التحيز املعريف واجلمود التنظيمي داالن للتغيري االسرتاتيجي
دراسة اختباريه يف عينة من الشركات املدرجة يف سوق عمان املالي

د .عبد الستار مصطفى الصياح /أستاذ مشارك زائر  -ادارة اعنال  -االدارة االسرتاتيجية -
جامعة ابو ظيب -االمارات العربية املتحدة.

املضتخهص

يهدف البحث إلى الوقووف لىوى اليحيوز الفيروول وال فوود الي ظيفول تفحوددات لىي ييور االسويرايي ل وول

لي ة فن الشرتات الفدر ة أسهفها ول سوق لفان الفالل  .وليحقيق أهداف البحث يم يصفيم فوذج ييتون
فن في يرين فسيقىين  )ٔ( :اليحيز الفيروول ال وايع لون ( اال ليوزام الفيصوالد ا اليشوابل ال ز،ول ا االوي ار وات
السوووابقة ا الييفووويم باليفويووول ا وهوووم السووويطرة والووويحتم ا الي(تيووور الفيقوووارب )  )ٕ( .ال فوووود الي ظيفووول بسوووبب

(ي اقض  Icarusا يوزيع القوة والسىطة ا الوقاوة الي ظيفية الفي ذرة )  .وفي يور يوابع ا الي ييور االسويرايي ل
ول ( أ فواط القيوادة ا اسسويرايي ية الي ظيفيوة ا الف ظفوة (سوها )  .اشويق فون ال فووذج ور وييان ر،يسوييان ا
ل يت األولوى باالريباطوات ا والوا يوة باليواويرات  .فيوت البيا وات فون لي وة طبقيوة لشووا،ية قوافهوا ( ٕٖٔ )

وووردا ييفىووون ووول ( ) ٚٛشوورتة باسووي دام اسوويبا ل يفييووت بصوودق ووبووات لووال  .ا يبوورت ور وويات االريبوواط
باالليفاد لىى فيافل اريباط  Spearman Correlationا واألوور باالليفواد لىوى اال حودار ال طول الفييودد
 Multiple linear Regressionوبحوودود وقووة  . P0.05بوورهن يحىيوول ال يووا،ع ويقييفهووا لىووى و ووود

ياويرات ويرابطات قوية ذات داللة إحصا،ية بوين اليحيوز الفيروول وال فوود الي ظيفول فوع الي ييور االسويرايي ل .
ولقد و د ا أدلة فهفة لىى شويوع ظواهرة اليحيوز الفيروول ا وبدر وة اقول ال فوود الي ظيفول ا وفيول إلوى اليوردد

ولودم الي ييور  .وأ يو ار و ود ا يباي ووا ف يى(وا فوون حيوث ولوول وقويول واي اهوول لىوى فسوويو الفي يورات واليي ووة .

و ىص البحث إلى اقيراح فوذج يطبيقل لىي يير االسيرايي ل ظن ا ل ي(يد الشرتات الفبحووة إوادة بي ة .

املصطططاه اخ انسيةضطططةح نهث ططط

 /اليحيوووز الفيروووول -ال فوووود الي ظيفووول -الي ييووور االسووويرايي ل-

الشرتات الفدر ة ول سوق لفان الفالل .
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املاهة األول /تأصةم املناهقاخ اننظسيح

اصتهالل Introduction

ان الي يير واليحسين الفسيفر باألوتارا وفدار األوتار هو الي يير .ول دفا يدور ال(ترة ول لقل

ويدل الي(تير
الف ظفة وذلك ي يير ول ي(تيرها .ول دفا يُ (ذ يىك ال(ترة ي يقل الي يير إلى الف ي ات واألسواقّ .

الي ظيفل لىى فط الي يير اسسيرايي لا وقد يي ذ الي(تير اي اهاً ادراتياً ( Cognitive Attitudeييبر لن

رؤية الف ظفة لفزايا وليوب الي يير وفد

لاط(ياً

الحا ة إليل والفيىوفات الفطىوبة سيفافل)ا أو اي اهاً و دا ياً

( Emotional Attitudeييبر لن شيور تبير أو فحدد باالريباط بالي يير أو الر ا ل ل أو

يحيزياً ( Biases Attitudeييبر لن اال
ال وف ف ل)ا أو اي اهاً ّ

فام والفواوقة ول الرأي بشان القرار

الذي سيي ذ ول الفسيقبل لصالح الي يير فن لدفل) ()Kotter & Cohen , 2002: pp: 30-57

(.)Elizur & Guttman, 1997: pp: 611-623

ويح ى الي(تير اسدراتل والياط(ل باهيفام تبير فن لدن الباحوين والففارسين لىى ٍ
حد سواءا ول

اليحيزيا لذا أيى هذا البحث لي ظر ول إشتالية
حين ِقىّة فن الدراسات ي اولت الي(تير
اليحيز الفيرول فرتزاً
ّ
ّ
لىى (ف االيل) وليس دواليل والبوالث لىيل (أل ها سىوك).
وول الواقع ال يو د ف ظفة أو إدارة يسيطيع الي(تير وال ظر ول فيع االي اهات ول اآلن (سلا لذا

ووترت بل بسبب وليها الفحدودBounded Awareness
اليحيز إلى فا ظريل الف ظفة
ي يع
ّ
ّ
( .)Bazerman & Chugh, 2006: p: 88ولىى هذا يصبح اليحيز الفيرول ول د يا األلفال أف ارً واقياًا
ويحقيق الفو ولية اليافة أف ارً فسييصياً ُفحاالً.

ييصل بش ص الفديرا وقد يصبح فالياً حي فا يتون ال فالة
وغالباً فا يتون اليحيز الفيرول وردياً ّ
يهيز اليقال ية اسدارية وقيفها الفوالية (Jones & Hill, 2008, pp: 78-
فصدره والبالث لىيلا وبذلك ّ

 .) 81آية ذلك أن توير فن الف ظفات يفارس أ شطيها ت يرها ويف ل بال قيود ويبحر فع الي يير االسيرايي ل
لتن دون و ود إسيرايي ية وا حة وفحددة .وه ا يساق الف ظفة برؤية (قية

يقة  Tunnel Visionالى

يارات بيي ها بدوية فن فديرها الذي ييتئ لىى بريل و برة زفرة فن الفديرون يىي(ون حولل .وول غيبة

إسيرايي ية وا حة وراس ة لىي يير لن يُ(ىح الف ظفة وسيبرز فيايير يو ّ ل الق اررات الي ظيفية وي(قد الف ظفة
بصيريها وفن الفر ح أ ها سيظل سبيىها (.)McFarland, 2008; p: 20

ص ّفم البحث تل ي يب لىى سؤالين :ييصل األول بتواوة وشيوع في يرات البحث (اليحيز الفيرولا ال فود
ُ
الي ظيفلا الي يير االسيرايي ل) ول اليي ة الفبحووة .وييحر الوا ل التي(ية اليل ُيحيفل أن يؤور ويها اليحيز الفيرول

وال فود الي ظيفل ول الي يير االسيرايي ل .وأل ل اس ابة لن يىك األس،ىة ُ يل هيتل البحث ول أربية أ زاء:

ُل ِق َد األول :لياصيل الف طىقات ال ظرية لفي يرات البحث.
وأُورد الوا ل :ليصفيم البحث اليطبيقل وأ فوذ ل االوي ار ل.

ودوالل.
و ُ صص الوالث :إلى ا يبار أ فوذج البحث ّ

بفحصىة يافية ألهم ال يا،ع واليوصيات.
و يم الرابع :البحث
ّ
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ّ
انت ةز املعسيف Cognitive Biases

يريبط األفوىية  Optimalityول الق اررات الي ظيفية بقدرات الف ظفة الفيرويةا وييطىب ذلك اسيييابا

وويال .و يي ة لذلك يييفد الف ظفة لىى فبادئ وقوالد
وفيال ة تفيات تبيرة فن الفيىوفات بشتل فسيفر ّ
فؤتدة ل د الشروع ول ص ع الق اررات اسسيرايي يةا
فيي ة ل(هم واسي الص الفيا ل فن بي،ة فيقدة وغير
ّ

سبقيةا
وتوي ارً فا يؤدي هذا القوالد (قوالد اسيهام) إلى أ طاء ف ه ية حادة يقود ول ال هاية إلى أحتام
ّ

الفيززة باألدلة اسداريةا والبراهين اليىفية ( Pfeffer
و يارات وق اررات ف ال(ة لىففارسات وال ظريات الراس ة
ّ
اليحيزات الفيروية(ٔ).Cognitive Biases
 .)& Sutton, 2006وي يع هذه األ طاء لن سىسىة فن
ّ

اليحيز لىى فيل (فيرولا ا (ياللا سىوتل) يقود الف ظفة إلى أن ي(تر ويسىك طرق يي(ق فوع
وي طوي
ّ
حتم بالي( يلا أو لدم الي( يلا ويتون هذا الحتم سابقاً لىى و ود دليل ف اسبا أو يقوم لىى أساس سوق
اليحيوزا وال يُف ميوز بوين الفبوررات
فن القوالب ال فطيوة أو اليصوورات والفييقوداتا وبهوذا يقوع الف ظفوة وول بوراون
ّ
اليحيووز
الف طقيووة والفبووررات اال حيازيووة) .( Itiel & Peter, 2008,p:53لقوود يو تم ا يبووار لوودد فوون أشووتال
ّ

الفيرووول فو ار ارً ويتو ار ارً ووول بي،ووة األلفووالا وأوبيووت األدلووة والبوراهين اليىفيووة أ هووا حقووا،ق قويووة وف طقيووة يييووايش

يوددة اتورهوا شويولا (هولا وو زا ٕٓٓٛا ص ص:
وييطور فع الف ظفات ا ويي و ّذ اليحيوز الفيروول إشوتاالً في ّ
. (Mintzberg,1994,pp:323-396 Tsoukas & Kundsen, 2003, pp: ;537 – 562 ;ٕٛ-ٚٛ
 اليحيز بسبب االوي ار ات السابقة  :Prior Hypotheses Biasesغالباً فا يفيل الف ظفات اليل يفيىك

فن الف ظفة وبي،يها إلى اي اذ قرارات فب ية لىى أساس هذه

فييقدات قوية لن اليالقة بين الفي يرات

الفييقدات (ف طق اسدارة السا،دة)ا حيى لو ظهرت أدلة وبراهين يشير إلى طا يىك الفييقدات .وفن أ ل

ذلكا يسيى يىك الف ظفات إلى فيىوفات بيي ها ييواوق فع فييقدايها السابقةا ويي اهل فيىوفات فهفة

ي اقض فييقدايهاا ويي ّ ح هذا اليحيز ول الي اق الف ظفة إسيرايي يةا فا والسيل وراءها ولىى الرغم فن
وبوت وشىها ولدم فالءفيها (.)Kotter, 1996
اليحيز ل دفا ي صص الف ظفة فوارد تبيرة
 االليزام الفيصالد  :Escalating Commitmentيحدث هذا
ّ
ل شاط فاا ويىيزم بيووير الفزيد س قاذ ذلك ال شاط ول حال ييوره .هذه االسي ابة الالف طقية ييزز سىوك
االليزام الفيصالد السيفا لد تبار الفديرين الذين يشيرون بفسؤولية ش صية ي اه فشروع فاا ويسيهويهم

فواصىة

اليفل

بل

رغم

بروز

دال،ل

(.)Cannella & Park, 2008, P: 768

وفؤشرات

فهفة

لىى

ييوره
ّ

واحيفالية

وشىل

 االسي ياج باليشابل ال ز،ل  :Reasoning By Analogyيي فن هذا اليحيز اسي دام الف ظفة
الفو ّ ل؛
الفيشابهات ال ز،ية البسيطة ّ
ليدبر الفشتالت التبيرة الفيقدةا والفشتىة ول اسي دام فول هذا اليافل ُ
( )1اٌزحّ١ض ٌغخً ٠ؼٕ ٟاالٔضّبَ ٚاٌّٛافمخ ف ٟاٌشأٚ ٞرجٕ ٟسؤ٠خ ِبِّ ،ب ٠ؼٕ ٟسفض األفىبس األخش.ٜ
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هل أن اليشابل ال ز،ل ويسطيح الفشاتل الفيقدة (يبسيط واقع فيقد) ال ييبر دا،فاً لن ت ل الفشاتل وأبيادها

