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اثر المرونة االستراتیجیة لمنظمات األعمال في ترشید قراراتھا االستراتیجیة

*حسین ولید حسین. م.م

المستخلص
االستراتیجیة یھدف ھذا البحث الى تحدید طبیعة عالقة المرونة االستراتیجیة واثرھا في ترشید القرارات 

في منظمات األعمال ، اذ تشكل المرونة االستراتیجیة المحرك االساسي لكافة التغییرات التي یمكن 
للمنظمة القیام بھا للتكیف مع البیئة التي تعمل ضمنھا ، كما ان ترشید القرارات االستراتیجیة التي تتخذھا 

ي العمل من خالل استغالل الفرص وتفادي التھدیدات االدارة العلیا یساعد المنظمة على البقاء واالستمرار ف
وقد اشارت مشكلة البحث الى وجود قصور واضح في توظیف . التي تفرضھا البیئة المحیطة بالمنظمة 

المرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات االستراتیجیة لدى المنظمة المبحوثة ، واختیرت الشركة العامة 
لتطبیق ، وتم اختیار عینة البحث بطریقة العینة العشوائیة البسیطة والمكونھ من للزیوت النباتیة كمیدان ل

فردًا من الموارد البشریة في الشركة اعاله ، وقد اعتمدت االستبانة كاداة للحصول على بیانات ) 76(
والثبات ، البحث التي تم اعدادھا باالستناد الى عدد من المقاییس الجاھزة بعد اخضاعھا الختبارات الصدق 

في ادخال وتحلیل بیانات البحث ، ومن االدوات ) SPSS(واستخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز 
النسبة المئویة للتكرار ، الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، : " اإلحصائیة التي استخدمت في التحلیل 

، وقد اسفرت االدوات " معامل االختالف ، معامل االرتباط لسبیرمان ، واالنحدار الخطي البسیط
ئج اكدت معظمھا على وجود عالقة ارتباط وتاثیر ذات داللھ معنویة للمرونة اإلحصائیة عن عدد من النتا

االستراتیجیة في ترشید القرارات االستراتیجیة وبناء على ذلك تم قبول الفرضیات الرئیسة والفرعیة التي 
ع بھا ضرورة قیام المنظمة المبحوثة بتحدید اھم المجاالت التي تتمتتضمنھا البحث ، وعلیھ اوصى الباحث 

.في مجال المرونة االستراتیجیة والتي من الممكن ان توظفھا في ترشید قراراتھا االستراتیجیة 

المرونة االستراتیجیة ، منظمات االعمال ، االدارة العلیا ، البیئة ، القرارات : الكلمات المفتاحیة
.االستراتیجیة 

_____________________
لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا*
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المقدمة
لقد نتج عن المستجدات التي ولدتھا البیئة المعاصرة التي تعمل ضمنھا منظمات األعمال العدید من الفرص 
والتھدیدات التي من الممكن ان تساعدھا في النمو والتقدم من جھة او تجبرھا على التراجع واالنسحاب من 

یة لدورھا الكبیر في مساعده الصناعة من جھة اخرى ، االمر الذي زاد من أھمیة المرونة االستراتیج
الیاسري واخرون ، (المنظمة على تكییف استراتیجیاتھا بالشكل الذي یضمن لھا تعزیز حصتھا السوقیة 

كما تشكل القرارات االستراتیجیة احدى االدوات التي تعتمدھا المنظمة في تحدید المشكالت ، ) 3: 2014
Asaari&Razak)من الممكن اعتمادھا في الحلالتي تواجھھا في العمل وتوفیر اھم السبل التي ,

2007 : ، ولھذا استھدف البحث التعرف على اثر المرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات (1
ویقع ھذا البحث في اربعة مباحث ، خصص المبحث االول للمنھجیة . االستراتیجیة للمنظمات المعاصرة 

الجھود الفكریة السابقة التي تمكن من مراجعتھا ، اما العلمیة للبحث مع محاول الباحث عرض بعض 
المبحث الثاني فقد حاول الباحث من خاللھ التعریف بمتغیرات البحث من الناحیة النظریة بالتركیز على 
ثالثة فقرات ، ركز في االولى على المرونة االستراتیجیة اما الثانیة فجاءت لعرض القرارات االستراتیجیة 

