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 :خلص امل
ذلك دور الذكاء املنظمي في تحسين و لى أثر التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية، هدفت هذه الدراسة التعرف إ

 
أ
وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة املكونة من  هاتم تصميممن خالل إستبانة  ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ثر.األ

. وقد بلغ عدد اإلس13والوسطى في البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها ) األفراد العاملين في املستويات اإلدارية العليا
ً
( 383تبانات املوزعة )( بنكا

وجود أثر معنوي للتوجهات االستراتيجية أظهرت أهم نتائج الدراسة ( إستبانة. و 315استبانة، في حين بلغ عدد االستبانات املستردة والصالحة للتحليل )

اسة إلى أن الذكاء املنظمي يؤدي إلى تحسين أثر بداللة أبعادها في إدارة األزمات بداللة أبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية، كما توصلت الدر 

 التوجهات االستراتيجية بأبعادها في إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنية.

 .األردنية البنوك التجارية ؛الذكاء املنظمي ؛إدارة األزمات ؛التوجهات االستراتيجيةالكلمات املفتاحية: 

 

 :للدراسةإلطار العام ا
  :املقدمة

ر الحاصل في بيئة األعمال، واالستجابة ملا لعد التوجه االستراتيجي من املهام األساسية ملظمات األعمال، وذلك ليأ  حاق بركب التقدم والتطور والتغي

ي للمنظمة وخصائصها الداخلية يتطلبه من تخطيط مستمر للمنظمات للتكيف معها وتوجيهها، فالتوجه االستراتيجي، هو الذي يرسم الوضع املستقبل

وقد كان نتيجة ذلك . (Maroa & Muturi, 2015, 498) من جانب آخر للعمل على بناء تميز داخليمن جانب، وآلية تفاعلها مع عناصر بيئتها الخارجية 

مع األحداث والتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة. إذ أن ازداد االهتمام بالتخطيط االستراتيجي، والذي يعد من األدوات الفعالة في مواجهة األزمات والتكيف 

صة أنه يعزز من قدرة املنظمات على االستفادة من عناصر قوتها الداخلية، وتجنب التهديدات الخارجية، وتضعها في موضع تحدث فيه األزمات فر 

 (.295، 2017للتغيير نحو األفضل )جعفر، 

لتي تتسم بأعلى درجات الفاعلية والذكاء لدعم عملية اتخاذ القرارات، والوصول إلى أهدافها، وتعزيز كما ازداد اهتمام املنظمات بتبني العمليات ا

"الذكاء  قدرتها على التعامل مع التحديات والصعوبات والتطورات التي تتعرض لها املنظمة سواء من بيئتها الداخلية أو الخارجية، وهو ما يعرف بـ

 املنظمي".  

  :وتساؤالتها اسةمشكلة الدر 

أثير، وقد كان ملمارسة هذه البنوك  -تواجه البنوك التجارية األردنية شأنها شأن أي كيان أو منظمة في الدولة  أزمات متعددة ومتباينة في الحدة والت

 وتغيرات مستمرة، وحدة في املنافسة، إلى تزايد احتمالية مواجهتها لألزم
ً
ات التي تهدد قدرتها على تحقيق أهدافها أنشطتها وأعمالها في بيئة تشهد أحداثا
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 على فرص بقائها ونموها واستمرارها.
ً
جابة عن تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة اإل لذلك  واستمراريتها في مزاولة أنشطتها وأعمالها، مما ينعكس سلبا

 األسئلة اآلتية:

 األردنية؟ات في البنوك التجارية ما أثر التوجهات االستراتيجية في إدارة األزم .1

 ؟أثر التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية أثرما دور الذكاء املنظمي في تحسين  .2

  :أهمية الدراسة

البنوك التجارية األردنية من اإلستراتيجية في إدارة االزمات في أثر التوجهات ترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها من الدراسات االولى التي تناولت 

كما ترجع أهميتها من أهمية املواضيع التي تتناولها، حيث تعد التوجهات االستراتيجية من األدوات الفعالة في  .خالل الذكاء املنظمي كمتغير معدل

، واملنطقة العربية خ
ً
 من تحديات مواجهة األزمات والتكيف مع األحداث والتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة، كما أن ما تشهده الساحة العاملية عامة

ً
اصة

  .على املنظمات ممارسة الذكاء املنظمي من خالل توظيف أقص ى إمكانياتها لزيادة فاعليتها وكفاءتها ونجاحها في إدارة اإلزمات وأزمات، يستدعي

  :اسةر أهداف الد

 )التوجه التحليلي، التوجه التعرض ي، التوجه الريادي، التوجه نحوالتوجهات االستراتيجية قياس أثر بشكل رئيس إلى تهدف هذه الدراسة 

 ذلك األثر. في تحسين  الذكاء املنظميدور قياس ، و في البنوك التجارية األردنيةفي إدارة األزمات  السوق، والتوجه التفاعلي(

  :فرضيات الدراسة

H01 : معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (P≤ 0.05)  التوجه التحليلي، التوجه التعرض يبداللة أبعادها )للتوجهات االستراتيجية ،

، االستعداد / الوقاية، اكتشاف إشارات االنذاربداللة أبعادها مجتمعة )إدارة األزمات  في (التوجه الريادي، التوجه نحو السوق، التوجه التفاعلي

 .التجارية األردنية ( في البنوكالتعلم، استعادة النشاط، احتواء االضرار

 H02 : التوجه التحليلي، التوجه التعرض ي، التوجه الريادي، التوجه نحو )بأبعادها التوجهات االستراتيجية أثر يؤدي الذكاء املنظمي إلى تحسين ال

 في البنوك التجارية األردنية.  بأبعادها مجتمعة إدارة األزمات في ( السوق، التوجه التفاعلي

  :أنموذج الدراسة

والشكل التالي ، ي لدراسة عالقات متغيرات الدراسةاألنموذج التال الدراسة تل إلى أهدافها املحددة فقد اعتمدلتحقيق غرض الدراسة والوصو 

 يبين أنموذج الدراسة املقترح:

 
 الدراسة(: أنموذج 1شكل )
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 :الدراسات السابقة

: هدفت هذه تحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة(، بعنوان: "الثقافة التنظيمية وتأثيرها في 2019دراسة عبد الرزاق، عباس وأحمد )

رة التعليم العالي الدراسة إلى تحديد طبيعة العالقة االرتباطية والتأثيرية بين مكونات الثقافة التنظيمية بأبعادها والتوجه االستراتيجي  في ديوان وزا

 والبحث العلمي العراقية. واستخدمت الدراسة الوسائل االحصائية

معامل االنحدار لقياس عالقات التأثير. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية وأثر معنوي بين الثقافة التنظيمية  كما استخدمت

يئة والتوجه االستراتيجي. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين الوزارة مستوى مخرجاتها بما يتالءم مع سوق العمل بعد إجراء عملية مسح وتحليل للب

 ة.، وتوجيه أنظار اإلدارات العليا في الوزارة إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية ألهميتها في تحديد التوجه االستراتيجي للوزار املحيطة بها

