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مقدمة
نشهد في الوقت الراهن مرحلة تحول جذرية من شأنها إعادة ترتيب سياسات و
اقتصاديات القرن الحالي وأننا تحولنا من التعامل في مرحلة الدولة إلى التعامل في مرحلة
العولمة ،فقد أصبحنا نعيش فيما يسمى بالقرية الكونية ،حيث التكنولوجية المستعملة في العالم
واحدة ،وانهارت الحواجز السياسية والجغرافية والثقافية واالقتصادية ،وذلك يرجع إلى التقدم
الهائل في مجاالت االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا باإلضافة إلى تقارب وشبه تماثل في
احتياجات المستفيدين في جميع أنحاء العالم كما أن األسواق العالمية أصبحت مفتوحة وتمتاز
بالمنافسة الحاجة فيما بين المشروعات المختلفة ،وبالتالي تزايدت التحديات التي تواجه
المشروعات باختالف أحجامها ومجاالتها في ظل العولمة( .بن عزة )2005،
وبالتالي أصبحت ظاهرة العولمة التي اكتسبت أبعادا كثيرة تشكل صلب التحديات وأما
هشاشة بنية بعض المؤسسات االقتصادية التي ال تستطيع مواجهة هذه التحديات والمتغيرات
الجديدة مما يستدعى اللجوء إلى استراتيجيات يمكنها مواكبة تلك التحديات واستغالل نقاط
القوة وعالج أوجه القصور ،وتعد التحالفات االستراتيجية أحد تلك البدائل التي تمكنها من
عالج أوجه القصور والمساهمة في تطور ونجاح المؤسسات (بن عزة .)2005،
و جذبت استراتيجية التحالف قدرا كبيرا من االهتمام من علماء اإلدارة .وتم اعتماد
وجهات نظر ونظريات مختلفة لشرح االستراتيجية ظاهرة التحالف .ويشرح العلماء النظر
في نظرية التج ارة الدولية للتحالفات االستراتيجية العالمية كاستراتيجيات عملية الغتنام
الفرص الجديدة على الصعيد الدولي ).(Franco& Haase,2016
والتحالفات كاستراتيجيات نمو رئيسية شائعة في العديد من الصناعات ،مثل شركات
الطيران واالتصاالت السلكية والالسلكية والبرمجيات واألجهزة والتكنولوجيا الحيوية
والخدمات التعليمية ،وصناعة السيارات )( Hsu & Prescott,2016
ويعد هذا التحالف من األساليب اإلدارية واالستراتيجية الهامة في االقتصاد حيث يتم
بموجب هذا التحالف االستراتيجي االستفادة من القدرات الذاتية لكل طرف بالشكل الذي
يسمح لألطراف المتحالفة بتحسين قدراتها التنافسية في مجال نشاطها ،وذلك من خالل تفادي
أوجه القصور التي قد تواجه عملها بشكل منفرد ،وهو ما يسمح لها بزيادة فعاليتها بشكل من
خالل تخفيض تكاليفها اإلنتاجية أو زيادة حصتها داخل السوق (عبد الحليم)2004 ،
وقد تزايد االهتمام بموضوع الصورة الذهنية وأهميتها بالنسبة للمجتمعات والمنظمات
نظرا ل لقيمة التي تؤديها في تشكيل اآلراء ،وتكوين االنطباعات الحقيقية نحوها ،وخلق
السلوك اإليجابي نحو المؤسسة .حيث أصبح تكوين الصورة الجيدة هدفا تسعى إليه
المنظمات التي تنشد النجاح ( عجوة.)2008 ،
ويعتبر القطاع المصرفي من أكثر القطاعات الحيوية بالنسبة لالقتصاد الوطني ،حيث
يعتبر كشريان الحياة بالنسبة للنشاط االقتصادي ألي دولة من خالل دور الوساطة التي يلعبها
في جمع الودائع من األفراد والشركات التي تمتلك األموال وتقديم القروض للحكومة
والشركات واألفراد التي تكون بحاجة إلى هذه األموال
ومع األهمية الحيوية للتحالفات االستتراتيجية والصتورة الذهنيتة ستوف يتنتاول الباحتث
البعدين بالتطبيق على البنوك التجارية الكويتية سوف يقوم الباحث يتناول في هذا البحتث فتي
عدة فصتول رئيستية تنطتوي التعريتف بمتغيترات الدراستة ،وعترض مصتطلحات الدراستة
والمتعلقتتتة بموضتتتوع الدراستتتة ،والمشتتتكلة ،واألهميتتتة ،واألهتتتداف ،والفتتتروض ،والعينتتتة
والمتغيرات وأسلوب قياسها وتصميم أداة وأسلوب الدراسة متضمنا مجتمتع الدراستة القيتا
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المتبعة في جمع البيانات واألساليب اإلحصائية التي اتبعها الباحث في تحليل البيانات ،وكذلك
حتدود الدراستتة .و الدراستتات الستتابقة والمفتتاهيم واألبعتاد المرتبطتتة بتتالمتغير المستتتقل وهتتو
التحالفات اإلستراتيجية ،و يعرض الدراسات السابقة والمفتاهيم واألبعتاد المرتبطتة بتالمتغير
التابع وهو الصورة الذهنية ،ثتم ستوف يعترض الباحتث منهجيتة الدراستة وأستلوب الدراستة
وتصميم الدراسة وجمع البيانات وقائمة االستقصاء ،والتحليل الوصتفي لمتغيترات الدراستة،
واختبار الفروض وذلك اعتمادا على األساليب اإلحصائية لتحليتل تلتك البيانتات وفتى نهايتة
البحث سوف يعرض الباحث أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،كما يستخلص عددا متن
التوصيات ،باإلضافة إلى اقتراح أفكار ألبحاث مستقبلية.
أوال  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
أ .التحالفات االستراتيجيةStrategic alliances:
تعتبر التحالفات اإلستراتيجية مصطلح غير محدد وذو تعريفات متنوعة جدا وذلك
بسبب حداثته واختالف وجهات النظر التي تناولت هذا المفهوم ،وعرف، (Lamb etal.
)2002التحالف االستراتيجي على أنه سعى شركتين أو أكثر نحو تكوين عالقة تكاملية
تبادلية بهدف تعظيم االستفادة من الموارد المشتركة في ظل البيئة الديناميكية التنافسية بما
فيها من فرص أو تحديات ،كما اتفق معه كل من  2005) ،(Todeva & Konkeحيث أكدا
أن التحالف االستراتيجي عبارة عن " نمط خاص من أنماط التعاون بين شركتين أو أكثر،
وهو أسلوب يمكن تطبيقه في أي شكل من أشكال التعاون بين شركتين أو أكثر شامال واحدا
أو أكثر من أنشطة عقود التصميم ،اتفاقيات نقل التكنولوجيا ،التطوير المشترك لإلنتاج،
اتفاقيات الشراء ،اتفاقيات التوزيع ،التعاون التسويقي ،االستشارات" .ويالحظ أن هذا
التعريف قد تطرق إلى أشكال التحالفات اإلستراتيجية.
ب .الصورة الذهنيةMental image :
عرفها (عجوة (200۳ ،على أنها الصورة الفعلية التي تتكون في أذهان النا عن
المنشآت والمؤسسات المختلفة سواء من خالل التجربة المباشرة أو غير المباشرة ،وقد تكون
عقالنية أو غير رشيدة ،وقد تعتمد على الوثائق واألدلة أو تعتمد على األقاويل والشائعات،
ولكنها في النهاية تمثل ما يحملونه في رؤوسهم ،وعرفها (الدسوقي )2007 ،بأنها" العديد
من التجارب الحسية ،التي تترسب في وجدان الجماهير تجاه أي كيان له اتصال بهذه
الجماهير ،سواء كان فردأ أو منظمة خالل فترة طويلة من الزمن ،وهي تعبير عن الواقع
سواء كان صحيحا ،أو غير ذلك ،وتظهر كلما استدعاها مثير ما يرتبط بهذه التجارب ،وأكد
( )2019 ،Almimanالصورة الذهنية بانها ما تقدمه المنظمة للحصول على مكانة متميزة
في ذهن العمالء وذلك لتحقيق هدف السوق.
ثانيا  :الدراسة االستطالعية :
الدراسة االستطالعية هي " تلك الدراسة التي تهدف إلى استطالع الظروف المحيطة
بالظاهرة ،وكشف جوانبها وأبعادها" وقد قام الباحث بالدراسة االستطالعية حتى يتمكن من
صياغة مشكلة البحث صياغة دقيقة تمهيدا لبحثها بحثا متعمقا وكتذلك بغترض القتدرة علتى
صياغة الفروض المتعلقة بمشكلة البحث بما يمكتن الباحتث متن إخضتاعها للبحتث العلمتي
الدقيق.
أ .أهداف الدراسة االستطالعية :استهدفت الدراسة االستطالعية تحقيق األهداف التالية:
• مدى معرفة العاملين فى البنوك بمفهوم التحالفات االستراتيجية
-3-

• التعتتترف علتتتى متتتدى إدراك العتتتاملين فتتتي البنتتتوك بأبعتتتاد وأهميتتتة التحالفتتتات
االستراتيجية.
• مدى معرفة المسئولين بأهمية التحالفات االستراتيجية.
• إلمام المسئولين بأشكال التحالفات االستراتيجية.
• مدى معرفة العاملين فى البنوك بمفهوم الصورة الذهنية.
• التعرف على مدى إدراك العاملين في البنوك بأبعاد وأهمية الصورة الذهنية.
ب .أسلوب أجراء الدراسة االستطالعية:
()1
• وفي سبيل تحديد مشكلة الدراسة ،قام الباحث بعمل دراسة استطالعية لعينة
ميسرة من العاملين بالبنوك التجارية بدولة الكويت ،عددها ( )50مفردة ،وذلك
الستطالع آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ،وفي ضوء تحليل البيانات تم
تقسيم عينة الدراسة وفقا للوسط الحسابي إلى ثالث مجموعات وهي :أقل من الوسط
الحسابي ،أعلى من الوسط الحسابي ،المحايدون ،وذلك كما يوضحه الجدول التالي
جدول رقم ((1
نتائج تحليل بيانات الدراسة االستطالعية لمتغيرات الدراسة على أسا
أعلى من المتوسط
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المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من الجدول السابق ما يلي
 .1فيما يتعلق بالتحالفات االستراتيجية فإن ( )% 60من عينة الدراسة يرون عدم وجود
إدراك نسبي لمفهوم التحالفات االستراتيجية بصورتها الكلية ،بينما يرى ( )% ۳0من
عينة الدراسة أن رأيهم محايد ،بينما يرى ( )% 10فقط وجود إدراك نسبي للتحالفات
االستراتيجية.
 .2فيما يتعلق بالصورة الذهنية ،يرى ) (% 50من عينة الدراسة أن المنشأة التسويقية ال
تهتم بشكل كبير بالصورة الذهنية للبنك التجاري ،بينما يرى ) (% 40رأيهم محايد،
ويرى ) ( % 10فقط أن البنك يسعى إلى االهتمام بالصورة الذهنية.
يمكن توضيح هذه النتائج في الشكل التالي:

( )1تم إعداد قائمة استبيان مبدئية ل لعاملين بالبنوك التجارية بدولة الكويت خالل فترة معينة وهي الفترة من
 2020/۳/1إلى الفترة 2020/۳/15
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شكل رقم ()۱
نتائج الدراسة االستطالعية

