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 الملخص 

لبعض األحداث غير المتوقعة، وتحتاج  ومتناغمة اعتماد استجابات مرتجلة  لمصارفما يطلب من ا رة باستمرار، كثيرا  في ظل البيئة المتغي
استراتيجيا   االرتجال  إلى  الإستدامة  للحفاظ على    أحيانا  فإن  ذلك،  ومع  التنافسية    عالقةالبيئة.  والميزة  االرتجال االستراتيجي  مستدامة البين 

يحقق في العالقات بين   سيطاقتراح نموذج و التي يمكن من خاللها    العالقاتالكشف عن  حث  االب حاول  ي،  هنا .  أكثربشكل    تحتاج الى دراستها 
االستراتيجي  متغيرات   التنظيميةو االرتجال  و الذاكرة  المستدامةميزة  ال،  جمعها  .  التنافسية  تم  التي  المسح  بيانات  قبلباستخدام   فينموظ  من 

 أن االرتجال االستراتيجي يرتبط بشكل إيجابي بالميزة التنافسية   حثاوجد البعراقية،  ثمانية مصارف أهلية    (8)في    االدرات العليا  يعملون في
ليل إلى التق الحالي في  البحث    سُيسهم  ومع ذلك،  في هذه العالقة من خالل الذاكرة التنظيمية.  ، واألهم من ذلك، يتم التوسط جزئيا  المستدامة

. ف التنمية المستدامةا هداما من قصور الرؤية التقليدية القائمة على الموارد، وتعزيز فهم االرتجال االستراتيجي، والمساهمة في تحقيق    حد  
 ، من حيث تشجيعهم على تعلم االرتجال، وإتخاذ القرارات في المواقف الصعبة. لمديرينل م بعض االقتراحات يقدسيهم البحث في ت كما 

 . ، الميزة التنافسية المستدامةالكلمات المفتاحية: االرتجال االستراتيجي، الذاكرة التنظيمية

 

ABSTRACT 

 

The constantly changing environment has forced many banks to adopt improvised and harmonious 

responses to some unexpected events. These events sometimes led to the creation of the need for a 

method of strategic improvisation in order to preserve the sustainability of the environment. Here, 

the researcher felt the need to conduct a deep study on the relationship between strategic 

improvisation and sustainable competitive advantage. Therefore, this research seeks to reveal the 

relationships that can lead to suggesting an intermediary model that investigates the relationships 

between the variables of strategic improvisation, organizational memory, and sustainable 

competitive advantage. The current research uses the quantitative method in collecting data and 

information through the employees of the senior administrations in (8) eight Iraqi private banks. The 

research found that strategic improvisation is positively related with sustainable competitive 

advantage, and the most importantly, organizational memory was the mediating variable between 

strategic improvisation and sustainable competitive advantage. However, the current research will 

contribute to reducing to some extent the shortcomings of the traditional resource-based vision, 

enhancing the understanding of strategic improvisation, as well as contributing to the achievement of 

sustainable development goals. The research also contributes to providing some suggestions to 

managers, in terms of encouraging them to learn improvisation, and to make decisions in difficult 

situations. 

Keywords: strategic improvisation, organizational memory, sustainable competitive advantage, 

private banks. 
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 Introduction مقدمةال1.

على أنه طريقة مهمة لفهم كيف يجب أن يبدأ االبتكار في   SI))  ستراتيجيينظر إلى مفهوم االرتجال االكان  السنوات األخيرة،    على مدى
في    ضوء الشرسة  ابتكارا    ،السوق المنافسة  أكثر  وحلول  أسرع  لدورات  المستمر  ا،  والسعي  االرتجال  يستخدم  نطاق   الستراتيجيلذلك،  على 

التنظيمي واالبتكار، والذي جذب انتباه عدد كبير من العلماء.   صنع, إدارة,   ،معاني مصطلح االرتجال عديدةإذ أن  واسع في مجال البحث 
اإلبدا  اإلبداع,  على,  الحصول  الجانبياختراع,  والتفكير  يقدم  ،  ع  يتقن  ون فنان ال عندما  لم  إذا  فعندئذ  موسيقية،  آلة  على  موسيقي   وا عزف 

 االستدامة  في عالم اليوم، تخضع معظم المنظمات الختالفات في مجاالت بشكل كاف، فمن المحتمل أن يرتجلوا أدائهم. مأو إجراءاته مخطواته
المنظمات، تعتبر المرونة والتخصيص والمعرفة واإلنتاج والمنظمات والمجموعات ذاتية التنظيم   االقتصادية والسياسية والتكنولوجية، في هذه

للتغيرات  كما البارزة.   التي تحدث وليس هناك سوى مجال  التحوالت  عالقة   SI))إن     (Crossan et al.,2005:48)يرى   .يوجد سوى 
يمكن لالرتجال أن يولد قيمة للمنظمة ر نتيجة أدائها الضعيف. و تعرضها للخطة مع بيئتها، عند  إيجابيالمنظمة في حالة    بقىلكي ت  وضروري

تحديد كيفية تعامل    يمكن لالرتجال أيضا  ،  التغيير اإلداري والقدرة على تبني أفضل الممارسات، فضال  عن إضافة المرونة واالبتكار  خاللمن  
ف والجماعات  الالفرد  مع  المنظمات  وتنسيقها  حاجاتي  الوقتالمتضاربة  ضغوط  مع  والتكيف  والتعلم   ،  (Mohammed et 

al.,2020:585  .)  يمثل((SI  قدراتمفر للمنظمة المرونة والألنه يو   مواجهة التقلبات البيئية السريعةأفضل استراتيجية ل  (Abu Bakar 
et al,.2015:208  .)  بدال اللحظة  حفز  على  تنفيذه  يتم  بالحدس،  يسترشد  عفوي  عمل  ا   إنه  بإمن  والتقييم جراء  لفيام  التفكير  عمليات 

 بمثابة أفضل استراتيجية للتعامل مع المرونة وتزويد المنظمة بقدرات للتكيف مع المتطلبات البيئية المتغيرة بسرعة وبدون   كما أنهالمتعمدة.  
 .(Abu Bakar et al.,2015:482)                                        جهد

قدرا  كبيرا  من االهتمام من الباحثين عبر مجموعة واسعة من التخصصات، وأبرزها نظرية المنظمة  (  OM)يمية  تلقى موضوع الذاكرة التنظ
  ( أن "هناك ثالثة أسباب رئيسة الستكشاف هذا المفهوم بالتفصيل Stein,1995:17وعلم النفس وعلم االجتماع وأنظمة المعلومات. يقترح )

(Jasimuddin et al.,2011:1536الذاك التنظيمية(  للحياة  ثاقبة  نظرة  توفر  غنية  استعارة  في   (OM) ،  رة  اإلدارة مضمنة  نظريات 
في  و .  األخرى  النظر  على  ركزت  السابقة  األبحاث  أن  إلى  الباحثون  خلص  األدبيات،  مراجعة  السلوك  (OM)بعد  مثل  متعددة،  مناهج  من 

التنظيمي، وعلوم الكمبيوتر ونظام المعلومات   الذاكرة  التنظيمي، والتعلم  المعرفة، وتأثيرها   توليدالتنظيمية على  اإلدارية، أو من خالل تأثير 
الضوء على أهمية األجهزة ذات الذاكرة، حتى وقت قريب لم يولوا   (OM)  ركز علماء  على العملية اإلدارية، وأداء المنتج واإلبداع، والتنمية.

 (OM)  ، وعليه ستشكل التنظيميةؤثر هذه على الديناميات االجتماعية للذاكرة  لخصائصهم المادية المحددة وكيف يمكن أن ت  خاصا    اهتماما  
  .(Eisenman & Frenkel,2021:6) ماضي وإعادة صياغتهعملية مستمرة إلعادة تفسير ال

مجموعات ثالث  إلى  التنظيمية  الذاكرة  دراسات  على    علىتركز  األولى  ،  تنقسم  للذاكرة  عام  وصف  وتوفر  النظرية،  المستوى  الدراسات 
ركزت  ، فقد  المنظمةزيادة ذاكرة  من أجل  مصممة  تكون    معينة في أجهزة الحاسوبأنظمة    ثبيتعلى تالثانية  في حين أشتملت    ،التنظيمي

والورقية  هامعظم البشرية  الذاكرة  أنظمة  محل  لتحل  التكنولوجيا  أنظمة  على  كبير  حد  الثالثة   ،إلى  وظفت  أما  الفريق   فقد  ذاكرة   نظام 
(Ackerman& Halverson,2004:157.)  