 في انعكاسات التوجه االستراتيجي بأبعاده )الرؤية، الرسالة، األهداف االستراتيجية، والقيم( على األداء املنظمي (2019دراسة سعد )بحثت 

اقية )مكتب املفتش العام( وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات  االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلىوذلك ب، في وزارة الدفاع العر

راتيجية في لل (2017دراسة الشيخ )وجاءت االستراتيجي واألداء املنظمي.  داللة معنوية بين التوجه إدارة األزمات بهيئة مياه تعرف على أثر اإلدارة االست

وتوصلت هج اإلحصائي للوصول إلى النتائج، ، وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التاريخي واملن2017 - 2008والية الخرطوم في الفترة 

 رة االستراتيجية وإدارة األزمات.الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدا

تعرف على درجة وضوح مفهومي التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمة من وجهة نظر لل (2017النعيمي )جاءت دراسة لسياق، وفي ذات ا

، وذلك الوزارة، ودور التخطيط االستراتيجي وفرق العمل في إدارة األزمات في اإلداريين العاملين في محافظات الشمال التابعة لوزارة الداخلية األردنية

لدى لدى أفراد وضوح مفهومي التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمة ، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع باالعتماد على املنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة

مرتفعة.عينة الدراسة،  )وقد تشابهت هذه النتائج مع نتائج  ووجود دور للتخطيط االستراتيجي في إدارة األزمة وبدرجة   ,Emeagwal & Aljuhmani)دراسة 

 على أداء البنوك.األمر الذي يجعلها تؤثر بصورة إيجابية عالقة قوية بين التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات وجود  والتي توصلت إلى 2017

، املعرفة في األداءهدفت إلى التعرف على الدور الوسيط للذكاء التنظيمي في أثر ممارسة عمليات إدارة فقد (، 2015 )دراسة املحاميدأما 

وجود أثر ملمارسة عمليات إدارة املعرفة في الذكاء التنظيمي، ووجود أثر للذكاء وتوصلت الدراسة إلى وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، 

 في أثر ممارسة عمليات إد
ً
 جزئيا

ً
 وسيطا

ً
، باإلضافة إلى أن الذكاء التنظيمي يلعب دورا . ارة املعرفة في األدالتنظيمي في األداء ، الجبوري)دراسة وتناولت اء

ضعف عالقة وتوصلت الدراسة إلى ، وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، اختبار العالقة بين القابليات االستراتيجية والذكاء التنظيمي (2014

 ي. االرتباط والتأثير بين القابليات االستراتيجية والذكاء التنظيم

 بـ )التوجه نحو السوق، والتوجه الريادي،   (Al Mamun et al., 2019)دراسةوهدفت 
ً
إلى استكشاف عالقة التوجهات االستراتيجية ممثلة

البحث في أثر التوجهات االستراتيجية على االبتكار بوجود القدرة االستيعابية كمتغير و بكل من القدرة االستيعابية واالبتكار،  والتوجه نحو العمالء(

االعتماد على املنهج الكمي، وتوصلت الدراسة إلى أن التوجهات االستراتيجية ، وذلك بوسيط في الشركات التصنيع الصغيرة واملتوسطة في الدول الناشئة

 في تأثير التوجهات االستراتيجية علىو بأبعادها لها تأثيرات إيجابية وهامة على االبتكار، 
ً
  االبتكار. أن القدرة االستيعابية تتوسط جزئيا

إلى مناقشة مدى تأثر املنظمات باالضطرابات واألزمات، وقدرتها الكامنة واالستراتيجيات املتبعة  (Koronis & Ponis, 2018) دراسةوهدفت 

بناء نموذج مفاهيمي مقترح يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تشكيل استراتيجية نحو بناء ثقافة املرونة وتطوير رأس املال و ، لضمان استدامتها

االستعداد وتوصلت الدراسة إلى أن ، االعتماد على املنهج االستقرائي من خالل مراجعة األدبيات السابقةوذلك باالجتماعي الداعم في املنظمات، 

 جديدوالقدرة على التكيف وقدرات التعلم تشكل الدوافع التنظيمية للمرونة واتجاًها  واالستجابة
ً
  إلدارة األزمات. ا

هدفت إلى اختبار أثر عوامل إعادة هندسة عمليات األعمال في الذكاء التنظيمي باستخدام فقد  (Mohammad & Elaheh, 2014)دراسة أما 

، وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية بين اإليرانية تحليل املسار في شركة بورت وماريتايم

وجود أثر إعادة هندسة األعمال والذكاء التنظيمي، وعدم وجود عالقة ارتباط بين التخطيط االستراتيجي والذكاء التنظيمي، كما توصلت الدراسة إلى 

إلى أن  (Harwati, 2013)دراسة وبمراجعة األدبيات السابقة التي تناولت إدارة األزا، فقد توصلت تراتيجي في الذكاء التنظيمي. مباشر للتخطيط االس

تحديد دور أصحاب املصلحة وتحديد فعالية إدارة األزمات وارتباطها بقدرة املنظمة على تناولت موضوع الدراسات السابقة الغالبية العظمى من 

  .يناملناسبوأسلوب القيادة االستراتيجيات 

  :اإلطار النظري للدراسة
  :التوجه االستراتيجي

ة عد مصطلح التوجه االستراتيجي من املصطلحات اإلدارية الحديثة، التي شاع نطاق استخدامها في ميدان اإلدارة االستراتيجية ومجاالت رياديأ 

ومن التعريفات التي (. Runing et al., 2014, 223بهدف الوصول إلى األداء الجيد واالرتقاء به بشكل مستمر )األعمال، والتي تقوم بها منظمات األعمال 
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( د وبناء استراتيجية املنظمة  ا يعرف (. Higgins, 2008, 65وردت لتحديد مفهوم التوجه االستراتيجي بأنه عملية يتم من خاللها إعدا أنه قدرة أيًض ب

)املنظمة على توجيه   ,Franczak e al., 2008جهودها وإمكاناتها ومواردها حول اتجاهاتها االستراتيجية وإرساء دعائم استراتيجية مالئمة واملحافظة عليها 

 (. وبتحليل التعاريف السابقة ملفهوم التوجه االستراتيجي، يتضح أمرين:68

 ان هذا ال يلغي حقيقة اتفاقها على األول: تعدد وتباين وجهات النظر التي طرحت من قبل الباحثين واملفك
ّ
رين لتحديد املقصود بهذا املصطلح، إال

 تركيز مضمون هذا املصطلح على تنظيم العالقة بين املنظمة وبيئتها الداخلية والخارجية لتحسين مستوى األداء وتميزه واالرتقاء به. 

إلدارة نحو ما تتضمنه بيئة املنظمة من فرص من خالل زيادة االهتمام الثاني: يمثل التوجه االستراتيجي فلسفة تنظيمية تعمل على توجيه ا

 بالعوامل واملتغيرات الهامة في البيئة واملتعلقة بمجاالت العمل.      

قيق أن التوجه االستراتيجي هو مجموعة من األنشطة والعمليات االستراتيجية التي تستند عليها البنوك التجارية األردنية لتح الدراسةرى وت

 أهدافها االستراتيجية، والوصول إلى األداء املتميز واملستمر على املدى البعيد.