قرة مستقلة لتوضیح طبیعة العالقة بین متغیرات البحث من الناحیة النظریة ، وجاء ، وتم تخصیص ف
المبحث الثالث لتشخیص واقع وأھمیة متغیرات البحث فضًال عن اختبار الفرضیات الرئیسة والفرعیة التي 
انطلق منھا باالعتماد على عدد من االدوات اإلحصائیة ، واخیرًا خصص المبحث الرابع لعرض اھم
االستنتاجات التي خرج بھا البحث ، مع محاولة تقدیم عدد من التوصیات التي من شانھا تعزیز المعرفة 

.وبقدر تعلق االمر بمتغیرات البحث 

المبحث االول 
المنھجیة العلمیة للبحث وبعض الدراسات السابقة

المشكلة الرئیسة للبحث واھمیتھ سنحاول في ھذه الفقرة التعرف على : المنھجیة العلمیة للبحث : أ 
وأھداف والفرضیات الرئیسة التي انطلق منھا ، فضال عن تحدید اھم االدوات المستخدمة في جمع وتحلیل 

:البیانات ، مع توضیح بعض خصائص العینة المبحوثھ 

مشكلة البحث: اوال 
المنظمة في االھتمام بالمرونة تبرز مشكلة البحث الرئیسة في وجود قصور واضحة لدى االدارة العلیا في

االستراتیجیة ومحاولة توظیف ابعادھا في ترشید كافة القرارات االستراتیجیة المتخذة داخلھا، كما یمكن ان 
:تثار عدد من التساؤالت من ھذه المشكلة وكما یأتي 

اثارھا على ھل یوجد وعي كافي لدى االدارة في المنظمة المبحوثة بأھمیة المرونة االستراتیجیة و.1
ادائھم واداء المنظمة ككل ؟

ھل یوجد وعي كافي لدى المنظمة المبحوثة بأھمیة ترشید القرارات االستراتیجیة في ظل البیئة التي .2
تعمل فیھا ؟
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ما ھي طبیعة العالقة والتاثیر بین المرونة االستراتیجیة والقرارات االستراتیجیة لدى المنظمة .3
.المبحوثة

البحثأھمیة : ثانیا 
تتجلى أھمیة البحث من خالل أھمیة المتغیرات المبحوثة ، اذ تشكل المرونة االستراتیجیة المحرك االساسي 
لكافة تغییرات البیئة الداخلیة التي من الممكن ان تحدثھا المنظمة لكي تتكیف مع التغییرات التي تحدث في 

لقرارات االستراتیجیة نتیجة زیادة الدور الذي بیئتھا الخارجیة ، كما یالحظ االھتمام المتزاید بموضوع ا
فضال عن األھمیة التطبیقیة . تلعبھ في استغالل الفرص وتفادي التھدیدات التي تقدمھا لھا البیئة المحیطة بھا 

والتي تبرز من خالل محاولة الباحث تشخیص واقع وأھمیة المتغیرات المبحوثة من خالل اجابات افراد 
:مكن تحدید أھمیة البحث من خالل النقاط اآلتیة عینة البحث ، كما ی

.أھمیة العینة المبحوثة ، والتي تتمثل في العاملین في الشركة العامة للزیوت النباتیة .1
تقدیم مجموعة من الحلول للكثیر من المشكالت التي تواجھ المنظمة المبحوثة في مجال المرونة .2

.الستراتیجیة االستراتیجیة وتوظیفھا في ترشید القرارات ا
محاولة تقدیم مجموعة من التوصیات التي من شانھا تعزیز مستوى المعرفة والتطبیق لدى العینة .3

.المبحوثة والمتعلقة بمتغیرات البحث ، والمقترحات بصدد المشروعات البحثیة المستقبلیة

أھداف البحث: ثالثا 
:یسعى البحث الى تحقیق عدد من األھداف اھمھا 

.تقدیم اضافة متواضعة للمكتبة العراقیة فیما یخص الجانب النظري للبحث محاولة .1
تعمیق وعي االدارة والموظفین في المنظمة المبحوثة بأھمیة المرونة االستراتیجیة في تحقیق أھداف .2