األعمال في السوق ألنها تركز    اتلمنظم   رالنموذج المتطو الميزة التنافسية    تمثل،  (Hoffman,2000)  ـــل  وفقا  و   ،على المدى الطويل
تضمن   التي  العناصر  المي  ديمومةعلى  ممكنةهذه  فترة  ألطول  المستقبلف.  زة  في  للتفكير  طريقة  هي  مجموعة  ،  االستدامة  من  تأخذ 

لتحسين  االستدامة    عمليات واالقتصادية  واالجتماعية  وتشكل  .  العمل  حياة  جودةالبيئية  نموذج  كما  النجاح  مستمر  االستدامة  لعوامل 
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   اعية والبيئية من حيث التكلفة والكفاءة والجودة والوقت واالبتكار لتعزيز وتطوير استراتيجيات لتحقيق األهداف المالية واالجتم   الرئيسة
.(Ali et al.,2021:66)   

دائم   بشكل  لتحقيق ربحية أعلى  للمنظماتوالتي تعد طريقة أساسية    العامة االستراتيجيات من(   (SCAالمستدامة التنافسية الميزة تنشأ
.(Ogunkoya,2018)  تُظهرSCA)   )في يةالتنافس الميزة مكانة على لحفاظا  يمكنها  والتي الطويل المدى  على المنظمة تبذلها التي الجهود 

 التي المؤشرات .األجل طويلة على االستدامة للحفاظ ةالمنظم قبل من كمحاولة(  (SCAاستنتاج يمكن (Ribeiro et al.,2018).  الصناعة
 (Arraniri et al., 2021:237). التقليد على القدرة وعدم والوعي القيمة، تمثل مستدامة تنافسية ميزة إلنتاج تطبيقها يمكن

على   وتطوير    اتالمنظميجب  أعمالها  بيئة  إلى  تقوااالنتباه  التي  التنافسية  األعمال  دورا    مارسها  بيئة   Paramarta et).      في 
al.,2021:12)  ل  عند ممارسة جميع الجهات الفاعلة  ويعتقد أن ممارسة االستدامة يمكن تحقيقها( الستدامةCesar et al.,2017.)   من

لللل  ن تصبح مصدرا  المعروف أن ممارسة االستدامة يمكن أ يمكن أيضا    (.Kuncoro & Suriani,2017)  بالمنافسة  حصولميزة تنافسية 
الميزة التنافسية   وقد اكتسبت أهمية  (Barlian et al.,2021,2).                       العمليةمن خالل ابتكار المنتج و (   (SCAتحقيق

ال تزال الميزة التنافسية ،  أدائها. في الواقعمن أجل قياس    ةرئيسإداة  اعتبارها  الحديثة باألعمال    منظماتفي    صدى واسع(  (SCA  المستدامة
  على إنتاج السلع والخدمات  المنظماتلالستمرار في األسواق التنافسية. وينشأ التحدي من عدم قدرة   ا  رئيس في قلب أداء األعمال الحديث وتحديا  
المنافسين قبل  من  تضاهى  ال  القدرة  ،  التي  عدم  وبقائها  علىفإن  باستدامتها  يضر  القائم   يركز.  (Muriithi, 2021:70)  التأقلم  المنظور 

المنظمات  ،((resource Based View  الموارد تحقيق  كيفية  الصعبة  و    (SCA)على  السمات  المتفوق    للمنظمةمفهوم  لألداء  كمصادر 
في مناخ    كبيرا    ، والتي تتطلب منحنى تعلم موسع أو تغييرا  شراؤها بسهولةال يمكن نقلها أو    والميزة التنافسية. من المرجح أن تكون الموارد التي

وثقافتها، صعوبة  تكون    وبالتالي  المنظمة  الأكثر  المنافسين.في  قبل  من  أن(Chaiprasit et al.,2011ذكر    تقليد   )SCA)   ) مطلوبة
تتمكن من هي السمة التي  (   (SCAأن  ((Bambang et al.,2021                      ذكركما    لتزدهر في البيئة العالمية اليوم.  للمنظمة

التفوق على منافسيها المنظمة من  عالقات جيدة مع ،  قنوات توزيع مناسبة،  بضائع فريدة،  , موقع رائعالزبائنيتطلب والء    ها. تطوير خاللها 
 (Teguh et  al.,2021:129). ومصادر متعددة للميزةالزبائن، سمعة لخدمة ، البائعين

 Theoretical Background  خلفية نظرية 2.

 نشأة وتطور ومفهوم   االستراتيجي االرتجالسيعالج البحث 

 Strategic Improvisation  االستراتيجي االرتجال2.1.
من مجاالت متعددة أدت إلى تحسين    ستراتيجيمجموعة واسعة من منحة االالى  العلماء    توصلالماضية،    (25ـ) على مدى السنوات ال

االفه االرتجال  لظاهرة  ذل  .(Strategic Improvisation)  ستراتيجيمنا  اال ومع  تجانس  وعدم  تعقيدها  بسبب  المستخدمة   ساليبك، 
ة وكذلك الثغرات المحتملة ومجاالت التحقيق جو ر مساهمات هذه األدبيات من حيث النتائج الم  لفهم تحديا  ستراتيجي  لدراستها، يبقى االرتجال اال

تمت دراسة االرتجال في عدد من المجاالت البحثية، بما في ذلك إدارة األعمال واالبتكار والتعلم (.  Ciuchta et al.,2020:1)   المستقبلية
وفي اآلونة األخيرة،  االستراتيجي االرتجال استعارة موسيقى الجاز لتصور    األبحاث المبكرة  توظف   .ستراتيجيةوالتسويق والنظرية التنظيمية واال 

العلماء   لالرتجال  دعا  المختلفة  األشكال  لفهم  الجاز  استعارة  من  "التحرر"  أفضل.    االستراتيجي إلى                                 وفق   العلماء  طوربشكل 
(4:Ciuchta et al.,2020  )االستعارة إلى سياقات مختلفة بما في ذلك ابتكار المنتجات   ههذ  إستخدام                 (Kamoche & 

Cunha,2001)  ،( العلماءDennis & Macaulay:2007والتسويق  عرف   Crossan et)                 أمثال    (، 
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al.,2005,Crossan et al.,1996, Perry,1991  ويهدف إلى تحقيق   ومبدع،  يكون تلقائي بالوقت    ة قيدمُ   مشكلة ( االرتجال على أنه
 مصطلحات ن تطور االرتجال كموضوع علمي، كان من المهم تمييزه عن الفي وقت مبكر مو  (.Levallet et al.,2013:2) النتيجة المرجوة

يمكن الى أنه (، (Weick,1998:551كما حذر و . أدى ذلك إلى االنتباه إلى كيفية اختالفه عن األنشطة األخرى، ولكن، عالقةاألخرى ذات ال
خلط   الناجم عن"كيف يمكن أن ينطوي االرتجال على التوتر    مثل  أن يؤدي التركيز على هذا االختالف إلى إهمال ميزات أكثر دقة لالرتجال

ها  تكامل المواد القديمة و   توظيفعادة  ينطوي االرتجال على إ   (.O’Toole et al.,2020:5)  "ُمسبقا  واالنماط االرتجالية  األنماط التي تمريرها
االرتجال ويضيف المرونة واالبتكار والتكيف مع الوضع.  ،جمهور معين في بيئة معينة لتعامل معمما أدى إلى طريقة جديدة ل  مع شيء جديد

عشوائيا   ليس  نفسه  الوقت  في  وإيقاع  ،تماما    ولكن  وخطة  فكر  ي  .(Alkheimer & Sandberg,2018:9)  هناك  عل لم  التأكيد  ى تم 
لم و ،  1970s)و    (1960s  روتها فيالتي بلغت ذو الحديثة،    نظمفي نظرية الركزت المنظمات ومحلليها  إال في العقدين الماضيين.    االرتجال 

االرتجال إلى  ينظر  علمي    عملكونه    يعد  المتغيرة  إنما  و غير  البيئات  في  للتنافس  حاسمة  تكيفية،   Pina e Cunha et)عملية 
al.,2014:360.)    عملذا تحدث  ما  بين  عادة  االرتجال  بهدف    إدراكلية  وتنفيذها،  النتائجاألفكار  تحقيق  اسب منبشكل  النهائية    ضمان 

مع  المنظمة    فرادامن    تطلبيو (.  Teoh & Wickramasinghe,2011:2)  وناجح والتكيف  واالنسجام  المستقرة  ةالبيئاالستجابة   غير 
 حدث أثناء حدث على أنه إجراءات ت  ظل االزمات في    االرتجال اإلستراتيجي، وصف الباحثون  تقليديا    .(Zimmer,2019:3)   بطريقة عفوية

أن االرتجال هو الخيار الواعي الذي يصنعه (.  Fifolt et al.,2017:424)، والذي يحدث قبل حدث ما  هيئة المسبقة لت ما مقارنة با   أو أزمة
سيكون عبارة عن الرتجال فا، عد بشكل ُمسبقيُ  قد يتم اتخاذ قرار باالرتجال على الفور أو قد يكون خيارا  ، سلوك عشوائي كونه من  بدال   فراداأل

ذلك، من أضف ل   مكن أن تسهم في اتخاذ قرارات ذات مغزى، ضمن نطاق زمني محدود، دون أفضل المعلومات والموارد.مهارة حيوية ألنها ي
 (. Arshad & Hughes,2009:949)الموقف البيئي  ارتجالين ال يستطيعون التعامل مع    أفراد  لبيةبعض اإلجراءات الس  تولدالمتوقع أن  

ألنه يشجع المنظمات على االبتعاد عن القصور الذاتي، والقواعد، ومعايير الصناعة،  ن عدد االعمالويعتقد أن االرتجال االستراتيجي يزيد م
االرتجال االستراتيجي أفضل  ويكون    (. Gao et al., 2015:222ها توليد فكرة )ثار اإليجابية التي قد ال يكون فيواللوائح، والتأكيد على اآل

للتعامل مع المرونة وتزويد   الاستراتيجية  للتكيف مع  المتغيرة بسرعة وبدون  حاج المنظمة بقدرات   ,.Abu Bakar et al)  جهد يذكرات 
بشكل أو بآخر بسبب الحاجة إلى التكيف مع التغيير   رتجاليةا  أساليبإلى تطبيق    لمنظمات من المتوقع أن تحتاج معظم ا  .(2017:300

التنافسية في    المجال  في  والطلب في السوق، وفرص السوق، والتغيرات  لزبائنالسريع ل  الفعل  لتعزيز ال التكنولوجي أو ردود  صناعة وكذلك 
أ األداء مبتكرة  ،  حلول  توفير  في  تساعد  أن  يمكن  االرتجالية  األنشطة  من  المستفادة  الدروس   Arshad et)               ن 

al.,2015:106  يختلف .)(SI  )تتوافر  ال كبيرةهرة االرتجال االستراتيجي قابلية  الذي َتعد ظا  الوقت في.  ةالبيئ باختالف التنظيم الجم في 
على أنه إجراء يتخذ في المواقف   هيتم تعريف (.  120:  2007،لعنزي والساعديا )  منهم ةلالق  بها  يتميز ما  بقدر ناالداريي  القادة جميع ىلد