ج .النتائج المستخلصة من الدراسة االستطالعية :
• توجد معرفة قليلة لدى العاملين بمفهوم التحالفات االستراتيجية
• يوجد مستوى متدني من إدراك العاملين بالبنوك بأبعاد وأهمية التحالفات
االستراتيجية.
• يوجد لدى المسئولين معرفة متوسطة بأهمية التحالفات االستراتيجية.
• يوجد إلمام ضعيف لدى المسئولين عن أشكال التحالفات االستراتيجية.
• عدم اهتمام المسئولين بشكل كبير بالصورة الذهنية للبنك التجاري.
ثالثا  :الدراسات السابقة:
سوف يستعرض الباحث مجموعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث كما يلي:
 -۱الدراسات المتعلقة بالتحالفات االستراتيجية:
هدفت دراسة ( )Emami et al .,2022الى دراسة تأثير استراتيجية تحالف على أداء
الشركة بين شركات المشاريع الصغيرة في صناعة االتصاالت.
وتوصلت الدراسة الى أن التحالفات االستراتيجية لهتا تتأثير إيجتابي علتى أداء الشتركاء متن
الناحية المالية والتشغيلية والتنظيميتة والفعاليتة بتين الشتركات الرياديتة الصتغيرة فتي مجتال
االتصاالت ،و توصي الدراسة الشركات الرياديتة الصتغيرة بالتدفع بشتكل ختاص واالهتمتام
بقضايا ما قبل التحالف وما بعتده ،بمتا فتي ذلتك خبترة التحتالف ،ستمعة الشتريك ،المهتارات
التكميلية ،نطاق الصناعة ،وااللتزام بتحسين الثقة والمهارة والتعاون لتعزيز األداء.
وهدفت دراسة (عثمان )2022،إلى المستاهمة فتي أدبيتات إدارة األصتول االستتراتيجية
التتتي تعتبتتر مؤسستتات التعلتتيم العتتالي مؤسستتات إنتاجيتتة تتكتتون متتن مجموعتتة متتن المتتوارد
والقدرات ،وتحليل مؤشرات األصول االستتراتيجية التتي قتد تشتير إلتى عتدم كفايتة المتوارد
والقدرات والقرارات اإلدارية التي قد ال تلبية متطلبات التنمية لمؤسستات التعلتيم العتالي فتي
مصر ،أو المساهمة في تحقيق عوائد اقتصتادية مستتدامة لهتذه المؤسستات متن ختالل إطتار
مؤسسي مقترح إلدارة األصول االستراتيجية .والدراسة لديها مجموعة من االفتراضات بتأن
هناك فرقا بين مؤسسات التعليم العالي ،وتوصلت الدراسة الى اقتتراح إطتار مؤسستي إلدارة
األصول االستراتيجية بمؤسسات التعليم العالي في مصر باعتبارهتا مؤسستات منتجتة يستتند
إلى التوجه نحو بناء التحالفات االستراتيجية.
وسعت دراسة ) (Brinster & Tykvová,2021الى دراسة العالقتة بتين را المتال
المخاطر والتحالفات االستراتيجية من خالل شتركات المحفظتة متن العالقتات بتين المشتاريع
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بالتطبيق على شركات التكنولوجيا ،وتوصلت الدراسة الى أن عالقات رأ المتال المختاطر
تعمل على تحستين وصتول الشتركات إلتى شتركاء التحتالف االستتراتيجي .بينمتا الدراستات
الموجودة إثبتت أن التحالفات أكثر تواترا بتين الشتركات التتي تشتترك فتي نفتا رأ المتال
االستثماري الذي نقدمه دليل على أن التحالفات هي أيضا أكثر تواترا بين الشركات المرتبطة
بشكل غير مباشر من خالل رأ المال المخاطر ،باإلضافة إلى ذلتك أن روابتط رأ المتال
تخفف من المعلومات غير المتماثلة.
وهدفت دراسة ) (Ferreira et al. 2021الى قيا تأثير التحالفات االستراتيجية على
االبتكار وتطوير المنتجات الجديدة .ودراسة تبادل المعرفة وعالقات التحالفات االستتراتيجية
على مستوى الشركة وعلى وجه التحديد ،وتوصلت الدراسة الى وجود تتأثير إيجتابي مباشتر
للتحالفات االستراتيجية على االبتكار وتطوير المنتجات الجديدة .
وتهدف دراستة  ) 2021) ،& Reuer ،Liالتى دراستة تتأثير الفستاد علتى ردود فعتل
السوق للتحالفات االستراتيجية الدولية.
وتوصلت الدراسة إلى أهمية الفساد باعتباره أحد جوانب البيئة المؤسسية التتي تشتكل فترص
خلق القيمة للشركات والمخاطر في التحالفات الدولية.
وهتتدفت دراستتة  2021) ، (Mokhtarzadeh & Jalali.التتى قيتتا تتتأثير الستتياق
الصتتناعي علتتى هيكتتل التحالفتتات ،وكتتذلك تحديتتد األولويتتة األولتتى لتطتتوير واختيتتار هيكتتل
للتحالفات االستراتيجية ،وتوصلت الدراسة إلتى أن الضتمانات القانونيتة للتحالفتات التتي يتتم
تشكيلها في سياق صناعي عالية القابلية لإلدارة والثقة سيكون لها نفتا التدور فتي التحالفتات
ذات السياق المنخفض لإلدارة .
وسعت دراستة ) (Wang et al. 2021التى اقتتراح نمتوذج "التقيتيم المقتارن" التذي
يبحث عن التحالفات االستراتيجية المناسبة  ،وتوصلت النتتائج التى نمتوذج المقارنتة يصتف
كفاءة كال الجانبين في وقت واحد ،لتيا فقتط متن منظتور الهتدف .ولكتن أيضتا متن منظتور
الشركة الشريكة و نمتوذج التقيتيم المقتترح فتي الدراستة تمكتن الشتركات متن إيجتاد شتركاء
تحالف مناسبين.
وتسعى دراسة (جميل  )2021،الى بيان دور التحالفات االستراتيجية بأنماطها االربعتة
بوصفها متغيرا مستقال في الميزة التنافسية بأبعادها ،وتوصلت الدراسة الى ان زيادة االهتمام
بأنماط التحالفات االستراتيجية يزيد من امكانية الشركات ومكاتب السياحة والسفر في تحقيتق
الميزة التنافستية فتي مدينتة دهتوك متن ختالل تزويتد الشتركات المتحالفتة ببعضتهما التبعض
باألفكار المبدعة واكتساب المعرفة والعمل باستمرار فتي تطويرهتا ،واوصتت الدراستة بانته
يجب على ادارة الشركات والمكاتب البحث عن الشركات الرائدة فتى التكنولوجيتا االستتفادة
من تكنولوجياتها وخبراتها مع مراعات انسجام العوامل االجتماعية والثقافية
وتهتتدف دراستتة  2020) ، (Cardoni et al.التتى تحليتتل خصتتائص للتحالفتتتات
اإلستتتراتيجية وتقتتدير تأثيرهتتا علتتى األداء المتتالي ،وتوصتتلت الدراستتة التتى ان التخطتتيط
االستراتيجي يؤثر بشكل إيجابي على النمو في األصول ولكن لتيا فتي اإليترادات و يترتبط
التعقيد في التحالف بشكل كبير بكمية الضوابط المحاسبية داخل التحالف.
فتي حتين هتدفت دراستة ) (Shijaku et al. 2020التى قيتا تتأثير الوضتع الهيكلتى
للشتتركة علتتى ستتلوك تتتدويل الشتتركة علتتى التطلعتتات التنظيميتتة للمشتتاركة فتتي التحالفتتات
االستراتيجية الدولية ،وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة تأثير للوضع الهيكلى للشركة علتى
سلوك تدويل الشركة على التطلعات التنظيمية للمشاركة في التحالفات االستراتيجية الدولية.
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وتسعى دراسة ) (Sun. 2020الى بحث شبكات تعدد اإلرسال للتحالفات االستتراتيجية
وعالقات المتابعين ،وتوصلت الدراسة الى ان مسؤولية الحداثة والتشابه المتخصصتة أثترت
على تشكيل شبكات تعدد اإلرسال.
وأضتتاف (مرقتتا  )2016 ،إلتتى ذلتتك بأهميتتة التحالفتتات االستتتراتيجية فتتي القطتتاع
المصتترفي وشتتركات التتتأمين وأوصتتى بضتترورة تحستتين االهتمتتام باالستتتراتيجية لمواكبتتة
التطورات في قطاع التأمين ألهميته باإلضافة إلتى االهتمتام بتستويق المنتتج التتأميني ونشتر
التجارب الناجحة في مجال التحالفات االستراتيجية ،كما أكتدت الدراستة علتى إمكانيتة نجتاح
التحالفات االستراتيجية بين البنوك وشركات التأمين وذلك للمزايتا إلتي يمكتن أن يحققهتا كتل
طرف من األخر.
فيما أكد (محمد )2015 ،على أهمية التحالفات فتي مجتال التعلتيم العتالي حيتث تحقتق
التحالفات مجموعه كبيرة متن الفوائتد أهمهتا تقليتل حتدة المنافستة وتقليتل التكتاليف والتوستع
واالنتشار باإلضافة إلى اكتساب الخبرة والتكنولوجيا.
وهتتدفت دراستتة (النشتتمى قائتتد )2015 ،إلتتى الكشتتف عتتن العالقتتة بتتين المستتؤولية
االجتماعية و الصورة الذهنية لجامعة العلوم و التكنولوجيا باليمن
وتوصلت دراسة الى وجود ارتباطا قويا بتين أبعتاد المستؤولية االجتماعيتة تجتاه (المجتمتع،
البيئة ،الطلبة ،العاملين) والصورة الذهنية لجامعة العلوم والتكنولوجيتا بتاليمن ،أي أن التتزام
الجامعة بأبعاد المسؤولية االجتماعية ككل سوف يعمل تعزيز الصورة الذهنيتة للجامعتة لتدى
المجتمع و البيئة و الطلبة و العاملين.
بينما استهدفت دراسة (خوالدي )201۳ ،تناول ما يشهده الوقت الحاضر مرحلتة تحتول
جذرية من شأنها إعادة ترتيب سياسات واقتصاديات القرن الراهن ،فقتد أصتبحنا نعتيش فيمتا
يسمى بالقرية الكونية ،حيث أصتبحت التكنولوجيتة المستتعملة فتي العتالم تقريبتا واحتدة ،متع
انهيار الحواجز السياسية والجغرافية والثقافية واالقتصتادية نتيجتة للتقتدم العلمتي الهائتل فتي
وسائل اإلعالم واالتصال ،وان احتياجات المستهلكين من ثقافات مختلفة واحدة وأستواق دول
العالم تقاربت لتشكل سوق عالمي.
كما عدد (زنيني وشيشة )2010 ،أسباب أهمية التحالفات اإلستتراتيجية فتي المؤسستات
االقتصادية حيث تساعد في تبادل الكفاءات والخبرات وفرص التعلم والتحستين المستتمر فتي
التكنولوجيا وآلية خدمة العمالء ،وتوفير بيئة تعاونية بدال من بيئة المنافسة اإلستراتيجية ،كما
تساعد كأحد مصادر القوة والتحدي االستتراتيجي فتي تحقيتق التتوازن االستتراتيجي إقليميتا،
وعربيا ،ودوليا ،وعالميا.
هذا ويرى ( )2009 ،Osanoأنه يوجد تأثير للملكية الجزئية (إعادة تخصيص جزء من
الموارد التي تمتلكها الشركة) من خالل نقلها إلى مشتروع مشتترك فتي تحتالف استتراتيجي،
ويؤدى ذلك إلى تنمية الثقة التي تساهم في تحقيق نجتاح التحتالف واستتمراره ،وقتد اقترحتت
الدراسة أن نقل الملكية يفضل أن يكون من خالل تحويل األسهم؛ ألن ذلك أفضتل متن مجترد
التعاقد على نقل األموال النقدية فقط .وقد استنتجت الدراسة نموذجا رياضيا يمكن متن خاللته
تحديد قيمة وكمية األسهم التي يمكن نقلها ،عند إعداد إطار للتحالف مع شركات أخرى.
ب -الدراسات التي تناولت المتغير التابع :الصورة الذهنية
هتتدفت دراستتة (ابوزيتتد ستتعد  )2022،التتى التعتترف علتتى أثتتر أخالقيتتات البيتتع
االلکترونتتي علتتي الصتتورة الذهنيتتة للعالمتتة وانعكتتا ذلتتك علتتي ستتلوكيات تحتتول العمتتالء
بالتطبيق علي عمالء شرکات النقل الذکي في مصر ( أوبر وکتريم) وذلتك متن ختالل تحديتد
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نوع وقوة العالقة بين اخالقيات البيع اإللكتروني وسلوكيات تحول العمالء ،تحديد نوع وقوة
العالقة بين اخالقيات البيع اإللكتروني والصورة الذهنية للعالمتة ،تحديتد نتوع وقتوة العالقتة
بين الصورة الذهنية للعالمة وسلوکيات تحول العمالء ،التعرف علي تتأثير الصتورة الذهنيتة
للعالمة کمتغير وسيط علي العالقة بين اخالقيات البيع اإللكتروني وسلوكيات تحول العمتالء
لدي شرکات تطبيقات النقل الذکي في مصر ،وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها
وجود عالقة خطية موجبة بين اخالقيات البيتع االلکترونتي والصتورة الذهنيتة للعالمتة ،وأن
هذه العالقة طرديتة ،ووجتود عالقتة ارتبتاط خطيتة ستالبة بتين اخالقيتات البيتع االلکترونتي
وسلوکيات تحول عمتالء شترکات تطبيقتات النقتل التذکي وأن هتذه العالقتة عکستية ،وکتذلك
وجود عالقتة خطيتة ستالبة بتين الصتورة الذهنيتة للعالمتة وستلوکيات التحتول لتدي عمتالء
تطبيقات النقل الذکي ،وأن هذه العالقة عکسية حيث کلما تحستنت الصتورة الذهنيتة للعالمتة
لدي عمالء تطبيقات النقل الذکي تنخفض نسبة تحول العمالء ،وکذلك تم التوصل التي وجتود
تأثير معنوي غير مباشرة للصورة الذهنية للعالمة وأبعادها علي العالقة بين أخالقيتات البيتع
اإللکتروني وسلوکيات تحول العمالء ،واوصت الدرسة بانه يجب الحفاظ علي العمتالء متن
خالل االهتمام بالمعايير االخالقية أثناء التعامالت مع عمالء تطبيقات النقل التذکي و تحستين
الصورة الذهنية للعالمة.
وهدفت دراسة ) )Nassour et al.,2021الى قيا دور تسويق المحتتوى فتي تحستين
الصورة الذهنية للعالمة التجارية من خالل دراسة دور عناصر تسويق المحتتوى (الجاذبيتة،
المالءمة ،القيمة) في تحسين الصورة الذهنية.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا معنويا لتسويق المحتوى على الصورة الذهنية،
وتم ترتيب أبعاد تسويق المحتوى متن حيتث درجتة التتأثير هتذه بالترتيتب التتالي :المالءمتة،
القيمة ،الجاذبية.
وهدفت دراسة (أبوزيد  )2021،إلى تقديم رؤية توضح التسويق الفيروسى وتأثيره على
الصورة الذهنية وذلك بغية مساعدة مطتاعم الوجبتات الستريعة علتى تبنتى وتفعيتل التستويق
الفيروسى ،بما يساهم فى تعزيز الصورة الذهنية لهذه المطتاعم فتى ظتل التباعتد اإلجتمتاعى
لجائحتتة کورونتتا ،وتوصتتلت الدراستتة التتى وجتتود ارتبتتاط معنتتوى بتتين التستتويق الفيروستتي
والصورة الذهنية .وکتذلك يوجتد تتأثير معنتوي للتستويق الفيروستي علتي الصتورة الذهنيتة.
وأخيرأ توجد فروق بتين إدراك العمتالء وفقتا لمعتدل استتخدام وستائل التواصتل األجتمتاعي
بالنسبة إلي التسويق الفيروسي وأبعاده وکذلك بالنسبة للصورة الذهنيتة وأبعادهتا ،کمتا توجتد
فروق بين إدراك العمالء وفقا لمستوي دخل األسرة بالنسبة إلي التسويق الفيروسي وبعد قادة
الرأي المؤثرين وکذلك بالنسبة للصورة الذهنية والبعد السلوکي ،في حين ال توجتد اختالفتات
معنوية لباقي األبعاد لکال المقياسيين.و توجد فروق بين إدراك العمالء وفقتا لمعتدل استتخدام
وسائل التواصل األجتماعي بالنسبة إلي التسويق الفيروسي وأبعاده وکتذلك بالنستبة للصتورة
الذهنية وأبعاده
وهدفت دراسة (الوكيل  )2021،الى استطالع طبيعتة العالقتة االرتباطيتة والتأثيريتة
بين االبتکار المؤسسى و بناء الصورة الذهنية للمؤسسات العامة بالتطبيق علتى عينتة متن
بنك مصر ،وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط بين االبتکتار المؤسستى والبشترى
وبين الصورة الذهنية للبنك من وجهة نظر الموظفين ،واوصت الدراسة بعمل خطة عملية
لنشر مفاهيم االبتکار المؤسسى ،وتخصيص ميزانية ستنوية لموضتوع التحفيتز والتشتجيع
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الصتورة الذهنيتة