.المنظمة
التعرف على واقع القرارات االستراتیجیة في المنظمة المبحوثة وتشخیص الصعوبات التي ترافق .3

.ھا ، وتحدید سبل معالجتھا وتطویرھا عمل
.تشخیص مدى اسھام المرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات االستراتیجیة في المنظمة المبحوثة .4
.تشخیص مستوى المتغیرات المبحوثة في ضؤء اجابات افراد عینة البحث.5
.تحدید شكل وطبیعة ونوع العالقة بین المتغیرات المبحوثة .6

مخطط الفرضي للبحثال: رابعًا 
یبین المخطط الفرضي توضیحًا للفكرة األساسیة للبحث ، فضال عن توضیح عالقات االرتباط والتأثیر بین 

، والنتیجة المتوقعة " القرارات االستراتیجیة"، والمتغیر التابع " المرونة االستراتیجیة" المتغیر المستقل 
) :1(ھ الشكل من ذلك ھي ترشید المتغیر التابع ، وكما یوضح
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فرضیة البحث: خامسًا 
:ینطلق البحث من فرضیتین رئیسة وتنبثق منھا عدد من الفرضیات الفرعیة 

وجود عالقة ارتباط ذات داللھ معنویة من الناحیة اإلحصائیة : " الفرضیة الرئیسة األولى تنص على .1
: وتنبثق منھا الفرضیات الفرعیة االتیة " بین المرونة االستراتیجیة والقرارات االستراتیجیة

 یة اإلحصائیة وجود عالقة ارتباط ذات داللھ معنویة من الناح: " الفرضیة الفرعیة االول تنص على
".بین مرونة المھارات والقرارات االستراتیجیة 

 وجود عالقة ارتباط ذات داللھ معنویة من الناحیة اإلحصائیة : " الفرضیة الفرعیة الثانیة تنص على
".بین مرونة األنشطة والقرارات االستراتیجیة 

تاثیر ذات داللھ معنویة من الناحیة تؤثر المرونة االستراتیجیة : " الفرضیة الرئیسة الثانیة تنص على .2
: وتنبثق منھا الفرضیات الفرعیة االتیة " اإلحصائیة في القرارات االستراتیجیة 

 تؤثر مرونة المھارات تاثیر ذات داللھ معنویة من الناحیة : " الفرضیة الفرعیة الثالثة تنص على
".اإلحصائیة في القرارات االستراتیجیة 

تؤثر مرونة األنشطة تاثیر ذات داللھ معنویة من الناحیة : " رابعة تنص على الفرضیة الفرعیة ال
".اإلحصائیة في القرارات االستراتیجیة 

اداة جمع البیانات: سادسًا 
تم الحصول على بیانات البحث من خالل اعداد استبانة باالستناد الى عدد من المقاییس الجاھزة بعد ان تم 

توضیح متغیرات االستبانة ) 1(ض البحث الحالي ، ویمكن من خالل الجدول تكییفھا لتتالئم مع اغرا
:الرئیسة وابعادھا الفرعیة والمقاییس المعتمدة في اعدادھا 

مرونة المھارات.
مرونة االنشطة.

المرونة األستراتیجیة

)تفسیري(متغیر مستقل 

 تحدید المشكلة.
 تولید البدائل.
تقییم البدائل.
 اختیار البدیل.

القرارات األستراتیجیة

)االستجابي(متغیر التابع 

عالقة تاثیر

ارتباطعالقة 

المخطط الفرضي للبحث) 1(شكل 
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متغیرات البحث الرئیسیة والفرعیة والمقاییس المعتمدة) 1(جدول 

المتغیرات ت
المقاییسالفقراتاإلبعاد الفرعیةنوع المتغیرالرئیسیة

المرونة 1
االستراتیجیة

مستقل 
)تفسیري(

Bhattacharya et.al(نموذج كل من 6-5- 4- 3-2-1مرونة المھارات
, 2005 ( ،)Ketkar & Sett ,