الفعلي  ذات  في   كبيرمل  تيش  إذالوقت  قدر  واإلبداع  على  العفوية  و من  كما  تفعيل  ،  غير (  SI)يتم  للظروف  االستجابة  على  القادة  كقدرة 
على (  SI)ينظر إلى    إنه ينطوي على اتخاذ قرار أو إجراء إبداعي خارج الهيكل التنظيمي الرسمي.  .مشكالتالعلية لحل  ا المتوقعة بذكاء وف

لالستجابة   منظماتهم  عن  نيابة  القادة  يستخدمها  سلوكية  استراتيجية  كفا  لالتأكدأنه  وعدم  الوقت  )وضغط  الموارد   Ibrahim etية 
al.,2018:5.)  ( يمثلSI  )هذه تنفيذ على والعمل اتهاوخدم  المنظمة ريتطو  في تسهم فكرة معينة من بين مجموعة من االفكار تبني على القدرة 

الى او جماعي فردي عمل سياق  ضمن  الفكرة البشرية  المتراكمة  معارفال باالستناد   الفهم  إطار  في متبادلة وال والمتميزة  المشتركة والمهارات 

لمتطلبات االرتجال في تلقائيا   نفسها عن تكشف التي الضمنية القابليات آراء باستثناء وذلك العمل  المترابط   & Leybourne)  لحظة 

Cook,2015:3.) أنه يعني وهذا داعواإلب  العفوية يشمل قدرا  كبيرا  من إذ الفعلي الوقت وفي مختلفة مواقف في اتخاذه تم كإجراء هتعريف تم وقد 

 انه  على كما ُعرف   Julienti et al.,2015:106).)                   ات التنظيمية الصراع  بين ما   للتوفيق طرائقال أفضل  أحد  يكون  أن  يمكن

اء ظهوره، من بأنه "مفهوم العمل أثن(. و Levallet & Chan,2015:2متوقعة ) والغير  الجديدة  الفرص  الغتنام ائق تعتمدها القيادة العلياطر 
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أعضائها،  قبل   و/أو  المنظمة  الماديةإستنادا   الموارد  المتاحة"  ،المعرفية  ، العاطفية،  ى  كما   .(Cunha et al.,1999:302)  واالجتماعية 
التعار  من  عدد  االستراتيجي  ي وتوجد  لألرتجال  والتنفيذ منها    (Limon & Dilekçi,2020:1149)ف  التخطيط  بين  القرب                               درجة 

Moorman & Miner,1998:698))  ، عملية تتفاعل فيها المنظمة أو أعضائها بشكل طبيعي مع وضع غير متوقع أو غير منتظم دون
على االستجابة للظروف غير   االرتجال االستراتيجي قادر على إظهار نفسه فقط عندما يكون القائد قادرا    .((Hadida et al.,2015  تدخل 

. وبالتالي ، يجب اتخاذ قرار إبداعي خارج الهيكل التنظيمي الرسمي في ظل حاالت الوقت الحقيقي. إنها أكثر مشكالتبذكاء لحل ال  المتوقعة
 وبدرجة عاليةفي الوقت المناسب    ،البيئية   للتغيراتستجابة  إللتعبير عن إمكانية ايستخدمها قادة المنظمة ل  تنظيمية وسلوكيةمن استراتيجية  

ي عادة  ستراتيجمن المفترض أن يتم االرتجال االو .  (Al Zarooni &  AbdulGanni, 2021:405)                             ءةمن الكفا
الحصول على الحد األدنى من ثم  لديها بيئة عمل تدعم العمل االرتجالي، و ويكون أول وقبل كل شيء في المنظمات التي تتسامح مع الفشل،  

 (. (Hadida & Tarvainen,2015:440 من المقاومة للتغيير

 Organizational Memory الذاكرة التنظيمية 2.2.
التنظيمية   الذاكرة  تسعى    ،التنظيميةالذاكرة  مستودعات  المعرفة في  و   البياناتو   المعلوماتوتخزين    كتسابباهتمام كبير ال (  OM)حظيت 

المحوسبة وذاكرة كرة مؤسسية وتنظيمية. تعتمد هذه الذاكرة على األنظمة  ذا  توليدل  يالمعلوماتو تكنولوجي  ال  التطور  ثمارالمنظمات إلى است
تسمى  (.Al-Hashem et al.,2021:3)                                    تحقيق أهداف العمل عبر  أساسيا   دورا    مارسالموظف التي ت

التي تم إنشاؤها في تاريخ الصريحة  الضمنية أو  علومات والمعرفة  متراكمة من البيانات والم  ها تشكل مجاميعكونالذاكرة المؤسسية  ب   أحيانا  
  أوضاعهم الحاليةفي ظل    التي يمتلوكها  خبراتالتعتمد قيمة وأهمية المعلومات السابقة للمنظمة على قدرة األفراد تطبيق  إذ  وجود المنظمة.  

(Jin et al., 2020:8).    التنظيمية  تمثل التي  الالذاكرة   & Levallet)  المستقبلفي    هاالستخدامل   منظمةال  نهاتخز معلومات 
Chan,2015:2  .)إنها الموضوعية )  كما  للمعرفة  المعرفةكمهمة بشكل خاص كمخزن  أو  والبروتوكوالت(  في شكل    الجماعية  اإلجراءات 

مشتركة) قيم  أو  المعرفة  إن    ،(ثقافة  من  النوعين  كال  أفكارهوجود  يوجه  بل  فحسب،  األفراد  تصرفات  يوجه  أيضا  ال                           م 
(Cegarra-Navarro & Martelo-Landroguez,2020:5  .) ثم التنظيمية،  الذاكرة  المعلومات، يمكن استردادها من  بمجرد تخزين 

معنى   ذات  معلومات  إلى  وتحويلها  محددة  ألغراض  واستخدامها  بف  (.المعرفة)تفسيرها  المنظمة  ذاكرة  يقترحلع اإلدارة   & Walsh  ية، 
Ungson,1991:61))،  التفكير في "من وماذا ومتى وأين ولماذا وكيف يتم تخزين المعلومات؟ الذاكرة تُ   "أن المديرين بحاجة إلى  ساهم 
جيدا   المدارة  التنظيمي  التنظيمية  النجاح  المنظمات (OM)ؤثر  تإذ    ، في  في  القرار  صنع  على  إيجابي   Rowlinson et)   بشكل 

al.,2010:84.)  داخل  المختلفة    قساماألفي    األفرادأن العديد من  ب  ون مستخدمي هذه الذاكرة التنظيمية غير متجانس ب في كون  ويعود السب
 . (Mahjoubi et al.,2020:2432) في المنظمة الخاصة مأعمالهب  نتيجة القيامبتشغيل الذاكرة  المنظمة يتأثرون 

تاريخ   (OM)  تشكل من  المخزنة  أ  المنظمة"المعلومات  يمكن  الحالية التي  القرارات  على  تؤثر                                   , "ن 
(Schmitt et al.,2012:57  .) ُم بحث  كموضوع  التنظيمية  الذاكرة  بشكل  أصبحت  ل  هائلنتشر  األساسي  العمل                        ــــبسبب 
(& Walsh,1991  Ungsonعلى وجه التحدي )د حول هذا الموضوع  (Alstete & Meyer,2020:66).   ومن أجل إثراء نظرية الذاكرة

ذكريات ك,  طرائقعبر عدة    المنظمةتشفيرها داخل    فضال  عن والقرار المرتبط    مشكالتة حول العالقالمعلومات ذات ال  يتم وصف و التنظيمية  
جاع المعلومات المخزونة في ظمة باستر مماثلة مرة أخرى، تقوم المن  مشكالتعندما تظهر  ، و األفراد, اإلجراءات التنظيمية, والثقافات التنظيمية

المخزنة  الذاكرة  ف  أساسيا    مكونا  (  OM)تعد    .((Hsiang-Te Tsuei,2020:4  المعلومات  بشكل  المعرفة  نقل  و ا إلدارة  على مل  تتشعل، 
واالستر  االستحواذ  للمعلوماتدادعمليات  الفعلي  الموقع  تخزين  إلى  باإلضافة  بأهمية    .،  إدارة و   واضحبشكل    هاواستراتيجيات   ، (OM)الوعي 

مجال  سعى العديد من الباحثين في  (Muskat & Deery,2017:432).   شيء ضروري ألنه يؤثر على النجاح العام للمنظمةي عد  نشرها  
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التنظيمية   للذاكرة  التخزين  وراء مفهوم صندوق  إلى ما  الذاكرة  إلى توسيع مفاهيم  التنظيمية  لل  عبرالذاكرة  العمليات  واستكشاف  تذكر تبني 
على العكس من ذلك، يعيش هذا المفهوم   ،قاعدة البيانات للذاكرة كمعرفة قد تم تجنبه أو نسيانه  أسلوبومع ذلك، هذا ال يعني أن  ،  والنسيان

الذاكرة  ينموو  وأنظمة  التنظيمي  التعلم  حول  األبحاث  )   في  معرفة ب(  OM)  تقوم  (.Foroughi et al 2020:1729التبادلية  نقل  وظيفة 
بين أصحاب تفاهم ماعلى إيجاد    المساعدةن كفاءة عمليات صنع القرار و يتحسفضال  عن  ز كفاءة المدخالت،  ي ة إلى المستقبل، وتعز المنظم

هذه النظرة الخاصة القائمة على المعرفة للمنظمة تعني أن هناك درجة معينة من االستقرار في ،  (Cote,2014:9في المنظمة )  الحالمص
للمنظمة من أجل  قاعدة الموارد البشري التنظيمية  الُمسمىمن مخزون الموارد    رئيسا    جزءا  ها  عدَ يمكن  و .  بنوعيها  المعرفة  صيانةة                                                بالذاكرة 