(ييقيد واقع فبسط) (.)Bromiley, 2005, pp:41-44

 اليحيز ول اليفويل ُ :Representativenessيب ى لىى أساس الفيل حو الييفيم باسي دام لي ة ص يرة
أو حادوة قويةا وهذا اليحيز ي يهك القا ون اسحصا،ل لأللداد التبيرةا اهيك لن الحالة ال(ردية
()Sekhar, 2006, p:157

َ و ْه ْم السيطرة واليح ّتم  :Illusion Controlيفيل توير فن الفديرين إلى اسوراط ول يقييم قدرايهم الفريبطة
ول السيطرة لىى األحداثا وغالباً فا يقيون ول شرك الفبال ة ول قدرايهم لىى ال احا وال ىّو الزا،د ول الوقة
بال (سا وفن وم يصدرون ق اررات فيدالية ال يسي د الى حقا،ق وبراهين لىفية ( & Gandossy
.)Guarnieri, 2008, P: 65

 الي(تير الفيقارب  :Convergent Thinkingحيث أن فيظم الق اررات اسسيرايي ية

فالية وليست

ورديةا وبي،ة اليفل ال فالية اليل ي ري فن اللها إصدار الق اررات؛ هل بفوابة في ير فهم ليحديد ويفا إذا

اليحيز الفيرول سيؤور بطريقة لتسية لىى لفىية ص ع القرارا ويحدث الي(تير الفيقارب ل دفا يىيف
تان
ّ
زفرة فا حول فدير أو سياسةا ويي اهل هذه الزفرة أو ي(ىير فيىوفات يفتن اسي دافها ول ف اقشة يىك
السياسةا أو يسوق البراهين الحقيقية وغير الحقيقية ليبرير قرارايها ويتون ال يي ة ق اررات فيهاوية وغير ذات
ط لالية حو االيساق أو اال يظاما ويظهر فا يسفيل لىفاء اال يفاع

وي يع الي(تير ال فالل قوة
في ىُ .
صحة ٍ
أفر فا)ا وي(سر هذه الظاهرة ولو ز،ياً لفاذا
سىوك القطيع أو البرهان اال يفالل (اليقاد ال فيع ول ّ
يي ذ الشرتات ق ار ارت إسيرايي ية وقيرة لىى الرغم فن و ود إدارة إسيرايي ية فيفرسة ( Montgomery,

.)2008, p: 54

اجلمىد انتنظةمي Organization Inertias

ييفول ال فود الي ظيفل ول فيل الف ظفات إلى الوبات وفقاوفة الي ييرا و يف فسيو

اليتيف

واالسي ابة لىي يرات ولدم القدرة لىى يب ل الظروف ال ديدة حين حدووها وول الوقت الف اسبا وال فود
الي ظيفل ظاهرة فيقدة لها أسباب لديدةا وأحد اسبابهاا طريقة يوزيع السىطة والقوة ول الف ظفة

) Yokota & Mitsuhashi1,2005,p:2( Authority and Powerا حيث ييحد تفية القوة بالفوقع
الوظي(ل .ولىى ووق هذا وإن الي يير الحقيقل ييطىب ي يي ارً ول اليرتيب الي ظيفلا ويبياً لذلك سيزيد أو

ييقص قوة وسىطة بيض الفديرينا وسيروض ويقاوم الي يير الذين ي (ض قويهم بح ة أ ل ال يحقق األهداف
الفر وةا ويريبط قوة ال فود الي ظيفل وقدريل لىى إبطاء الي يير بفد

والاقة الي يير الفري ى (.)Daft, 2004, p: 493-503

اح هؤالء الفديرين ول يقويض

ويتون الوقاوة الفي ذرة  Cultureول ف(اصل الف ظفة سبباً آ ر لى فود الي ظيفلا والقيم والفيايير

ويم صيا يها يصيب ي ييرها ويتبح الي يير لىى حو فيصالد
وااليدولو يا اليل
ّ
اسيقر شا ها ويياظفت قويها ّ
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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( .)Brown & Harvey, 2006, PP: 73-75تذلك ي يع ال فود الي ظيفل لن يحيز تبار الفديرين ل فط
(ٕ)

إداري اسيقر سى(اً ول لقولهم .وي(سر ي اقض Icarus Paradox

فيل الفديرين إلى االسيفرار ول

االليفاد لىى الفهارات والقدرات اليل قاديهم إلى ال اح ول الفا لا حيى وان لم ييد ف اسبة فع الو ع

الراهنا وبي،ة الف اوسة ال ديدة .وي دفا ي ح فط إداري يصيب لىى الفديرين قبول وترة أ ل لم ييد ف اسباً

أدلة إدارية وبراهين لىفيةا وقد يؤدي هذا القصور ول إدراك الفديرينا وول إحساسهم
وأ ل يحياج إلى ّ
بالحا ة إلى الي يير إلى لدم قبولهم ل(ترة الي يير حيى يوا ل الف ظفة في الت تبيرة ( Czarniawska,
.)2006, PP: 279-293

انتغةري االصرتاتةدي Strategic Change

يريبط الي يير االسيرايي ل بولود فسيقبىيةا لذا يصبح الف(ا ىة بين البديل األتيد والفحيفل ول صالح

لدم الي ييرا وغالباً فا يتون الي يير ول الف ظفات حديوة ال شاة أيسر حيث يتون ورص الربح وال سارة

فيساويةا وال يي ة فقاوفة أقل لىي ييرا ويحياج الف ظفات الفيفرة إلى الي يير أتور فن سواهاا وألن الي يير

ويها صيباً وفؤلفاً وهل يقاوفلا لذا ُيسيحسن ل د بدء الي يير أن يتون فحدوداً قبل ييفيفل ( & Quinn
 .)Voyer, 1996ولتل يحقق الف ظفة ال يا،ع الفسيهدوةا ي طر إلى ي يير توير فن ففارسايها دوية
واحدةا وييطىب ذلك ي يير ف فولة فن اليطبيقات اليل يياور ببي ها لىى طريقة األوا ل الفسيطرقة .وه ا

يتون

وط لدم الياتد والاليقين ألىى سحساس اليافىين بصيوبة ي يير تل شلء ( Pfeffer, 1994, PP:

)81-97ا (شياعا ٜٜٗٔا ص٘) .إال أن يحقيق ال اح فع فوا هة يىك الصيوبات ييطىب هداً تبي ارًا
ويتون ال اح لزي ازً ل د يحقيقلا وييرك أو ارً لفيقاً لىى فآالت الف ظفةا ولىيل وإن يحقيق ال دارة وال ّدية

الي اوسية  Distinctive Competenceفن الل الي يير يحفل ص(ة ال صوصية والي(رد لىف ظفةا وفن وم

يتون يتراره أو يقىيده فن قبل الف اوسين أف ارً بييداً الف ال ( .)Porter, 2001, P: 164وييطىب الي يير
االسيرايي ل أن ييبع الف ظفة إسيرايي ية االلي(اف(ٖ)ا وأن ال يح ر لىى وترة أو يقيل فبادرة لي يير الو ع

الذي يوا هل ). (Joel & Amburgey, 2000,p:8

( : Icarus )6شخص١خ أعطٛس٠خ ٔٛ٠بٔ١خ ،اعزخذَ خٕبح ٓ١صٕؼّٙب ٌٗ ٚاٌذٖ ٌٙ١شة ِٓ اٌدض٠رشح اٌزر ٟعردٓ فٙ١ربٌٚ ،مرذ
طبس ألػٍ ٝحز ٝأصجح لبة لٛع ٓ١أ ٚأدٔ ِٓ ٝاٌشّظ ،ح١ث أراثرذ حرشاسح اٌشرّظ اٌشرّغ اٌرز ٞسثرظ ٚأِغره خٕبح١رٗ
ِؼبً ٜٛ٘ٚ ،ف ٟثحش ئ٠دخ ح١ث ٌم ٟحزفٗ (.)Jones & Hill, 2008
( )3رشوض ٘زٖ اإلعزشار١د١خ ػٍ ٝرحغ ٓ١وفبءح اٌزشغِٕ ٟ٘ٚ ،ً١بعجخ ػٕذِب رىِ ْٛشىالد إٌّظّخ ػبِخ ِٕٚزششح ٌىٕٙب
ٌ١غذ خط١شحٚ ،رزضرّٓ ٘رزٖ اإلعرزشار١د١خ ِرشحٍز ) 1( :ٓ١االٔىّربػ اٌرزٙ٠ ٞرذل ئٌر ٝرخفر١ض اٌحدرُ ٚاٌزىربٌ)6( ، ١
اٌذػُ ٚاالعزمشاسٚٚ ،ضغ ثشٔبِح ٌزثج١ذ إٌّظّرخ فرٚ ٟضرؼٙب اٌدذ٠رذ (Wheelen & Hunger, 2006, pp: 801-
.)843
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وول الواقع ال يو د فوذج اسيرايي ل فطل يالءم تل الحاالت ال يالف الظروف والفواقف اليل
يوا هها الف ظفات .وفع ذلكا بره ت توير فن البحوث والدراسات أن الف ظفات اليل ايبيت إسيرايي ية

االلي(اف ب اح يؤفن بالي ديد ويي ىى لن اليقىيدا وأ ها قد أ رت والث أ واع فن الي يير االسيرايي ل(ي يير
القيادة ا ي يير الف ظفة ا ي يير االسيرايي ية) حيى يسيطيع يطبيق اسسيرايي ية ال ديدة بت(اءة و اح

لاليين ( هلا و زا ٕٓٓٛا ص ص ) ٕٜٛ-ٕٛ٘:ا(.)Wheelen and Hunger, 2006.P:175
تغةري انقةادج (اإلدارج) Changing the Leadership

اذا سيطر القادة لىى فرؤوسيهم وان اليواقب سيتون و يفة ول أغىب األحيانا والسىطة الفطىقة

ف(سدة فطىقةا وأن فصا،ب الف ظفات وو ا،حها الفالية واأل القية لم يحدث ل شع فدرا،ها وحسب بل

ليفييهم بقدر ها،ل فن ال (وذ والسيطرة بحيث لم يسيطيع أحداً يحديهم أو إوارة اليساؤالت حولهم ( Pfeffer

 .)& Sutton, 2006وغالباً فا ييحفل اسدارة القديفة فسؤولية ييوّر الف ظفة ووشىهاا لذا وإن ي ييرها ييد

زءاً أساسياً ول أي إسيرايي ية ي يير يطبقها الف ظفة .وي ب ل لىقيادة ال ديدة أن يايل فن ارج الف ظفة

بسبب ييود القيادات القديفة لىى أساليب واسيرايي يات الف ظفة الحالية واليل لم ييد ف(يدةا و الً لن

صيوبة اقي الها بإفتا ية ي (يذ األلفال بطريقة ف يى(ة (.)Hatch & Schultz, 2004, PP: 349-375
تغةري املنظمح Changing the Organization

ربفووا ال يتووون تاويوواً ي ييوور قيووادة الف ظفووة واسوويرايي يايها ليحسووين أدا،هوواا وقوود ييطىووب األفوور ي ييوور

الف ظفة ذايها والودوع بت(اءيهوا ووالىييهواا وييطىوب الي ييور الي ظيفول (هولا وو زا ٕٓٓٛا ص ص-ٕٛ٘ :
:) Gilbert, 2005,pp:741-763 ;Schermarhorn, 1996 ;ٕٜٛ

 إزالة ال فود القا،م بالف ظفة (اليالج بالصدفات)  :Unfreezing the Organizationييفل قو الشد
اليتسل لىي يير لىى وبات الف ظفة و فودهاا ولىيل يصبح الي ييرات ال ز،ية واليدري ية غير ف دية وال قيفة

الف(يد إصدار ق اررات والقيام
لهاا وال ي دي (ياً تو ها ال ي يع ي يي ارً حقيقياً .ويقي ل الي يير االسيرايي ل ُ
با شطة ويالة فن شا ها إزالة ال فود ويتسير واذابة الوقاوة الفي ذرةا والادة يوزيع السىطة والقوةا و ظم
الياوير الف يى(ة ول الف ظفة ( .)Jain & Singh, 2007, PP: 47-50وييطىب ذلك الي ىص فن األ شطة

اليىيا بيب ل وي (يذ الي يير الب اء .واذا فا
والف ي ات غير االقيصاديةا والادة الهيتىةا واليزام يام فن اسدارة ُ
يىت،ت الف ظفة ول ي (يذ الي يير ال روري الفطىوب وفن الفر ح أ ها سي ّ ل طريقها وفصيرها إلى زوال.