العابدي ، (المعتمد في دراسة ) 2009
2012( 11-10- 9-8-7مرونة األنشطة

القرارات 2
االستراتیجیة

تابع 
)استجابي(

& Fredrickson(نموذج كل من 15- 14-13- 12تحدید المشكلة
Mitchell , 1984 ( ،)Bateman &
Snell , المعتمد في دراسة ) 2002

)2010سعد،(

19- 18-17- 16تولید البدائل
23- 22-21- 20تقییم البدائل
27- 26-25- 24اختیار البدیل

، اذ تم ُعرض االستبانة على وقد تم اخضاع االستبانة بمقاییسھا المعتمدة إلى اختبارات الصدق والثبات 
وفي ضوء ) 5(عدد من المحكمین المتخصصین في مجاالت ادارة األعمال والقیاس والتقویم البالغ عددھم 

وقد حصلت معظم فقرات مالحظات وآراء السادة المحكمین تم تعدیل فقرات االستبانة وحدف بعضھا ، 
وللتأكد من ثبات أداة البحث قام الباحثان بتطبیقھا على عینة ، %) 86(االستبانة على نسبة اتفاق بلغت 

ایام أعید توزیع االستبانة مرة أخرى على ) 15(فرد من مجتمع البحث ، وبعد ) 12(استطالعیة قوامھا 
Cronbach–" كرونباخ الفا"وفق معامل تبانة ككل معامل الثبات لالسالمجموعة نفسھا ، وقد بلغت قیمة

Alpha)91 (% وھذا یعني ان االستبانة بمقاییسھا المختلفة وھي مقبولة ودال إحصائیا في نفس الوقت ،
. ذات ثبات عالي یمكن اعتمادھا في أوقات مختلفة لألفراد أنفسھم وتعطي النتائج ذاتھا

ادوات تحلیل البیانات : سابعًا 
في إدخال وتحلیل بیانات البحث ، ) Excel(وبرنامج ) SPSS(خدام البرنامج اإلحصائي الجاھز تم است

:األتيالتطبیقيومن أھم األدوات اإلحصائیة التي تم استخدامھا في الجانب 
ویستخدم لتحدید مستوى اإلجابة حول الفقرات ومعرفة مستوى المتغیرات أو متوسط : الوسط الحسابي .1

.تلك المجموعة 
یستخدم لمعرفة مستوى تشتت إجابات العینة حول الوسط الحسابي ، وھو الجذر : االنحراف المعیاري .2

.ألتربیعي الموجب للتباین 
ویستخرج من خالل قسمة االنحراف المعیاري على قیمة الوسط الحسابي لتحدید : معامل االختالف .3

.أھمیة متغیرات البحث 
.د نوع العالقة بین متغیرات البحث التفسیریة واالستجابیة لتحدی: معامل االرتباط لسبیرمان .4
.لقیاس تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر التابع : معامل االنحدار الخطي البسیط .5
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مجتمع وعینة البحث: ثامنًا 
ى اختیرت الشركة العامة للزیوت النباتیة میدان للتطبیق لكونھا احدى الشركات التي استمر في العمل عل

الرغم من الظروف الصعبة التي مر بھا العراق ، وبالتالي فان ھذا یعكس وبداللھ واضحة تمتع االدارة في 
الشركة المذكورة بالمرونة االستراتیجیة الكافیة لمواجھة ھذه التحدیدات واستخدامھا في ترشید قراراتھا 

البسیطة من الموظفین العاملین في الشركة االستراتیجیة ، وتم اختیار عینة البحث بطریقة العینة العشوائیة 
توضیح بعض خصائص العینة المبحوثة ) 2(فردًا ، ویمكن من خالل الجدول ) 76(وقد بلغ حجم العینة 

: وكما یاتي

خصائص العینة المبحوثة) 2(جدول 

سنوات الخدمةالعنوان الوظیفيالشھادةالنوع البشري

اعدادیة فما 55ذكور
40فني27دون

8سنوات5اقل من 
27سنة10-6من 

41سنة20-11من 36اداري49بكالوریوس21إناث

:ویمكن تحدید ابرز خصائص العینة المبحوثة باالتي 
من حجم % 72ان نسبة الذكور العاملین في الشركة المبحوثة اعلى من نسبة االناث اذ بلغت نسبتھم .1