  :أبعاد التوجه االستراتيجي

ام بعملية التخطيط االستراتيجي وتحديد األهداف والبدائل ، التوجه التحليلي .1 ويعرف بأنه املعلومات التي تدعم قدرة إدارة املنظمات على القي

(. وبأنه مجموعة من الوسائل واألدوات التي تستعين بها إدارة املنظمة في الكشف عن التغيرات الحاصلة في بيئتها Morgan et al., 2009املمكنة )

ة )الهاشمي، الخارجية ومدى تأثيرها على بيئتها الداخلية، وتحديد مدى كفاءتها وقدرتها على استغالل مواردها وإمكاناتها الداخلية املادية والبشري

(. وتتجلى أهمية التوجه التحليلي في إمداد إدارة املنظمة باملعلومات التي تسهم في رسم تصورات حول الواقع الحالي واملستقبلي 17، 2011

ا على تحديد أهدافها، وإعداد الخطط والبدائل استراتيجية املتضمنة لألحداث والتغيرات  ية البيئللمنظمة، األمر الذي من شأنه أن يعزز من قدرته

 (.19، 2018املفاجئة، وتحديد درجة تأثيرها على أنشطة وعمليات املنظمة وأهدافها )الدليمي والحديثي، 

 لدى املنظمات التي تواجه منافسة شديدة والتي والذي ي(، التوجه التعرض ي )التوجه العدائي .2
ً
عد من أهم أبعاد التوجهات االستراتيجية وخاصة

 باملنظمات املنافسة لها، فلكي تتمكن املنظمات من الحفاظ 
ً
ا واستمرارها مكانتعلى تكون احتمالية تعرضها للفشل كبيرة مقارنة ها في السوق وبقائه

)يفترض عليها أن تأخذ وضعية الهجوم  (، مع األخذ بعين اإلعتبار ضرورة Morgan & Strong, 2003, 164وأن تتسم بالعدائية الشديدة في الهجوم 

وتتصف املنظمات  (.20، 2018)الدليمي والحديثي،  امتالكها للموارد واإلمكانات وبالحد املالئم والكافي والذي يتيح لها القدرة على مواجهة منافسيها

ذ على مكانة متميزة فيها، األمر الذي يتحقق من التي تتبنى أسلوب التوج ه التعرض ي )العدائي( بالقدرة العالية على اقتحام األسواق واالستحوا

 .(Basu, 2013, 244)ها تحقيق الجودة فيو تها وخدماتها بشكل سريع ومستمر خالل اتباعها العديد من املمارسات ومنها تحديث وتطوير منتجا

بأنه ميل املنظمة لتبني السلوكيات اإلبداعية واالستباقية وتحمل املخاطرة املحسوبة من أجل توليد الفرص البيئية ويعرف ، التوجه الريادي .3

( (. وعرف بأنه رغبة املنظمة في تبني السلوكيات اإلبداعية واالستباقية وتحبيذ املخاطرة الالزمة لخوض Tang et al., 2009, 182واستغاللها 

 (.Kimuli, 2011, 2مغامرات جديدة )

يرتكز هذا املصطلح على ثالثة عناصر أساسية متمثلة في العمالء واملنافسين والتنسيق بين املهام، وتعد هذه العناصر ، التوجه نحو السوق  .4

ين، األساس الذي اعتمدته العديد من الدراسات لتحديد عناصره السلوكية، والتي اشتملت على التوجه نحو العميل، والتوجه نحو املنافس

افسين والتنسيق بين الوظائف واملهام، فالتوجه نحو السوق ينطوي على االحتياجات واملتطلبات املعلنة والضمنية للعمالء وقدرات وإمكانات املن

 (.155، 2017يط )السوداني وشونة، والتخط

، وقد، التوجه التفاعلي .5
ً
ارتكزت عملية بناء مفهوم له على فكرة مفادها أن بيئة  يعد مفهوم التوجه التفاعلي من املفاهيم اإلدارية الحديثة نسبيا

ا وتحقيقه ا السوق تستوجب توجيه االهتمام بشكل كبير على خدمة العمالء والتفاعل معهم بهدف املحافظة على بقاء املنظمة وضمان استمراريته

( لى التفاعل مع العمالء من خالل بناء عالقات معهم عن (. وقد عرف بأنه قدرة املنظمة عNasir, 2013, 45للتقدم والتطور والتفوق والنجاح 

(  ,Liang & Zhang, 2011طريق جمع املعلومات التي تبرز احتياجاتهم الحالية واملستقبلية واالستفادة من تلك املعلومات في أنشطتها وعملياتها 

1127 .) 

  :إدارة األزمات

وتأثير  وتنوع مصادرها والتفاوت في حدتها  ها، ذلك تشهد بيئة األعمال في الوقت الحالي العديد من األحداث والتغيرات التي تتسم بتسارع وتيرتها 

وتعد األزمات  األمر الذي جعل من هذه البيئة بيئة غير مستقرة، وعّرض منظماتها للعديد من املخاطر واألزمات التي تهدد وجودها واستقرارها ونموها.

حداث من أكبر التحديات التي تواجهها املنظمات، ذلك ألنها ال تخضع لنمط معين في توقيت حدوثها، فهي إما أن تحدث فجأة أو بعد سلسلة من األ 

 على املظمات أن تسعى جاهدًة لتحقيق املرونة في االستجابة لها والتكيف معها، 
ً
وذلك من خالل اتباع أسلوب والعمليات الطويلة، ولهذ فقد بات لزاما

 (.2016إداري علمي وممنهج في إدارتها لضبط تأثيراتها السلبية والسيطرة عليها قدر اإلمكان )هارون، 
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  :مفهوم إدارة األزمات

دارة األزمات بأنها مجموعة من األساليب واالستراتيجيات املوجهة ملقابلة األزمات والتصدي لها وتقليص حجم تأثيراتها السلبية، مما يسهم  عرفت إ

( (. وعرفت بأنها اتباع أسلوب علمي ممنهج ومنظم في التعامل مع املواقف Coombs, 2011في توفير الحماية للمنظمة ولكافة األطراف املرتبطة بها 

ف من وطأة أضراراها وانعكاساتها والحاالت االستثنائية والطارئة التي تعصف باملنظمة في مختلف مراحلها بهدف ضبطها وإحكام السيطرة عليها والتخفي

  (.2014السلبية )لكريني، 

رى أن إدارة األزمات هي تطبيق البنوك التجارية األردنية لنهج علمي واضح ومدروس في مواجهة املواقف واألحداث ت وبناًء على هذا، فإن الدراسة

 على أ
ً
داء عملياتها وتهدد وجودها بهدف تقليص حجم تلك املخاطر واالنعكاسات االستثنائية والطارئة التي تعود بمخاطر على املنظمات وتؤثر سلبا

ا والتغلب على آث ارها والحد السلبية، وتتضمن مجموعة من السياسات واإلجراءات الهادفة للتنبؤ باألحداث واملخاطر املحتملة وإعداد الخطط ملواجهته

  من تداعياتها السلبية، واالستفادة من نتائجها اإليجابية. 