على االبتكار لتدى العتاملين فتي البنتك ،ووضتع مقتاييا مناستبة لقيتا
الخارجية عن البنك لدى األطراف المختلفة.
وهدفت دراسة)بوجريو & زيانيهاجر )2021،إلى إبتراز أهميتة االلتتزام بأخالقيتات
التستتويق فتتي مؤسستتات الصتتناعات الغذائيتتة وأثتتر هتتذا االلتتتزام علتتى الصتتورة الذهنيتتة
للمؤسسات من وجهة نظر المستهلكين ،وقد توصلت الدراستة التى ان مؤسستة الصتناعات
الغذائيتتة أظهتترت مستتتوى عتتا تل متتن االلتتتزام بأخالقيتتات التستتويق ،حيتتث كتتان االلتتتزام
بأخالقيات التسويق من خالل بعد المنتج والسعر عاليتا بينمتا كتان مستتوى التواصتل كتان
االهتمام بأخالقيات التسويق متن ختالل التوزيتع والتترويج حقيقيتا ،وهنتاك تتأثير معنتوي
اللتزام مؤسسة بني هتارون بأبعتاد أخالقيتات التستويق علتى صتورتها الذهنيتة ،ووجتدت
الدراسة عالقة ارتباط موجبة بين المتغير المستقل والمتغير التابع ،وأوصتت الدراستة فتي
ضوء النتائج المحققتة ،بتفعيتل األنشتطة التستويقية للمؤسستة خاصتة فتي مجتال التوزيتع
واالتصاالت الترويجية مع ضرورة أن تتجاوز المنظمة فلسفة التوجه اإلنتتاجي وتتحترك
لتطبيقها وتفعيلها و فلسفة التوجه األخالقي
وهتدفت دراستة (طته )2021،إلتى معرفتة العوامتل المتؤثرة فتي الصتورة الذهنيتة
للشرطة ،ووضع استراتيجية مقترحتة لتحستين تلتك الصتورة ،وتوصتلت الدراستة إلتى أن
عالقة الشرطة بالمجتمع هي مسؤولية كل شرطي ،والقيادة الشرطية مصدر .متن مصتادر
تكوين الصورة الذهنية للمجتمع تجاه الشرطة ،وأن اإلعالم وقادة الرأي العام متن العوامتل
المؤثرة للغاية في تكوين الصورة الذهنية للمجتمع .إضافة إلى المسؤولية االجتماعيتة ،متن
العوامل الرئيسية في تكوين صورة ذهنية ،واوصت الدراسة تفعيل أجهزة الرقابة الشرطية
لمجتمع الشرطة الداخلية ،والعمل علتى تطتوير بيئتة العمتل الشترطي متن معينتات العمتل
ورواتب منتستبي الشترطة ،ودفتع رواتتب .االهتمتام بالتتدريب متع التركيتز علتى دورات
العالقات الشرطية مع الجمهور.
وهدفت دراسة (نتافع  )2021،التي التعترف علتى أهتداف وواقتع التستويق التفتاعلي
لخدمات األندية الصحية الرياضية ،کما يهدف التي وضتع آليتات تعزيتز التستويق التفتاعلي
لتحسين الصورة الذهنية لألندية الصحية بمحافظات شمال الصعيد ،وتوصتلت الدراستة التى
وجود مجموعة من نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات داختل األنديتة الصتحية،
مما يدل على أن ما يحدث في واقع البيئة الداخلية والخارجية بشکل عتام ال يتناستب متع متا
يجتتب أن يکتتون ويتضتتح ذلتتك فتتي احتيتتاج األنديتتة الصتتحية لتتتوافر عناصتتر البنيتتة التحتيتتة
للمنش تآت ،کمتتا أن النتتادي الصتتحي يحتتتاج لوجتتود موقتتع الکترونتتي متميتتز للتواصتتل متتع
المستفيدين ،وعدم تناسب سعر االشتراك متع معظتم فئتات المستتفيدين ،باإلضتافة لصتعوبة
االجراءات االدارية الخاصة بترخيص النادي الصحي ،واوصت الدراستة بسترعة االعتالن
عن کتل متا هتو جديتد متن الختدمات المقدمتة بالنتادي الصتحي متن ختالل وستائل التستويق
التفاعلي ،واعداد دراسة شاملة للبيئة المحيطة بالنادي الصحي الرياضتي متن ختالل اجتراء
استطالع آلراء المستفيدين لجودة الخدمة وتطويرها.
وهدفت دراسة (يمك  )2021،إلى التعرف على مدى وكيفية توظيتف العالقتات العامتة
لموقتتع التواصتتل االجتمتتاعي فيستتبوك فتتي تحستتين الصتتورة الذهنيتتة للمؤسستتات الخدميتتة،
وتوصلت الدراسة الى أن دور العالقات العامة في تحسين صتورتها الذهنيتة لتدى الجمهتور
متوسط ،ويتضح من النتائج أن تأثير استخدام الفيسبوك على الصتورة الذهنيتة متوستط ،وال
توجد فروق ذات داللة إحصائية حتول مستتوى استتخدام العالقتات العامتة لموقتع التواصتل
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االجتماعي (فيسبوك) في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الخدميتة يعتزى لمتغيتر النتوع
االجتماعي ،وأبرز االستراتيجيات المستخدمة لتحستين صتورة البلديتة علتى الفيستبوك هتي
االتصتتال المباشتتر متتع الجمهتتور متتن ختتالل صتتفحة الفتتيا بتتوك واللقتتاءات الدوريتتة متتع
المؤسسات اإلعالمية والصحفيين ،واوصت الدراسة التى ان يجتب بنتاء إستتراتيجية طويلتة
األمد لطبيعة عمل دائرة العالقات العامة عبر مواقع التواصل االجتماعي .وضرورة امتالك
موظف العالقات العامة الخبرة الكافية حول طبيعة عمل البلدية وخدماتها ليقوم بواجبه علتى
أكمل وجه حين يرد على استفسارات المواطنين وشكاويهم ،كما من الضتروري زيتادة عتدد
العاملين في قسم العالقات العامة .
وهدفت دراسة )2020) ، Labidإلى التعرف على الصورة الذهنية لمنظمات المجتمع
المدني وطبيعة هذه الصورة والتي بدورها ستتعكا نظترة الجمهتور لهتذه المنظمتات .كلمتا
كانت هذه الصورة جيدة وجيدة ،فإنها ستعكا دالالت إيجابيتة تستاهم فتي نجتاح عمتل هتذه
المنظمتتات وتبنتتي جستتور الثقتتة بينهتتا وبتتين جمهورهتتا الختتارجي المتمثتتل فتتي عمتتالء هتتذه
المنظمات بأسمائهم المختلفة والتعليمية والمعرفية والمستويات أو جمهورهتا التداخلي ممتثال
بموظفيها تعتبر العامل األساسي الذي يساهم في دعم هذه المنظمات ونجاح عملها.
وهتتدفت دراستتة  )2019) ،Al-Shihriإلتتى التعتترف علتتى الصتتورة الذهنيتتة للطتتالب
الدوليين من منظتور االتصتال والثقافتة ،وتوصتلت الدراستة التى ان اإلنترنتت هتو الوستيلة
المفضلة للبحث عن إجابات حول ثقافة المجتمع السعودي باإلضتافة إلتى أن معظتم الطتالب
زاروا مناطق مختلفة من المملكة وتعرفوا على شيء ما عن الثقافة مما من شأنه تقوية عقلية
الطالب وصورة عن المملكة وثقافتها وتشمل الصتعوبات التتي يواجههتا الطتالب الوافتدون
حواجز التنقل والتواصل واللغة ،وضيق الوقت لمعرفة المزيد عن ثقافة المجتمتع ،واوصتت
الدراسة بضرورة تضافر جهود المؤسستات األكاديميتة والثقافيتة واالجتماعيتة فتي المملكتة
لتعريف الطالب التدوليين ذوي األنشتطة الثقافيتة المختلفتة والتغلتب علتى الصتعوبات التتي
يواجهونهتتا فتتي التواصتتل متتع المجتمتتع الستتعودي ،مثتتل صتتعوبات النقتتل واللغتتة وتتتوافر
المتخصصين ذوي الخبرة االجتماعية والثقافيتة التذين يتدركون كيفيتة التعامتل متع الطتالب
الدوليين ومستاعدتهم علتى تكتوين صتورة واضتحة والصتورة الذهنيتة عتن ثقافتة المجتمتع
السعودي.
وتهتتدف دراستتة  )2019) ،Almimanإلتتى فحتتص آراء العمتتالء حتتول كفتتاءة إدارة
عالقات العمالء ( )CRMبناء على عدة مجاالت مثل االتصال وبناء الثقة وتلبية احتياجتات
العمالء وجودة خدمة االتصال لتعزيز الصورة الذهنية لشركة االتصاالت السعودية
وتوصلت الدراسة الى أن وعي العمالء مرتفعا تجاه أبعاد إدارة عالقتات العمتالء (االتصتال
والثقة وتلبية احتياجات العمتالء ومراقبتة الجتودة) ونحتو والء العمتالء لشتركة االتصتاالت
السعودية ،ووجود عالقتة ارتبتاط موجبتة وقويتة وعالقتة ذات داللتة إحصتائية بتين CRM
والوالء ،وان إلدارة عالقات العمالء (التواصتل والثقتة وتلبيتة احتياجتات العمتالء ومراقبتة
الجودة) تأثير كبير على تحقيق الوالء ،واوصت الدراسة بأنته يجتب أن تهتتم الشتركة بشتأن
 CRMبناء على فعاليتها باستخدام مجموعة من األبعاد (االتصتال والثقتة وتلبيتة احتياجتات
العمالء ومراقبة الجودة) لتحسين صورتها العقلية ،و يجب على شركة االتصاالت السعودية
قيا جودة ختدماتها الماليتة بنتاء علتى احتياجتات العمتالء لتحستين إدارة عالقتات العمتالء
وتعزيز صورتها ،و يجب على الشركة إنشاء قسم للشكاوى لرصد المشكالت وحلها لتحقيق
رضا العمالء وتعزيز صورتها الذهنية.
في حين استهدف (عبد الحميد وآخرون )2018 ،اختبار العالقة بين الصورة الذهنية
بأبعادها واألداء التسويقي للفنادق الليبية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط معنوي ايجابي
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بين الصورة الذهنية واألداء التسويقي ،كما توصلت أيضا إلى وجود تأثير معنوي ايجابي
للصورة الذهنية على األداء التسويقي للفنادق محل الدراسة.
أما (محمد )2018 ،فقد توصل إلى أن عناصر تسويق المحتوى تؤثر بصورة كبيرة
على المكون المعرفي للصورة الذهنية حسب ترتيب قوة التأثير (الجاذبية ،المالءمة ،القيمة،
المصداقية ،والعاطفة) ،وأن عناصر التسويق بالمحتوى المؤثرة على تحسين المكون
الوجداني للصورة الذهنية القطاع السياحة المصري مرتبة حسب قوة التأثير (العاطفة،
المصداقية ،القيمة ،الجاذبية ،والمالءمة) ،وعناصر تسويق المحتوى المؤثرة على المكون
السلوكي للصورة الذهنية لقطاع السياحة المصري مرتبة حسب أهميتها وقوة تأثيرها هي
(المصداقية ،القيمة ،العاطفة ،الجاذبية ،والمالءمة) .وأوصت الدراسة بأهمية إدارة الصورة
الذهنية لقطاع السياحة المصري من خالل عناصر تسويق المحتوى.
واستهدف (الدوري )2016 ،التعرف على دور استراتيجية التميز في تحسين الصورة
الذهنية بمنظمات األعمال ،وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجية التميز لها دور هام في
تحسين الصورة الذهنية للمنظمة ،كما قدمت الدراسة توصيات لضرورة العمل على االهتمام
بإستراتيجية التميز وتكثيف برامج للدعاية واإلعالن كبعد رئيسي في التميز لترويج المنتجات
ذات الجودة واالعتماد على البرامج التدريبية من أجل تحسين الصورة الذهنية للمنظمات.
المرشدي )201۳ ،التعرف على الصورة الذهنية في
واستهدفت دراسة (دويدار
جامعة القصيم لدى الجمهور الداخلي والخارجي ،والتعرف على العالقة بين المجتمع الداخلي
والخارجي للجامعة والصورة الذهنية لها ودور ذلك في صياغة اإلستراتيجية الخاصة
بالجامعة مع جمهور المستفيدين ،وكذلك الوصول إلى مجموعة توصيات محددة بشأن
الطرق والوسائل إلدارة وتنمية الصورة الذهنية للجامعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الجامعة
قد حققت صورتها الذهنية بدرجة متوسطة وترسيخ صورتها الذهنية المرغوبة بدرجة
متوسطة ،كما أن الصورة الذاتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريا مرتفعة ،واتضح
أيضا أن مستوى التوجه االستراتيجي متوسط ،كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين
الصورة الذهنية للجامعة والتوجه االستراتيجي لها.
واستهدفت دراسة  2011) ،(Velikovicالتعرف على أهمية الصورة الذهنية
للشركات في بيئة األعمال الحديثة ،وخاصة في ظل عمليات االستحواذ واالندماج ،وهدفت
إلى معرفة دور صورة الشركة الذهنية في عمليات االستحواذ على الشركة ،وتوصلت
الدراسة إلى أهمية دور الصورة الذهنية في عمليات االستحواذ الحديثة ،كما توصل (عبد
الفتاح )2011 ،إلى وجود تأثير لجميع عناصر التسويق االلكتروني على الصورة الذهنية
ويوجد تأثير لعناصر المزيج التسويقي االلكتروني على الصورة الذهنية للشركة ،كما قدمت
الدراسة مجموعة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة االعتماد على التسويق االلكتروني
كألية لتحسين الصورة الذهنية.
وركزت دراسة (الزعبي( 2015 ،على دور إدارة عالقات العميل على تعزيز الصورة
الذهنية على مؤسسات صناعية في األردن ،وتوصل إلى وجود تأثير إلدارة عالقات العميل
على الصتورة الذهنية للمؤسسة في حين توصل (أبو عكر )2016 ،إلى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين جودة الخدمات والصورة الذهنية للمؤسسة.
رابعا :مشكلة البحث.
وتعتبر التحالفات االستراتيجية أحد أهم األساليب اإلدارية الحديثة التي يمكن اتباعها
للحد من المشكالت اإلدارية ،التسويقية ،البشرية ،والتكنولوجية سواء مع بنوك أو مؤسسات
أخرى داخل دولة الكويت أو من خالل االعتماد على المصادر الخارجية في تلبية احتياجاتها
من التخصصات ذات التكاليف والمهارات العالية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- 11 -