.العینة 
%.64المبحوثة ھم من حملة الشھادة الجامعیة اذ بغت نسبتھم ان معظم افراد العینة.2
.العنوان الوظیفي للعینة المبحوثة متقارب بین االداري والفني .3
سنوات ، وبالتالي فان ) 5(كما اكدت نتائج التحلیل بان معظم افراد عینة البحث لدیھم خدمة اكثر من .4

والقناعة عند االجابة على فقرات االستبانة ، وبالتالي ھذا من الممكن ان یساعد على زیادة الدقة 
.سینعكس ذلك على قدرة الباحث في تحقیق األھداف المرجوة من بحثھ 

بعض الدراسات السابقة: ب
خصصت ھذه الفقرة لغرض مراجعة بعض الجھود الفكریة السابقة التي تمكن الباحث من مراجعتھا وبقدر 

ا لبحث ، ولقد االستفادة الباحث من الدراسات السابقة في تعمیق رؤیتھ تعلق االمر بالغرض الرئیس لھذ
وقناعتھ بأھمیة البحث الحالي ، فضًال عن مساعدتھ في بناء البدایة الصحیح لھذا البحث ، فضًال عن 
استخدامھا في تعزیز الجانب النظري للبحث واعداد المقیاس المستخدمة في اختبار فرضیاتھ الرئیسة 

.والتعرف على اھم االسالیب المعتمدة في جمع وتحلیل البیانات والفرعیة

)2008النجار والحوري ، (دراسة .1
جودة المعلومات واثرھا في تحقیق المرونة االستراتیجیة
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ھدفت ھذه الدراسة الى تحدید اثر جودة المعلومات في تحقیق المرونة االستراتیجیة من خالل ابعادھا 
، وقد اعتمدت االستابنة كاداة رئیسة لجمع بیانات البحث ، اذ ) والشكلي والمحتوى البعد الزمني(الثالثة 

مدیر ، ) 48(تضمنت عینة البحث عدد من المدراء العاملین في شركات صناعة االدویة االردنیة وبواقع 
لبحث في ادخال وتحلیل البیانات ، وبعد تحلیل بیانات ا) SPSS(واستخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز 

توصل الى عدد من النتائج اھمھا ان جودة المعلومات تمارس دور فعال في تحقیق المرونة االستراتیجیة 
في ظل البیئة الدینامیكیة المعاصرة ، وعلیھ اوصت الدراسة بضرورة االستفادة من كافة المستجدات التي 

تراتیجیة بما في ذلك المرونة تحدث في مجال جودة المعلومات وتوظیفھا في دعم عملیات االدارة االس
.االستراتیجیة 

Mador(دراسة .2 & Lecturer , 2009(
اجراءات اتخاذ القرارات االستراتیجیة

یحاول ھذا البحث التعرف على اھم العوامل التي من الممكن ان تؤثر في عملیة اتخاذ القرارات 
وقد اعتمدت االستبانة كاداة رئیسة االستراتیجیة بالتركیز على االجراءات المعتمدة في تنفیذ ھذه العملیة، 

جامعات في انكلترا ، واستخدم لجمع بیانات البحث ، اذ تألفت عینة البحث من المدراء العاملین في بعض  ال
توصل في ادخال وتحلیل البیانات ، وبعد تحلیل بیانات البحث ) SPSS(البرنامج اإلحصائي الجاھز 

البحث الى عدد من النتائج اھمھا ان عملیة اتخاذ القرارات االستراتیجیة تتطلب ممارسة سلسلة من 
ذا یتوجب على المدراء توخي الدقة عند جمع االجراءات تزداد بشكل خاص عند مرحلة تحدید المشكلة ل