  :مراحل إدارة األزمات

في أوائل تسعينات القرن املاض ي  Pearson & Mitroffأجمعت العديد من البحوث والدراسات الحديثة على أن النموذج الذي وضعه الباحثان 

 في عام 
ً
، ومنها دراسة عبد الرزاق 1993وتحديدا

ً
 وثباتا

ً
ر النماذج وضوحا ( 2015 )( ودراسة زويلف2011 )لتحديد مراحل إدارة األزمات يعد من أكث

( )Sahin et al., 2015ودراسة  (. حيث قّسم الباحثان مراحل إدارة األزمات إلى خمسة مراحل، شملت: Emeagwali & Aljuhmani, 2017( ودراسة 

 مرحلة التعلم. مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار، ومرحلة االستعداد والوقاية، ومرحلة احتواء األضرار، ومرحلة استعادة النشاط، و 

وهذه املرحلة تكون قبل البداية الفعلية لألزمة، حيث تظهر للمنظمات بعض اإلشارات واملؤشرات ، املرحلة األولى: مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار

نبئة بحدوث أزمة ما أبو فارة،
أ
وعرفت هذه املرحلة  (.Coombs, 2012(، والتي يكون مصدرها إما من داخل املنظمة أو من خارجها )2009)التحذيرية امل

(، ووصفها )شاهد وزرقون، Saka, 2014بأنها مرحلة التنبؤ باألزمات وفيها تستشعر القيادات اإلدارية العليا في املنظمات باحتمالية وقوع أزمة ما )

نذرة باقتراب خطر كبير ال يوجد له تفاصيل واضحة ومعالم محددة، حيث تبني ا2017
أ
ملنظمات التكهنات بإحتمالية وقوع أزمة ما من ( بأنها املرحلة امل

 خالل ظهور بعض الدالئل واملؤشرات التحذيرية.

بناًء على اإلشارات والتحذيرات التي تلقتها املنظمة بشأن احتمالية تعرضها ألزمة ما، تقوم املنظمة برسم ، املرحلة الثانية: مرحلة االستعداد والوقاية

ا في حال كان أمر وقوعها ال مفر منه السيناريوهات املحتملة الالزم د ملواجهته ر املناسبة للحيلولة دون التعرض لها، والتحضير واالستعدا ة ووضع التدابي

(. وعرفت هذه املرحلة بأنها توفير املنظمة لكافة االستعدادات واألساليب وإعداد الخطط التحضيرية لحمايتها من األزمات، وإعداد خطط 2012) الناجي

 (. Wang et al., 2009ية العمل من العناصر األساسية لالستعداد لألزمات والوقاية منها )استمرار 

 على تقليص حجم األضرار والحد من ، املرحلة الثالثة: احتواء األضرار
ً
ز إدارات املنظمات منصبا ا يكون تركي وهذه املرحلة تكون أثناء األزمة، وفيه

( (، حيث تقوم املنظمة بتنفيذ الخطط املعدة ملواجهة األزمة، وكيفية التعامل معها، وتطبق كافة الوسائل Wang et al., 2009انتشارها على نطاق واسع 

وعرفت هذه املرحلة  (.2013 )املالكي ،واألساليب لتقليص حجم األضرار الناجمة عنها، والحد من انتشارها للكيانات األخرى التي لم تتأثر بعد باألزمة

 (. Saka, 2014اإلعداد والتحضير لتقليل املخاطر واألضرار والتهديدات التي تصيب املنظمات جراء تعرضها لألزمات ) بأنها بأنها

تعد مرحلة الخروج من بوتقة األزمة والتعافي من االضطرابات التي سببتها من أهم املراحل التي تثبت مدى قدرة ، املرحلة الرابعة: استعادة النشاط

اجهة األزمات ونجاحها وتفوقها في تحقيق هدفها في البقاء واالستمرار، فاملنظمات التي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف، ال يتوجب املنظمة على مو 

 .(Saka, 2014)عليها االستستالم لألزمة وإنما العمل على مواصلة أعمالها والتخطيط لكيفة معالجة األضرار التي لحقت بها جراء األزمة بصورة متزامنة 

األزمة وعرفت بأنها وضع السياسات واالستراتيجيات املوجهة نحو إعادة مسار العمل في املنظمة لصورته السابقة أو بشكل أفضل مما كان عليه قبل 

  Emeagwali & Aljuhmani, 2017)وجعلها موضع التنفيذ )

 أنها ال تعد على الرغم من فاعلية األساليب واإلجراءات التي ت، املرحلة الصامسة: التعلم
ّ
تبناها املنظمة في تخطي األزمات قبل وأثناء وبعد حدوثها إال

 في 
ً
 املشابهة لها، ولذلك كانت االستفادة من هذه التجربة والتعلم منها أمرا

ً
غاية األهمية، التي كفيلة بمنحها القدرة على تجاوز األزمات الالحقة وخاصة

ا الدعم الكافي ملواجهتها والتصدي لها ومجابهة تبعاتها املختلفة. وعرفت مرحلة التعلم بأنها مرحلة االستفادة يمكن لها أن تقع على األمد البعيد ويوفر له

 في توجه من املواقف واألحداث السابقة واالستعانة بالكفاءات والخبرات التي تولدت لتبني السلوكيات اإليجابية وتحسين األعمال التي تحدث تغيير 
ً
ا

  (.Saka, 2014وعمل املنظمة )

  :الذكاء املنظمي

نتيجة وبقوة في بيئة األعمال فرضت نفسها العهد والتي تولدت مع مرور الزمن، و عد موضوع الذكاء املنظمي من املواضيع اإلدارية الحديثة يأ 

درها املتزايدة لهاحاجة ال البشرية كل ما هو جديد من خالل تفاعلها ، فاملنظمات تكتسب في كل لحظة العديد من الخبرات والتجارب، ويضاف إلى كوا

  نتظمة.وتعاملها مع البيئة الداخلية والخارجية، األمر الذي يساهم في تراكم كم هائل من املعرفة واملعلومات والتجارب والخبرات وبصورة غير م
ً
ونتيجة
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 عليها أن تكون قادرة على التصرف بذكاء، إذ أن هذا ملا تشهده بيئة األعمال في الوقت الحالي من أحداث وتغيرات غير متنبأة وغير متوقعة
ً
، فقد بات لزاما

واالستجابة التصرف من شانه أن يعزز من قدرتها وقابليتها للتطور، ويمنحها القوة ملواجهة األحداث والتغيرات البيئية السريعة، والقدرة على الرد 

 لألحداث واملتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة.