(Ebbers & Wijnberg,2011:483).    يحتاج إلى   مفهوما    باإلضافة إلى العناصر المعرفية للذاكرة التنظيمية، يعتبر عنصر العاطفة أيضا
   (.Girisken,2020:66) فرديال االختبار

ال تكون  ولكن    مركزي بشكل  (  OM)  تخزن ال   مرافق  عبر  تمكن    ذاكرةموزعة  الف هذه  المختلفة.  من  ا الذاكرة  المنظمات  عن  علة  االبتعاد 
السابقة الاألخطاء  وضمان  وا  توظيف،  الممارسات،  ألفضل  الجماعيةإلالمستمر  الحكمة  من  و فرادهاإل  فادة  فإن  عليه.   ،(OM  ) إلدارة أداة 

هون  ، ألن بعض المشاركين يواج المعلوماتالقضاء على عدم اكتمال  الرئيسة تكال واحدة من المش (.Lee et al.,2011:10658) لمعرفةا
هذا الحل  بيتم االحتفاظ  ،  لوماتالمع  ، والتأثير المتبادل. للحد من عدم اكتمال بتوظيف طرائق الحلاألحيان  في بعض    السريةعوامل النسيان، و 

 Parra et)  لحلل في الذاكرة التنظيمية لزيادة قاعدة البيانات من الحلول. وبالتالي لدينا نموذج مع مزيج من التجارب السابقة إلنشاء خطة  
al.,2007:2).   ُعرف  ت(OM  )ستواها وتشتتها وإمكانية مادية تختلف في محتواها وم  أجهزةسلوكية أو    بأنها "معتقدات جماعية أو إجراءات
  ها عن ينتج  المعتقدات الجماعية والروتين السلوكي   .(Moorman & Miner,1997:93)                                 الوصول إليها

المعلومات   تكاملاألول  على أنها لها دوران رئيسان:  (  OM)ينظر إلى    .مع البيئة الخارجيةإنسجامُا  والتنظيم    فرادألبين اتفاعل اجتماعي  
و  التنظيمية،  الحدود  عبر  الب التحكم  الثاني  والمعرفة  الماضيتجنب  لنامية  متاألنشطة  تعرف  .(Bratianu,2015:3)  أخطاء  إنها   كما 

بالمعرفة،    ةمجموعب" االحتفاظ  أجهزة  وتوفر  فراداألكمن  تجمع  التي  المنظمة" ل  البيانات   والمستندات،  تجربة  إلى  لوصول 
(Olivera,2000:815.)  إنها الملموسة    كما  االجهزة  تشمل  الكوسائل  )  حاسوبتقنيات  المتنقلة  االجهزة  وقواعد كأو  الداخلية  الشبكات 

الذكية وغيرها(  De Cuffa et)                              الثقافة  ،واإلجراءاتالوثائق    ،والشبكات االجتماعية،  البيانات والهواتف 
al.,2018:38.) 

   Sustainable Competitive Advantage المستدامة يةالتنافس الميزة 2.3.
اإل المستدامة  التنافسية الميزة تعرف باا ستراتيجيةبإنها  ب التيو  التنافسية اتقدر مللخاصة  قب  تقليدها  صعوبةتتسم     االخرين  لمن 

.(Pangarso et al.,2020:2440) الميزة  تظهرو  المنظمة في لإلنتاج مبتكرة طرائقو  جديدة وخدمات   منتجات هناك تكون  عندما  هذه 

.(Nasrollah et al.,2020:389)  وتتكونSCA)   )المنظمة ومهارات موارد من فريد مزيجتوليد   خالل من المنظمة في(Mao et 
al.,2016) ك األجل  (   (SCAتوصف  (Bazrkar,2020:288).والتنظيمي والبشري  فكري ال المال  رأس،  طويلة  الميزة    نشاء إل بأنها 

  المزايا تكرار    صعوبةباإلضافة إلى  ،  مستقبليينالحاليين أو  المنافسين  المن قبل    بشكل متزامنال يتم تطبيقها  ستراتيجية للمنظمة والتي  االالقيمة  
تنافسية ال  تهاميز   المنظماتفي األسواق التنافسية. بعد أن فقدت العديد من    المنظمةينظر إليها على أنها عنصر حاسم لنجاح  و االستراتيجية.  

الحصول على يتم عبرها  يتم وصف الميزة التنافسية بأنها فكرة  كما    .(Ali & Anwar,2021:94)                 ي سعيها لالبتكار والتنويعف
  الزبائن تحقيق رضا  سعى المنظمة جاهدة من أجل  (. وتPorter,2008  ،York,2019في السوق )الموجود  المنتج  ترتبط بقيمة  ذات  عرض  

إدار  على  المشاركة    (.(Millette,2019  هاموارد  ةإعتمادا   نحو  الدافع  االقتصاداستكشاف  لنظام  األعمال  حاضنة  أهمية   التركيزو   في  على 
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المالي  االستدامة واالقتصاداالستفادة من الفرص في إطار   النفقات وتعزز األداء  تقلل في الوقت  و للمنظمة،  . يمكن أن تقلل هذه الفرص من 
 (Kahupi et al.,2021,1). نفسه من تأثيرها البيئي

لمنعهم من  من خاللها تضع المنظمة صعوبات وحواجز أمام المنافسين   ،الفريدةالجديدة و  اتالسم تلك أنه على(  SCA)بناء تعريفُيمكن  
 من مجموعة تطوير من(   (SCA. تنشأ(Ritthaisong et al. 2014:273)في نفس الوقت    القيمة نشاءها المخصصة إل استراتيجيات تقليد  

  والمحتملين  موجودينال المنافسين قبل من   واحد وقت في تنفيذها أو استبدالها أو تقليدها أو عليها التفاوض  يمكن ال التي والقدرات الميزات
.(Alhamadi,2020:3)    المحتملين المنافسين معُمغاير    بشكل القيمة نشاءإل  جديدة  استراتيجيات تنفيذ استمرارية أنها على  فعر تُ كذلك 

 الرغم على أنه مالحظة يمكن،  اعالهالتعاريف   بعض مراجعة بعد  (Alalie,2018).  األشكال من شكل بأي المزايا هذه تقليد يستطيعون  ال ذينال
 خالل من معها  يتعاملون  الذين الزبائن متطلباتاالستجابة ل على القدرة أنها على يؤكدون  ببساطة أنهم إال،  الباحثين  نظر وجهات اختالف من
   أو الخصائص النادرة التي تتمتع بها مقارنة باآلخرين الصحيح، االتجاه في  الداخلية مواردها استثمار على قدرتها أو السوق، في حصتها دةزيا

.(Al-naqeeb & Ismael ,2021:38)   

، المنافسين تكرار أمام حواجز إلنشاء راكمةالمت الخبرات  خالل من(SCA) تطوير إلى حتاجت إن المنظمة،  (Yadav et al.,2016)يرى  
 ,Purwanto & Purwanto).                                              جديدة تطوير موارد في  أو الخبرة التي تستمر  ة المعرف خالل  منو 

كسب األرباح    مكنهايُ   لمنظمةل  (SCA). تظهر النتائج أن  للمنظمةفي سياق اإلدارة االستراتيجية    تجريبيا    (SCA)إختبار    وقد تم  (2020:635
خالل   من  أعلى(  على عائد  )الحفاظ  الطويل  المدى  )  إستثمارعلى  الداخلية  الرقمي  (.Diugwu, 2011الموارد  االقتصاد  عصر  في  ، ولكن 

تلفة حول  آراء مخ  وجدواة لدرجة أن بعض األكاديميين والمهنيين في مجال اإلدارة االستراتيجية  بيئة األعمال غير مؤكدة وديناميأصبحت حالة  
من تراكم   منظمةكل  التنافسية ل  اتقدر مال   إنجازيمكن    (Heriyanto et al.,2020:913).  الكامنة للميزة التنافسية المستدامة  هيكليةال   إدراك
القيمة المضافة ضمن  Balanovska et al.,2019  ،(Pangarso et al.,2020))التنافسية االستراتيجية    اتالقدر  (. تقع عملية إنشاء 
على الموارد والقدرات التي    (SCA)  تستند  (Kuncoro & Suriani,2018)   لـ  وفقا  و   (Jatmiko et al., 2021:508).المنظمةق  نطا

 بعد األعمال. كفاءة  تطبيق خالل  من التنافسية الميزة تطوير  يتم ما غالبا  .  ير قابلة لالستبدالوغ  محددتكون قيمة ونادرة وقابلة للتقليد بشكل  
منظمات األعمل مطلوب منها االستعداد  ، (SCA) على للحصول .تقديمه األخرى  تستطيع ال ما تقدم أن المنظمة على يجب، واضحة ميزة تطوير

ل  الفوز  أجل من أنه & Scarborough,2005)   (Zimmere  يعتقد   (Bambang et al.,2021:232).جديدة    ابتكارات توليدالدائم 
إل.  المنتجات نتائج يعلجم  (SCA)  بناء الضروري  من،  بالمنافسة تلبية  و  نالزبائ لشكاوى  االستجابة ودقة مالءمة مدى بإنها  يهاوينظر 

للمنتجات جديدة يةسوق حصةإيجاد  و  هماحتياجات المستمر  )  (Ginting et al.,2021:138).  واالبتكار  أن Coyne,1986وأشار  إلى   )
(SCA)    .أساسيتان ميزتان  أن ،  "ة "دينامي  أحدهمالها  نوع    عيدا  بو ،  مستقرةغير    ها أي  فإن  يالسوق  يتنظيمالهيكل  العن   ،(CA)   مؤقتة

