثير الفرضية

قيمة 

معامالت 

 التأثير

 tقيمة 
Sig  مستوى

 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 
2R 

معامل التحديد 

 املعدل

H1 0.961 0.961 0.060 1.885- 0.027- االنجراف االستراتيجي ˂--- الذكاء التنافس ي 

1H1. 0.037 0.051 0.235 1.188- 0.108- فخ القيادة ˂--- الوعي التنظيمي 

2H1. 0.038 0.052 0.098 1.657- 0.189- فخ الذكريات الهيكلية ˂--- الوعي التنظيمي 

3H1. 0.069 0.083 0.649 0.455- 0.037- فخ التمثيل الخاطئ ˂--- الوعي التنظيمي 

4H1. 0.037 0.051 0.092 1.687- 0.145- فخ القيادة ˂--- العملية 

5H1. 0.038 0.052 0.889 0.140- 0.014- فخ الذكريات الهيكلية ˂--- العملية 

6H1. 0.069 0.083 0.021 2.323- 0.199- فخ التمثيل الخاطئ ˂--- العملية 

7H1. 0.037 0.051 0.649 0.455- 0.037- فخ القيادة ˂--- املعالجة 

8H1. 0.038 0.052 0.202 1.276- 0.112- فخ الذكريات الهيكلية ˂--- املعالجة 

9H1. 0.069 0.083 0.043 2.027- 0.162- فخ التمثيل الخاطئ ˂--- املعالجة 
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نبثقة  Smart PLS 3نتائج برمجية  (4الشكل )

ُ
نموذج التركيب البنائي الهيكلي الختبار الفرضية االولى والفرضيات الفرعية امل

 عنها

رضية نتائج اختبار الفأظهرت اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: 

ضية الثانية )فر  الرئيسةالثانية قبول فرضية الدراسة  الرئيسة

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء التنافس ي على  التأثير( وهي "

( في البنوك α<0.05)عند مستوى  راس املال السياس ي املنظمي

س ي ن متغير الذكاء التنافإ" وبالتالي ف التجارية االردنية في عمان

، وهذا يدل على من الناحية االحصائية س املال السياس يأيؤثر في ر 

أن البنوك التجارية األردنية تدرك القيمة الفذة للذكاء التنافس ي 

ان من كمفي القدرة على تحييد حاالت الالتأكد، وتقليلها قدر اإل 

خالل توفير الفهم الكافي آللية عمل البنك، واالستعانة بأساليب 

تقنية في جمع البيانات عن املنافسين املحتملين، ومعالجتها إلى 

 متخصصة. معلومات ومعارف

رضية نتائج اختبار الف فسرتاختبار الفرضية الرئيسة الثالثة: 

رضية الثالثة )ف الرئيسةالثالثة قبول فرضية الدراسة  الرئيسة

 س املال السياس يار يوجد أثر ذو داللة إحصائية ل التأثير( وهي "

في  )α<0.05)على االنجراف االستراتيجي عند مستوى  املنظمي

غير راس ن متأ"، وبالتالي نعتبر  دنية في عمانألر البنوك التجارية ا

املال السياس ي يؤثر في االنجراف االستراتيجي من الناحية 

االحصائية، وهذا يدل على أن رأس املال السياس ي املنظمي لُه 

 من خالل الدور املهم في الحد من حاالت االنجراف االستراتيجي

وتعزيزها، والعمل على تحييد حاالت الالتأكد جذب املوارد املهمة 

مكان في ظل بيئة معقدة الثابت الوحيد فيها هو التغيير، قدر اإل 

 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية والثالثة:3ويبين الجدول )

 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية والثالثة3جدول )

 اتجاه التأثير الفرضية
معامالت قيمة 

 التأثير
 tقيمة 

Sig 

مستوى 

 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 
2R 

معامل التحديد 

 املعدل

H2 0.184 0.188 0.000 5.34 0.433 راس املال السياس ي ˂--- الذكاء التنافس ي 

H3 0.166 0.174 0.000 -7.46 0.417 - االنجراف االستراتيجي ˂--- راس املال السياس ي 
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 Smart PLS 3نتائج اختبار الفرضية الثانية والثالثة من خالل مخرجات برمجية  (5الشكل )
 

ضية نتائج اختبار الفر  فسرتاختبار الفرضية الرئيسة الرابعة: 