 يحريك الف ظفة إلى و ع ديد  :Movement the Organizationبيد أن ييم إزالة ال فود القا،م
بالف ظفة ال ُب ّد فن يحريتها إلى و يها ال ديدا وييطىب ذلك ي يي ارً وهرياً ول إسيرايي ية الف ظفة وهيتىها
حيى ييسقا فع و يها ال ديد.
وحيى ييم يحريك الف ظفة ب اح وال بد فن يحديد االي اه ال ديد ا واأل ذ بيين االليبار أور اليوافل

الدا ىية وال ار يةا وأن ييم ذلك بوييرة فال،فة ألن الي يير بسرلات فيباي ة وول اي اهات ف يى(ة يؤدي إلى

دوران الف ظفة حول ذايها .وففا يسالد لىى
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ي(هفوا الحا ة إليها وال(وا،د اليل سي وها ف ها (.)Tsoultas & Knudsen, 2003, PP: 490-491
 يوبيت الف ظفة ول حاليها ال ديدة  :Refreezing the Organizationييطىب يوبيت الف ظفة لىى

حاليها ال ديدة وقياً طويالًا وقد يحياج الف ظفة إلى ب اء وقاوة ديدةا وياقىم اليافىين الطرا،قال ديدة ألداء
األلفالا ويوظيف لفالة ديدة ييي ق الوقاوة ال ديدةا ويطوير ظم الرقابة واليح(يز لي س م فع الواقع ال ديد

الفبي ى وسيتون قاص ارً زا(،اً .تذلك ي ب ل
واألهداف اسسيرايي ية ال ديدةا واال ْ
وىن يحدث الي يير االسيرايي ل ُ
لىف ظفة أن يدرك أن أي ي ار ٍخ ول ي (يذ الفطىوب ييطل ورصة لظهور الوقاوة القديفة والردة إلى أساليب اليفل
القديفةا وبذلك يريد الف ظفة إلى سيريها األولى.)Daft, 2004, PP: 417-420( .

 ي يير اسسيرايي ية  :Changing the Strategyيحياج الف ظفة إلى إسيرايي ية يرشدها سواء السبيل
أو اء إ راء لفىية الي ييرا وال يقيصر دور اسسيرايي ية لىى قيادة الي يير ولت ها أي اً يحدد هذا الي يير.
وفع و ود إسيرايي ية يي ح قطة البدايةا وفيى ي ب أحداث الي ييرا وفن أين يبدأا وهذا هو في ى

االسي ابة اسسيرايي ية لىي يير -إ ل اسي دام إسيرايي ية الف ظفة ت قطة بداية ل دفا يقدر أور ي يير ار ل
أو ي(تر ول إحداث ي يير دا ىل -واالسي ابة اسسيرايي ية لىي يير ييطىب إسيرايي ية ()Chaudron, 2004ا
وول غيبة اسسيرايي ية ي (ض األداء ول فيظم الحاالت ويف ل الف ظفة بال قيودا تفا وأن إيباع الف ظفة
ي،ن يحت وطاة اليتاليف الفري(يةا
سسيرايي ية واشىة أو غاف ة أو ي قصها اليحديد أو شديدة الييقيد ي يىها ُّ

وقصور ول الي ويعا وربفا اليفل ول اليديد فن األ شطة اليل ال ي ّ ل لا،داً ف اسباًا وييطىب ذلك ي يير

اسسيرايي ية ت زء أساسل فن وص(ة الي ييرا ويي فن ذلك قيام الف ظفة بإلادة يقييم اسيرايي يايها لىى
فسيو األ شطة اليل ييفل ويها؛ والف ظفة اليل ي(شل ول يحقيق ال اح لن طريق يد ّية اليتاليف
 Minimization of Costقد يحققّل لن طريق إسيرايي ية اليرتيز  Focus Strategyأو الي ويع

 .)Shafer & Meredith, 2005, pp: 86-88( Diversification Strategyأفا الف ظفة اليل يطبق

الييرف لىى األ شطة اليل يحقق أو ل
إسيرايي ية الي ويع وإن إلادة يوصيف اليرتيز االسيرايي ل يقودها إلى ّ
أرباح و فو ول الفد الطويلا والقيام بيرتيز اسيوفارايها ويها ( .)David, 2011, pp: 175 - 178ولىى
الف ظفة بيد إلادة يوصيف اسيرايي يايها أن يي ىص فن أتبر لدد فن األ شطة اليل ال يرغب ويها ويحويىها

إلى قدية يفتن اسيوفارها ول فيطىبات ي (يذ االسيرايي ية ال ديدةا وييطىب يحسين فسيو أرباح الف ظفة

أبقت لىيها يحسين فسيو ال ودة والت(اءة واالسي ابة لرغبات واحييا ات اليفالء .وأ ي ارً
ول األ شطة اليل ْ
أبقت
الف(يد قيام الف ظفة ببيض لفىيات االسيحواذ  Acquisitionاليل يدلم أ شطيها األساسية اليل
ْ
فن ُ
لىيها (.)Lyuch, 2009, pp: 371-383
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املاهة انثاني /منهدةح انث

Research Methodology

ي طوي ف ه ية البحث لىى ف فون الظاهرة الفسيهدوة وأبيادها ول اصرهاا وفشتىة البحث (الظاهرة

وفسببايها)ا وور يايل ( يي ة البحث االسيتشاول)ا والفي يرات الفطىوب بحوهاا وفد

اليرابطات والياويرات

بي ها .وم ال طوات الفطىوبة السيتفال البحث واسي باط ال يا،ع .وييد هذا البحث وص(ل  Descriptiveفن

حيث األسىوبا يحىيىل  Analyticفن حيث الف فونا وفسحل باليي ة  Sampleفن حيث اليفاده لىى
اسيبا ة ول

فع البيا اتا أفا وحدة اليحىيل والفياي ة  Sample Unitوهل اسدارة اليىيا ول الشرتات

االرد ية الفدر ة أسهفها ول سوق لفان الفالل.
ً
أوال :اإلطار اهلةكهي (مشكهح انث  ،أهذافه ،حمذداته)
أ .مشكهح انث

Research Problem

أ ر الباحث دراسة اسيطاللية بهدف الفسالدة ول يحديد فشتىة البحثا وذلك بإ راء فقابالت

ش صية فيفقة فع (ٕٖ) فدي ارً فن فديري الشرتات الفبحووة لىييرف لىى الي ييرات اسسيرايي ية ول

شرتايهما وفحدد ات ذلك الي يير .ويبين أن ه اك ا يالف (و وة) بين الي ييرات اسسيرايي ية اليل حدوت الل
األلوام ال فسة الفا ية والي ييرات اسسيرايي ية اليل تان ُيافل حدووها .ول د سؤالهم لن أسباب يىك ال( وة
أشاروا إلى و ود فحددات وقيود ذات صىة باليحيزات الفيروية وال فود الي ظيفل .وقد اءت يي ة الدراسة
االسيطاللية لىى ال حو اليالل :و ود و وة ول يوقيات الفديرين بين فا حدث وفا ي ب ل أن يحدث فن

ي ييرات إسيرايي يةا وأن هذه ال( وة ييسع ول (ي يير اسسيرايي ية الي ظيفية وي يق ول ي يير القيادة

اسدارية) .وأوارت اليي ة لدداً فن الفحددات والفي يرات اليل يحول دون الي يرات اسسيرايي ية الفافولةا وردت

هذه الفحددات إلى (يحيزات فيروية يريبط با فاط ي(تير اسدارة -و فود ي ظيفل يريبط بالشرتة (سها)ا يت(ل

بحو ا ول دراسيها ووص(ها ويقييفها.

(ٗ)

دول (ٔ) :يا،ع البحث االسيطاللية

لقياس ال( وة بين الي يير االسيرايي ل ال(يىل والفيوقع

ِزغ١شاد اٌزغ١١ش االعزشار١دٟ
أٚالً :رغ١١ش إٌّظّخ
 ئصاٌخ اٌدّٛد اٌّٛخٛد ثبٌششوخ (ئراثخ). رحش٠ه اٌششوخ ئٌٚ ٝضغ خذ٠ذ (رغ١١ش). رثج١ذ اٌششوخ ف ٟحبٌزٙب اٌدذ٠ذح (ردّ١ذ)ثبٔ١بً :رغ١١ش اإلعزشار١د١خ
 ئػبدح رم ُ١١اإلعزشار١د١خ. أػبدح رٛص ١اٌزشو١ض االعزشار١د.ٟ اٌزخٍ ٟػٓ األٔشطخ غ١ش اٌّشغٛثخ. رحغ ٓ١اٌدٛدح ٚاٌىفبءح ٚاالعزدبثخ ٌشغجبد اٌؼّالء. -ػٍّ١بد االعزحٛار.

اٌٛعظ اٌحغبثٟ
اٌزغ١١ش اٌّزٛلغ
اٌزغ١١ش اٌفؼٍٟ
4.54
3.65
4.41
3.65
4.56
3.12
4.64
3.36
4.56
3.12
4.54
3.15
4.63
3.26
4.46
3.62
4.62
6.23
4.42
3.62

فدٛح اٌزغ١١ش
االعزشار١دٟ
()1.62

(*)

()1.32

( )4أشبسد اٌذساعخ االعزطالػ١خ أ٠ضب ئٌ ٝػذَ ٚخٛد ئعزشار١د١خ ٚاضحخ ِٚحذدح ٌٍزغ١١ش االعزشار١دٚ ،ٟوزٌه ٚخٛد
أدٌخ ِّٙخ ػٍ ٝشٛ١ع رح١ضاد ِؼشف١خٚ ،ص٠بدح فِ ٟغز ٜٛاٌدّٛد اٌزٕظٌ ّٟ١ذ ٜاٌششوبد اٌّجحٛثخ.
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ثبٌثبً :رغ١١ش اٌم١بدح
 رغ١١ش أّٔبط اإلداسح. رؼبلت وج١ش ٌٍم١بدح اإلداس٠خ. رؼِ ٓ١١ذ٠ش ِٓ ٞخبسج اٌششوخ.فدٛح اٌزغ١١ش االعزشار١د ٟاٌىٍ١خ(**)

3.51
3.62
3.32
3.42
3.36

()2.22

4.42
4.61
4.42
4.32
4.53

()1.61

* و وة الي يير االسيرايي ل= الي يير االسيرايي ل ال(يىل-الي يير االسيرايي ل الفيوقع
** القيم بين قوسين يي ل و وة سىبيةا أي أن الي يير ال(يىل < الي يير الفيوقع

وهتذا يي ح فشتىة البحث فن الل األس،ىة االيية:

ٔ.فا القيود والفحدد ات اليل يحول دون الي يير االسيرايي ل الفطىوب؟ وفا هل األهفية ال سبية ليىك القيود

والفحددات؟ وقد يرتز اهيفاف ا ول وحص( :أ) فرو ة الشرتات فن حيث(وقاويهاا و فط ي(تير إداريهاا وطريقة

يوزيع السىطة والقوة ويها)( .ب) تواوة القوالد اليل يقود إلى ق اررات غير لقال ية وال اي ة لن اليحيزات
الفيروية بسبب (االليزام الفيصالدا واالسي ياج باليشابل ال ز،لا واالوي ار ات السابقةا واليحيز ول الييفيم

باليفويلا ووهم السيطرة واليحتما والي(تير الفيقارب).

ٕ .فا طبيية الي يرات اسسيرايي ية السا،دة ول الشرتات الفبحووة؟ وفا هل أهفييها ال سبية؟ وقد يرتز
اهيفاف ا ول وحص ويدقيق الي ييرات اسسيرايي ية ول( :أ) اسسيرايي ية الي ظيفية (ب) الف ظفة ذايها (ج)

القيادة اسدارية.

ٖ .هل يو د لالقات اريباط وياوير في وية بين اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل فع الي يير االسيرايي ل؟ وفا
طبيية يىك اليالقات والياويرات؟ وفا هو اي اهها؟
وول

وء فا سبقا وإن فشتىة البحث يتفن ول (و ود و وة سالبة بالي يير االسيرايي ل

(٘)

ول الشرتات

االرد ية بسبب و ود يحيزات فيروية يريبط باسدارةا و فود ي ظيفل يريبط بيرتيب و ظم الشرتة (سها).
ب .أهذاف انث

Research Objectives

يرفل البحث إلى:

ٔ .الوقوف لىى الي يير االسيرايي ل وأبياده ول الشرتات االرد ية (ي يير اسسيرايي ية الي ظيفيةا ي يير
هيتل و ظم الف ظفةا ي يير القيادة اسدارية)ا ويحديد اليوافل الفحددة لذلك الي يير (اليحيز الفيرول-ال فود

الي ظيفل).