يشكل    ""استمرارية  خرى واال  مشروطة.و  أن  يمكن  الطويل  المدى  على  النسبية  الميزة  تراكم                                          (SCA)إن 
(Kong & Suntrayuth,2021:217)  .الهادفة وغير  ات  منظماليوم لل  أساسيا    مضطرب شرطا  في سوق    أصبح تأمين مركز تنافسي مستدام

  الزبائن قيمة في اإلنتاجية وخدمة    توليدهناك حاجة إلى دعم قوي ل ،  (SCA)من أجل تحقيق  إنه  (Lu et al., 2021:1) يرى    لربح.الهادفة ل
ات من أجل تحقيق أهداف  التغيير مواكبة  المستمر و . التطوير  مكنط التنظيمية بأقصى قدر مالخطاالهتمام بتوفير دورات تدريبية للموظفين و   عبر

يمكن  إذ  ،  المنظمات التطورات   للمنظماتال  تبني  في  بطيئة  كانت  أو  التغييرات  تواكب  ولم  تتعلم  لم  إذا  ناجحة  تكون     أن 
.(Adiguzel,2020:312)ستدامةمال تنافسيةال ميزةل ل الرئيس ساساأل هم المنظمة موظفي أن في شك هناك يكون  أن ينبغي ال .(Kang & 

Lee,2021:1) مفتاح الميزة التنافسية المستدامة القدرة على إدارة وإعادة تجميع شبكات الموارد والعالقات المعقدة بسرعة وحسم (Purwani 
& Nurcholis, 2015)  ويرى  ،(Ivory & Brooks,2018)  إن  ،(SCA)  منظمة بجهود  المزايا  في    مرتبطة  على  فترة   طول ألالحفاظ 
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إنها  .  ةممكن بإذ  عواملتتأثر  المستهدف  ،ثالثة  السوق  و حجم  الموارد  إلى  الوصول  وزيادة  صالحيات  الزبائن،  ،  على  المفروضة  والقيود 
  (Nurcholis ,2021:8).المنافسين

أجل  و  و ات  خدمبين    تباينال  معرفةى  إل  الزبائنيحتاج    ،(SCA)  توليدمن  المنافسينخدمالمنظمة  يمكن  و   ات  ال  قبل    تحقيقهاالتي  من 
. (SCA)  إنشاء. وقد أوضح باحثون آخرون بشكل أكثر دقة الموارد والمهارات الخاصة التي تسهم في  (Coyne,1986)  ن االخرينمنافسيال

( موارد  Barney,1991يجادل  جميع  بأن  قاد  المنظمة(  على  غير  فيها  (SCA)  إنشاءرة  الموارد  هذه  خصائص    كون  والقيمة كأربع  الندرة 
يمكن أن    للمنظمات  (SCA)أن    (Fang et al.,2018)                ذكر   (Ngobe,2020:104).  يدها واستحالة استبدالهاواستحالة تقل 

إما  تكون   خارجية  داخليةمتنوعة  األساسيةالداخلية  ،  أو  الكفاءة  أشار    عواملالالى    فتستند،  الخارجيةأما  ،  تحددها   & Tuالبيئية. 
Long,2017)  إلى وجود )(SCA)  وتجاوز المنافسين    زبائنقيمة لل  توليدة أن تكون قادرة على  نظمية للمالعملية الدينام  األول  ستويينعلى م

تعكس    الثانيالمستوى  و  التنافسية  ال  األرباح الميزة  ارتفاع  الالزمة   المنظمةألن  ،  بالضرورة  والموارد  )القدرة  األجل  طويل  االستثمار  تسبق  قد 
إلمكانية   األرباح  مع  لل  وليدتللمستقبل(  األجل  طويلة  تعDeng et al.,2017)  زبائنقيمة  منظمة (  قادرة على    (SCA)ذات    د  كانت  عندما 

 بقاء عامل هي المستدامة التنافسية الميزة (Wang et al.,2020:254). الحفاظ على أداء األعمال أعلى من المعيار الصناعي لفترة طويلة
 Butt et).استبدالها يمكن ال ونادرة قيمة ذات مدربة / ماهرة بشرية  موارد بدون  تحقيقها كنيم ال والتي منافسيها بين من منظمة ألي رئيس

al.,2020:1) 

هذه    توظيفومع ذلك فهي ال تشرح كيفية  ،  ميزة تنافسية  توليدعلى أهمية موارد المنظمة في    (RBV)  المنظور القائم على الموارد  ؤكدي
  ارد المنظمة والبيئة المحيطة بها ية بين مو رد في االعتبار العالقة الدينامالمواعلى    المنظور القائمأخذ  ي، ال  الموارد أو تحسينها. عالوة على ذلك

.(Battour et al.,2021:5)  الموارد  يفرض المنظور القائم على                    ((Ghafoor & Qureshi,2013،    أن الموارد والقدرات
يمكن  (SCA) (Nasifoglu Elidemir et al.,2020:3). من الحفاظ على  المنظمةتمكن    ،ة لالستبدالالفريدة وغير القابل القيمة والنادرة و 

يوفر   المستدامة    اختبارأن  اإلدارة  المستقبل   (SCA)ـــلل  أساسا    للمنظمة أنشطة  ل(Lakhal,2009)  في  المنظمة.  قادرة على    دى  ميزة كونها 
من المهم جدا تصنيف  ، لذلك ،ود الفعل التنظيمية المناسبةلى جنب مع تغيرات السوق ودراسة ردإ  المستدامة جنبا   للمنظماتتقييم معاني محددة 

وبعبارة أخرى، فإنها  (،  Calof et al.,2018)(  إدارة المعرفة، وإدارة الجودة، والذكاء التنافسيكاقبتها وتفسيرها )عدة عوامل ألنشطة اإلدارة ومر 
الم يُ التنافسية    يزةتعزز  ااالستعداد    من  نظماتملامكن  بحيث  قدما  لمواجهة  والمضي  تريدهنحو    لتغييرات  الذي   Kim et).  المستقبل 

al.,2020:3)    مما يؤدي إلى إنشاء(SCA)   المنافسينمتفوقة  و  Makhloufi et).                                  اآلخرين  على 
al.,2021:6)  ب   منظورال  يقوم الموارد  على  موارد  القائم  على    منظمةال دراسة  القدرة  لديها  على  ال التي  والحفاظ   تنافسية الميزة  التطوير 

بين  المستدامة المتفوق  األداء  وبالتالي  يهدSheehan & Foss,2007)  المنظمات،  الموارد    المنظورهذا  ف  (.  للميزة  لوصف  الداخلية 
 امتالك إلىالمنظمات   تميل  (Saunila et al.,2012)                  يذكر ذلك، ومع  (Olazo, 2020:4).  للمنظمةة  مستدامالتنافسية ال

 Alonso et)أكد   هذا، العولمة عصر في .مستدامة  تنافسية ميزة إلى يؤدي ال هذا أن من الرغم على السوق،  ومراقبة كبيرة مالية موارد
al.,2019)    ةالبيئ تغيرات مع  اإلنسجام و ،  يالمنظم االبتكار أداء لتحسين  ألفرادل الدينامية القدرات كلتحري  حاجة هناكإن  .(Koentjoro & 

Gunawan,2020:2)    لتحقيق الميزة النسبية للموارد التي ستؤدي في النهاية إلى    المنظماتمعركة مستمرة بين  تمثل  المنافسة(SCA)   في
زبائن من المنظمة تمكن   التي  القوة  نهاكو . األعمال نجاح مفتاح   (SCA)  تمثل  (Khouroh et al., 2020:711).  السوق   استقطاب 

 Prabowo et).  مرضية  من أقل نتائج قتحق ةتعثر وم منظمة وحيدة تكون   بأن تخاطر فإنك،   (SCA)بدون .  المنافسين من  أعلى وموظفين
al.,2021:954) عتمد  ي جديد ابتكار نظام خالل مستدامةمن تنافسية استراتيجية لتأسيس لةاع ف طرائق فراو ت تستلزم المنظمة طبيعة فإن، لذلك

ال(SCA)   ت عد  (Xiao & Yu,2020:34).  والشخصية  الذكاءعلى   للمنظمة. وقد  هم واحدة من األهداف  الالعلماء    درسمة  من مفهوم  هذا 
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مصدر  ،األول(  Chen et al.,2020)  منظورين عن  التنافسية  البحث  أن  ،الميزة  السابقون  العلماء  عملية    هايعتقد  من  القيمة   توليدتأتي 
ا وتوزيعها   لذلكنظملمعلى  للمنظمة    ها موارد  تكاملإلى    المنظماتتحتاج  ،  ة.  التنافسية  المزايا  وغير مقلدة    منلتعكس  نادرة  قدرات  أو  موارد 

طور علماء الماضي مفهوم االستدامة من منظور   ،االهتمام وتعميق االستدامة  ،ثانيال  (.Quaye & Mensah,2019)               وقيمة
 المكررة مات. وعرفوا االستدامة بأنها الحالة التي يمكن فيها للمنظمات الحفاظ على مزايا السوق طويلة األجل وغير  التنمية طويلة األجل للمنظ

 .(Pei et al.,2020:(3مقارنة بالمنافسين  

 Model Development and Hypothesesالفرضيات  النموذج و ر يتطو 3. 