يث حالرابعة،  الرئيسةالرابعة قبول فرضية الدراسة  الرئيسة

افس ي ثر للذكاء التنيتوسط رأس املال السياس ي املنظمي عالقة األ

في البنوك  )α<0.05)على االنجراف االستراتيجي عند مستوى 

، التجارية االردنية في مدينة عّم 
ً
ان وأن مقدار التأثير كان جزئيا

أن رأس املال السياس ي املنظمي لعب الدور الوسيط  علىوهذا يدل 

 في العالقة بين الذكاء التنافس ي واالنجراف االستراتيجي، وأن لهُ 

األثر االيجابي الفاعل في تدعيم وتفعيل العالقة بين هذه املتغيرات 

من خالل االستثمار في ذكاء، ومهارات قادة البنوك التجارية التي 

تتكون من مزيج من الدهاء السياس ي، والحنكة اإلدارية والتي هي 

بمثابة سالح للمناورة في كسب املوارد املهمة، والتخصيص العادل 

 يجابي في الحد من حالة االنجراف االستراتيجي،ي األثر اإل لها وبالتال

 الرابعة: الرئيسة( نتائج اختبار الفرضية 4ويبين الجدول )

 الرابعة الرئيسة( نتائج اختبار الفرضية 4الجدول )

 مسارات التأثيرات
طبيعة 

 التأثير

 التأثير غير املباشر قيم التأثيرات
التأثير 

 الكلي

لنسبة   VAFمؤشر

 التأثير

قيمة 

  التأثير

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 التأثير

مستوى 

 الداللة

نسبة 

 التأثير

طبيعة 

 التأثير

 جزئي 44.44 -0.027 - - 0.000 0.438 مباشر راس املال السياس ي ˂---الذكاء التنافس ي 

 - - 0.138 - 0.025  مباشر االنجراف االستراتيجي ˂---راس املال السياس ي

-  مباشر االنجراف االستراتيجي ˂---الذكاء التنافس ي  0.015  0.382 - - 

0. -0.012 - - غير مباشر االنجراف االستراتيجي ˂---الذكاء التنافس ي  038 

 

 

 

 

 

 فخ القيادة

 فخ الذكريات الهيكلية

 فخ التمثيل الخاطيء

تحقيق االهداف 

 المشتركة

الحد من 

 الالتأكد

البحث عن 

 الموارد

 الوعي التنظيمي

 العملية

 المعالجة



 الدور الوسيط لرأس املال السياس ي املنظمي في أثر الذكاء التنافس ي على االنجراف االستراتيجي

 ياسر ابراهيم مراد  أحمد علي صالح
 

 

 

-148- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Smart PLS 3نتائج اختبار الفرضية الرابعة من خالل مخرجات برمجية  (6الشكل )

 

 مناقشة النتائج والتوصيات ومقترحات لدراسات مستقبلية 

 مناقشة النتائج 

هدفت الدراسة الحالية إلى توضيح الدور الوسيط لرأس املال 

في أثر الذكاء التنافس ي على االنجراف  السياس ي املنظمي

االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية في مدينة ّعمان، وتوصلت 

أن أبعاد الذكاء التنافس ي  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

وهذا يدل على أن البنوك  ،بشكل عام كانت مرتفعة املستوى 

درة على متابعة التجارية لديها مستوى عالي من الذكاء، والق

منافسيهم بفعالية عالية في ظل املنافسة الشديدة في البيئة 

 ن عالقة التأثير بين املتغير املستقلأحيث يالحظ املحيطة بهم، 

على التابع كانت عكسية بمعنى انه اذا ازداد الذكاء التنافس ي قل 

ة مع وتتفق هذه النتيج االنجراف االستراتيجي للبنوك التجارية،

( التي بينت بأن استخدام الذكاء التنافس ي في Tolla, 2019) دراسة

خصائص القرار االستراتيجي يسهم بشكل كبير في نجاح عملية 

 صنع القرار االستراتيجي.