وفي ضوء كل من الدراسات السابقة وتحديد فجوة الدراسة والدراسة االستطالعية يتضح أن
هناك ندرة في الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع التحالفات اإلستراتيجية
والصورة الذهنية باإلضافة إلى ما أكدته التقارير الخاصة بأهمية قطاع البنوك ي دولة
الكويت .ومن ثم يمكن القول إن مشكلة الدراسة تتمثل في "دراسة تأثير التحالفات
اإلستراتيجية على الصورة الذهنية للبنوك التجارية الكويتية".
وبذلك يمكن للباحث أن يقوم بصياغة مشكلة البحث في صورة مجموعة من
التساؤالت التالية:
 -1ما طبيعة العالقة بين التحالفات االستراتيجية والصورة الذهنية للبنوك محل الدراسة؟
 -2ما هي العوامل األكثر تأثيرا على نجاح التحالفات االستراتيجية من وجهة نظر المسئولين
على الصورة الذهنية للبنوك محل الدراسة؟
 -۳هل توجد فروق بين آراء العاملين في البنوك محل للدراسة فيما يتعلق بتأثير التحالفات
االستراتيجية على الصورة الذهنية وفقا للعوامل الديموغرافية (العمر ،سنوات الخبرة،
المستوى الوظيفي( ؟
خامسا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى تحقيق العديد من األهداف المرتبطة بموضوع
البحث وهي كالتالي:
 .1تحديد طبيعة العالقة بين التحالفات اإلستراتيجية والصورة الذهنية للبنوك محل الدراسة.
 .2التعرف على العوامل األكثر تأثيرا على نجاح التحالفات االستراتيجية من وجهة نظر
المسئولين على الصورة الذهنية للبنوك محل الدراسة.
 .۳التعرف على مدى وجود فروق بين أراء العاملين في البنوك محل الدراسة فيما يتعلق
بتأثير التحالفات اإلستراتيجية على الصورة الذهنية وفقا للعوامل الديموغرافية (العمر،
سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي( .
سادسا :فرضيات البحث  :في ضوء مشكلة البحث وأهدافه ،فقد تم صياغة الفروض وفتقتا
لفرض العدم ،والشكل التالي يوضح النموذج المقترح للعالقة بين متغيرات الدراسة :
شكل رقم()2 -۱
نموذج العالقات بين الدراسة
الصورة الذهنية

التحالفات االستراتيجية
الرؤية المشتركه

العمر

االتصال والتنسيق

سنوات الخبرة

التعاون

المستوى الوظيفي

تسوية النزاعات
المصدر :إعداد الباحث في ضوء الدراسات السابقة.

في ضوء النموذج السابق ،يمكن للباحث صياغة الفروض التالية
الفرض األول :ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين التحالفات االستراتيجية بأبعادها (الرؤية
المشتركة ،االتصال والتنسيق التعاون ،تسوية النزاعات المختلفة (على الصورة الذهنية.
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الفرض الثاني :ال يوجد تأثير معنوي للتحالفات االستراتيجية بأبعادها (الرؤية المشتركة،
االتصال والتنسيق التعاون ،تسوية النزاعات المختلفة (على الصورة الذهنية ،ويمكن تقسيم
هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية ،وذلك كما يلي
 :1-2ال يوجد تأثير معنوي للرؤية المشتركة كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية على
الصورة الذهنية.
 :2-2ال يوجد تأثير معنوي لالتصال والتنسيق كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية على
الصورة الذهنية.
:۳-2ال يوجد تأثير معنوي للتعاون كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية المختلفة على الصورة
الذهنية.
 :4-2ال يوجد تأثير معنوي لتسوية النزاعات كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية المختلفة
على الصورة الذهنية.
الفرض الثالث :ال توجد فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة حول أبعاد التحالفات
االستراتيجية والصورة الذهنية وفقا للمتغيرات الديموغرافية (الخبرة ،العمر ،المستوى
الوظيفي).
سابعا  :أهمية البحث  :يمثل البحث أهمية كبيرة وتنبع تلك األهمية من جانبين وهما :
أ .األهمية العلمية :تتمثل في:
 .1التأصيل العلمي للتحالفات االستراتيجية والصورة الذهنية.
 .2إثراء البحوث فتي مجتال الفكتر االستتراتيجي وإدارة التحالفتات االستتراتيجية ومحاولتة
للبناء على الجهود المبذولة في هذا المجال.
 .۳على الرغم من وجود رصيد معرفي ال بأ به فتي مجتال التحالفتات االستتراتيجية فتي
المجاالت االقتصادية والسياسية إال انه لم ينل االهتمام الكافي في مجال إدارة األعمال.
 .4مجال التحالفات االستراتيجية وعالقاتها الصورة الذهنية.
ب :األهمية العملية:
 .1مساعدة المسئولين في البنوك التجارية بضرورة االتجاه نحو الشراكات االستراتيجية
 .2توجيه المسئولين عتن البنتوك التجاريتة بضترورة تتوفير الفكتر االستتراتيجي فتي إدارة
أعمالهم.
 .۳مساعدة المسئولين عن البنوك التجارية في دولة الكويت في التعرف على اهم المعوقات
وسبل نجاح التحالفات االستراتيجية.
 .4التأكيد على أهمية القطاع المصرفي في الكويت وخاصة التجارية منها بلغ إجمالي
الميزانية المجمعة و بنوك إسالمية ،وبنك البنوك المحلية (وعددها  2۳بنكا محليا منها
 5بنوك تقليدية ،و متخصص واحد ،و 12فرعا لبنوك أجنبية منها فرع لبنك إسالمي)
نحو  66545.0مليون دينار في نهاية عام  ،2018مقابل نحو  6۳410.7مليونا في
نهاية العام السابق ،محققا بذلك نموا بمعدل  %4,9وبقيمة  ۳1۳4.۳مليون دينار خالل
عام  ،2017مقارنة بنمو مماثل معدله  % 4.9وقيمته  2994.2مليونا خالل عام
 ، )2( 2017مما يؤكد علي ضرورة توجيه الجهود البحثية في خدمة هذا القطاع الهام.