الذكاء املنظمي إلى قدرة املنظمة على استخدام ملكاتها وإمكاناتها العقلية والذهنية، واستكشاف املعلومات والحصول عليها يشير مصطلح و 

حيطة بها واملحافظة عليها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر وتهيئتها لحل املشاكل واملعضالت وصناعة القرارات التي تتوافق مع الظروف البيئية امل

(. ويشير إلى قدرة املنظمة على التعامل مع التغيرات البيئية املحيطة بها والتي تجري حولها بشكل سريع وغير منتظم وغير 100، 2010، خرونوآ )صالح

خاللها  متوقع من خالل االستجابة السريعة واملبتكرة واالستفادة من هذه التغيرات لصالح املنظمة والتعامل معها على أنها فرص يمكن أن تحقق من

 (. Lu & Ramamurthy, 2011املنظمة النمو والتقدم والنجاح )

ذان ويتضح من التعريفات السابقة استناد مفهوم الذكاء املنظمي على مفهومين وهما القدرة التنظيمية على التكيف، واملرونة التنظيمية، والل

القدرة التنظيمية على التكيف تركز على الشكل والهيكل ودرجة الطابع يندرجان ضمن خصائص وسمات األداء التي تتميز بها املنظمات الذكية. ف

ر كل منهم في القدرة على التأقلم السريع مع بيئة العمل، أما املرونة التنظيمية فهي تعكس قدرة املنظمة  على إعادة تشكيل الرسمي للمنظمة، وكيفية تأثي

 حداث التغيرات البيئية.هياكلها وعملياتها الداخلية بشكل استباقي ملجابهة األ 

  منهجية الدراسة
 منهج الدراسة

املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة واملتمثلة الدراسة  تلتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها، فقد استخدم

 .البنوك التجارية األردنيةكمتغير معدل في  بالتوجهات االستراتيجية وأثرها في إدارة األزمات بوجود الذكاء املنظمي

 مجتمع وعينة الدراسة

 13) 2018تمثل مجتمع الدراسة بجميع البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها حتى نهاية عام 
ً
 (http://www.cbj.gov.jo) ( بنكا

ً
. ونظرا

، حيث اشتملت وحدة املعاينة على العاملين في األردنية، تم أخذ جميع البنوك التجارية األردنية باملسح الشاململحدودية عدد البنوك التجارية 

 383املستويات اإلدارية العليا والوسطى في البنوك التجارية األردنية، والبالغ عددهم )
ً
( استبانة على أفراد عينة الدراسة، وتم 383توزيع )تم . وقد ( فردا

ر قابلة للتحليل، ليصبح عدد اإلستبانات املستردة والقابلة للتحليل اإلحصائي )32( إستبانة، كان منها )347)استرجاع  (، أي ما نسبته 315( إستبانة غي

(82.2 
ً
 . (Sekaran & Bougie, 2010) %( من إجمالي اإلستبانات املوزعة، وهي نسبة مقبولة إحصائيا

 طرق جمع البيانات

 على نوعين من مصادر البيانات، وهما:  الدراسة  تاعتمد

إلى جانب األجنبية، و الكتب العلمية وأطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستير واملقاالت والدوريات العلمية املحكمة العربية والتي تمثلت ب: املصادر الثانوية

 غيراتها.بمواضيع الدراسة ومتاملتعلقة شبكة املعلومات العنكبوتية والنشرات واإلحصائيات 

اإلطار تطرق لها كافة الجوانب التي تتناول بحيث الدراسة، هدف تم تصميمها لتحقيق والتي والتي تمثلت بأداة الدراسة )االستبانة(، ، املصادر األولية

الخماس ي لقياس اتجاهات أفراد العينة نحو املوافقة على فقرات  وقد تم استخدام مقياس ليكرت فرضيات.من تساؤالت و ما استندت عليه النظري و 

 اإلستبانة وحسب متغيرات أنموذج الدراسة، وقد تم الحكم على األهمية النسبية ملحاور اإلستبانة وفقراتها، على النحو التالي:

 (: تحديد األهمية النسبية إلجابات أفراد العينة1جدول)

 5.00إلى أقل من  3.66من  3.66إلى أقل من  2.33من  2.33أقل من  املتوسط الحسابي

 مرتفعة متوسطة منخفضة األهمية النسبية

 اختبار ثبات أداة الدراسة

( مقبولة الدراسة، وتعتبر نتائج هذا االختبار داة ثبات أختبار ال ( Cronbach Alpha Coefficientاعتمدت الدراسة على اختبار كرونباخ ألفا 

 إذا 
ً
ا درجات إلى %( 100من )ويشير اقتراب معامل كرونباخ ألفا ، (Sekaran & Bougie, 2010, 311)( 0.70كرونباخ ألفا )معامل قيمة تجاوزت احصائي

 :كما يأتيوذلك  ،معامل كرونباخ ألفا، ملتغيرات الدراسة وألبعادها وألداة الدراسة ككلوالجدول اآلتي يبين  على ألداة الدراسة.أثبات 

 

http://www.cbj.gov.jo/
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 ومحاورها داة الدراسةلفقرات أ كرونباخ ألفام معامل (: قي2جدول )

 قيمة ألفا البعد الرقم

 0.812 التوجه التحليلي 1

 0.716 التوجه التعرض ي 2

 0.868 التوجه الريادي 3

 0.725 التوجه نحو السوق  4

 0.749 التوجه التفاعلي 5

 0.860 التوجهات االستراتيجية

 0.756 اكتشاف إشارات اإلنذار 5

 0.706 االستعداد / الوقاية 6

 0.792 احتواء األضرار 7

 0.759 استعادة النشاط 8

 0.796 التعلم 

 0.870 إدارة األزمات

 0.827 الذكاء املنظمي 9

 0.936 جميع الفقرات

(، باالضافة إلى أن قيمة ألفا 0.870 - 0.706ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ) ( أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ2نالحظ من الجدول )

داة الدراسة، وموثوقية أداة 0.70(، وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من )0.936لجميع الفقرات قد بلغت ) ( وهذا مؤشر على االتساق بين فقرات أ

 حصائي.الدراسة وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإل 

 مالءمة نموذج الدراسة لألساليب اإلحصائية املستخدمة

تشير هذه الظاهرة ، حيث الختبار مدى مالءمة نموذج الدراسة لتحليل االنحدار الخطي واالختبارات املعلمية، تم اختبار االرتباط الخطي املتعدد

ويجعله أكبر من قيمته الفعلية، ولهذا تم احتساب  R2إلى وجود ارتباط خطي شبه تام بين متغيرين أو أكثر، يعمل على تضخيم قيمة معامل التحديد 

 قيمة معامل بين املتغيرات املستقلة، حسب نموذج الدراسة، وقد كانت النتائج كما يلي:

 متغيرات املستقلة(: مصفوفة االرتباط لل3جدول)
التوجه نحو  التوجه الريادي التوجه التعرض ي التوجه التحليلي ملتغيرا

 السوق 

الذكاء  التوجه التفاعلي

 املنظمي

     1.000 التوجه التحليلي

 1.000 **0.477 التوجه التعرض ي

  1.000 **0.336 **0.333 التوجه الريادي

 1.000 **0.223 **0.158 **0.243 التوجه نحو السوق 

 1.000 **0.339 **0.467 **0.329 **0.422 التوجه التفاعلي

 1.000 **0.399 **0.215 **0.339 **0.318 **0.349 الذكاء املنظمي

 0.01)**( دال عند مستوى داللة         

(، 0.80(، وهي أقل من )0.477التعرض ي(، والذي بلغ )( أن أعلى معامل ارتباط كان بين املتغيرين )التوجه التحليلي( و)التوجه 3يبين الجدول )

 على وجود مشكلة  (0.80)وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات. حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز 
ً
مؤشرا

السابقة تم احتساب معامل تضخم التباين لكل من املتغيرات املستقلة للتأكد لتأكيد النتيجة  .(Guajarati, 2004, 359)االرتباط الخطي العالي املتعدد 