. في هذا النموذج، هناك  (1)  ء نموذجنا النظري بشكل تخطيطي وتقديمه في الشكل، تم بناالحقائق التي تمت مناقشتها أعالهبناء  على  
 . فرضيات يجب اختبارها لتحقيق أهداف البحث أربعة

 

 

 

 

 

 

 ( المخطط الفرضي للبحث 1الشكل ) 

  Strategic Improvisation and Sustainable Competitive Advantage االرتجال االستراتيجي والميزة التنافسية المستدامة3.1.
 المضطربة اليوم بيئة في البقاء من أجل  تكافح التي لمنظماتل التنافسية الميزة تعزز التي الجديدة المفاهيم أحد االستراتيجي االرتجال ُيعد

المضطربة،  الدينام البيئة مع التكيف على والقدرة المرونة تتيح ألنها والعملو ية  المعرفة  تركيب  إعادة  على  الوقت القدرة  في  والهيكل  يات 
قدرة القادة على االستجابة للظروف غير المتوقعة   فضال  عن  حل المشكالت اإلبداعية التي ترتكز على حقائق اللحظة.  مما يؤدي الىالفعلي،  
تعلم   تحتاج المنظمات إلى(.  Ibrahim et al.,2016:746)  أو االستفادة من فرصة. في جوهرها  مشكالتعلية من أجل حل  ابذكاء وف 

عن العمليات   مع الظروف تحرك التركيز في المنظمات بعيدا    نسجامهذه الحاجة إلى اإل   ،كيفية التكيف من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية
وبدال   والهياكل،  الملموسة  والروتين  غير  والموارد  البشري،  المال  رأس  على  التركيز  إلى  الحاجة  يعني  ذلك،   Arshad et)   من 

al.,2015:649).   هو كيفية تنظيم المنظمات    االرتجال اإلستراتيجيالموضوع األخير الذي يسود في األدبيات المتعلقة ب
العاملة في بيئات معقدة وسريعة التغير من أجل مساعدة موظفيها على االستجابة باالرتجال للتحديات التنافسية التي  

رتجال والتنفيذ السريع الستراتيجيات األعمال مزايا تنافسية في مثل هذه البيئات، تصبح القدرات التنظيمية لال   تتكشف. 
ضمن أطر "  لها  أي المشكالت التي يكون فضاء الحل مفتوحا  " حاسمة حيث يجب حل المشكالت غير المنظمة والمعقدة  

مُ  تجادل زمنية  السياق،  هذا  في  للغاية.  لألشخاص Cunha & Cunha,2008)  قيدة  نتيجة  هو  االرتجال  بأن   )
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عقدين، الذين هم على استعداد وقادرون على سن االرتجال اليومي الذي تحتاجه المنظمة للبقاء في أسواق تنافسية  الم
هنا   قوية  روابط  هناك  بذكاء.  الموصوفة  والعمليات  بعناية  وضعت  معقدة  تنظيمية  هياكل  نتاج  ليس  التغير,  سريعة 

ماذج التخطيط التقليدية، والتحول من الميزة التنافسية إلى الميزة  للمواضيع اإلدارية الناشئة الحالية المتعلقة بانهيار ن
 (. وكانت الفرضية األولى تتمثل في:  Leybourne et al.,2014:354)  "ة المؤقتالتنافسية "

Hypothesis 1. Strategic improvisation has a positive effect on firms’ Sustainable competitive 
advantages. 

 

  Strategic improvisation and Organizational memory الرتجال االستراتيجي والذاكرة التنظيميةا3.2.
معا    يمثلاالستراتيجي    االرتجال   والعمل  التخطيط  يجمع  ألنه  الجدلي  التغيير  يسميه  حالة من  توليف   Perry et)             افي 
al.,1993)   "و  "استراتيجية الوقت الحقيقي(Brown and Duguid,1991 )" أخيرا                                  .تخطيط العمل" يسموها ،

التغيير    ُيعد االرتجال   ال   رتجاليةيتم اختيار اإلجراءات اال   إذ التطوري،  الجذري و مثال على  التنظيمية الستخدامها عند واالحتفاظ بها في    ذاكرة 
إلى التركيز على ظروف أو فعالية   االرتجال اإلستراتيجيالعمل الحالي في    يميل  (.Cunha et al.,2003:170)  تحديات المستقبل  مواجهة

، والذاكرة التنظيمية( التي قد تسهم  المعلومات التنظيمية  االضطراب البيئي, تدفقكبما في ذلك فحص العوامل )  ،االعمال  االرتجال في سياق
قد يكون هناك انطباع خاطئ   (.Zhang & Mendonça,2021:2)                              االرتجال اإلستراتيجيلية  ع افي حدوث وف 
 وتستجيب البيئية    عواملإذا كانت المنظمة تعمل بشكل ارتجالي مع ال  ،يؤدي دائما إلى نتائج إيجابية وأداء أفضل االستراتيجي  بأن االرتجال  

بطبيعته. إن االستنتاج بأن االرتجال    أو سيئا    رتجال ليس جيدا  أن اال   فرديجد ال  ؟لة دائما  عاعلة، فهل يجب أن تكون النتائج فا للخطط غير الف
دائما   ي  يولد  اإلستراتيجية  تطوير  أن  افتراض  يشبه  إيجابية  واألسباب   ولد نتيجة  السياق  مراعاة  يجب  االرتجال،  نتائج  لفهم  إيجابية.  نتائج 

 يقدم االرتجال نموذجا    (.Boyer,2009:37)  افة والذاكرة التنظيميةلموارد المتاحة ودعم القيادة والثقكاوالظروف والكفاءة والعوامل األخرى  
" المحادثة  أنماط  واالرتجال  التنظيم  بين  التشابه  أوجه  وتشمل  الناشئة،  والمهارة   للعمليات  الشخصية  الذخيرة  وتعبئة  واالستجابة"،  للدعوة 

منتج بشكل  األخطاء  أبطبيعته  االرتجال    .الستخدام  ألن  وعالقي،  التي   فعلي  اجتماعي  االستجابة  خالل  من  إال  معناه  يتلقى  ال 
توضح الجهات الفاعلة استجابات مخصصة إذ  ، يمكن مالحظة الصفات االرتجالية في الحوكمة الشبكية،   (Kloeckl,2017:48)يستثيرها

البعض بعضها  باال   (.Offenhuber,2019:1570)  ألفعال  المتعلقة  األدبيات  في  يسود  الذي  األخير  االالموضوع  كيف   ستراتيجيرتجال 
من خالل    معقدة وسريعة التغير مساعدة موظفيها على االستجابة للتحديات التنافسية التي تتكشف  ةفي بيئيمكن لمنظمات االعمال العاملة  

ل يجب ح   ، إذسية حاسمةاألعمال مزايا تناف  قدرات التنظيمية لالرتجال والتنفيذ السريع الستراتيجياتم، تصبح الةفي مثل هذه البيئ  .االرتجال
                                   قيدة للغاية. في هذا السياق، تجادل ضمن أطر زمنية مُ ( مفتوحا  فيها  أي المشكالت التي يكون فضاء الحل  )  المشكالت غير المنظمة والمعقدة 

(Cunha & Cunha,2008  االرتجال بأن  يكون (  المعقدين،  االستراتيجي  لألشخاص  سن   نتيجة  على  وقادرون  استعداد  على  هم  الذين 
والعمليات   اهتمام االرتجال اليومي الذي تحتاجه المنظمة للبقاء في أسواق تنافسية سريعة التغير, ليس نتاج هياكل تنظيمية معقدة وضعت ب 

نماذج   بانهيار  المتعلقة  الحالية  الناشئة  اإلدارية  للمواضيع  بذكاء. هناك روابط قوية هنا  الميزة الموصوفة  والتحول من  التقليدية،  التخطيط 
 (.Leybourne et al.,2014:354)                     مؤقتةالالتنافسية إلى الميزة التنافسية 
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Hypothesis 2. Strategic improvisation behaviors can enrich organizational memory. 

   Organizational memory and Sustainable competitive advantagesالذاكرة التنظيمية والميزة التنافسية المستدامة3.3.
كآلية (  OM)بالتالي ميزة تنافسية للمنظمة. تعمل إدارة    نشأالمعرفة مما سي  توليد  ز إدارة الذاكرة التنظيمية أمر حيوي في زيادةيتعز يعد  

على الميزة التنافسية للمنظمة في مجال السوق. ينظر إلى منظمة شاملة في ضمان تراكم المعرفة في المنظمة والتي يمكن أن تؤثر بالتالي  
،  (OM)اليوم على أنها منظمة مدفوعة بالمعرفة، وال يمكن إال للمنظمات التي تمتلك المعرفة المطلوبة التنافس بشكل إيجابي. من خالل إدارة 

هذا يمكن أن يساعد في تحسين صنع القرار، وتحسين تشكيل  يتم تحقيق المعرفة المتراكمة بمرور الوقت عند الحاجة من قبل المنظمة، و 
والقدر  الفعالية  لضمان  الالزم  السلوكي  التكيف  وتعزيز  للمنظمة  اتاالستراتيجية  األمثل  واألداء   & Oruma)  التنافسية 

Onuoha,2020:29)  .  أظهرت الدراسات السابقة التي تتبنى وجه النظر القائمة على المعرفة، إن(OM  ) شكل إيجابي على الميزة تؤثر ب
 الموظفين الجدد على إكتساب المهارات بشكل أسرع، كما أشارت  تساعديمكن أن  (  OM)( إن  Stein,1995التنافسية للمنظمات، ويقترح )

 (Aftabi & Fadaee,2016:1735). (SCA)  و (OM)عالقة مهمة بين إلى وجود  دراساتال حدى أ

Hypothesis 3. Organizational memory can affect firms’ Sustainable competitive advantages 
positively. 

 توسط الذاكرة التنظيمية عالقة التأثير بين االرتجال االستراتيجي والميزة التنافسيةت3.4.
Hypothesis 4. Organizational memory mediates a positive relationship between strategic 

improvisation and Sustainable competitive advantages. 

 Methods طرائقال4. 

 Sample and Data Collection جمع العينة والبيانات 4.1. 