 2اعتمادأ على تقارير بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف العربية( .تقرير بنك الكويت المركزي السابع
واألربعون )2018
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ثامنا  :حدود الدراسة  :توجد العديد من الحدود المتعلقة بالبحث والتي يمكن تناولها كما يلي:
أ -الحدود المكانية :سيتم تطبيق هذا على البنوك التجارية بدولة الكويت.
ب -الحدود الزمانية :سوف يتم تطبيق هذه الدراسة الميدانية خالل عام 2020م.
ج -الحدود المتعلقة بموضوع البحث :سيتم تناول التحالفات االستراتيجية والصورة
الذهنية للعاملين
تاسعا :أسلوب البحث :
سوف تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك لوصتف متغيترات الدراستة
المتمثلة في التحالفات االستراتيجية وربحية البنوك التجارية ،متن ختالل تحليتل العالقتات بتين
المتغيرين مجتمعين وبين األبعاد المكونة لتلك المتغيرات.
أ .نوع البيانات ومصادر الحصول عليها :تعتمد البحث على نوعين من البيانات هما :
 .۱البيانات الثانوية " :وهي تلك البيانات التي تم جمعها وتسجيلها وتبويبها وجدولتها
وتحليلها وتفسيرها وتضمينها في تقارير ال تخص الدراسة الحالية " (عيد،)2016 ،
وسيتم الحصول عليها من خالل مصادرها الداخلية من تقارير وزاه االقتصاد ،الشركة
الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وزارة الشئون االجتماعية والعمل
غرفة صناعة وتجارة الكويت ،وكذلك من مصادرها الخارجية المتمثلة النشرات
والكتب والمراجع والدوريات والعلمية.
 .2البيانات األولية " :وهي البيانات التي سيتم تجميعها للمرة األولى بواسطة الباحث،
والتي سيتم تسجيلها وتبويبها وتلخيصها ووضعها في صورة تقارير يتم إعدادها ألول
مرة ألغراض البحث محل الدراسة (عيد )2020 ،وسيتم حصول الباحث عليها من
خالل قائمة االستبيان المعدة لهذا الغرض.
ب .متغيرات البحث  :يوجد متغيرين أساسيين لهذا البحث وهما :
 .1المتغير المستقل  :ويتمثل في التحالفات االستراتيجية والذى يتكون من األبعاد التالية
(الرؤية المشتركة ،االتصال والتنسيق ،التعاون ،تستوية النزاعتات )  .اعتمتادا علتى
مقيا ()2010 ،2001: Tjemkes & Furrer ،Elmuti & Kathawala
 .2المتغير التابع  :ويتمثل في الصورة الذهنية والتي تحتوي تم التعبير عنها من خالل
مجموعة من العبارات .اعتمادا على مقيا ()1986 ،Dowling
ج .مجتمع وعينة البحث :
 .1مجتمع البحث  -:يتمثل مجتمع البحث في جميع العاملين في البنوك التجاريتة بدولتة
الكويت من العاملين بالبنوك والمتديرين ،والمتوظفين ،والعمتال فتي جميتع قطاعتات
النشاط في البنوك التجارية وبالنظر إلى عدد البنوك التجارية في دولتة الكويتت عتام
( )2020فقد بلغ عدد العاملين (. )۳9555
 .2عينة البحث  :يبلغ حجم العينة  ۳84مفردة ،وقد تم توزيع ذلتك علتى عينتة الدراستة
فكان عدد القوائم الصحيحة  ۳40قائمة والتي تمثل حجتم العينتة الصتحيحة وبالتتالي
تكون نسبة االستجابة .%88
د .وحدة المعاينة :تتمثل وحدة المعاينة في المديرين ورؤساء األقستام فتي البنتوك التجاريتة
في دولة الكويت.
ه .القياس:
يهدف البحث لدراسة تأثير التحالفات االستراتيجية على الصورة الذهنية ،وقد تم االتفاق
على بنود القيا لكل متغير من خالل استعراض الدراسات السابقة مع إعادة صياغة بعض
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العبارات لتالئم بيئة التطبيق بالبنوك التجارية وجعل االستبيان أكثر سالسة ،كما تم االعتماد
على مقيا ليكرت الخماسي لقيا متغيرات وأبعاد الدراسة والذي تتراوح نقاطه من موافق
تماما ( )5وموافق ( )4ومحايد ( )۳وغير موافق ( )2إلى غير موافق تماما ( .)1وفيما يلي
تتناول الباحث المقاييا المستخدمة في الدراسة على التوالي
 -1المتغير المستقل :التحالفات االستراتيجية :تم قياسه من خالل أربعة أبعاد (الرؤية
المشتتركة ،االتصال والتنسيق ،تسوية النزاعات ،التعاون ،ويشمل هذا المقيا على ()21
عبارة مقسمة على األبعاد ،ويمكن عرض مقيا التحالفات االستراتيجية في الجدول التالي
المتغير
التحالفتتتتتتتتتتتات
االستراتيجية

األبعاد
الرؤية
المشتركه

التحالفات
االستراتيجية

االتصال
والتنسيق

التحالفات
االستراتيجية

التعاون

جدول رقم ()2
مقيا التحالفات االستراتيجية
العبارات
يمتلك البنك خطة استراتيجية مكتوبة.
لتتدا البنتتك القتتدرة علتتى تطتتوير أهدافتته اإلستتتراتيجية بمتتا
يتالعم مع المؤسسات الشريكة.
يمتلتتك البنتتك رؤيتتة استتتراتيجية ذات أبعتتاد شتتمولية يمكنهتتا
دختتتتول تحتتتتالف متتتتع مؤسستتتتات الشتتتتريكة علتتتتى الرؤيتتتتة
المشتركة.
هنتتاك اتفتتاق بتتين البنتتك والمؤسستتات الشتتريكة علتتى الرؤيتتة
المشتركة
الرؤيتتتة اإلستتتتراتيجية وأهتتتداف البنتتتك واضتتتحة ومفهومتتتة
للمؤسسات الشريكة.
التتتدى البنتتتك نظتتتام اتصتتتاالت قتتتادر علتتتى تستتتهيل انستتتياب
المعلومات وتبادلها بدقة ووضوح
التتدى البنتتك القتتدرة علتتى التواصتتل متتع المؤسستتات الشتتريكة
بانفتاح وثقة متبادلة االستغالل الفرص المواتية
توجتتتتد لتتتتدي البنتتتتك لجنتتتتة تنستتتتيقية تهتتتتتم بالتنستتتتيق متتتتع
المؤسسات الشريكة
تتميتتتتز االتصتتتتاالت بتتتتين البنتتتتك والمؤسستتتتات الشتتتتريكة
بالسهولة والسرعة والمرونة
يوجتتتد اهتمتتتام كتتتافي لتتتدى إدارة البنتتتك بالتتتتدريب المستتتتمر
لتدعيم عمليات التنسيق داخل المؤسسة وخارجها
تستتتتاهم نظتتتتم االتصتتتتاالت التتتتتي يستتتتتخدمها البنتتتتك متتتتع
المؤسسات الشريكة على تحقيق األهداف المشتركة
يهتتتم البنتتك بالمراجعتتة والتقتتويم المستتتمر لتتألداء التنستتيقي
داخل المؤسسة وخارجها
يضتتع البنتتك خطتتة إليجتتاد عالقتتات تعاونيتتة متتع المؤسستتات
الشريكة.
توجتتتتد بتتتترامج عمتتتتل تعاونيتتتتة وتشتتتتاركية بتتتتين البنتتتتك
والمؤسسات الشريكة.
لتتتتدى البنتتتتك القتتتتدرة علتتتتى تبتتتتادل المتتتتوارد البشتتتترية
والتكنولوجيتتتتا والمهتتتتارات والخبتتتترات والمعلومتتتتات متتتتع
المؤسسات الشريكة.
لتتدى البنتتك استتتعداد ل لتعتتاون متتع المؤسستتات الشتتريكة فتتي
مواجهة المخاطر والتحديات
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المرجع
Elmuti
Kathawala ،
2001 ;Tjemkes
; Furrer ،2010
) 2015الهسي

)Elmuti
Kathawala ،
2001 ;Tjemkes
; Furrer ،2010
) 2015الهسي

)Elmuti
Kathawala ،
2001 ;Tjemkes
; Furrer ،2010
) 2015الهسي

تحتتتترص إدارة البنتتتتك علتتتتى أداء العمتتتتل بتتتتروح الفريتتتتق
وبشكل جماعي.
لتتدا إدارة البنتتك القتتدرة علتتى إيجتتاد حلتتول وستتط للخالفتتات
تسوية
التحالفات
االستراتيجية النزاعات التي قد تحدث بينها وبين المؤسسات الشريكة.
تتعامتتل إدارة البنتتك متتع النزاعتتات بينهتتا وبتتين المؤسستتات
الشريكة على أنها ظاهرة يمكن تفاديها.
تتختتذ إدارة البنتتك اإلجتتراءات الضتترورية لتجنتتب النزاعتتات
التي ال فائدة منها.
تهيتتتد إدارة البنتتتك المنتتتاح الجيتتتد لحصتتتول كافتتتة األطتتتراف
المتنازعة على حلول مرضية.
تتختتتذ إدارة البنتتتك متتتن القتتتوانين واألنظمتتتة ذات العالقتتتة
مرجعتتتا يتتتتم االستتتتفادة منتتته واالحتكتتتام إليتتته فتتتي تستتتوية
النزاعات.
المصدر :إعداد الباحث في ضوء الدراسات السابقة.

)Elmuti
Kathawala ،
2001 ;Tjemkes
; Furrer ،2010
) 2015الهسي
)Elmuti
Kathawala ،
2001 ;Tjemkes
; Furrer ،2010
) 2015الهسي

2۔ المتغير التابع :الصورة الذهنية :لقد اعتمد الباحث في قيا الصورة الذهنية على دراسة
( ،)Dowling, 1986حيث تم قيا المتغير من خالل ( )14عبارة ،ويمكن توضيح
العبارات المتعلقة بالمقيا في الجدول التالي:
المتغير
الصورة الذهنية

.1
.2
.۳
.4
.5
.6
.7

جدول رقم ()۳
مقيا الصورة الذهنية
العبارات
لدى البنك إدارات متخصصة محترفة.
يقدم البنك فرص وظيفية عادلة للعاملين.
يقدم البنك منتجات مصرفية ذات جودة مرتفعة.
يتمتع البنك بوضع مالي سليم ومدفوعات منتظمة.
يوفي البنك بمسئولياته االجتماعية.
تعتبر المعلومات التي يقدمها البنك موثوقة تمام.
تتميز أساليب إدارة البنك بالحداثة والتطور.

المرجع
،Dowling
1986

 .8يتميز البنك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
 .9يقدم البنك فرص االستثمار المالي السليم.
 .10يحمى البنك وظائف العاملين الحاليين.
 .11يقدم البنك العديد من المنتجات المصرفية الجديدة.
 .12يقوم البنك باإلنفاق على البحث والتطوير كاستثمار
 .1۳يهتم البنك بتالمجتمع المحلي في الكويت ويساهم في الجمعيات
الخيرية.
 .14يهتم البنك بالحفاظ على الطاقة.
المصدر :إعداد الباحث في ضوء الدراسات السابقة.

عاشرا :اختبار الفروض
قام الباحث بوضع مجموعة من الفروض التي تتوافق مع نموذج الدراسة والعالقة بين
المتغيرات المستقلة المتمثلة في التحالفات االستراتيجية بأبعدها التي تشمل :الرؤية المشتركة،
االتصال والتنسيق ،التعاون ،تسوية النزاعات وبين المتغير التابع الذي يشمل الصورة
الذهنية ،وقد تم تصميم الفروض بالشكل الذي يحقق الهدف من الدراسة ،وذلك على النحو
التالي
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الفرض األول  :توجد عالقة ارتباط معنوية بين التحالفات االستراتيجية بأبعادها (الرؤية
المشتركة ،االتصال والتنسيق التعاون ،تسوية النزاعات) المختلفة على الصورة الذهنية.
من أجل اختبار هذا الفرض ،فقد تم االعتماد على مصفوفة العالقات التي توضح مدا
وجود عالقة بين المتغيرات ،حيث يمكن قبول العالقة بين المتغيرات إذا كانت معنوية عند
مستويات معنوية  ،%5 ،%1ويمكن توضيح هذه المصفوفة في الجدول التالي:
المتغيرات

الرؤية
المشتركة
1
**0.60۳
**0.445
**0.4۳2
**0.760

جدول ()4
مصفوفة االرتباط بين متغيرات وأبعاد الدراسة
التحالفات
تسوية
التعاون
االتصال
االستراتيجية
النزاعات
والتنسيق

الرؤية المشتركة
1
االتصال والتنسيق
1 **0.58۳
التعاون
**0.498 **0.449
تسوية النزاعات
**0.792 **0.869
التحالفات
االستراتيجية
**0.466 **0.487 **0.4۳5
الصورة الذهنية
** معنوي عند %1
المصدر :نتائج التحليل االحصائي