 من عدم وجود ارتباط خطي متعدد، وكانت النتائج كما يلي:

 اختبار الفرضياتو تحليل البيانات 

 وصف خصائ  عينة الدراسة .1
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 ألفراد عينة الدراسة الشصصية والوظيفية(: وصف الصصائ  4جدول)
 النسبة املئوية التكرار الفئة املتغير

 56.5 178 ذكر النوع االجتماعي

 43.5 137 أنثى

 12.4 39 سنة 25أقل من  العمر

 13.6 43 سنة 35سنة إلى أقل من  25من 

 28.9 91 سنة 45سنة إلى أقل من  35من 

 45.1 142 سنة فأكثر 45

 3.5 11 دبلوم متوسط املؤهل العلمي

 60.0 189 بكالوريوس

 26.7 84 ماجستير

 9.8 31 دكتوراة

 8.3 26 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة في العمل

 24.1 76 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 48.9 154 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

 18.7 59 سنة فأكثر 15

 2.9 9 عضو مجلس إدارة املسمى الوظيفي

 14.3 45 / نائب مدير عام مدير عام

 20.3 64 مدير دائرة

 62.5 197 رئيس قسم

 100 315 املجموع

%(، بينما 56.5) حيث بلغت نسبتهم ،فئة )الذكور(الغالبية من األفراد العاملين في البنوك التجارية األردنية هم من أن ب( 4يتضح من الجدول )

دنية بارتفاع نسبة الذكور ر %( من عينة الدراسة، وهذا يتوافق مع التقارير الصادرة من قبل جمعية البنوك األ 43.5شكلت فئة )اإلناث( ما نسبته )

 بنسبة اإلناث
ً
أفراد عينة الدراسة، حيث بلغت سنة فأكثر( قد شكلت النسبة الكبرى من  45أن الفئة العمرية )، و العاملين في القطاع املصرفي مقارنة

أن فئة حملة شهادة )البكالوريوس( قد شكلوا ، كما %(، وهذا يتوافق مع الفترة العمرية الالزمة للوصول إلى املناصب القيادية واإلدارية45.1نسبتهم )

عينة الدراسة مستوى مقبول من املعرفة  أفراد امتالك%(، وهذا يدل على 60.0الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة، حيث بلغت نسبتهم )

سنة( قد شكلوا النسبة  15سنوات إلى أقل من  10أن أفراد العينة من فئة الخبرة )من كنهم من أداء العمل املوكل إليهم، و والتأهيل العلمي الذي يم

ة بالكفاءات واملهارات العملية والخبرات الالزمة التي %(، وهذا يدل على تمتع أفراد عينة الدراس48.9الكبرى من عينة الدراسة، حيث بلغت نسبتهم )

)رئيس قسم( قد شكلت الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة، حيث بلغت باإلضافة إلى  تؤهلهم ألداء األعمال املوكلة إليهم على أتم وجه. أن فئة 

 والعكس صحيح.  عدد كلما اتجهنا نحو قاعدة الهرمل%(، وهذا يتوافق مع الهرم اإلداري في املنظمات، حيث يزداد ا62.5نسبتهم )

 تحليل أداة الدراسة  .2

نة، تم االعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، والرتب األهمية النسبية، في وصف إجابات أفراد العينة عن فقرات اإلستبا

 ومحاورها، وكانت النتائج كما يلي

 :
ً
   :التوجهات االستراتيجية :املتغير املستقلأوال

 (: املتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألبعاد التوجهات االستراتيجية5جدول)
 االهمية النسبية الرتبه االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير الرقم

 مرتفعة 5 0.685 3.826 التوجه التحليلي 1

 مرتفعة 3 0.430 3.954 التوجه التعرض ي 2

 مرتفعة 4 0.539 3.916 التوجه الريادي 3

 مرتفعة 1 0.426 4.004 التوجه نحو السوق  4

 مرتفعة 2 0.467 3.971 التوجه التفاعلي 5

 مرتفعة  0.380 3.934 التوجهات االستراتيجية

( 3.934نالحظ من الجدول السابق أن املتوسط العام للتوجهات االستراتيجية من حيث األهمية النسبية مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام )

اري بلغ ) ( وبأهمية 0.426( وبانحراف معياري )4.004(. وقد حل بعد )التوجه نحو السوق( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )0.380وبانحراف معي

اري )3.826نسبية مرتفعه، في حين حل بعد )التوجه التحليلي( في املرتبة االخيرة بمتوسط حسابي )  ( وبأهمية نسبية مرتفعه.0.685( وبانحراف معي
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اتيجية أن ارتفاع األهمية النسبية للتوجهات االستراتيجية يشير إلى اهتمام إدارة البنوك التجارية األردنية بتبني األنشطة والعمليات االستر  وترى الدراسة

 تميز واملستمر على املدى البعيد.التي تسهم في تحقيق أهدافها االستراتيجية والوصول إلى األداء امل

 :
ً
  :األزمات املتغير التابع: إدارةثانيا

 املتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألبعاد إدارة األزمات(: 6جدول)
 األهمية النسبية الرتبه االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املتغير الرقم

 مرتفعة 5 0.494 3.769 اكتشاف إشارات اإلنذار 1

 مرتفعة 2 0.553 3.966 االستعداد / الوقاية 2

 مرتفعة 1 0.440 4.060 احتواء األضرار 3

 مرتفعة 4 0.556 3.897 استعادة النشاط 4

 مرتفعة 3 0.571 3.940 التعلم 5

 مرتفعة  0.394 3.926 إدارة األزمات

( وبانحراف 3.926نالحظ من الجدول السابق أن املتوسط العام إلدارة األزمات من حيث األهمية النسبية مرتفع، حيث بلغ املتوسط العام )

اري )4.060(. وقد حل بعد )احتواء األضرار( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )0.394معياري بلغ ) فعه، ( وبأهمية نسبية مرت0.440( وبانحراف معي

وترى  ( وبأهمية نسبية مرتفعه.0.494( وبانحراف معياري )3.769خيرة بمتوسط حسابي )في حين حل بعد )اكتشاف إشارات اإلنذار( في املرتبة األ 

اإلجراءات التي تساعدها أن ارتفاع األهمية النسبية إلدارة األزمة يشير إلى اهتمام إدارة البنوك التجارية األردنية بتطبيق األساليب والسياسات و  الدراسة

 واستمراره.  في التعامل مع األزمات ومجابهتها والتصدي لها والحد من تأثيراتها وانعكاساتها السلبية، وبالتالي توفير الحماية للبنك وضمان بقائه 

 :
ً
  :املتغير املعدل: الذكاء املنظميثالثا

 مرتفعكان من حيث األهمية النسبية  املتوسط الحسابي العام لفقرات الذكاء املنظميتبين أن 
ً
( وبانحراف 3.906، حيث بلغ املتوسط الحسابي )ا

أن ارتفاع األهمية النسبية للذكاء املنظمي يشير إلى امتالك البنوك التجارية األردنية القدرة على استخدام إمكانياتها  وترى الدراسة(. 0.562معياري )

ديها وتوظيفها في إدارة البنك والتعامل مع األحداث والتغيرات املحيطة بها وتحقيقها للمزايا التنافسية، وذلك من وقدراتها العقلية والذهنية املتوافرة ل

ومشاركة كافة العاملين في عملية صنع القرارات واتخاذها، وتحديد االتجاهات الرئيسة املتضمنة  ،خالل االستناد إلى رؤية تساعد على اإلبداع والتغيير

 .في البيئة املحيطة للبنك واملؤثرة في قدراته التنافسية

 اختبار فرضيات الدراسة .3

 Multipleاالنحدار الخطي املتعدد في هذا الجزء من الدراسة نستعرض اختبار الفرضيات، حيث تم اخضاع الفرضية الرئيسة األولى لتحليل 

Linear Regressionالهرمي  تحليل االنحدار، أما الفرضية الرئيسة الثانية فقد تم إخضاعها لHierarchical Regression. 