ٕ .يحىيل اليالقة بين اليحيز الفيرولا وال فود الي ظيفل وأورهفا ول الي يير االسيرايي ل.
ٖ .ب اء فوذج تفل لقياس الي يير االسيرايي ل ول الشرتات االرد ية يحدد )ٔ( :فقدار فا يؤور بل اليحيزات

الفيروية وال فود الي ظيفل ول الي يير االسيرايي ل (ٕ) فقدار الي ير ول الي يير االسيرايي ل (تفي ير يابع)
يي ة لىي ير ول اليحيزات الفيروية وال فود الي ظيفل (تفي يرات فسيقىة).

( )5فدٛح اٌزغ١ش االعزشار١د ٟاٌغٍج١خ = اٌزغ١١ش االعزشار١د ٟاٌّزٛلغ – اٌزغ١١ش االعزشار١د ٟاٌفؼٍ.ٟ
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ج .نااق انث

وحمذداته Research Limits

ٔ .حد لىفل :وييفول ول اليحيز الفيرول ال ايع فن (االليزام الفيصالدا واالسي ياج باليشابل ال ز،لا
واالوي ار ات السابقةا والييفيم باليفويلا ووهم السيطرة واليحتما والي(تير الفيقارب)ا وال فود الي ظيفل بسبب

(ي اقض  Icarusا ويوزيع القوة والسىطةا والوقاوة الي ظيفية الفي ذرة)ا والي يير االسيرايي ل لو (اسسيرايي ية
الي ظيفيةا ي يير الف ظفة ذايهاا ي يير القيادة).

ٕ.حد فؤسسل :الشرتات االرد ية الفدر ة أسهفها ول سوق لفان الفالل.
ٖ.حد بشري :فديري اسدارة اليىيا.

ٗ.حد زف لّ(ُ :ذ البحث ول الفدة الففيدة فن يفوز – ٕٓٔٔ /يسان .ٕٖٓٔ /

ً
ثانةا :اإلطار انثنايي (منىرج انث

أ.

منىرج انث

ومتغرياته ،وفسضةاته)

ومتغرياته Research Model & Variables

يم االليفاد لىى اال حدار البسيط الفييدد ( )M. S. Lول يصفيم فوذج البحث الفقيرح لقياس الي يير
االسيرايي ل ول

وء اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل.

n

bi X i



Y = Bo +

i 1

حيث أن  :الفي ير اليابع وهو الي يير االسيرايي لا  :Boوابت ال فوذجا  biالفيافالت الفراد يقدير
قيفيها ال يبار اليالقة بين الفي ير اليابعا والفي يرات الفسيقىةا  :Xiالفي يرات الفسيقىة وهل اليحيز الفيرول

وال فود الي ظيفل.

وسييم ا يبار فوذج البحث باسي دام فيافالت االريباط  Spearmanليحديد (ٔ) قوة اليالقة بين

الفي يرات تو ها ( طية-أو غير طية)ا واي اه اليالقة بين الفي يرات فن حيث تو ها (طردية-أو لتسية).
(ٕ) الياوير بين الفي يرات باسي دام الفيل  )Slope=Y/X( Slopeحيث أن =Y :هو الي ير ول
الي يير االسيرايي لا  Xهو الي ير ول اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفلا وإذا فا تا ت إشارة الفيل سالبة

وإن اليالقة اليل يربط الفي يرات لتسيةا واذا فا تا ت فو بة وإن اليالقة بين الفي يرات طردية.

وال يبار قوة فوذج البحث يم حساب فص(ووة اريباط  Pearson Correlationبين الفي يرات الفسيقىة
وتا ت ألىى قيفة ( .)r= 0.772وبالييويض ول الفيادلة

=ٕ.ٗٛ

1

0.772 2

1

1 r2
1

VIF 

وبفا أن 5 > VIFا وهذا دليل لىى لدم و ود  Multicolleniarityبين الفي يرات ففا ييتس قوة فوذج
البحث.
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دول (ٕ) :في يرات البحث الر،يسية وال(رلية

ٔٛع اٌّزغ١ش

أسلبَ األعئٍخ

فمشارٗ
ػذد
األعئٍخ

 .1االٌزضاَ اٌّزصبػذ
 .6االعزٕزبج ثبٌزشبثٗ اٌدضئٟ
 .3االفزشاضبد اٌغبثمخ
 -4اٌزؼّ ُ١ثبٌزّثً١
 -5اٌغ١طشح ٚاٌزحىُ
 -6اٌزفى١ش اٌّزمبسة

ِغزمً
ِغزمً
ِغزمً
ِغزمً
ِغزمً
ِغزمً

6-1
4-3
2-5
16-12
15-13
12-16

6
6
5
3
3
4

اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١

 .1رٕبلض Icarus
 .6رٛص٠غ اٌمٛح ٚاٌغٍطخ
 .3اٌثمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّزدزسح

ِغزمً
ِغزمً
ِغزمً

66 – 62
65 – 63
62 – 66

3
3
3

اٌزغ١١ش االعزشار١دٟ

 .1رغ١١ش اإلعزشار١د١خ اٌزٕظ١ّ١خ
 .6رغ١١ش إٌّظّخ
 -3رغ١١ش اٌم١بدح اإلداس٠خ

ربثغ
ربثغ
ربثغ

33-62
45 – 34
42 – 46

5
16
4

اٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ

اٌّزغ١شاد اٌشئ١غ١خ

اٌزح١ض اٌّؼشفٟ

اٌّدّٛع

12

2

61

)H2(R2=0.716

المتغيراث المستقلت

التحيز المعرفي

الجمود التنظيمي

)*H11(rs= -0.549

)H12(rs= 0.388

المتغير التابع

تغيير اإلستراتيجيت
تغيير المنظمت
تغيير القيادة
التغيير االستراتيجي

)**H11(rs= 0.633
شتل ٔ :فوذج البحث االوي ار ل
ارتباط
ب .فسضةاخ انث

تأثير
Research Hypothesis

ال(ر ية الر،يسية األولى  : H1يريبط اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل بيالقة إحصا،ية ذات داللة في وية فع

الي يير االسيرايي ل ل د فسيو ( .)P ≤ 0.05أشيق ف ها ال(ر يات ال(رلية االيية:

 :H11يو د لالقة إحصا،ية ذات دال لة في وية بين اليحيز الفيرول والي يير االسيرايي ل ل د فسيو
(.)P ≤ 0.05
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 : H12يو د لالقة إحصا،ية ذات داللة في وية بين ال فود الي ظيفل والي يير االسيرايي ل ل د فسيو
(.)P ≤ 0.05

ال(ر ية الر،يسة الوا ية  :H2اليحيز الفيرول ال ايع فن( :االليزام الفيصالدا االسي ياج باليشابل ال ز،لا
االوي ار ات السابقةا الييفيم باليفويلا السيطرة واليحتما الي(تير الفيقارب)ا وال فود الي ظيفل بسبب( :ي اقض

 Icarusا يوزيع القوة والسىطةا الوقاوة الي ظيفية) داالن لىي يير االسيرايي ل ول( :اسسيرايي ية الي ظيفيةا
الف ظفة ذايهاا القيادة اسدارية).

ً
ثانثا :املقايةش (ثثاتها ،وصذقها) )Measurements (Reliability & Validity

يييفد البحث لىى القياس اسدراتل  Perceptual Measurementsالفسي د إلى فقياس Likert

ال فاسل ول ا يبار فوذج البحث وور يايلا ويحديد حرتة الفي يرات والي بؤ باي اهايها الفسيقبىية .ويطىب
يفت البره ة لىى وديها ووالىييها والياتد فن يفاستها بإ راء اال يبارات االيية:
ذلك يصفيم اسيبا ل ّ
(ٔ) الوبات  :Reliabilityيم الياتد فن وبات االسيبا ة بي ز،ة أس،ىيها إلى ف فوليينا زو ية ووردية
وا راء ا يبار الوبات ويفا بي ها ووق الفيادلة االيية (.)Bowerman, O'connell, Drris, 2004
N
)2(0.73
 (C.R) فيافل الوبات

 0.85
1  ( N  1)rs
)1  (2  1)(0.73

حيث أن :N :لدد األ زاءا  :rsفيافل اريباط  Spearman Brownبين ز،ل االسيبا ة.

(ٕ) الصدق الظاهري  :Validityيطىب الصدق الظاهري يحتيم االسيبا ة فن قبل ف فولة فن ال براء

والفي صصين األتاديفيين سبداء آرا،هم بشان دقة األس،ىة فن ال احية اليىفيةا وبيض الفديرون سبداء آرا،هم
ول و وح األس،ىة فن ال احية اليفىية (الصدق الظاهري)ا و يع لن ذلك ييديل أو دفع أو حذف لدد فن

األس،ىةا حيث بىغ فيافل الصدق التىل (ٕ.)%ٜ

ال دول (ٖ)  :وبات وصدق اسيبا ل البحث

فيافل االريباط
ٖٓ.ٚ

فيافل

فيافل

الوبات

الصدق

٘ٓ.ٛ

(ٔ )

ٕٓ.ٜ

الفحسوبة t-

 tالف دولة

ٔٓ.ٖٙ

٘ٔ.ٙ

فسيو في وية 0.05

(ٔ) فيافل الصدق الذايل = ذر فيافل الوبات

(ٕ) تذلك أ ريت بيض اال يبارات اسحصا،ية ل فان وبات وسريان في يرات البحث (صدق الفحيو ) وقد
لتست يا،ع يىك اليحىيالت در ة لالية فن وبات وسريان في يرات البحث يفتن الييويل لىيها.

ال دول (ٗ)  :اال يبارات اسحصا،ية السيبا ة البحث
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد  )68لشنة 3122

656

االخزجبس
Cronbach Alpha
Spearman Brown
Equal Between Forms
Split Half

ً
راتعا :مىقع جمتمع انث

اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
لجً
ثؼذ اٌزؼذً٠
اٌزؼذً٠
24
26
22
62
22
22
41
24

اٌزح١ض اٌّؼشفٟ
ثؼذ
لجً
اٌزؼذ ً٠اٌزؼذً٠
22
55
26
62
22
64
26
22

اٌزغ١١ش االعزشار١دٟ
ثؼذ
لجً
اٌزؼذً٠
اٌزؼذً٠
21
52
22
66
26
65
22
62

وعةنته Research Population & its Sample

حوددت الشورتات الفدر وة أسوهفها وول سووق لفوان الفوالل لوام (ٕٕٔٓ) والبوالغ لوددها ( )ٛٚشوورتة

ف يفياً لىبحثا حيوث يبورر ح فهوا ولفرهوا وي ووع أ شوطيها إفتا يوة قبوول يوا،ع البحوث وييفيفهوا .يوم ا ييوار

وزع (ٖٓٗ)
( )ٚٚشرتة فوىّ ْت ( )%ٜٛفن الف يفع تيي ة لىبحث .يم يحديد اسدارات اليىيوا توحودة لىفياي وةا ّ
يم اسيالم ( )ٖٜٔاسيبا لا أُسيبيد ف ها ( )ٚاسيبا ات بيد اليودقيق والف ار يوة وبوذلك
اسيبا ل بصورة ي اسبيةّ .
بى ت سبة االسي ابة (ٕ)%ٜا وبسبب ا يالف ح م طبقات الف يفعا وا يالف سبة تول طبقوة وول الف يفوع
ٍ
فسواو لح وم يىوك الطبقوة وول ف يفوع الدراسوة يوم اليفواد اليي وة
وحيى يتون يفويول تول طبقوة وول ح وم اليي وة

الطبقية الي اسبية اليشوا،ية ( . ) Anderson& Sweeny,2007,p:230
no N
 n قا ون ح م اليي ة
)no  ( N  1

حيث  Nح م الف يفعا وقد يم حساب ح م اليي ة ل د فسيو وقة (٘ )%ٜو طا فيياري ()ٓ.ٖٓٛ
وفسيو داللة (٘)ٓ.ا ولىيل وإن no= Z2P(1-p)/e2
وبالييويض ول الفيادلة