وهدفهلم  ا  نظر  البحث  سؤال  لتحقيق  بحثالءمتها  كتصميم  الكمية  المنهجية  اعتماد  تم   ،(Yu et al.,2021) ، (  & Camisónو 
Villar-López,2011  ،)  تم اعتماد استبيان المسح ال االستراتيجي، الذاكرة التنظيمية، الميزة التنافسية المستدامةاألرتجفرضيات  لفحص ،

، تم اختيار  ، إذ تم توزيع االستبانة عبر االنترنت، نتيجة جائحة كورونا. من حيث أخذ العيناتالكمي كأداة أساسية لجمع البيانات وإدارتها
عراقية. يقدم ثمانية مصارف أهلية  (8)يعملون في الذين الوسطى و  العليا ن قبل مستوى اإلدارةبشكل عشوائي وتم تمثيلها م عينة هذا البحث

استبانة استقصائية على هذه    (180)لمستوى المعرفة العالي لديهم. تم توزيع    ا  مات دقيقة حول متغيرات البحث نظر هؤالء الموظفون معلو 
استبانة استقصائية   119))ومع ذلك، تم االنتهاء بدقة من    ،مشاركا    (143)ئية. أجاب  الشركات باالعتماد على طريقة أخذ العينات العشوا

برنامج باستخدام كل من  النهائية  البيانات  لتحليل  عرض   .SPSS V.25 واستخدامها  للمستجيبين،  يتم  الديموغرافية  بلغ عدد الخصائص 
( من مجموعة افراد العينة المبحوثة . اما بالنسبة للتحصيل  65عددهن )  ( من عينة البحث. اما المتبقي كان من االناث, اذ بلغ54الذكور )

(, في حين اكبر عدد 7(, والذين تحصيلهم الدراسي ماجستير بلغ عددهم )1الدراسي فقد بلغ عدد الذين تحصيلهم الدراسي دكتوراه عدده )
(. اما بالنسبة للخدمة في المصارف بلغ عدد 4فقد بلغ عددهم ) (, اما بالنسبة لشهادة الدبلوم107كان هم حملة شهادة البكالوريوس بعدد )

 15الى  10(, في حين الذين )اكثر من 37سنة بلغ عددهم ) 20)الى  15)  (, اما الذين اكثر من19سنة( ) 20الذين خدمتهم )اكثر من 
 (. 18سنوات( ) 10(, وأخيرا بلغ عدد الذين لديهم خدمة )اقل من  44سنة( بلغ عددهم )
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 Measures   المؤشرات4.2.

ال خمس نقاط يتراوح من )تم تقييم جميع المقاييس بمقياس ليكرت من   هذا البحث.تم اعتماد مقاييس ثابتة من األدبيات السابقة في  
 (.1وحسب ما موضح بالجدول رقم )  .( اتفق تماما  ( إلى )أتفق تماما  

 

 

 

 

 

 

 

 The practical studyالجانب العملي  5.

 Descriptive statistics اإلحصاء الوصفي5.1. 

 غير االرتجال االستراتيجي مت 5.1.1.
   ( الجدول  وفقراته  2يبين  االستراتيجي  االرتجال  لمتغير  االرتجال    مصارفلل(  متغير  إلجمالي  الحسابي  الوسط  بلغ  حيث  المبحوثة، 

( البالغ )3.654االستراتيجي  الفرضي  الوسط  اعلى من قيمة  وهي  .(، مما يوضح اهمية هذا 502وبأنحراف معياري قدره )  (،3( ، 
. وحازت الفقرة )في مصرفنا، يتعامل الفريق مع األحداث غير المتوقعة على الفور( على اعلى وسط  مصارفاللمتغير على مستوى  ا

وهي    ،785.)( وبأنحراف معياري قدره )4.294حسابي بين الفقرات االخرى لمتغير االرتجال االستراتيجي، حيث بلغ الوسط الحسابي )
 الفقرة للعينة المبحوثة.  هذه( وهذا يدل على اهمية 3غ )اعلى من الوسط الفرضي البال

 متغير الميزة التنافسية  5.1.2.
الجدول )    وفقراته  2يبين  التنافسية  الميزة  لمتغير  التنافسية   مصارفلل(  الميزة  الحسابي إلجمالي متغير  الوسط  بلغ  المبحوثة، حيث 

(3.742( البالغ  الفرضي  الوسط  قيمة  من  اعلى  وهي   ،)3،)  ( قدره  معياري  على  556وبأنحراف  المتغير  هذا  اهمية  يوضح  مما   ،).
في السوق بشكل أسرع( على اعلى وسط حسابي بين    مصرفنا. وحازت الفقرة )بالمقارنة مع المنافسين، نمت حصة  مصارفالمستوى  

،وهي اعلى من الوسط    602.)قدره )   ( وبأنحراف معياري 4.042الفقرات االخرى لمتغير الميزة التنافسية، حيث بلغ الوسط الحسابي )
 ( وهذا يدل على اهمية هذة الفقرة للعينة المبحوثة. 3الفرضي البالغ )

 متغير الذاكرة التنظيمية  5.1.3.

 مقاييس البحث  (1جدول رقم )

 المصدر قرات عدد الف المتغيرات األساسية 

 Yu et al.,2021 1-7 األرتجال االستراتيجي 

 Camisón & Villar-López,2011 8-13 الذاكرة التنظيمية 

 Yu et al.,2021 14-22 الميزة التنافسية المستدامة 
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المبحوثة، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجمالي متغير الذاكرة التنظيمية    مصارفلل( لمتغير الذاكرة التنظيمية وفقراته  2يبين الجدول )   
(3.877( البالغ  الفرضي  الوسط  قيمة  من  اعلى  وهي   ،)3،)  ( قدره  معياري  على  478وبأنحراف  المتغير  هذا  اهمية  يوضح  مما   ،).

)مصارفالمستوى   الفقرة  وحازت  حسب    مصرفنايتمتع  .  اإلستراتيجية  تحددها  التي  واألعمال  التكنولوجية  المجاالت  في  بخبرة 
الط في  البقاء  من  تمكنها  والتي  لألعمالاألولوية،  التكنولوجية  الذاكرة  ليعة  لمتغير  االخرى  الفقرات  بين  حسابي  وسط  اعلى  على   )

( وهذا يدل  3، وهي اعلى من الوسط الفرضي البالغ )  738.)( وبأنحراف معياري قدره )4.076التنظيمية، حيث بلغ الوسط الحسابي )
 على اهمية هذة الفقرة للعينة المبحوثة.

 لحسابية واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث وفقراتها االوساط ا (2جدول رقم)

 Table : Descriptive Statistics for Variablesالذاكرة التنظيمية( , )الميزة التنافسية, االرتجال االستراتيجي 

 .Mean Std المتغيرات الرئيسة  ت
Deviation 

 556. 3.654 االرتجال االستراتيجي  1

 502. 3.742 الميزة التنافسية  2

 478. 3.877   الذاكرة التنظيمية 3

 الفرضيات إختبار 5.2.

 اختبار الفرضية االولى5.2.1.

( الجدول  )(  3يبين  قيمة  بالنسبة  Fان  االستراتيجي  االرتجال  متغير  وبين  التنافسية  الميزة  متغير  بين  بلغت    مصارف لل(  قد 
الميزة التنافسية بالنسبة  تأثير لمتغير االرتجال االستراتيجي في متغير    وهذا يعني ان هنالك  (000.)( عند مستوى معنوية  111.492)
( في االرتجال االستراتيجي سيؤدي الى تغيير في  1والتي تدل على ان اي تغيرا  يحدث مقداره )   (β= 630.)، ونالحظ قيمة  مصارفلل

وهو مقياس وصفي يستخدم في تفسير فائدة    (R Square)              (، كما بلغت قيمة معامل التحديد630.الميزة التنافسية مقداره )
( من التباين الحاصل في الميزة التنافسية وهو  488.( والذي يعني ان ما مقداره )488.معادلة االنحدار في تقدير التقييم، والذي بلغ )

ر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار، ( هو تباين مفس 512.تباين مفسر بفعل االرتجال االستراتيجي التي يحتويها االنموذج، وان ) 
ومن هنا نستدل على قبول الفرضية الرئيسة االولى والتي مفادها )يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالرتجال االستراتيجي في تحقيق الميزة  

 التنافسية( .
 ولى نتائج إختبار الفرضية األ  (3الجدول )

Table : Regression of Variables                    )الميزة التنافسية, االرتجال االستراتيجي( 
 المتغيرات  الميزة التنافسية 

R Square β α Sig F 
 االرتجال االستراتيجي 

.488 .630 1.438 .000 111.492 
Dependent Variable:  الميزة التنافسية 
Predictors: (Constant),:  االرتجال االستراتيجي 

 SPSSلباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج المصدر: من إعداد ا 
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 اختبار الفرضية الثانية 5.2.2.

( الجدول  )4يبين  قيمة  ان   )Fلل بالنسبة  االستراتيجي  االرتجال  متغير  وبين  التنظيمية  الذاكرة  متغير  بين  بلغت   مصارف(  قد 
االستراتيجي في متغير الذاكرة التنظيمية بالنسبة    وهذا يعني ان هنالك تأثير لمتغير االرتجال  (000.)( عند مستوى معنوية  57.364)
االستراتيجي سيؤدي الى تغيير في   ( في االرتجال1والتي تدل على ان اي تغيرا  يحدث مقداره )   (β= 493.)، ونالحظ قيمة  مصارفلل

 ( التنظيمية مقداره  التحديد  493.الذاكرة  بلغت قيمة معامل  دم في تفسير فائدة وهو مقياس وصفي يستخ  (R Square)(، كما 
( من التباين الحاصل في الذاكرة التنظيمية  574.( والذي يعني ان ما مقداره )574.معادلة االنحدار في تقدير التقييم، والذي بلغ )

( وان  االنموذج،  يحتويها  التي  االستراتيجي  االرتجال  بفعل  مفسر  تباين  تدخل 426.وهو  لم  عوامل  قبل  من  مفسر  تباين  هو   )
الانموذج   الرئيسة  الفرضية  قبول  على  نستدل  هنا  ومن  لالرتجال    ثانيةاالنحدار،  معنوية  داللة  ذو  تأثير  )يوجد  مفادها  والتي 

 التنظيمية( . االستراتيجي في تحقيق الذاكرة

   ثانية( نتائج إختبار الفرضية ال4الجدول )
Table : Regression of Variables                   مية, االرتجال االستراتيجي()الذاكرة التنظي 

 المتغيرات  الذاكرة التنظيمية 
R Square β α Sig F 

 االرتجال االستراتيجي 
0.574 .493 2.074 .000 57.364 

Dependent Variable:  الذاكرة التنظيمية 
Predictors: (Constant),:  االرتجال االستراتيجي 

 SPSSجات البرنامج المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخر 

 اختبار الفرضية الثالثة 5.2.3.