1
0.7۳6

1

**0.718

**0.660

الصورة
الذهنية

1

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
( (1وجتتود عالقتتة ارتبتتاط طرديتتة بتتين أبعتتاد التحالفتتات االستتتراتيجية المتمثلتتة فتتي الرؤيتتة
المشتركة ،االتصال والتنسيق ،التعاون ،تسوية النزاعات وبعضها البعض عند %99ثقه.
( (2وجود عالقة ارتباط طردية بين الرؤيتة المشتتركة كأحتد أبعتاد التحالفتات االستتراتيجية
وبين الصتورة الذهنيتة عنتد مستتوى معنويتة  ،%1وبمعامتل ارتبتاط طتردي قيمتته (ر-
 ،(0.4۳0األمر الذي يعني أن قيتام البنتوك التجاريتة محتل التطبيتق باالهتمتام بتطتوير
أهدافها االستراتيجية يساعد على تحستين الصتورة الذهنيتة وأن تكتون الرؤيتة واضتحة
ألطراف التحالف فإن ذلك سوف ينعكا طرديا على الصورة الذهنية لتلك البنوك.
( (۳وجود عالقة ارتباط طردية بين االتصال والتنسيق كأحتد أبعتاد التحالفتات االستتراتيجية
وبين تحستين الصتورة الذهنيتة وذلتك عنتد مستتوى معنويتة  %1وبمعامتل ارتبتاط بتين
المتغيرين قيمته (ر=  ،)0.487مما يعني أن وجود نظام لالتصاالت يسهل من انستياب
المعلومات بين البنوك محل التحالف سوف يساعد على توفير المعلومات التي من شأنها
تساهم في تحسين الصورة الذهنية لتلك البنوك.
( )4وجود عالقة ارتباط طردية بين التعاون كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية وبين تحسين
الصورة الذهنية للبنوك التجارية محل التطبيق بدولة الكويت ،حيث بلغ معامل االرتبتاط
(ر= )0.466مما يعني أن وجود برامج تعاونيتة بتين أطتراف التحتالف ستوف يتنعكا
إيجابيا على تحسين الصورة الذهنية للبنك.
( )5وجود عالقة ارتباط طردية بين تسوية النزاعات وبين الصورة الذهنية للبنك وذلتك عنتد
مستوى معنوية  %1وبمعامل ارتباط قدره (ر= ،)0718ممتا يعنتي أن االهتمتام بوجتود
حلول ترضي أطراف التحالف يعتبر أمر جيد قد ينعكا إيجابيتا علتى تحستين الصتورة
الذهنية وذلك ألن أهم شيء في عالقات التحالف هي وجود عالقات طيبة ومرضية بتين
جميع األطراف ،األمر الذي جعل هذا البعد يحظى بقبول هام من جانب عينة الدراسة.
( )6من خالل ما سبق عرضه يتضتح وجتود عالقتات ارتبتاط طرديتة بتين كافتة المتغيترات
الخاضعة للدراسة ،مما يقودنا إلى رفض الفرض الصفري وقبول الفترض البتديل التذي
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ينص على أنه " يوجد عالقة ارتبتاط بتين أبعتاد التحالفتات االستتراتيجية وبتين تحستين
الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت.
الفرض الثاني :يوجد تأثير معنوي للتحالفات االستراتيجية بأبعادها (الرؤية المشتركة،
االتصال والتنسيق التعاون ،تسوية النزاعات) المختلفة على الصورة الذهنية ،ويمكن تقسيم
هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية ،وذلك كما يلي:
: 2-1يوجد تأثير معنوي للرؤية المشتركة كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية على الصورة
الذهنية.
 : 2-2يوجد تأثير معنوي لالتصال والتنسيق كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية على الصورة
الذهنية.
 : 2-۳يوجد تأثير معنوي للتعاون كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية المختلفة على الصورة
الذهنية.
 : 2-4يوجد تأثير معنوي لتسوية النزاعات كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية المختلفة على
الصورة الذهنية.
سوف يعتمد الباحث في اختيار هذا الفرض على تحليل االنحدار Regression
Analysisوذلك لتوضيح التأثيرات المباشرة بين المتغيرات الخاضعة للدراسة ،وذلك على
النحو التالي
أ -اختبار الفرض الرئيسي
ينص الفرض على " يوجد تأثير معنوي للتحالفات االستراتيجية بأبعادها (الرؤية
المشتركة ،االتصال والتنسيق التعاون ،تسوية النزاعات) المختلفة على الصورة الذهنية
وباستخدام تحليل االنحدار الختبار التأثير المباشر بين أبعاد التحالفات االستراتيجية
وبين الصورة الذهنية توصلت نتائج الدراسة إلى الجدول التالي
النموذج

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

1
االنحدار 21.5۳۳
۳82 27.9۳۳
البواقي
اإلجمالي ۳8۳ 49.466
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.

جدول ()5
اختبار الفرض الرئيسي
المعنوية معامل
قيمة ف
متوسط
االرتباط
المربعات
21.5۳۳
0.7۳

494.469

0.000

0.660

معامل معامل
التفسير التفسير
المعدل
0.4۳4 0.4۳5

يتضح من الجدول السابق ما يلي
( (1معنوية نموذج االنحدار الختبار تأثير أبعاد التحالفات االستراتيجية (الرؤية المشتركة،
االتصال والتنسيق ،التعاون ،تسوية النزاعات) على الصورة الذهنية للبنوك التجارية
بدولة الكويت وذلك عند مستوى معنوية .%5
( (2وجود عالقة ارتباط طردية بين أبعاد التحالفات االستراتيجية وبين الصورة الذهنية
للبنوك التجارية بدولة الكويت بمعامل ارتباط قدره (ر =(.0.6 60
( (۳بلغ معامل التفسير المعدل (ر ،)0.4۳4= 2مما يعني أن أبعاد التحالفات االستراتيجية
بصورتها الكلية سوف تفسر التغير الذي يحدث في الصورة الذهنية للبنوك التجارية
بدولة الكويت بنسبة  %4۳,4والباقي يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج.
( )4بلغت قيمة المعنوية لنموذج االنحدار الختبار تأثير أبعاد التحالفات االستراتيجية على
الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت( )0.000وهي قيمة أقل من مستوا
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المعنوية  %5مما يعني وجود تأثير ذو داللة إحصائية بين المتغيرين ويرجع الباحث ذلك
إلى العالقة بين المتغيرين ،مما يعني أن التحالفات االستراتيجية من خالل االهتمام
بوضوح الرؤية لكافة أطراف التحالف ،وكذلك العمل على وجود برنامج مشترك بين
أطراف التحالف يعمل على تحقيق رضا كافة األطراف وعدم وجود نزاعات باإلضافة
إلى وجود برامج اتصاالت فعالة تسهل من انسياب المعلومات بين كافة األطراف فإن
ذلك سوف ينعكا إيجابيا على تحسين الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت.
( )5يتضح مما سبق رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل للتأكيد على وجود تأثير
معنوي بين التحالفات االستراتيجية وتحسين الصورة الذهنية للبنوك التجارية بالكويت.
ب -اختبار الفروض الفرعية
تنقسم الفروض الفرعية إلى فرضين ،ويمكن للباحث اختبارهما على النحو التالي
 -۱الفرض الفرعي األول :يوجد تأثير معنوي للرؤية المشتركة كأحد أبعاد التحالفات
االستراتيجية على الصورة الذهنية.
توصلت النتائج اإلحصائية باستخدام تحليل االنحدار البسيط إلى الجدول التالي
النموذج

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

1
9.۳79
االنحدار
۳82 40.087
البواقى
االجمالى ۳8۳ 49.466
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

جدول ()6
اختبار الفرض الفرعي األول
المعنوية
قيمة ف
متوسط
المربعات
9.۳79
0.105

89.۳74

0.000

معامل
معامل
معامل
االرتباط التفسير التفسير
المعدل
0.187 0.190 0.4۳5

يتضح من الجدول السابق ما يلي
أ -معنوية نموذج االنحدار الختبار تأثير الرؤية المشتركة كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية
على الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت وذلك عند مستوى معنوية .%5
ب -وجود عالقة ارتباط طردية بين الرؤية المشتركة والصورة الذهنية للبنوك التجارية
بدولة الكويت بمعامل ارتباط قدره (ر=.(0.4۳5
ج -بلغ معامل التفسير المعدل (ر ،)0.187= 2مما يعني أن الرؤية المشتركة كأحد أبعاد
التحالفات االستراتيجية سوف تفسر التغير الذي يحدث في الصورة الذهنية للبنوك
التجارية بدولة الكويت بنسبة  %18.7والباقي يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج.
د -بلغت قيمة المعنوية لنموذج االنحدار الختبار تأثير الرؤية المشتركة على الصورة الذهنية
للبنوك التجارية بدولة الكويت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية  %5مما
يعني وجود تأثير ذو داللة إحصائية بين المتغيرين ويرجع الباحث ذلك إلى العالقة بين
المتغيرين ،مما يعني أن االهتمام بوجود رؤية واضحة لعمليات التحالف االستراتيجي بين
البنوك محل التطبيق سوف ينعكا إيجابيا على الصورة الذهنية لتلك البنوك.
ه -يتضح مما سبق رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي يشير لوجود تأثير
معنوي للرؤية المشتركة كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية على الصورة الذهنية.
 -2الفرض الفرعي الثاني :يوجد تأثير معنوي لالتصال والتنسيق كأحد أبعاد التحالفات
االستراتيجية على الصورة الذهنية.
توصلت النتائج اإلحصائية باستخدام تحليل االنحدار البسيط إلى الجدول التالي:
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النموذج

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

1
االنحدار 11.719
۳82 ۳7.746
البواقى
االجمالى ۳8۳ 49.466
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

جدول ()7
اختبار الفرض الفرعي الثاني
المعنوية
قيمة ف
متوسط
المربعات
118.602 11.719
0.099

0.000

معامل معامل
معامل
االرتباط التفسير التفسير
المعدل
0.2۳5 0.2۳7 0.487

يتضح من الجدول السابق ما يلي
أ -معنوية نموذج االنحدار الختبار تأثير االتصال والتنسيق كأحد أبعاد التحالفات
االستراتيجية على الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت وذلك عند مستوى
معنوية  ،%5وتبين وجود عالقة ارتباط طردية بين االتصال والتنسيق والصورة الذهنية
للبنوك التجارية بدولة الكويت بمعامل ارتباط قدره (ر =.(0.487
ب -بلغ معامل التفسير المعدل (ر ،)0.2۳5= 2ما يعني أن االتصال والتنسيق كأحد أبعاد
التحالفات االستراتيجية سوف تفسر التغير الذي يحدث في الصورة الذهنية للبنوك
التجارية بدولة الكويت بنسبة  %2۳.5والباقي يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج.
ج -بلغت قيمة المعنوية لنموذج االنحدار الختبار تأثير االتصال والتنسيق على الصورة
الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية %5
مما يعني وجود تأثير ذو داللة إحصائية بين المتغيرين ويرجع الباحث ذلك إلى العالقة
بين المتغيرين ،مما يعني أن االهتمام بوجود نظام اتصال فعال يعمل على انسياب
المعلومات بين أطراف التحالف في البنوك محل التطبيق سوف ينعكا إيجابيا على
تحسين الصورة الذهنية لتلك البنوك.
د -يتضح مما سبق إمكانية رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه
يوجد تأثير معنوي لالتصال والتنسيق كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية على الصورة
الذهنية.
 -3الفرض الفرعي الثالث :يوجد تأثير معنوي للتعاون كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية
المختلفة على الصورة الذهنية.
توصلت النتائج اإلحصائية باستخدام تحليل االنحدار البسيط إلى الجدول التالي:
النموذج

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

1
االنحدار 10.7۳1
۳82 ۳8.7۳5
البواقى
االجمالى ۳8۳ 49.466
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

جدول ()8
اختبار الفرض الفرعي الثالث
المعنوية معامل
قيمة ف
متوسط
االرتباط
المربعات

10.7۳1
0.101

105.8۳1

0.000

0.466

معامل معامل
التفسير التفسير
المعدل
0.215 0.217

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
أ -معنوية نموذج االنحدار الختبار تأثير التعاون كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية على
الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت وذلك عند مستوى معنوية .%5
ب -وجود عالقة ارتباط طردية بين التعاون كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية والصورة
الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت بمعامل ارتباط قدره (ر =(0.46 6
ج -بلغ معامل التفسير المعدل (ر ،)0.215= 2مما يعنى أن التعاون كأحد أبعاد التحالفات
االستراتيجية سوف تفسر التغير الذي يحدث في الصورة الذهنية للبنوك التجارية بنسبة
 %21.5والباقي يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج.
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د -بلغت قيمة المعنوية لنموذج االنحدار الختبار تأثير التعاون على الصورة الذهنية للبنوك
التجارية بدولة الكويت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية  %5مما يعني وجود
تأثير ذو داللة إحصائية بين المتغيرين ويرجع الباحث ذلك إلى العالقة بين المتغيرين،
مما يعني أن التعاون بين أطراف التحالف سوف ينعكا إيجابيا على الصورة الذهنية
للبنوك محل التطبيق.
ه -يتضح مما سبق رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه يوجد
تأثير معنوي للتعاون كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية المختلفة على الصورة الذهنية.
 -4الفرض الفرعي الرابع :يوجد تأثير معنوي لتسوية النزاعات كأحد أبعاد التحالفات
االستراتيجية المختلفة على الصورة الذهنية.
توصلت النتائج اإلحصائية باستخدام تحليل االنحدار البسيط إلى الجدول التالي:
النموذج