)(1.96) (0.5)(1  0.5
٘=ٙٙ
(0.038) 2
)665(87
n
شرتة  77
)665  (87  1
2

 ح م اليي ة

no 

دول (٘)  :يوزيع اليي ة لىى الطبقات ولدد االسيبا ات
اٌزغٍغً
.1
.6
.3
.4
.5
.6
.2

اٌمطبع االلزصبدٞ
لطبع اٌجٕٛن
لطبع اٌزأِٓ١
لطبع االعزثّبس
لطبع اٌخذِبد
لطبع اٌصٕبػخ
لطبع اٌفٕبدق ٚاٌغ١بحخ
لطبع اٌضساػخ
اٌّدّٛع

ػذد اٌششوبد
66
5
2
12
65
12
6
22

حدُ
اٌطجمخ
62
4
2
2
66
2
5
22

()6

()2

االعزجبٔبد
%
ػذد
65.22
21
5.13
16
12.66
36
11.26
32
62.53
22
11.26
32
6.41
62
122
316

املاهة انثان  /حتهةم انثةاناخ واختثار انفسضةاخ
( )6حجم العينت الطبقيت = (حجم الطبقت ÷ حجم المجتمع الكلي)* (حجم العينت).
( )7تم تحديد عدد االستباناث بصورة تناسبيت وفق المعادلت = (جم الطبقت ÷ جم العينت)* (عدد االستباناث) .
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Data Analysis and Hypotheses Test

ً
أوال :حتذيذ أهمةح املتغرياخ املث ىثح من وخهح نظس عةنح انث

ي صب اليرتيز ول هذا ال زء فن البحث لىى يحديد أهفية الفي يرات الر،يسة وال(رلية ل فوذج البحثا

ويي ل أهفية الفي يرات فسيو اهيفام أوراد اليي ة بالفي ير والذي ُييبر لن قيفة الفي ير لىشرتةا وقد يم
اسي دام األوساط الحسابية()ٛا واال حراوات الفيياريةا وال سب الف،وية ليقدير فسيو أهفية الفي يراتا

وتاآليل:

ي ى ل اليحيز الفيرول

بين فد
ٔ .اليحيز الفيرول :يم قياس اليحيز الفيرول فن الل سية في يراتا يُ ّ
لىشرتات الفبحووة وال ايع لن (االليزام الفيصالدا االسي ياج باليشابل ال ز،لا االوي ار ات السابقةا الييفيم
باليفويلا وهم السيطرة واليحتما الي(تير الفيقارب) .أظهرت في يرات اليحيز الفيرول أوساط حسابية فيباي ة

تان ألالها (ٕٗ )ٗ.ل د ( وهم السيطرة واليحتم) وأد اها (٘ٗ )ٖ.ل د (الييفيم باليفويل) .بىغ الفيدل التىل

لىيحيز الفيرول ( )ٖ.ٚٙوبدر ة فواوقة فري(ية وأهفية سبية (ٕ .)%ٚ٘.يراوحت ال سب الف،وية لالي(اق
لىى في يرات اليحيز الفيرول بين (ٖ)%ٖٜ-%ٜا فقابل سب لدم اي(اق حول الفي يرات ذايها يراوحت بين

(ٕٔ )%ٓ.ٓٓ-%فن اليي ة.

سي يع ففا سبقا شيوع ظاهرة اليحيز الفيرول ول الشرتات الفبحووة بداللة ال سب الف،وية لالي(اق

لىى في يرايلا وأن اليحيز الفيرول قد اي ذ اليرييب الي ازلل االيل ( وهم السيطرة واليحتما االليزام الفيصالدا
الي(تير الفيقاربا االسي ياج باليشابل ال ز،لا االوي ار ات السابقةا الييفيم باليفويل).
ال دول ( :)ٙيحديد أهفية في يرات اليحيز الفيرول
اٌزغٍغً

اٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ

االٌزضاَ اٌّزصبػذ
1
االعزٕزبج ثبٌزشبثٗ اٌدضئٟ
6
االفزشاضبد اٌغبثمخ
3
اٌزؼّ ُ١ثبٌزّثً١
4
 ُ٘ٚاٌغ١طشح ٚاٌزحىُ
5
اٌزفى١ش اٌّزمبسة
6
ئخّبٌ ٟاٌزح١ض اٌّؼشفٟ

ِم١بط اإلخبثخ
ال ارفك رّبِب ً +ال
ارفك رّبِب ً  +ارفك
ارفك
%
ػذد
%
ػذد
2
23
522
61
6
32
11
62
14
66
43
12
2
56
66
6
1
52
36
2
4
25
36
16
63
-

اٌٛعظ
اٌحغبثٟ

X
3.26
3.52
3.42
3.45
4.64
3.26
3.26

االٔحشال
اٌّؼ١بسٞ


دسخخ
اٌّٛافمخ

اٌزشر١ت
حغت
األّ٘١خ

2.54
2.61
2.52
2.55
2.52
2.63
2.53

ِشرفؼخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِشرفؼخ
ِشرفؼخ
ِشرفؼخ

6
4
5
6
1
3
-

ٕ .ال فود الي ظيفل :يم قياس ال فود الي ظيفل فن الل والوة في يراتا ويبين ال دول ( )ٚأن ال فود
الي ظيفل ي يع لن طريقة( يوزيع القوة والسىطةا والوقاوة الي ظيفية الفي ذرةا وشيوع ظاهرة  .(Icarusبىغ

( )2رُ رحذ٠ذ األّ٘١خ إٌغج١خ ثبالػزّبد ػٍ( ٝطٛي اٌفئخ = اٌحذ األػٌٍٍ ٝجذ – ً٠اٌحذ األدٌٍٔ ٝجذ /ً٠ػذد اٌّغز٠ٛبد)،
ٚػٍ ٗ١فاْ طٛي اٌفئخ = [ (ٚ ،]1.33 =5/)1-5ثزٌه رى ْٛاألّ٘١خ إٌغج١خ وب٢ر 1( :ٟضؼ 6.33( ،)6.33 < ١
ِزٛعظ < ِ  3.66( ،)3.66شرفغ).
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الفيدل التىل لى فود الي ظيفل (ٕٔ)ٖ.ا وبدر ة فواوقة وأهفية فيوسطة فن قبل أوراد اليي ةا ويشير هذا إلى
ا يشار واسع لى فود الي ظيفل ول الشرتات الفبحووة .ول د يحىيل فصادر وأسباب ال فود الي ظيفل اي ح

أن ال فود الي ظيفل ال ايع لن الوقاوة الي ظيفية الفي ذرة قد احيل الفريبة األولى بوسط حسابل ()ٖ.ٗٛا

يىيل ال فود الي ظيفل ال ايع لن شيوع ظاهرة  Icarusبوسط حسابل (ٕٗ)ٖ.ا و اء ول الفريبة األ يرة

ال فود الي ظيفل ال ايع لن طريقة يوزيع القوة والسىطة بوسط حسابل (ٔ .)ٕ.ٜيدلم هذه ال يا،ع

اال حراوات الفييارية اليل يراوحت بين ()ٓ.ٗ٘-ٓ.ٚٙا واليل ييتس يرتز إ ابات أوراد اليي ة ولدم يشييها

حول فسببات ال فود الي ظيفل .يراوحت ال سب الف،وية لالي(اق لىى في يرات ال فود الي ظيفل بين (-%٘ٚ

)%ٖٛا فقابل سب لدم اي(اق حول الفي يرات ذايها يراوحت بين (ٓٗ )%ٕٔ-%فن اليي ة .يدل هذه
ال يا،ع لىى فيل الشرتات الفبحووة إلى الوبات واالسيقرارا و يف فسيو الفرو ة واالسي ابة لىي يراتا

ولدم القدرة لىى يب ل الظروف ال ديدة حين حدووها.

ال دول ( )ٚيحديد أهفية في يرات ال فود الي ظيفل

اٌزغٍغً

ِم١بط اإلخبثخ
ال ارفك رّبِب ً  +ال
ارفك رّبِب ً  +ارفك
ارفك
%
ػذد
%
ػذد
42
12
32
16
61
2
52
64
31
13
45
12
31
42
66
55
-

اٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ

رٕبلض Icarus
-1
رٛص٠غ اٌمٛح ٚاٌغٍطخ
-6
اٌثمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّزدزسح
-3
أخّبٌ ٟاٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
اٌزح١ض اٌّؼشفٚ ٟاٌدّٛد اٌزٕظ ّٟ١اٌىٍٟ

ٖ.الي يير االسيرايي ل :ي تم قياس الي يير االسيرايي ل فن

اٌٛعظ
اٌحغبثٟ

االٔحشال
اٌّؼ١بسٞ


دسخخ
اٌّٛافمخ

اٌزشر١ت
حغت
األّ٘١خ

3.64
6.21
3.42
3.61
3.42

2.66
2.26
2.45
2.56
2.42

ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِشرفؼخ

6
3
1
-

الل والث في يراتا لبرت لن الي يير ول

(اسسيرايي يةا الف ظ فةا القيادة) .بى ت سبة اي(اق أوراد اليي ة حول في يرات الي يير االسيرايي ل (ٗ٘-%

ٕٗ )%ٚ٘-%لىى اليوالل فقابل سب لدم اي(اق حول الفي يرات ذايها ( .)%ٔٚ-%ٜٔ-%ٜويبين قيم
األوساط الحسابية أن فيع في يرات الي يير االسيرايي ل قد حصىت لىى در ات فواوقة وأهفية فيوسطةا

حيث يراوحت قيم أوساطها الحسابية بين (ٔ٘)ٖ.ٜٔ-ٖ.ا وتا ت ألالها ل د (ي يير القيادة) وأد اها ل د
(ي يير اسسيرايي ية الي ظيفية)ا وبىغ الفيدل التىل لىي يير االسيرايي ل (ٕٖ )ٖ.وبدر ة فواوقة فيوسطة

وأهفية سبية (ٗ )%ٙٙ.فن قبل لي ة البحث.

يبرهن هذه ال يا،ع لىى يفيع الشرتات الفبحووة بقدرات فيوسطة لىى إ راء الي ييرات اسسيرايي ية

الشافىةا وتا ت أو ل يىك القدرات ول القدرة لىى (ي يير القيادة)ا وأ ي(ها ول القدرة لىى (ي يير
اسيرايي يايها).

ال دول ( :)ٛيحديد أهفية في يرات الي يير االسيرايي ل
اٌزغٍغً

اٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ
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اٌٛعظ

االٔحشال

دسخخ

اٌزشر١ت
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ارفك رّبِب ً  +ارفك
رغ١١ش اإلعزشار١د١خ
-1
رغ١١ش إٌّظّخ
-6
رغ١١ش اٌم١بدح
-3
ئخّبٌ ٟاٌزغ١١ش االعزشار١دٟ

ػذد
32
21
36
-

%
54
46
25
52

ال ارفك
رّبِب ً +ال
ارفك
ػذد %
2
6
12 31
12
2
15
-

اٌحغبثٟ

اٌّؼ١بسٞ


3.12
3.65
3.51
3.36

2.22
2.51
2.42
2.53

X

اٌّٛافمخ

حغت
األّ٘١خ

ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ

3
6
1
-

وليحديد اي اه الشرتات الفبحووة حو في يرات البحث يم إلداد ال دول ( )ٜالذي يشير إلى:

أ .أن ه اك ٔ ٙشرتة (ب سبة ٓ )%ٚواقية ول براون اليحيز الفيرولا  ٕٙشرتة (ب سبة ٖٓ )%يييريها
ال فود الي ظيفل.

ب .إن ه اك  ٖٜشرتة (ب سبة  )%ٗٗ.ٛيفيل بشدة إلى ي يير اسيرايي يايهاا  ٖٛشرتة
(ب سبة  )%ٖٗ.ٚلديها اي اهات قوية ول إ راء ي ييرات شافىة بالف ظفةا ٓٔ شرتات (ب سبة ٘)%ٔٔ.
يرغب ول ي يير قيادايها.

ج .أن ه اك فيالً شديداً فن ا ب الشرتات اليل يياصل بها اليحيز الفيرول إلى إ راء ي ييرات ذرية ول
اسيرايي يايها .ول حين أن الشرتات غير الفر ة اليل يييريها ال فود الي ظيفل لديها فيالً تبي ارً ول إ راء
ي ييرات واسية بالف ظفة .أفا الشرتات قىيىة اليحيز ف ( ة ال فود وي ح إلى إ راء ي ييرات فهفة ول

قيادايها.