(  90.249قد بلغت )  مصارف لل( بين متغير الميزة التنافسية وبين متغير الذاكرة التنظيمية بالنسبة  F( ان قيمة )5يبين الجدول )
، ونالحظ  مصارفلتنافسية بالنسبة للوهذا يعني ان هنالك تأثير لمتغير الذاكرة التنظيمية في متغير الميزة ا   (000.)عند مستوى معنوية  

( في الذاكرة التنظيمية سيؤدي الى تغيير في الميزة التنافسية مقداره 1والتي تدل على ان اي تغيرا  يحدث مقداره )   (β=(692.قيمة  
ي تقدير التقييم،  وهو مقياس وصفي يستخدم في تفسير فائدة معادلة االنحدار ف  (R Square)(، كما بلغت قيمة معامل التحديد  692.)

( من التباين الحاصل في الميزة التنافسية وهو تباين مفسر بفعل الذاكرة التنظيمية  435.( والذي يعني ان ما مقداره )435.والذي بلغ )
ة  ( هو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار، ومن هنا نستدل على قبول الفرضي565.التي يحتويها االنموذج، وان )

 في تحقيق الميزة التنافسية( . للذاكرة التنظيميةوالتي مفادها )يوجد تأثير ذو داللة معنوية  ثالثةالرئيسة ال 
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 ثالثة نتائج إختبار الفرضية ال (5الجدول )
Table : Regression of Variables                   )الميزة التنافسية, الذاكرة التنظيمية( 

 تغيرات الم الميزة التنافسية 
R Square β α Sig F 

 الذاكرة التنظيمية 
0.435 .692 1.058 .000 90.249 

Dependent Variable:  الميزة التنافسية 
Predictors: (Constant),:  الذاكرة التنظيمية 

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج 

 اختبار الفرضية الرابعة 5.2.4.

 ذاكرة التنظيمية عالقة التأثير بين االرتجال االستراتيجي والميزة التنافسية يتوسط ال 

 ( نتائج إختبار الفرضية الرابعة 6الجدول )

 المؤشرات االحصائية 

 

 مسارات 

 االنحدار )الفرضيات( 

معامل  
التأثير  
 المعياري 

معامل  
التفسير  

2R 

معنوية 
انموذج  
 pاالختبار 

 0.33 574. كرة التنظيميةالذا ---> االرتجال االستراتيجي

 386. الميزة التنافسية --->الذاكرة التنظيمية 000.
0.59 

 477. الميزة التنافسية  ---> االرتجال االستراتيجي

الجدول ) نتائج  والشكل )6أظهرت  بلغ )2(   التنظيمية  الذاكرة  للمتغير االرتجال االستراتيجي في  التأثير  وهو  574.( ان معامل   )
( وهو  0.33فقد بلغت )  R2, اما قيمة  مصارفالفي الذاكرة التنظيمية على مستوى    (%57)  االرتجال االستراتيجي يؤثر بنسبة  يعني ان

المبحوثة    مصارفالمن التغيرات التي تطرأ على الذاكرة التنظيمية في    (%33)يعني ان االرتجال االستراتيجي قادر على تفسير ما نسبته  
 فتعزى الى متغيرات أخرى غير متظمنة في انموذج البحث .  (% 67) لبالغةاما النسبة المتبقية وا

( وهو يعني ان  386.( ان معامل التأثير للمتغير الذاكرة التنظيمية في الميزة التنافسية بلغ )2( والشكل )6وأظهرت نتائج الجدول )
التنظيمية يؤثر بنسبة   التأثير للمتغير االرتجال االستراتيجي في  ,  مصارفالعلى مستوى    الميزة التنافسية% في  39الذاكرة  وان معامل 

اما قيمة  ,  مصارفالعلى مستوى    الميزة التنافسيةفي    (%(48( وهو يعني ان الذاكرة التنظيمية يؤثر بنسبة  477.الميزة التنافسية بلغ )
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R2  ( وهو يعني ان االرتجال االستراتيجي والذاكرة التنظيمية قادران على0.59فقد بلغت )    من التغيرات التي    (%59)تفسير ما نسبته
في   التنافسية  الميزة  على  والبالغة    مصارفالتطرأ  المتبقية  النسبة  اما  في    (%(41المبحوثة  متظمنة  غير  أخرى  متغيرات  الى  فتعزى 

 انموذج البحث . 

 الميزة التنافسية بتوسيط الذاكرة التنظيمية"  ونتيجة العاله يتبين قبول الفرضية الرابعة "يوجد تأثير للمتغير االرتجال االستراتيجي في

 

 مسارات انحدار الدور الوسيط للذاكرة التنظيمية  (2الشكل ) 

 Discussion and Conclusionsاالستناجات المناقشة و 6. 

نموذجا   الدراسة  هذه  اإل   متكامالُ   تطور  االرتجال  بين  التنظيمية  (SI)  ستراتيجي يربط  الت   (OM)  والذاكرة  المستدامة والميزة    نافسية 
(SCA).    مستدامة، والذاكرة التنظيمية  التنافسية  ال ميزة  الأن االرتجال االستراتيجي يرتبط بشكل إيجابي ب  ، وجد( إجابة119)استنادا إلى
  مصارف لل  مستدامة التنافسية  ال ميزة  الاالرتجال االستراتيجي    يستقطبتجيب هذه النتيجة كيف  هذه العالقة بشكل إيجابي.    وسط جزئيا  تت

إضافة أشياء  ب  صارفللم(  OM)إلى    (SI)م نقل نتائج إجراءات  ت،  حداثةعادة ما تنطوي على ال(  SI) وبما أن إجراءات    .مثلىبطريقة  
ل إجراءات  تكون  أن  يمكن  والتي  القديمة،  الكتب  إلى  ما.  توليدجديدة  حد  إلى  جديدة  الموارد   معرفة  على  القائم  التقليدي  الرأي  واقترح 

(RBV)  يمكنها الحصول على    مصارفن الأ(SCA)  على العكس من ذلك،  تكراروغير قابلة لل ت قيمة ونادرة  عندما تمتلك موارد وقدرا .
البحث  نتائج  تقدم   تدعم  هذا  تجريبية  إجراءات  اعتم عبر    (SCA)على  حصولها    إمكانية و   مصارف،الفيها  أدلة  تميزت  (SI)اد  والتي   ،
ألنهم قد يفتقرون إلى أشكال أخرى من الموارد  (  IS)خرين واإلعدادات أن يعززوا عن عمد قدراتهم على  يمكن للمتأ  .افعلها بنفسكة  بطبيع

. وبالتالي، نقترح على القادة تعزيز االرتجاالت  وزراعة هذه القدرات داخليا    (SI)الخارجية في البداية. ومن ناحية أخرى، يمكن تعلم قدرات  
ال وتو   مصارففي  المستويات  جميع  الصلة.على  ذات  المهارات  إلتقان  لألعضاء  التعلم  فرص  من  غيرها  أو  التدريب  بالنسبة    فير  أما 

صناع القرار  الباحث  شجع  يُ نود أن نلفت انتباه صناع القرار إلى إعادة التفكير في استهالك الموارد وأنماط اإلنتاج.    ،المصارفالستدامة  
  نفاق افقط من خالل    مشكالت المصارففيما إذا كان يمكن حل    إهتماموالنظر ب  مصارفعلى إعادة النظر في الموارد الحالية والمطلوبة لل

اإلنتاج بالتعاون مع جميع   تكالأساليب مبتكرة لحل مش   فوظالموارد القائمة وأن ت  تكاملعيد  أن تُ   رفاصوينبغي للم   المزيد من الموارد.
بدال   المصلحة،  الموارد.  أصحاب  من  المزيد  تصبح  و   من االعتماد على  كثيرا     مصارفالحتى  باستمرار،  المتغيرة  البيئة  في  ما  مستدامة 

للبقاء على قيد الحياة أو    يطلب منها اعتماد استجابات مرتجلة لبعض األحداث غير المتوقعة، وتحتاج أحيانا إلى االرتجال استراتيجيا  
وضعت    .(SCA)في  (  SI)معرفة آلية كيفية مساهمة    رفمصاال  االزدهار. وبما أن االرتجال يمكن أن يكون ذو حدين، فمن الصعب على

 مصارف الالذي اعتمدته  (  SI). قدمنا أدلة تجريبية تثبت أن  (SCA)  و  (SI)دراستنا نموذج وساطة معتدل لفك الصندوق األسود بين  
أن يحقق   فإن(  OMو)،  (SCA)يمكن  وبالتالي،  العالقة.  إيجابي في هذه  الحالي من خالل  ساهم في األسيُ   البحث تتوسط بشكل  دب 
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في بيئة (  SCA)على    مصارفالإثراء فهم كيفية حصول    التقليدية إلى حد ما،  (RBV)المنظور القائم على الموارد  عن نقص    التعبير
 الذاكرة التنظيمية.بين و  هوإضافة رؤى إلى دراسات االرتجال االستراتيجي من خالل دراسة العالقة بين ،مضطربة

 المصادر
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