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

1
االنحدار 25.515
۳82 2۳.951
البواقي
اإلجمالي ۳8۳ 49.466
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

جدول ()9
اختبار الفرض الفرعي الرابع
المعنوية معامل
قيمة ف
متوسط
االرتباط
المربعات

25.515
0.06۳

406.9۳6

0.000

0.718

معامل معامل
التفسير التفسير
المعدل
0.515 0.516

يتضح من الجدول السابق ما يلي
أ -معنوية نموذج االنحدار الختبار تأثير تسوية النزاعات كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية
على الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت وذلك عند مستوى معنوية .%5
ب -وجود عالقة ارتباط طردية بين تسوية النزاعات كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية
والصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت بمعامل ارتباط قدره (ر (0.718-
ج -بلغ معامل التفسير المعدل (ر ،)0.515= 2مما يعني أن تسوية النزاعات كأحد أبعاد
التحالفات االستراتيجية سوف تفسر التغير الذي يحدث في الصورة الذهنية للبنوك
التجارية بنسبة  %51.5والباقي يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج.
د -بلغت قيمة المعنوية لنموذج االنحدار الختبار تأثير تسوية النزعات على الصورة الذهنية
للبنوك التجارية بدولة الكويت ( )0.000وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية  %5مما
يعني وجود تأثير ذو داللة إحصائية بين المتغيرين ويرجع الباحث ذلك إلى العالقة بين
المتغيرين ،مما يعني أن نجاح عملية التحالف االستراتيجي تعتمد بشكل رئيسي على
وجود حالة من الرضا بين أطراف التحالف ،مما يؤثر ذلك إيجابيا على الصورة الذهنية
للبنوك محل التطبيق.
ه -ويتبين رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل لبيان أنه يوجد تأثير معنوي لتسوية
النزاعات كأحد أبعاد التحالفات االستراتيجية المختلفة على الصورة الذهنية.
الفرض الثالث :توجد فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة حول أبعاد التحالفات
االستراتيجية وفقا للمتغيرات الديموغرافية (الخبرة ،العمر ،المستوى الوظيفي(
االختبار هذا الفرض ،فقد اعتمد الباحث على أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد
 ،OneWay-Anovaوقد توصلت النتائج إلى الجدول التالي:
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أبعاد التحالفات
االستراتيجية

المتغير
الديموغرافي

اقل من عام
الرؤية
المشتركة
من 5 : 1
10 : 5
20 : 10
اكثر من 20
اإلجمالي
اقل من عام
االتصال
والتنسيق
من 5 : 1
10 : 5
20 : 10
أكثر من 20
اإلجمالي
أقل من عام
التعاون
من 5 : 1
10 : 5
20 : 10
أكثر من 20
اإلجمالي
تسوية النزعات اقل من عام
من 5 : 1
10 : 5
20 : 10
أكثر من 20
اإلجمالي
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي.

جدول رقم ((10
الفروق المعنوية ألبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا للخبرة
التحليل الوصفي
تحليل التباين
العدد الوسط االنحراف
درجات متوسط
الحسابي المعياري
الحرية المربعات
0.۳59 4.516 15
0.296
4 1.186
بين المجموعات
0.4۳9 4.۳87 58
0.205
داخل المجموعات ۳79 77.548
0.444 4.4۳0 100
0.46۳ 4.۳16 148
0.469 4.۳41 6۳
0.45۳ 4.۳68 ۳84
۳8۳ 78.7۳4
0.408 4.429 15
0.11۳
4 0.452
بين المجموعات
0.446 4.428 58
0.179
داخل المجموعات ۳79 67.7۳4
0.409 4.26۳ 100
0.4۳5 4.257 148
0.۳95 4.297 6۳
0.422 4.276 ۳84
0.198
۳8۳ 68.186
0.400 4.600 15
0.172
4 0.792
بين المجموعات
0.۳67 4.462 85
داخل المجموعة ۳79 65.024
0.419 4.408 100
0.4۳7 4.۳87 148
0.۳94 4.444 6۳
0.414 4.422 ۳84
0.446 4.426 15
0.056
4 0.22۳
بين المجموعات
0.۳69 4.5۳7 85
0.181
داخل المجموعات ۳79 68.587
0.۳69 4.5۳4 100
0.425 4.508 148
0.447 4.492 6۳
0.424 4.51۳ ۳84
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نتيجة التحليل
المعنوية
قيمة ف
1.449

0.217

0.6۳۳

0.640

1.155

0.۳۳1

0.۳08

0.87۳

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة حول أبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا لمتغير الخبرة ،حيث جاءت
قيمة المعنوية لجميع األبعاد أكبر من  ،5%األمر للذي يعني قبول الفرض العدمي ا لذي ينص على أنه ال توجد فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة
حول أبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا لمتغير الخبرة.

جدول رقم ()11
الفروق المعنوية ألبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا للعمر
التحليل الوصفي
تحليل التباين
المتغير
أبعاد التحالفات
درجات متوسط
الديموغرافي
االستراتيجية
االنحراف
العدد الوسط
الحرية المربعات
المعياري
الحسابي
0.42۳
4.427
62 0.451
۳
بين المجموعات 1.۳5۳
اقل من 25
الرؤية
المشتركة
0.450
داخل المجموعات 4.414 146 0.204 ۳80 77.۳81
۳5 : 25
0.460
4.277
94
45 : ۳5
0.4۳2
4.۳48
82
أكثر من 45
0.45۳
4.۳68 ۳84
۳8۳ 78.7۳4
اإلجمالي
0.4۳0
4.۳۳6
62
۳
بين المجموعات
االتصال اقل من 25
0.427
4.268 146
۳80
داخل المجموعات
والتنسيق ۳5 : 25
0.4۳6
4.218
94
45 : ۳5
0.۳85
4.۳08
82
أكثر من 45
0.422
4.276 ۳8۳
۳8۳
اإلجمالي
0.۳8۳
4.471
62
۳
بين المجموعات
أقل من 25
التعاون
0.417
4.427 146
۳80
داخل المجموعات
۳5 : 25
0.448
4.۳49
94
45 : ۳5
0.۳87
4.458
82
أكثر من 45
0.414
4.422 ۳84
۳8۳
اإلجمالي
0.۳95
4.500
62
۳
بين المجموعات
أقل من 25
تسوية
0.425
4.562 146
۳80
داخل المجموعة
النزاعات ۳5 : 25
0.4۳1
4.459
94
45 : ۳5
0.4۳۳
4.500
82
اكثر من 45
0.424
4.51۳ ۳84
۳8۳
اإلجمالي
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

نتيجة التحليل
قيمة المعنوية
ف
0.086 2.21

1.17

0.۳18

1.48

0.217

1.18

0.۳15

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة حول أبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا لمتغير للعمر ،حيث جاءت
- 23 -

قيمة المعنوية لجميع األبعاد أكبر من  ،%5األمر للذي يعني قبول الفرض العدمي الذي ينص على أنه ال توجد فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة
حول أبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا لمتغير العمر.

جدول رقم ()12
الفروق المعنوية ألبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا الوظيفة
التحليل الوصفي
تحليل التباين
المتغير
أبعاد
الديموغرافي
التحالفات
الوسط االنحراف
العدد
درجات متوسط
االستراتيجية
الحسابي المعياري
الحرية المربعات
0.428 4.424 109
0.651
۳
1.95۳
إدارة تنفيذية بين
االتصال
المجموعات
والتنسيق
0.455 4.۳58 264
0.202
۳80 76.781
إدارة إشرافيه داخل
المجموعات
0.۳49 ۳.892
7
مدير قسم
0.750 4.۳75
4
إدارة عليا
0.45۳ 4.۳68 ۳84
۳8۳
اإلجمالي
0.427 4.291 109
0.488
۳
1.464
إدارة تنفيذية بين
التعاون
المجموعات
0.418 4.274 264
0.176
۳80 66.722
إدارة إشرافيه داخل
المجموعات
0.257 ۳.898
7
مدير قسم
0.486 4.607
4
إدارة عليا
0.422 4.275 ۳84
0.077
۳8۳ 68.168
اإلجمالي
0.۳94 4.45۳ 109
0.17۳
۳
0.2۳0
إدارة تنفيذية بين
تسوية
المجموعات
النزاعات
0.42۳ 4.408 264
۳80 65.586
إدارة إشرافيه داخل
المجموعة
0.400 4.400
7
مدير قسم
0.526 4.550
4
إدارة عليا
0.414 4.422 ۳84
65.816
اإلجمالي
0.401 4.517 109
0.142
۳
0.427
إدارة تنفيذية بين المجموعات
0.429 4.519 264
0.180
۳80 68.۳8۳
إدارة إشرافيه داخل المجموعة
0.۳80 4.286
7
مدير قسم
0.712 4.400
4
إدارة عليا
0.424 4.51۳ ۳84
۳8۳ 68.810
اإلجمالي
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي
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نتيجة التحليل
قيمة ف المعنوية
۳.221