 H01الفرضية الرئيسة األولى 

التوجه التحليلي، التوجه التعرض ي، التوجه أبعادها )بداللة للتوجهات االستراتيجية  (p≤0.05)"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

احتواء ، االستعداد / الوقاية، اكتشاف إشارات االنذار( في إدارة األزمات بداللة أبعادها مجتمعة )الريادي، التوجه نحو السوق، التوجه التفاعلي

 ".( في البنوك التجارية األردنيةالتعلم، استعادة النشاط، االضرار

 في إدارة األزماتاختبار أثر التوجهات االستراتيجية : نتائج (7جدول)
املتغير 

 التابع

 ملخص النموذج

yredm S eedoM 

 تحليل التباين

AVONA 

 جدول املعامالت

srdiififdeoC 

R 
معامل 

 االرتباط

R2 
معامل 

 التحديد

F 
 املحسوبة

درجة 

 الحرية

fi 

Sfg S* 

 مستوى 

 الداللة

الخطأ  B البيان

 املعياري 

T 

 املحسوبة

Sfg o* 

 مستوى 

 الداللة

إدارة 

 األزمات

التوجه  0.000 5 34.750 0.360 0.600

 التحليلي

0.120 0.035 3.450 0.001 

التوجه 

 التعرض ي

0.109 0.049 2.225 0.027 

 0.000 5.864 0.039 0.231 التوجه الريادي

التوجه نحو 

 السوق 

0.022 0.045 0.486 0.628 

التوجه 

 التفاعلي

0.156 0.046 3.380 0.001 

 (p≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  * 
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يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أن أثر املتغيرات املستقلة  (R=0.600)( أن معامل االرتباط 7تشير نتائج الجدول رقم )

(، وبمستوى داللة 34.750املحسوبة ) F( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة إدارة األزماتاالستراتيجية( على املتغير التابع ))التوجهات 

(Sig=0.000)  حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد 0.05وهو أقل من ،(R2=0.360) ( 36.0وهي تشير إلى أن%) ( يمكن إدارة األزماتمن التباين في )

 ( مجتمعة.التوجهات االستراتيجيةتفسيره من خالل التباين في )

(، وبمستوى داللة 3.450عنده هي ) tوأن قيمة ( 0.120التوجه التحليلي( قد بلغت )عند ) Bفقد أظهر أن قيمة  تأما جدول املعامال 

(Sig=0.001) قيمة ، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي. أماB ( قد بلغت التوجه التعرض يعند )(0.109 ) وأن قيمةt ( وبمستوى 2.225عنده هي ،)

(، وبمستوى 5.864عنده هي ) tة ـوقيم( 0.231)( التوجه الرياديعند ) Bقيمة ، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي. وقد بلغت (Sig=0.027)داللـة 

(، وبمستوى 0.486عنده هي ) t( وقيمة 0.022عند )التوجه نحو السوق( ) Bوبلغت قيمة  ، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.(Sig=0.000)داللة 

( (، وبمستوى 3.380عنده هي ) t( وقيمة 0.156عند )التوجه التفاعلي( ) B(، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي. كما بلغ قيمة Sig=0.628داللة 

  (، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.  Sig=0.001داللة )

 ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:الرئيسة األولى وبناء على ما سبق، نرفض الفرضية 

التوجه التحليلي، التوجه التعرض ي، بداللة أبعادها )للتوجهات االستراتيجية  (p≤0.05)"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

، االستعداد / الوقاية، اكتشاف إشارات االنذار( في إدارة األزمات بداللة أبعادها مجتمعة )التوجه الريادي، التوجه نحو السوق، التوجه التفاعلي

 "( في البنوك التجارية األردنيةالتعلم، استعادة النشاط، احتواء االضرار

 H02الفرضية الرئيسة الثانية 

التوجه التحليلي، التوجه التعرض ي، التوجه الريادي، التوجه نحو السوق، )التوجهات االستراتيجية بأبعادها لى تحسين أثر ال يؤدي الذكاء املنظمي إ

 .إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنيةفي ( التوجه التفاعلي

 املنظمي على أثر أبعاد التوجهات االستراتيجية مجتمعة في إدارة األزمات(: * نتائج االنحدار الهرمي لبيان الدور املعدل للذكاء 8جدول )

  (p≤0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  * 

داللة  يعرض الجدول أعاله نتائج االنحدار الهرمي القائم على نموذجين، إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األولى وجود أثر ذي

دارة األزمات(، حيث كانت قيمة  وهي أقل من  (Sig Δ F=0.000)وبمستوى داللة  (ΔF=34.750)إحصائية ألبعاد )التوجهات االستراتيجية مجتمعة( في )إ

)أبعاد التوجهات االستراتيجية مجتمعه( فّسرت ما نسبته )(R2=0.360)، كما كانت قيمة معامل التحديد 0.05 %( من التباين 36.0، وهذا يشير إلى أن 

 الحاصل في )إدارة األزمات(. 

%(، وهذه النسبة 2.0بنسبة ) R2مة معامل التحديد وفي الخطوة الثانية، تم ادخال متغير )الذكاء املنظمي( لنموذج االنحدار، حيث ازدادت قي

 حيث كانت قيمة 
ً
عند )الذكاء  (B = 0.121)، كما كانت قيمة 0.05وهي أقل من   (Sig Δ F=0.002)وبمستوى داللة  (Δ F=9.888)دالة إحصائيا

 الختالف الذكاء (Sig t=0.002)املنظمي(، وبمستوى داللة 
ً
، وهذا يؤكد االختالف في األثر املعنوي ألبعاد التوجهات االستراتيجية في إدارة األزمات تبعا

 املنظمي. وعليه نستنتج أنه: 

نحو السوق، التوجه التحليلي، التوجه التعرض ي، التوجه الريادي، التوجه )التوجهات االستراتيجية بأبعادها يؤدي الذكاء املنظمي إلى تحسين أثر "

 "إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في البنوك التجارية األردنيةفي ( التوجه التفاعلي