ال دول ( ) ٜاليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل ول الشرتات الفبحووة واي اهايها حو الي يير االسيرايي ل
ػذد
اٌششوبد

%

اٌجٕٛن

اٌزح١ض اٌّؼشفٟ

12

26

اإلعزشار١د١
ح
12

ششوبد االعزثّبس

لطبع األػّبي

اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ

ِدبالد اٌزغ١١ش االعزشار١دٟ
إٌّظّ
اٌم١بدح
%
%
ح
6
33.3
6
55.6

اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
اٌزح١ض اٌّؼشفٟ
اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١

4
6
3

12
62
33

1
6

16.2
66.2

4
5
-

122
23.2
-

1

اٌصٕبػخ

اٌزح١ض اٌّؼشفٟ
اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١

16
2

64
36

2
-

52
-

2
6

52
62.2

3

اٌخذِبد

اٌزح١ض اٌّؼشفٟ
اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
اٌزح١ض اٌّؼشفٟ
اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
اٌزح١ض اٌّؼشفٟ

6
4
4
1
2

62
42
22
62
22

6
4
2

33.3
122
25

4
1
1
1

62.2
65
122
16.5

3
1

اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
اٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
اٌزح١ض اٌّؼشفٟ

6
3
3

62
52
52

6
3
1

122
33.3

6

62.3

-

اٌزأِٓ١
اٌفٕبدق ٚاٌغ١بحخ
اٌضساػخ
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%
11.
1
33.
3
33.
3
25
16.
5
-

ً
(ثانةا) :اختثار انفسضةاخ Hypothesis Test

ييرتز ال دل حول و ود أو لدم و ود لالقات في وية بين تل فن اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل فع الي يير

االسيرايي لا وفن وم السيل ليش يص ولها واي اهها وقويها .وول هذا اسطار يفت صياغة ور ييان ر،يسيان

أ

ييا لىيحقق والبرهان اليىفل.

( )1اختثار انفسضةح انسيةضح األوىل ( )H1االرتثاط

واليوول ي و ص لىووى اريبوواط اليحيووز الفيرووول وال فووود الي ظيفوول بيالقووة إحصووا،ية ذات داللووة في ويووة فووع الي ييوور

االسيرايي ل .بفي ىا أ ل تىفا زاد اليحيز الفيرول ول الشرتة زادت در ة ال فود الي ظيفل ويهاا وفالت إداريها إلى يب ل
سياسات فحاوظة Conservation Policyا وا ييار إسيرايي ية االسيقرارا وبذلك يبقى الشورتة وول الف طقوة الرفاديوة

(بين ال فو واال حدار) .ولا الً أو آ الًا وإن ذلك سويحد فون قويهوا و وذير شوؤم يهودد بقا،هوا ويي ول و ا،هوا .وأن يي وة
ا يبار ال(ر ية يشير إلى اريباط اليحيوز الفيروولا وال فوود الي ظيفول بيالقوات في ويوة لتسوية ذات داللوة إحصوا،ية فوع

(ي يير الف ظفة – اريباط قوي)()ٜا (ي يير القيادة – اريباط فيوسط) .وبىوغ فيافول االريبواط اليتسول بوين اليحيوز الفيروول

ي(سور
وال فود الي ظيفل فع إ فالل الي يير االسويرايي ل (*٘٘ -ٓ.اريبواط فيوسوط) وبفسويو في ويوة (٘ٓ)ٓ.ا وبفوا ّ

( )%ٕٙفن إ فالل اليالقات.

ال دول (ٓٔ) االريباط بين اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل فع الي يير االسيرايي ل

اٌّزغ١شاد
اٌشئ١غ١خ

ِدبالد اٌزغ١١ش االعزشار١دٟ

اٌّزغ١شاد اٌزبثؼخ

اٌدّٛد
اٌزٕظّٟ١

اٌزح١ض اٌّؼشفٟ

اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ
االٌزضاَ اٌّزصبػذ
االعزٕزبج ثبٌزشبثٗ اٌدضئٟ
االفزشاضبد اٌغبثمخ
اٌزؼّ ُ١ثبٌزّثً١
 ُ٘ٚاٌغ١طشح ٚاٌزحىُ
اٌزفى١ش اٌّزمبسة
ئخّبٌ ٟاٌزح١ض اٌّؼشفٟ
رٕبلض Icarus
رٛص٠غ اٌمٛح ٚاٌغٍطخ
اٌثمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّزدزسح
ئخّبٌ ٟاٌدّٛد اٌزٕظّٟ١
اٌزح١ض اٌّؼشفٚ ،ٟاٌدّٛد اٌزٕظ ّٟ١اٌىٍٟ
ػذد
اٌؼاللبد اٌد٘ٛش٠خ
%

رغ١١ش
اإلعزشار١د١خ
2.125
2.222
()2.345
2.423
2.166
()2.613
2.151
2.322
(*)2.526
2.152
2.442
2.423
1
11

رغ١١ش
إٌّظّخ
(**)2.266
()2.232
2.663
2.446
(*)2.655
2.322
(**)2.261
2.326
2.316
(**)2.422
2.423
(**)2.666
3
33

ئخّبٌ ٟاٌزغ١١ش اٌؼاللبد
االعزشار١د ٟاٌد٘ٛش٠خ
ػذد %
رغ١١ش اٌم١بدح
**

( )2.662
2.165
2.242
(**)2.622
(**)2.266
2.652
(**)2.221
2.452
()2.232
2.466
2.651
(*)2.532
3
3

*

( )2.636
()2.166
()2.123
(*)2.562
(*)2.663
2.211
(**)2.63
2.426
2.353
2.454
2.322
(*)2.542
-

6
1
6
1
1
2
-

( )1انقةم داخم قىس تشري إىل وخىد عالقح عكضةح

ٔز١دخ اخزجبس
اٌفشض١خ

62
33
62
66

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.

)(1

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed

)(2

r  2.26 /
( )2رُ رٛص ١لِ ُ١ؼبًِ االسرجبط ػٍ ٝإٌح ٛاٌزبٌ( :ٟصفشِٕ-ؼذَ /صفش <  ،2.6 < rضؼ ١خذاً،
< 2.4ضؼِ 2.6 < r  2.4 / ١زٛعظ 2.2 < r  2.6 /ل 2.2 < r  2.2 /ٞٛل ٞٛخذاً r=1 /ربَ).
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لجٛي

سفض
لجٛي
-

أ -اختثار انفسضةح انفسعةح األوىل

دارت وترة ال(ر ية حول و ود يرابطات في وية ذات داللة إحصا،ية بين اليحيز الفيرول والي يير

االسيراي ي لا بفي ى أ ل تىفا زاد فسيو

اليحيز الفيرول الذي يحدث ول بي،ة الشرتة بسبب

(االليزام الفيصالدا االسي ياج باليشابل ال ز،لا االوي ار ات السابقةا الييفيم باليفويلا السيطرة واليحتما

الي(تير الفيقارب) تىفا زاد فيل الشرتة إلى الوبات ولدم الي يير .ول د االسيدالل بيالقات الفي يرات الر،يسة
وال(رلية الفوبية ول ال دول (ٓٔ) اي ح أن في يرات اليحيز الفيرول قد ا يى(ت ول لدد لالقايها لىى الرغم
فن وبات في ويايها ل د ( .)P ≤ 0.01حيث بىغ ألىى فيافل اريباط ( -ٓ.ٜٛاريباط قوي داً) فع ي يير
القيادةا ول حين تان أد ى فيافل لالريباط ( -ٓ.ٚٙاريباط قوي) فع ي يير الف ظفة.

ور ولاً إلى الفي يرات ال(رلية لىيحيز الفيرول الحظ أن (٘) لالقات في وية قد يحققت فن إ فالل اليالقات
البال ة ( )ٔٛلالقة يوزلت قويها الي(سيرية تفا يايل:

ٔ.و ود لالقة في وية لتسية ذات داللة إحصا،ية بين تل فن اليحيز بسبب اال ليزام الفيصالد
و( :ي يير الف ظفة – اريباط قوي داً)ا (ي يير القيادة -اريباط قوي).

ٕ .و ود لالقة في وية لتسية ذات داللة إحصا،ية بين تل فن اليحيز بسبب الييفيم باليفويل
و( :ي يير القيادة– اريباط قوي).

ٖ.و ود لالقة في وية لتسية ذات داللة إحصا،ية بين تل فن اليحيز بسبب السيطرة واليحتم
و( :ي يير الف ظفة – اريباط قوي)ا (ي يير القيادة -اريباط قوي).

ولىى الفسيو الشفولل يفتن ي(سير اليالقة بين اليحيز الفيرول والي يير االسيرايي ل واليل ظهرت بو (٘)

لالقات في وية لتسية وسرت ( )%ٕٛفن إ فالل اليالقات.
ب .اختثار انفسضةح انفسعةح انثانةح

ي ص لىى و ود اريباط بين ال فود الي ظيفل والي يير االسيرايي ل .أي أ ل تىفا زادت در ة ال فود

الي ظيفل ول بي،ة الشرتة بسبب (يي اقض Icarusا يوزيع القوة والسىطةا الوقاوة الي ظيفية الفي ذرة)ا فالت
إلى الوبات ولدم الي يير وا ( ت فرو يها .يبين ال دول (ٓٔ) أن في يرات ال فود الي ظيفل قد أظهرت

يباي اً ول قوة لالقايها .حيث بىغ ألىى فيافل اريباط (٘ٗ -ٓ.اريباط فيوسط)ا فع إ فالل ي يير
اسسيرايي ية ول حين تان أد ى فيافل لالريباط (ٕ٘-ٓ.اريباط

ييف)ا فع ي يير القيادةا لت ها غير

في وية .ويشير الفي يرات ال(رلية لى فود الي ظيفل إلى و ود لالقيين في وييين قد يحققيا فن إ فالل

اليالقات البال ة ( )ٜلالقات ا قسفت قويها الي(سيرية لىى:

ٔ .و ود لالقة في وية لتسية ذات داللة إحصا،ية بين يوزيع القوة والسىطة و(ي يير اسسيرايي ية-اريباط
فيوسط).

ٕ.و ود لالقة في وية لتسية ذات داللة إحصا،ية بين يوزيع القوة والسىطة و(ي يير الف ظفة-اريباط قوي).

ولىى الفسيو التىلا يفتن ي(سير اليالقة بين ال فود الي ظيفل والي يير االسيرايي ل واليل ظهرت بيالقيين
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لتسييين في وييين وسريا (ٕٕ )%فن إ فالل اليالقات.
( )2اختثار انفسضةح انسيةضح انثانةح ( )H2نهتأثري

يبين ال دول (ٔٔ) فالءفة فوذج اال حدار بسبب اري(اع قيفة ( )Fالفحسوبة والبال ة ()ٔٔ.ٔٙ

اء لىى
لن قيفيها ال دولية والبال ة (ٓٓ )ٖ.ل د فسيو داللة ( )=0.05ودر ات حرية ()ٗ.ٖٓٚا وب ً
فالءفة ال فوذج سييم ا يبار ال(ر ية الوا ية (.)H2
ال دول (ٔٔ) يا،ع ا يبار ) (F-testألور اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل ول الي يير االسيرايي ل

Model
Regression
Residual
Total

Sum of square
52.65
2.262
52.36

Dif
322
4
311

Mean square
2.123
2.212

F-calculated
11.152

sig
*2.212

حيث يشير يا،ع يحىيل اال حدار الفييدد ل فوذج البحث وفي يرايل إلى وبوت صحة ال(ر ية الر،يسة الوا ية
(اليحيز الفيرولا وال فود الي ظيفل داليان لىي يير االسيرايي ل)ا آية ذلك أن اليحيز الفيرول وال فود

الي ظيفل ي(سران (ٕ )% ٚفن الي يير االسيرايي ل .ويؤيد ذلك ال يا،ع الواردة ول ال دول (ٕٔ) لىى ال حو

االيل:

ٔ.والث لالقات طردية ذات داللة إحصا،ية بين (االليزام الفيصالدا وهم السيطرة واليحتما الوقاوة الي ظيفية)
والي يير االسيرايي ل.

ٕ.لالقيين لتسييين ذات داللة إحصا،ية بين (االوي ار ات السابقةا الي(تير الفيقارب) والي يير االسيرايي ل.