 

كما اظهرت النتائج أن أبعاد االنجراف االستراتيجي كانت مرتفعة 

املستوى، وهذا يعني أن البنوك التجارية كانت تعاني من وجود 

االنجراف االستراتيجي لديها، وبحاجة إلى إجراء تعديالت  حالة

 لخط جوهرية في سياسة، واستراتيجيات تلك البنوك
ً
ر تالفيا

ة وهذه النتيج التالش ي واالضمحالل والخروج من أطار املنافسة،

التي أوصت بضرورة أن يقوم  (Maosa, 2015)تتفق مع دراسة 

بيئة إجراء تحليل مناسب للفريق إدارة البنوك التجارية في كينيا ب

املحيطة بهم حتى يتمكنوا من اكتشاف التغييرات املفاجأة، 

واالستجابة لها من خالل إجراء التعديالت االستراتيجية الالزمة، 

 عن أهمية وجود قيادة فعالة قادرة على اإل 
ً
ستجابة فضال

للمتغيرات السريعة من أجل الحد من حالة الالتأكد وتحسين أداء 

 ة البنك.وسياس

وكذلك بينت نتائج الدراسة أن أبعاد رأس املال السياس ي املنظمي 

، كانت مرتفعة املستوى 
ً
 وهذا يبين أن البنوك التجارية كانت أيضا

تمتلك رأس املال السياس ي املنظمي، وما يصاحبه من خلق 

للتفاهمات الواقعية، وجذب املوارد املهمة، وتحقيق األهداف 
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والغايات على الصعيد الشخص ي واملشترك، وبالتالي تتفق هذه 

بأن لرأس املال  (Van Zuydam, 2014)النتيجة مع دراسة 

 السياس ي دور 
ً
 هام ا

ً
في أداء، ونجاح املنظمات، وتعزيز عمليات  ا

 االبتكار للمنتج، والعملية.

ومن خالل النتائج املتحققة أعاله فقد لعب رأس املال السياس ي 

ي دور الوسيط وبشكل جزئي في أثر الذكاء التنافس ي على املنظم

َعل العالقة بينهما.
َ
 االنجراف االستراتيجي، وف

 التوصيات 

تعزيز االهتمام بالذكاء التنافس ي في البنوك التجارية األردنية ملا  .1

أثر ايجابي في الحد من حاالت الالتأكد الكثيرة الحصول لُه من 

 البنوك.في البيئة الخارجية املحيطة ب

العمل على تطوير القدرة في الحد من حاالت االنجراف  .2

االستراتيجي من خالل التحليل االستباقي للبيئة الخارجية في 

البنوك التجارية، والتنوع والتحديث املستمر في استراتيجيات 

البنك التنافسية في ظل التغييرات البيئية املتسارعة في عالم 

 االعمال اليوم.

لذكاء التنافس ي في البنوك التجارية، فاألدوات تعزيز ودعم ا .3

التقنية املستخدمة في الذكاء التنافس ي غير كافية لوحدها، ما 

يجابا أال وهو إلم يكن هناك دور فعال ومؤثر يكمل العالقة 

رأس املال السياس ي املنظمي للحد بصورة أكثر فعالية من حالة 

 ية.الدراسة الحالاالنجراف االستراتيجي، وهذا ما أكدته نتائج 

 دارية الرفيعة فيصحاب املناصب اإل أتطوير وتدعيم القادة و  .4

البنوك التجارية األردنية من خالل عقد ورش تدريبية دورية 

عنى بتطوير القدرات اإلدارية والحس القيادي في 
ُ
خاصة لهم ت

التعامل مع األزمات، والحاالت الطارئة ومن أهمها حالة 

 االنجراف االستراتيجي.

استثمار العالقة بين رأس املال السياس ي املنظمي، والذكاء  .5

التنافس ي ملا لها من دور فعال وايجابي في الحد، وتقليل 

 مستوى االنجراف االستراتيجي في البنوك التجارية األردنية.

 مقترحات للدراسات املستقبلية 

اختبار رأس املال السياس ي املنظمي، والذكاء التنافس ي،  .1

خرى، وقابلة للقياس.واالنجراف ا
ُ
 الستراتيجي بأبعاد حديثة أ

عمل دراسات تتناول أثر الذكاء التنافس ي مع متغيرات أخرى  .2

دام، داء املستغير التي تناولناها في الدراسة الحالية، مثل األ 

 بداع اإلداري.واإل 

متابعة البحث والتقص ي عن ما هو االنجراف االستراتيجي،  .3

من هذه الحالة الخطرة  واسباب حدوثُه، وكيفية الحد

 مع ندرة الدراسات العربية فيه.
ً
 خصوصا

التوسع في البحث عن مضامين جديدة تخص رأس املال  .4

 مع ندرة الدراسات العربية أن 
ً
السياس ي املنظمي، وخصوصا

 وجدت حول هذا املوضوع املهم.
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