 الصطوة الثانية الصطوة األولى املتغيرات املستقلة املتغير التابع

B  قيمةt 

 املحسوبة

Sig t B  قيمةt 

 املحسوبة

Sig t 

إدارة 

 األزمات

 0.002 0.064 0.106 0.001 3.450 0.120 التوجه التحليلي

 0.065 1.855 0.090 0.027 2.225 0.109 التوجه التعرض ي

 0.000 5476 0.215 0.000 5.864 0.231 التوجه الريادي

 0.494 0.685 0.030 0.628 0.486 0.022 التوجه نحو السوق 

 0.006 2.743 0.127 0.001 3.380 0.0.156 التوجه التفاعلي

 0.002 3.145 0.121  الذكاء املنظمي

R2 0.380 0.360 معامل التحديد 

Δ  R 2 0.360 0.020 

Δ  F 34.750 9.888 

Sig Δ  F 0.000 0.002 
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 :النتائج والتوصيات
 :النتائج

 بناء على تحليل بيانات الدراسة وإختبار فرضياتها، تم التوصل للنتائج اآلتية:

داة الدراسة ارتفاع األهمية النسبية للتوجهات االستراتيجية في البنوك التجارية األردنية، حيث بلغ املتوسط الحس .1 ابي أظهرت نتائج تحليل أ

(. حيث ظهرت األبعاد السابقة بأهمية نسبية مرتفعة. وهذا يدل على اهتمام وسعي إدارات البنوك 0.380(، وبانحراف معياري بلغ )3.934)

حداث ارية األردنية بامتالك توجهات استراتيجية تتالءم مع وضعها وتساعدها على تدعيم موقفها وتعزيز مكانتها، وزيادة قدرتها على مواجهة األ التج

 والتغيرات الخارجية، وامتساب املقدرة على استغالل الفرص املتاحة في بيئتها.

(، 3.926ة إلدارة األزمات في البنوك التجارية األردنية، حيث بلغ املتوسط الحسابي )أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع األهمية النسبي .2

(. حيث ظهرت األبعاد السابقة بأهمية نسبية مرتفعة. وهذا يدل على اهتمام إدارات البنوك التجارية األردنية 0.394وبانحراف معياري بلغ )

قلم معها، والعمل على بامتالك كافة املقومات التي تؤهلها ملجابهة األزمات 
ٌ
املحيطة بها وإدارتها بكفاءة وفاعلية وتحقيق املرونة في االستجابة لها والتأ

 على بقائها وضمان استمرارها.
ً
 ضبط تأثيراتها وانعكاساتها السلبية والسيطرة عليها، األمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا

(، 3.906لنسبية للذكاء املنظمي في البنوك التجارية األردنية، حيث بلغ املتوسط الحسابي )أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع األهمية ا .3

اري بلغ ) تبني األنشطة والعمليات التي تتسم التصرف بذكاء، و (. وهذا يدل على اهتمام إدارات البنوك التجارية األردنية ب0.562وبانحراف معي

ن شأنه أن يزيد من قابليتها للتطور، ويمنحها القوة ملواجهة األحداث والتغيرات البيئية السريعة، األمر الذي مبأعلى درجات الفاعلية واإلبداع 

 والقدرة على الرد واالستجابة لألحداث واملتغيرات املفاجئة وغير املتوقعة التي تقع في بيئتها.

( للتوجهات االستراتيجية بأبعادها p≤0.050توى معنوية )أظهرت نتائج إختبار الفرضية الرئيسة األولى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مس .4

دارة األزمات بأبعاده مجتمعة في البن وك )التوجه التحليلي، التوجه التعرض ي، التوجه الريادي، التوجه نحو السوق، والتوجه التفاعلي( في إ

 غير التجارية األردنية. حيث ظهر األثر املعنوي عند جميع أبعاد التوجهات االستراتيجي
ً
ة، باستثناء بعد )التوجه نحو السوق(، والذي أظهر أثرا

ك معنوي، باإلضافة االهتمام بالعمالء ودراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دوري ومستمر، تعد جميعها من أبرز املقومات التي تساعد البنو 

 في إدارتها وإحكام السيطرة على تأثيراتها وانعكاساتها السلبية. التجارية األردنية على التصدي لألزمات املحيطة بها واالستجابة لها، والتفوق 

للذكاء املنظمي على العالقة بين  (P≤ 0.05)وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية أظهرت نتائج إختبار الفرضية الرئيسة الثانية  .5

استخدام البنوك السبب في ذلك إلى أن  وقد يعود البنوك التجارية األردنية.إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في و التوجهات االستراتيجية بأبعادها 

تراتيجية وبناء التجارية األردنية إلمكانياتها وقدراتها العقلية والذهنية املتوافرة لديها وتوظيفها بذكاء يساهم في دعم اإلدارة على صياغة رؤية اس

وضع واملكانة املستقبلية للبنك، ودعم مركزها التنافس ي، وتعزيز قدرتها على التعامل مع تفكير استرتيجي طويل األمد، وتحديد التوجهات وال

 املشاكل واملعيقات والتصدي ملختلف األزمات.

 التوصيات 

 بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توص ي بما يأتي:

ة الكبير من التركيز واالهتمام واالستفادة منها بشل متكامل بهدف تحقيق الكفاء إيالء البنوك التجارية األردنية التوجهات االستراتيجية القدر .1

 والفاعلية في إدارة األزمات.

، وذلك من خالل االعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة واملطورة، اتباع البنوك التجارية األردنية ألساليب إبداعية إيتكارية في تقديم خدماتها .2

 .والتطوير املستمر عليها والتحفيز على اإلبداع واالبتكاروإجراء التحسين 

، وذلك من خالل إجراء مسح شامل ومتكامل رصد البنوك التجارية األردنية بشكل مستمر لكافة مؤشرات األزمة، والتقاط اإلشارات التحذيرية .3

 .لبيئتها الداخلية والخارجية

متخصص ، وتشكيل فريق املعلومات واالتصاالتأنظمة ة األزمات قبل وقوعها، وتفعيل دور إعداد البنوك التجارية األردنية لخطط مسبقة ملواجه .4

 حين حدوثها. يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع األزمات وإدارتها

افق رسالة البنك وأهدافه، إجراء البنوك التجارية األردنية مراجعة دورية ومستمرة لبيئتها واألولويات األساسية فيها، والعمل على اتخاذ قرارات تتو  .5

 وتعزيز ثقافة التغيير لدى أفرادها بما يضمن بقاءها واستمرارها.
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Abstract: The study is aimed to identify the impact of strategic orientations on crisis management in commercial 
Jordanian banks, and to identify the role of organizational intelligence in improving that impact. In order to 
achieve the objectives of the study, a descriptive analytical method was adopted and a questionnaire was designed 
and distributed to the sample members of the sample composed of individuals working in the senior and middl e 
management levels of the commercial Jordanian banks, which among  (13) banks. The number of questionnaires 
distributed was (383), while the number of questionnaires recovered and valid for the analysis was (315) 
questionnaires.  

 The main results  of the study showed a significant effect on the strategic orientations in terms of their 
dimensions on crisis management in terms of their combined dimensions in commercial Jordanian banks, the 
study also found that organizational intelligence improves the impact of strategic orientations in their dimensions 
on crises management in their combined dimensions in commercial Jordanian banks.  

Keywords: Strategic Orientations; Crisis Management; Organizational Intelligence; Jordanian Commercial Banks.  
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