ٖ.لم يُظهر في يرات (اليشابل ال ز،لا الييفيم باليفويلا يوزيع القوة والسىطةا ي اقض  Icarusأور ذو داللة
إحصا،ية ول الي يير االسيرايي ل بداللة قيفة  Tاسحصا،ية لهذه الفي يرات.
ٗ.يبين أن الفيل حو الييفيم باسي دام لي ة ص يرة أو حادوة قوية هو أتور في يرات اليحيز الفيرول أو ارً ول
الي يير االسيرايي لا ول حين تان اليحيز الفب ل لىى االسي ياج باليشابل ال ز،ل أقل الفي يرات أو ارً ول

الي يير االسيرايي ل ولم ي(سر سو (٘ )%ٖ.فن اليباين ول الي يير االسيرايي ل.

٘ .إن اليحيز الفيرول ال ايع فن فبال ة الفديرين ول يقييم قدرايهم لىى السيطرة واليحتم (ٕٗ )ٗ.هو األتور
(ٓٔ)

شيولاًا وال فود الي ظيفل بسبب يوزيع القوة والسىطة

(ٔ )ٕ.ٜاألقل و وداً ول الشرتات لي ة البحث.

 .ٙيسهم اليحيز الفيرولا وال فود الي ظيفل ول ي(سير (ٕ )%ٚفن الي ييرات اليل يط أر لىى الفي ير اليابع
(الي يير االسيرايي ل).

.ٚلالقة اال حدار اس فالية ل فوذج الدراسة التىل في ويةا لىى الرغم فن لدم في وية بيض في يرات
ال فوذج.

( )12و ْٛاٌؼٕ١خ ِذسخخ ف ٟعٛق ػّبْ اٌّبٌ ٟفزٌه ٠ؼٕٚ ٟخٛد ػذد وج١ش ِٓ اٌّبٌىٚ ٓ١ثبٌزبٌ ٟرٛص٠غ ٚاعغ ٌٍغٍطخ
ٚاٌمٛح ثبعزخذاَ ٘١بوً رٕظ١ّ١خ ٚاضحخ ِٚحذدح ٛ٘ٚ ،وزٌه ِإشش ػٍ ٝئداسح رشبسو.ٗ١
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ال دول (ٕٔ ) :يحىيل اال حدار الفييدد ألور اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل ول الي يير االسيرايي ل
Un standardized
Coefficient
B

االٌزضاَ اٌّزصبػذ
اٌزشبثٗ اٌدضئٟ
االفزشاضبد اٌغبثمخ
اٌزؼّ ُ١ثبٌزّثً١
 ُ٘ٚاٌغ١طشح ٚاٌزحىُ
اٌزفى١ش اٌّزمبسة
رٕبلض Icarus
رٛص٠غ اٌمٛح ٚاٌغٍطخ
اٌزٕظ١ّ١خ
اٌثمبفخ
اٌّزدزسح
اٌمّ١خ اٌثبثزخ a
2
ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ ( )R
ِغز ٜٛاٌّؼٕ٠ٛخ
 Fاٌّحغٛثخ

3.26
3.52
3.42
3.45
4.64
3.26
3.64
6.21
3.42

2.54
2.52
2.42
2.53
2.52
2.63
2.22
2.26
2.45

2.642
2.225
()2.622
2.253
2.662
()2.153
2.226
2.235
2.355

اٌدّٛد
ٌزٕظّٟ١

اٌزح١ض اٌّؼشفٟ

ِزغ١شاد اٌجحث اٌّغزمٍخ

Mean

Standar
d
Deviatio
n

Std.
Error
2.114
2.123
2.131
2.346
2.654
2.136
2.124
2.112
2.615

standar
dized
Coeffici
ent
Beta
2.352
2.222
()2.312
2.225
2.352
()2.656
2.123
2.222
2.466

T
Calculat
ed
6.123
2.245
()6.665
2.156
1.651
()1.621
2.412
2.625
1.653

RSquare
%32.6
%3.5
%4.3
%52.2
%64.6
%5
%42.6
%33.6
%46

6.224
2.216
%25
11.152

 :Tالف دولة (ٗ )ٔ.ٙل د فسيو داللة (٘)%ٜ
 :Fالف دولة (ٓٓ )ٖ.ل د فسيو داللة (٘)%ٜ

املاهة انساتع /اننتايح ،وانتىصةاخ ،واملقرتحاخ
Results, Recommendations & Suggestions

ً
(أوال) اننتايح Results

اليفاداً لىى فشتىة البحث وأهداول وورو لا وفا أس(رت ل ل اال يبارات اسحصا،ية واليحىيالت ال ظريةا

يفتن لرض ال يا،ع االيية:

اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل تفحددات لىي يير االسيرايي لا حيث يشير قيفة فوذج
ٔ .الييويل لىى
ّ
اال حدار ( )R2إلى ( )%ٚٔ.ٙفن اليباين ول الي يير االسيرايي ل ييود إلى اليحيزات الفيروية وال فود
الي ظيفل .يدلم ذلك قيفة ( )Fالفحسوبة لى فوذج ( )ٔٔ.ٔٙفقار ة بقيفة ( )Fال دولية واليل يشير إلى
في وية فيافل اليحديد ( )R2ل د فسيو في وية ( )P ≤ 0.05وبدر ة حرية (.)ٗ.ٜ

ٕ .اريباط اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل لتسياً فع الي يير االسيرايي ل (٘٘- ٓ.اريباط فيوسط) ل د
يحدان فن قدرة اليي ة ول إ راء لفىيات
فسيو (٘ٓ)ٓ.ا ويي ل ذلك أن اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل ّ
الي يير االسيرايي ل الشافىة .وي طوي هذه اليالقة لىى:
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Sig

2.225
2.266
2.226
2.226
2.356
2.311
2.622
2.226
2.124

أ.

يوور دليل إحصا،ل ل د وسط حسابل ( )ٖ.ٚٙوفسيو داللة ( )P ≤ 0.01لىى و ود اريباط لتسل

(ٖٖ )ٓ.ٙبين اليحيز الفيرول والي يير االسيرايي ل بسبب اليحيزات القوية ال اي ة لن (وهم السيطرة
واليحتما واالليزام الفيصالدا والي(تير الفيقارب).

ب .لم ييوور دليل إحصا،ل ل د وسط حسابل (ٕٔ )ٖ.وفسيو داللة ( )P ≤ 0.05لىى و ود اريباط دال
بين ال فود الي ظيفل والي يير االسيرايي ل لىى الرغم فن و ود فسيويات فيوسطة فن ال فود الي ظيفل ول

(الوقاوة الي ظيفيةا وي اقض .)Icarus

ٖ .ه اك اي اه إي ابل لد

الفبحووين حو في يرات البحث الفسيقىة واليابيةا وقد يبين أن ال سبة الف،وية

لالي(اق لىى في يرات البحث (ٔ )%٘٘.فقابل سبة لدم اي(اق حول الفي يرات ذايها (ٔ .)%ٔٚ.ويشير ذلك
إلى فد اهيفام اليي ة بفو وع البحث وتاآليل:

 -در ة قوية فن اليحيز الفيرول حيث بىغ الوسط الحسابل بشا ها ( .)ٖ.ٚٙوتا ت أشد يىك اليحيزات ب سبة

(ٗ )%ٛٗ.ول وهم القدرة لىى السيطرة واليحتما وأ ي(ها ب سبة ( )%ٜٙول الييفيم باليفويل.

 در ة فيوسطة فن ال فود الي ظيفل حيث بىغ الوسط الحسابل (ٕٔ .)ٖ.وتا ت أشد فظاهره ول الوقاوةالي ظيفية الفي ذرة ب سبة ()%ٜٙ.ٙا وأ ي(ها ول يوزيع القوة والسىطة (ٕ.)%٘ٛ.

 -در ة فيوسطة فن القدرة لىى إ راء الي ييرات اسسيرايي ية الشافىة بوسط حسابل (ٕٗ .)ٖ.وتا ت أو ل

يىك القدرات ول القدرة لىى ي يير القيادة اسدارية ب سبة (ٗ)%ٚٔ.ا وأ ي(ها ول القدرة لىى ي يير

اسسيرايي ية ب سبة (ٗ.)%ٙ٘.

(اليحيز الفيرول -
ٗ.و ود فسارات ي(الىية بين في يرات البحث اي ذت أشتاالً شيتى ف ها :فا هو فباشر بين
ّ
والي يير االسيراي ل)ا وغير فباشرة بين (ال فود الي ظيفل – والي يير االسيرايي ل) .حيث يقود ال فود
الي ظيفل بسبب

وح الشرتات الفبحووة اليل ييب ى هياتل ي ظيفية (ييسم بفرتزيةا ورسفيةا وييقيد ٍ
لال)ا

و ظم ي ظيفية (يييفد إ راءات وبرافع يش يىية فيياريةا ويقسيم ٍ
لال لىيفلا ورويين …)ا إلى اال حياز
وي( يل يارات إسيرايي ية بيي ها .وبذلك يفتن ييديل اي اهات الياوير ول فوذج البحث ليصبح (ال فود

الي ظيفل  ي فل اليحيز الفيرول  وتالهفا يحدان فن القدرة لىى الي يير االسيرايي ل) بدالً فن (اليحيز
الفيرول  يقوي ال فود الي ظيفل  وتالهفا يحدان فن القدرة لىى الي يير االسيرايي ل).

٘.ي ى ل يحيزات فيروية لفيقة ول الشرتة الفبحووة ب سبة (ٕ )%ٚ٘.بسبب اليحيز الفري(ع ول (وهم القدرة
لىى السيطرة واليحتما واالليزام الفيصالدا والي(تير الفيقارب)ا وفيل فيوسط وا ح إلى ال فود الي ظيفل

ب سبة (ٕ )%ٙٗ.بسبب (الوقاوة الي ظيفية الفي ددةا وي اقض )Icarusا وا يتس ذلك ول قدرة
إ راء الي ييرات اسسيرايي ية الشافىة الفطىوبة ب سبة (٘ٗ.)ٙٛ.
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ً
ثانةا :انتىصةاخ Recommendations

ياسيسياً لىى يا،ع البحثا قيرح ف فولة فن اليوصيات يفتن أن يسهم ول يفتين الشرتات

الفبحووة فن ي اوز إشتالييل اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل .حيث أشارات ال يا،ع إلى و ود يحيزات

فيروية لفيقة و فود ي ظيفل وا ح اسهفت ول إبطاء اليفىية الشافىة لىي ير االسيرايي ل .وويفا يايل أهم

هذه اليوصيات:

ٔ.ويفا ي ص اليحيز الفيرول :فيال ة اليحيز الفيرول اليفيق ول لي ة البحث وذلك بيوسيع ذاترة الشرتات
وي فية وليها الفيرو ل قبل الشروع بيفىية الي يير االسيرايي لا وييايى ذلك فن

الل اليرتيز لىى

(رؤية الفيروةا والبحث لن الفيروةا واسي دام الفيروةا ويقاسم الفيروة) لىحد فن ال ىو ول:

 وهم القدرة لىى السيطرة واليحتما (اليوصية) ي(تيك القو الفهيف ة اليل يرتز السىطات ول أيدي الرؤساء
وال يييح لىيافىين ورص الفشارتة والشيور باال يفاءا ويحديد وا ح لىصالحيات والفسؤولياتا وي(ييل دور

الوحدات الرقابية السيفا ال ار ية.

 االليزام الفيصالدا (اليوصية) إ ياج ق اررات لقال ية دليىها (التى(ة – اليا،د).
 الي(تير

الفيقاربا

(اليوصية)

يبادل

الفيروة

بين

أقسام

الشرتةا

ويداول

فيروة

في(ردة

(الي(تير الفيبالد)  Divergent Thinkingلتس (الي(تير الفيقارب) بين ورق اليفلا ويشتيل ورق لفل
في ادة ل د إ راء لفىية الي طيط لىي يير االسيرايي ل.

ٕ .ويفا يييىق بال فود الي ظيفل :ي ب ل لىشرتات الفبحووة أن يرتز هودها لىى يحسين فرو يها ويحد فن
فودها لفا لذلك فن أور ول ي شيط اليتيف لىي يير .وفرد هذه اليوصية هو اري(اع الوسط الحسابل لهذا

الفي ير إلى أتور فن الوسط الفيياري ويقي ل ذلك اليفاد:

 هياتل ي ظيفية فر ة ييسم ب صا،ص الالفرتزيةا والالرسفيةا وقىيىة الييقيدا وقيادة إدارية ي سع وقاوة
ي ظيفية دالفة لىي يير.