0.02۳

2.779

0.041

0.444

0.722

0.790

0.500

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة حول بعدي
الرؤية المشتركة واالتصال والتنستيق ،حيث إن قيمة المعنوية جاءت للبعدين أقل من ،%5
وجاءت الفروق المعنوية للرؤية المشتركة لصالح الفئة الوظيفية" اإلدارة التنفيذية" ،في حين
االتصال والتنسيق جاءت الفروق المعنوية لصالح الفئة الوظيفية اإلدارة العليا" ،كما أن
النتائج توصلت إلى عدم وجود فروق معنوية لبعدي التعاون ،وتسوية النزاعات.
حادي عشر :النتائج والتوصيات.
أ .نتائج البحث:
هدفت الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفروض اإلحصائية التي تعبر عن العالقة بين
المتغيرات المستقلة والتابعة ،وكانت على النحو التالي:
نتائج الفرض األول :ينص الفرض على ال توجد عالقة ارتباط بين أبعاد التحالفات
االستراتيجية والصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت.
أسفرت النتائج اإلحصائية إلى ما يلي
 .1وجود عالقة ارتباط معنوية بين جميع أبعاد التحالفات االستراتيجية المتمثلة في :الرؤية
المشتركة ،االتصال والتنسيق ،التعاون ،تسوية النزاعات ،وذلك عند مستوى معنوية .%1
 .2بلغ معامل االرتباط بين الرؤية المشتركة والصورة الذهنية(ر= ،)0,4۳5مما يعني أن
قيام البنوك أطراف التحالف بتطوير األهداف االستراتيجية التي تجعلها متوائمة
األطراف ،كذلك وضوح الرؤية لكافة األطراف والعمل على وجود اتفاق بين كافة البنوك
والسعي نحو صياغة تلك الرؤية التي تحقق األهداف االستراتيجية فإن ذلك سوف ينعكا
إيجابيا على تحسين الصورة الذهنية للبنوك التجارية.
 .۳توصلت النتائج عن وجود ارتباط طردي بين االتصال والتنسيق والصورة الذهنية للبنوك
التجارية بدولة الكويت بمعامل ارتباط قدره (ر = )0.487وذلك عند مستوى معنوية
 ،%1األمر الذي يعني أن قيام البنوك محل التطبيق بالسعي نحو وجود نظام اتصاالت
فعال يسهل من عملية انسياب المعلومات بين كافة أطراف التحالف االستراتيجي ،وذلك
من خالل وجود لجنة تنسيقية تهتم بالتنسيق مع كافة أطراف التحالف بالشكل الذي يجعل
عملية انتقال المعلومات بين كافة األطراف سهلة وواضحة ،فذلك سوف ينعكا إيجابيا
على الصورة الذهنية للبنوك التجارية.
 .4توصلت النتائج عن وجود عالقة ارتباط طردية بين التعاون والصورة الذهنية للبنوك
التجارية عند مستوى معنوية  %1وبمعامل ارتباط قدره (ر= ،)0 .466األمر الذي يعني
قيام أطراف التحالف االستراتيجي بوضع خطة استراتيجية تعمل على إيجاد عالقة
تعاونية بين كافة األطراف ،والسعي نحو تبادل الموارد البشرية والتكنولوجية والمهارية
بين كافة األطراف يعمل على توطيد التعاون بين كافة األطراف بالشكل الذي يساهم في
تحسين الصورة الذهنية للبنوك التجارية.
 .5كما توصلت النتائج اإلحصائية أيضا عن وجود عالقة ارتباط طردية بين تسوية
النزاعات وتحسين الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت عند مستوى معنوية
 ،%1وذلك بمعامل ارتباط قدره (ر ،)0,718-األمر الذي يعني أن نجاح عملية التحالف
االستراتيجي يركز بشكل رئيسي على ضرورة إيجاد حلول تسمح لكافة األطراف من
تحقيق األهداف االستراتيجية التي يسعى إليها ،حيث إن التعامل مع الخالفات يعتبر من
العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق الصورة الذهنية بشكل جيد لتلك البنوك ،وذلك
يأتي من خالل توفير مناح تنظيمي جيد يساعد كافة األطراف على تحقيق ما يريد.
في نهاية النتائج المتعلقة بأبعاد التحالف االستراتيجي ،فقد توصلت النتائج عن وجود
عالقة طردية بين التحالفات االستراتيجية بصورتها الكلية على الصورة الذهنية للبنوك
التجارية بمعامل ارتباط قدره (ر= ،)0.660مما يعني أن قيام أطراف التحالف االستراتيجي
باالهتمام بتوضيح الرؤية االستراتيجية ورسم الخطة التي تحقق أهداف كافة األطراف ،وذلك
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من خالل ضرورة إيجاد نظم االتصاالت التي تعمل على انسياب المعلومات بين كافة
األطراف ،وكذلك ضرورة توطيد تلك العالقات والعمل على توفير مناح تنظيمي يسمح
بالتحالف االستراتيجي وذلك من خالل العمل على ضرورة التعاون بين كافة األطراف
وتسوية كافة النزاعات التي قد تؤثر على التحالف بين البنوك محل التطبيق ،والعمل على
تحسين الصورة الذهنية لتلك البنوك محل التحالف.
نتائج الفرض الثاني :ينص الفرض على ال توجد تأثير معنوي بين التحالفات
االستراتيجية والصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت.
من خالل استخدام أسلوب االنحدار ،وذلك لوجود متغير مستقل" التحالفات
االستراتيجية" ومتغير تابع" الصورة الذهنية للبنوك التجارية" ،فإن الباحث قد اعتمد على
أسلوب االنحدار البسيط
الذي من خالله يمكن اختبار التأثير المباشر بين المتغيرين محل االختبار ،وقد توصلت
النتائج اإلحصائية إلى ما يلي
 .1قبول نموذج االنحدار وذلك عند مستوى معنوية  ،%5األمر الذي يعني انه يوجد تأثير
معنوي وإيجابي بين التحالفات االستراتيجية والصورة الذهنية للبنوك التجارية ،وكانت قيمة
معامل التفسير (ر )0.4۳4=2مما يعني أن التحالفات االستراتيجية بصورتها الكلية تفسر
التغير الذي يحدث في الصورة الذهنية بنسبة  ،%4۳,4األمر الذي يعني ضرورة قيام
البنوك التجارية محل التطبيق عند قيامها بالتحالف االستراتيجي أن تسعى إلى ضرورة
صياغة الرؤية الواضحة لكافة األطراف مع ضرورة مشاركة كافة األطراف في صياغة
تلك الرؤية التي تحقق األهداف االستراتيجية التي يسعى كل طرف نحو تحقيقها ،باإلضافة
إلى العمل على ضرورة وجود نظام اتصاالت يساعدهم في التعرف على كافة المعلومات
المالية وغير المالية التي تهدف نحو تحقيق الربحية لكافة األطراف ،وذلك يأتي من خالل
العمل على توفير مناح تنظيمي جيد والسعي نحو تسوية كافة النزاعات بين األطراف،
وذلك لقدرته في المساهمة على تحقيق الميزة التنافسية التي قد تتحقق من التعاون على
تحسين الصورة الذهنية للبنوك محل التحالف االستراتيجي.
 .2حيث إن المتغير المستقل" التحالفات االستراتيجية" يتكون من مجموعة من األبعاد ،فقد تم
اختبار الفرض من خالل مجموعة من الفروض الفرعية ،وقد توصلت النتائج إلى ما يلي:
 وجود تأثير معنوي للرؤية المشتركة والصورة الذهنية للبنوك التجارية ،حيث إن الرؤيةالمشتركة يمكنها أن تفسر التغير الذي يحدث في الصورة الذهنية بنسبة قدرها ،%18.7
وذلك يعني ضرورة االهتمام بوضوح الرؤية من خالل مشاركة كافة األطراف في
صياغة تلك الرؤية وذلك سوف ينعكا إيجابيا على الصورة الذهنية للبنوك التجارية.
 وجود تأثير معنوي لالتصاالت والتنسيق والصورة الذهنية للبنوك التجارية ،حيث تفسرالتغير الذي يحدث في الصورة الذهنية للبنوك لتجارية بنسبة قدرها  %2۳.5مما يعني أن
االهتمام بوجود نظام اتصاالت فعال يساهم في انسياب المعلومات بين كافة األطراف
محل التحالف االستراتيجي سوف يساهم في تحسين الصورة الذهنية للبنوك التجارية
بدولة الكويت محل التحالف االستراتيجي.
 جود تأثير معنوي للتعاون على الصورة الذهنية للبنوك التجارية بدولة الكويت ،حيث إنالتعاون يمكنه أن يفسر التغير في الصورة الذهنية بنسبة  %21.5مما يعني ضرورة
التعاون بين كافة أطراف التحالف االستراتيجي وذلك سعيا نحو تحسين الصورة الذهنية.
 وجود تأثير معنوي لتسوية النزاعات والصورة الذهنية للبنوك التجارية ،حيث إن تسويةالنزاعات يمكنها أن تفسر التغير في الصورة الذهنية لتلك البنوك بنسبة  %51,5مما يعني
أن نجاح التحالف االستراتيجي يعتمد على ضرورة التوصل أوال إلى حلول ترضي كافة
األطراف ،والعمل على تسوية الخالفات بالشكل الذي يمكن من خالله توحيد األهداف
االستراتيجية التي يمكنها أن تساهم في تحسين الصورة الذهنية لتلك البنوك.
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 يمكن للباحث أن يرجع التأثير المعنوي لكافة المتغيرات محل االختبار إلى وجود عالقاتطردية بين المتغيرات المستقلة والتابعة وذلك ما يمكن أن يتحقق من خالل الفرض األول
باإلضافة إلى التحليل الوصفي الذي تم استخراجه من خالل تحليل االنحدار ،مما يجعلنا
في النهاية نؤكد على ضرورة توافر كافة أبعاد التحالفات االستراتيجية في حالة الرغبة
في تحقيق التحالف الذي يمكن أن يساهم في تحسين الصورة الذهنية.
نتائج الفرض الثالث :ينص الفرض على ال توجد فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة حول
أبعاد التحالفات االستراتيجية وفقا للمتغيرات الديموغرافية" الخبرة ،العمر ،المسمى
الوظيفي" ،وقد توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق في اآلراء بين العينة حول أبعاد
التحالفات االستراتيجية األربعة" الرؤية المشتركة ،االتصال والتنسيق ،التعاون ،تسوية
النزاعات" وفقا للمتغيرات الديموغرافية (العمر ،الخبرة) ،بينما توصلت النتائج إلى وجود
فروق معنوية حول أبعاد التحالفات االستراتيجية المتعلقة بالرؤية المشتركة واالتصال
والتنسيق وذلك الصالح اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بالرؤية المشتركة ،ولصالح اإلدارة العليا
فيما يتعلق باالتصال والتنسيق ،بينما ال يوجد فروق معنوية حول أبعاد التحالفات
االستراتيجية المتعلقة بالتعاون ،وتسوية النزاعات.
ب .توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج البحث وتحليل الفروض ،ومن أجل تحقيق أهداف البحث ،فقد تم تناول
توصيات الدراسة من خالل عرض الخطة التنفيذية للبحث والتي تتضمن (مجال التوصية،
التوصية ،المسؤول عن تنفيذها ،آليات التنفيذ) ،ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي
مجال
التوصية
الصورة
الذهنية
الصورة
الذهنية

الرؤية
المشتركة

االتصال
والتنسيق
التعاون
تسويات
النزاعات

جدول رقم ()14
توصيات الدراسة
المسؤول عن
التوصية
التنفيذ
ترسيخ القناعة لدى اإلدارة العليا للمنظمات األهلية اإلدارة العليا
بأهمية ودور الصورة الذهنية للمنظمة ،والفوائد
المتحققة من تعزيزها لدا جمهور المستفيدين ،أون
تترجم هذه القناعة الى ممارسات واقعية وملموسة
ضرورة اعتماد البنوك التجارية على استراتيجية كافة العاملين
لبناء الصورة الذهنية اإليجابية ،واالهتمام ببناء بالبنوك
صورة ذهنية إيجابية عن العمل في البنوك يمثل التجارية
أهمية قصوى للمنظمات لتدارك ما فاتها واصالح
األخطاء
المشاركة في صياغة رؤية موحدة بين البنوك اإلدارة العليا
بأطراف
التجارية محل التحالف االستراتيجي
التحالف
مدريرى
الموارد
البشرية بتلك
البنوك
اإلدارة العليا
 توفير قنوات اتصال فعالة تعزيز االتصال االفقي والرأسي داخل محيط إدارة المواردالبشرية
العمل
 العمل على إيجاد برامج تعاونية مشتركة بين اإلدارة العلياإدارة الموارد
كافة األطراف
البشرية
إدارة الخالفات بين اطراف التحالف االستراتيجي اإلدارة العليا
توفير مناح تنظيمى جيد خال من الخالف بين كافه إدارة الموارد
البشرية
األطراف

المصدر :إعداد الباحث
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آليات التنفيذ
عقد ور عمل حول
أهمية تحسين الصورة
للذهنية للبنوك التجارية
محل التحالف
العمل على تقديم خدمات
ومعامالت تحسين من
سمعه البنوك وتحسين
الصورة الذهنيه لدى
المتعاملين مع البنك
جلسات العصف الذهنى
بين اطراف التحالف
لوضوح الرؤية إعادة
صياغة الرؤية بمشاركة
كافه األطراف للوصول
لرؤية واضحة تلبى
كافة األهداف
وجود إدارة مستقلة
تختص باالتصاالت مع
باقى اإلدارات
اإلدارة
تفعيل
داخل
التكنولوجية
البنوك
القيام بعقد الندوات
والجلسات التي تقرب
وجهات النظر بين كافة
األطراف

الوقت
شهرين

 ۳شهور

شهرين

شهرين
شهرين
شهر

المراجع
.1
.2
.۳
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.1۳
.14
.15
.16

أبو عكر ،فوزي فايز" ،)2016( ،دور جودة الخدمات والصورة الذهنيتتة والمنتتافع غيتتر الملموستتة فتتي
جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين :دراسة حالة الغرفة التجاريتتة بغتتزة" ،رستتالة ماجستتتير منشتتورة،
كلية التجارة  -الجامعة اإلسالمية بغزة.
أبوزيد ،دينتتا عبتتدالعاطى محمتتد ( .)2021التستتويق الفيروستتى وتتتأثيره علتتى الصتتورة الذهنيتتة لمطتتاعم
الوجبتتات الستتريعة فتتى ظتتل التباعتتد اإلجتمتتاعى لجائحتتة کورونتتا .المجلتتة العلميتتة للدراستتات التجاريتتة
والبيئية.251-191،)۳(12،
بن عزة ،محمد االمين" ،)2011( ،التحالفات اإلستتتراتيجية بتتين المؤسستتات االقتصتتادية كأليتتة لتحقيتتق
الميزة التنافسية في ظل العولمة" ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد .26
بن عزة ،محمد االمتتين" ،)2000( ،التحتتالف االستتتراتيجي كضتترورة للمؤسستتات االقتصتتادية فتتي ظتتل
العولمة :دراسة ميدانية بالتطبيق على جامعة لبنان ،معهد العلوم االقتصادية والتجارية المركتتز الجتتامعي
بالجزائر ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،17السنة الثانية ،يناير.
بوجريتتو ،زيانيهتتاجر .)2021( ،أثتتر اإللتتتزام بأخالقيتتات التستتويق علتتى الصتتورة الذهنيتتة للمؤسستتات
اإلقتصادية من وجهة نظر مستهلكي المواد الغذائية ،رسالة دكتوراة.
جميل ،شفان عبدالرحمن ( ،)2021أنماط التحالفات االستراتيجية ودورها فتتي تحقيتتق الميتتزة التنافستتية
المستدامة :دراسة استطالعية الراء عينة من المديرين في عدد من الشتتركات ومكاتتتب الستتياحة والستتفر
فتتي مدينتتة دهتتوك .كليتتة االدارة واالقتصتتاد ،جامعتتة دهكتتوك ،أقلتتيم كوردستتتان ،العتتراق ،مجلتتة جامعتتة
دهوك،،العلوم االنسانية واالجتماعية ،) 2( 24 ،ص .204:18۳.
الحوري ،موسى عبد القادر فالح والزيادات ،ممدوح طايع وعبابنة ،هايل طالق .2014 .إدارة الصتتورة
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