 ظم ي ظيفية فر ة فن حيث :ظم اليفلا واليت ولو ياا ويقسيم اليفلا والفيياريةا والرويين.
 لوافل سىوتية ييزز الداويية حو اليفلا ويؤتد ولية اليالقة اليشارتية بالشرتةا ويحسن فسيو الر ا
لن اليفلا ويؤسس حواوز فب ية لىى اس از.

 لوافل ديفوغراوية ( سا لفرا فؤهل لىفلا ُف ّدة ال دفةا اليفل الحاللا اليفل السابقا … ).
ٖ .ب صوص الي يير االسيرايي ل :ه اك رورة سيفان إدارات الشرتات الفبحووة بالي يير الف ططا وبذل

ال هود الف ىصة ل شر هذا اسيفان بين اليافىين ويهي،يهم ليفىية الي يير واشراتهم ويها س زالة ال فوض ول
ال وا ب ال( ية واس را،يةا وطفا يهم بإي ابيات الي يير واحيوا،هم والييرف لىى فا يقىقهم وفيال ة فشاتىهم

ويحسين الروح الفي وية لديهم .ويتوين يصور وا ح لفا سيتون لىيل الشرتة بيد الي يير .والسيل لىحصول

لىى ياييد القيادات غير الرسفية لىي يير .واالسييا ة ب براء في صصين ول إدارة الي يير فن دا ل الشرتة

و ار ها.
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ٗ .إ شاء وحدة لىي طيط والي يير االسيرايي ل ول تل شرتة يي ى بفسح ويقييم أور الفي يرات الفوق(ية
واسسيرايي يةا وربطها بالفدير الياما وف حها صالحيات ول ف ال الهياتل الي ظيفيةا واليت ولو يةا ويطوير

الفوارد البشريةا ويووير االفتا يات الفادية واليق ية الالزفة اليل يدلم ألفالها بفا يؤدي إلى يحقيق أهداوها.

٘ .وبسبب درة الدراسات اليربية حول أور اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل ول الي ير االسيرايي لا وإن ه اك
حا ة فىحة إلى إ راء فزيد فن الدراسات بشا ها .قيرح ف ها اآليل:

 -الفحددات الفيىوفايية دالة لىيحيزات الفيروية.

 دراسات فقار ة لفيروة فد ا يالف أور اليحيز الفيرول وال فود الي ظيفل لىى الي يير االسيرايي ل. -ا يالف أ فاط القيادة وأورها ول الي يير االسيرايي ل.

 اليالقة بين الي ير االسيرايي ل والوالء الي ظيفل والر ا الوظي(ل واألفن الوظي(ل. اليوافل الفؤورة ول الفرو ة الي ظيفية.منىرج مقرتذ نهتغةري االصرتاتةدي

أشارت يا،ع البحث اليطبيقية إلى يباطؤ لفىيات الي يير االسيرايي ل ول الشرتات الفبحووةا وفن ه ا

يبدو الحا ة إلى يووير إطار لفىل لىي يير االسيرايي ل .وفع إقرار ا فسبقاً بيدم و ود فوذج فيياري قيرح
فوذج يطبيقل فييدد الفراحل لىي يير االسيرايي ل

(ٔٔ)

ظن أ ل ي(يد الشرتات الفبحووة إوادة بي ة .وذلك

باالليفاد لىى يا،ع بحو ا ورؤ وأوتار (رولف سفيثا ٖٕٔٓ)ا حيث يفتن دفع ال فوذج ول رؤية أي قسم
أو شرتةا وفن وم ي في ل ول أهداوها ووقاويها وأ شطيها .ول دفا ييحول الييىم إلى ويل وإن هذا ال فوذج

ييتافل وي صهر فع سىوك الشرتة ويصبح زءاً ر،يساً ف ها.

ٔ .الت(اءة ( Efficiencyالقيام باليفل تفا ي ب ل)ا أي ييىم الطرا،ق الصحيحة س از األلفالا وغالباً فا

ييم هذا األفر بفسالدة براء ليحديد إ راءات اليفل الفييارية الوا ب إيبالها ليحسين الت(اءة .ويقود ذلك

إلى ي ييرات ييطىب يتيف األوراد فع الفيايير واس راءات ال ديدة وال ييطىب توي ارً فن ال هود والف اطرة.

ٕ .ال(الىية ( Effectivenessويل اليفل الذي ي ب ل)ا باليرتيز لىى األ شطة الفهفة (إلفال ظرية
 %ٕٓ Paretoفن األ شطة يولد ٓ %ٛفن ال يا،ع)ا ويحويل ال هود إلى يىك الو (ٕٓ .)%وم يطبيق ي(تير

الفسيو األول لىى الو (ٕٓ )%اليل يوصى ا إليها ول الفسيو الوا لا وبذلك ييم ويل األ شطة الصحيحة

باألسىوب الصحيح.

ٖ .اال يصار Cuttingا وذلك بالي ىص فن الو ٓ %ٛفن األ شطة الفولدة لو (ٕٓ )%فن القيفةا ويو يل
الفوارد الفحررة إلى الو (ٕٓ  )%فن األ شطة الر،يسةا ويقود ذلك إلى ي (يض الهدر وال ياع .ول د القيام

بذلك ظافياً فع الح(اظ لىى اليالقات واليفىيات واأل ظفة ال(رلية القا،فة بالشرتة وإن يا،ع ها،ىة سييحققا

وسيقود األوراد الفبادرة سصالح اليفىيات بسرلة وسهولة وتى(ة أقل .وول هذه الفرحىة سيبدو وفار الي يير
ىية دا ىياً و ار ياً.

(ّ٠ )11ىررٓ اخزجرربس إٌّررٛرج فررٚ ٟحررذح أػّرربي ئعررزشار١د١خ  SBUلجررً رؼّّ١ررٗ ػٍرر ٝاٌشررشوخ ثأوٍّٙررب ٌٍزأوررذ ِررٓ خررذٚاٖ
ٚصالح١زٗ.
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ٗ .الييزيز ( Enhancingفن الحسن إلى األحسن)ا ول هذا الفسيو يي ل الشرتة الى يحىيل اليشرين
بالفا،ة فن اال شطة االساسية اليل بقيت بيد ال ربىة ول الفسيو الوالث لفيابية يحسي ها ا وفن وا ب هذا
اليحسين اي اد اساليب ديدة يييح يسريع لفىيات ال(حص او ا يصار الزفن او روع الفردود  .ان الادة

يصفيم اليفىيات  Process Redesignهل حصيىة هود واسية ال طاق ليحقيق ي ييرات الفسيو الرابع
فع ي ييرات الفسيو الوالث  .ان ي ييرات هذا الفسيو ي يل اال شطة اتور ت(اءة ووالىية وا يا ية والىى

قيفة.

اليحول فن
٘ .الفحاتاة ( Copyingالقيام باأللفال باو ل ففا يقوم بل الف اوسون)ا ول هذا الفسيو ييم
ّ
الي يير اليدري ل  Instrumentalism Changeإلى الي يير األساسل  .Core Changeإن الفحاتاة

والييىم فن الفبدلين واله دسة اليتسية  Reverse Engineeringييزز االبيتار بسرلة أتبر وتى(ة أقل ففا

لو بدأت الشرتة فن الص(ر .تفا وأن االسيدالل بالفقار ة الفر يية  -Benchmarkingالفقار ة فع أليى
الف اوسين -وم ييزيز إ ازات الشرتة (ي ييرات الفسيو الرابع) هو دليل لىى شرتة فبيترة ف َتي ِ
ت( ْة
ُ
 .Adaptable Innovatorلتن لىواقع يشير إلى أن توير فن الشرتات فا زالت أسيرة اليرتيز لىى بي،يها
الدا ىية وأقل ولياً إلى أن لد

الف اوسين فا يسيحق اال يباه لذا ي طر إلى إلادة ا يراع الدوالب القديم

ب (سها فرة بيد فرة.

اليفيز Differentا ول هذا الفسيو ي د الشرتة (سها أفام ف(يرق طرق لم يسىتل أحد فن قبىهاا
ّ .ٙ
ولىيها أن ي يار أ شطة غير فالووة لىف اوسين أو القيام با شطة فالووة ولتن بطريقة ف يى(ة .صحيح أن
ذلك ي طوي لىى ف اطر تبيرةا لتن شق طريق اليفيز وليس إيباع طرق الف اوسين يولد قيم ديدة وأصيىة.

ويتون ذلك باليرتيب والفوا،فة بين ل اصر ويق يات تا ت يبدو غير فيرابطة أو باليحويل التىل لالسي دافات
الففت ة لف ي ات الشرتة .ول د اليرتيز لىى اليفىيات ( Process-Orientedأي يش يل الشرتة

سيرورياً)(ٕٔ) .وإن هذا الفسيو فن الي يير ول أقصى يطبيق لل سيتون افياً لىفسيويات السابقة فن
ا يصار وييزيز وفحاتاة ويتيف

فن إلادة اله دسة ( Reengineeringأي الي يير ال ذري لىيفىيات

واس راءات) وبذلك يصبح الشرتة ول حىّيها ال ديدة غير ذات صىة بصوريها القديفة.

 .ٚا يراق الفسيحيل ( Impossibleالقيام بفا ال يفتن القيام بل)ا ييتس الي يير ول هذا الفسيو ألىى فسيويات
الي(تير الي يىلا ويي فن ذلك ال روج لن الي(تير الفالوفا وه ا ييم الي ىب لىى لوا،ق اليت ولو يا وقيود السوقا

وحدود الفواردا ووقاوة الف ظفة ويحويل الرؤية االوي ار ية إلى فوذج  .Paradigm Shiftأن ح( ة قىيىة داً فن

الي ييرات ول هذا الفسيو ي ( ّذ تفا ق دحت ول لقل الشرتة .وفيظم هذه الي يرات ي

ع إلى يفحيصات الفسيو الرابع

حيى يتيشف و رايهاا والقىة ال ادرة هل اليل يصفد أفام هذه اليفحيصات .أن الي يرات ول هذا الفسيو ي ير الو ل

الفيروف لأللفال أو يُ شئ ألفال ديدة يفافاً .فوال ذلك فا يقوم بل فؤسسة  Skunk Worksالسرية اليابية لشرتة
لوتهيد األفريتية فن ق(زات ولية ول ص الة الفقايالت ويت ولو يا ال( اءا وف ها طا،رات الشبح Stealth- F-117
اليل يي فن فزايا وريدة ال يفتن فقار يها ب يرها.

(ّٔ )16ظ اٌزشغ ً١أ ٚاٌزفى١ش اٌغ١شٚس٠ Process-Oriented ٞشوض ػٍ ٝاٌؼٍّ١خ ِٚمِٛبد اٌحصٛي ػٍ ٝإٌزبئح
أوثش ِٓ رشو١ضٖ ػٍٔ ٝز١دخ ِؼٕ١خ.
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Cognitive Bias and Organizational Inertia are Two Functions of
Strategic Change An Experimental Study in Amman Stock Market
Abstract
The research aims at considering the reality of cognitive bias and
organizational inertia as determinants of strategic change in a sample of
companies listed in Amman Stock Market. To achieve objectives of the research,
a model consisting of two independent variables has been designed, namely:
(1) The cognitive bias resulting from (escalating commitment, analogy,
previous assumptions, representative generalization, command and control,
convergent thinking), and (2) Organizational inertia due to (Icarus discrepancy,
power distribution, rooted organizational culture), and a dependent variable,
strategic change in (leadership patterns, strategy, the organization per se).
From the model two main hypotheses were derived; the first concerned
with correlations , and the second with effects. Data was collected from a
stratified random sample of 200 people at the top management level working in
20 companies using a questionnaire featured with high honesty and consistency.
Correlation hypotheses were tested based on the correlation coefficient
Spearman, and the Effect based on multiple linear regression, and in confidence
limit (0.05 ≤ p ).
Results demonstrated the existence of strong effects and linkages having
statistical implication between cognitive bias and organizational inertia with
strategic change. We have found important evidence on the prevalence of
cognitive bias and to a lesser extent the organizational inertia, as well as
tendency to hesitation and lack of change. Finally, we found a different variation
in terms of type, magnitude and direction at the level of variables and sample.
The research concluded an integrated applied model of strategic change we think
it greatly benefits companies.

Key words: Cognitive bias, organizational inertia, strategic change, Amman
Stock Market.
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