.البیانات ومعالجتھا لكونھا تشكل المرحلة االولى في عملیة اتخاذ القرار االستراتیجي 

)2011الجبوري ، (دراسة .3
تاثیر البراعة التنظیمیة في تحقیق المرونة االستراتیجیة

تفعیل المرونة االستراتیجیة ، وقد اعتمدت حاولت ھذه الدراسة تحدید اثر ممارسة البراعة التنظیمیة في 
االستبانة كاداة رئیسة لجمع بیانات البحث ، اذ تضمنت عینة البحث عدد من المدراء العاملین في شركتي 

في ادخال ) SPSS(فردًا ، استخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز ) 72(زین واسیا سیل لالتصاالت وبواقع 
بیانات البحث توصل الى عدد من النتائج اھمھا وجود عالقة ارتباط وتاثیر وتحلیل البیانات ، وبعد تحلیل 

معنویة من الناحیة اإلحصائیة للبراعة التنظیمیة في المرونة االستراتیجیة ، لذا اوصت الدراسة بضرورة 
لمواكبة قیام المنظمات المبحوثة باستخدام ابعاد البراعة التنظیمیة وتفعیل دورھا في المرونة االستراتیجیة

.كافة المستجدات التي تفرضھا البیئة المحیطة بالمنظمة 

)2012العطوي ، (دراسة .4
اثر المرونة االستراتیجیة في ریادة منظمات األعمال

مرونة راس المال (حاول ھذا البحث التعرف على طبیعة تاثیر المرونة االستراتیجیة من خالل ثالثة ابعاد 
بیاناتي ریادة المنظمات الصغیرة ، وقد اعتمدت االستبانة كاداة رئیسة لجمعف) البشري والسوق واالنتاج 
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البحث ، اذ تضمنت عینة البحث عدد من المدراء العاملین في شركات في قطاع صنع المواد اإلنشائیة 
في ادخال وتحلیل البیانات ، وبعد ) SPSS(فردًا ، استخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز ) 36(وبواقع 

یل بیانات البحث توصل الى عدد من النتائج اھمھا ان المرونة االستراتیجیة توؤثر وبشكل معنویة في تحل
ریادة منظمة األعمال من خالل بعدي مرونة رسا المال البشریة ومرونة االنتاج ، لذا اوصى البحث 

ماتھا وتكییف معھا بضرورة قیام مدراء المنظمات المبحوثة بدراسة اھم العوامل المؤثرة في ریادة منظ
.باستخدام المرونة االستراتیجیة 

Radomska(دراسة .5 , 2015(
المرونة االستراتیجیة في المشاریع

حاولت ھذه الدراسة تشخیص بعض القضایا ذات العالقة بالمرونة االستراتیجیة للمنظمات المعاصرة من 
وقد اعتمدت االستبانة كاداة رئیسة لجمع بیانات خالل تحدید طبیعة عالقتھا وتاثیرھا على میزتھا التنافسیة، 

البحث ، اذ تضمنت عینة البحث عدد من العاملین في شركات في القطاع الصناعي، استخدم البرنامج 
في ادخال وتحلیل البیانات ، وبعد تحلیل بیانات البحث توصل الى عدد من ) SPSS(اإلحصائي الجاھز 

یجیة تلعب دور رئیس في تنظیم عمل أستراتیجیة المنظمة من خالل اھمھا ان المرونة االستراتالنتائج 
مشاركة العاملین في وضع االجراءات الالزمة لتنفیذ مھامھم واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة المشكالت 

.التي تواجھھم في العمل وبالتالي فان ھذا كلھ ینعكس في تعزیز میزتھا التنافسیة

المبحث الثاني
الجانب النظري

خصصت ھذه الفقرة للتعرف على مفھوم المرونة االستراتیجیة واھم : المرونة االستراتیجیة : اوًال 
:مداخلھا وبعض الموضوعات المتعلقة بھا وكما في الفقرات اآلتیة 

مفھوم المرونة االستراتیجیة: أ 
غیره من المصطلحات في العلوم االداریة یكتنف تحدید مفھوم دقیق للمرونة االستراتیجیة صعوبة واضحة ك

فیھ المفاھیم وتختلف بسبب تباین االتجاھات والمداخل التي من الممكن اعتمادھا في تواالنسانیة تتعد
تعریفھا ، اذن ان البعض ینظر إلیھا من خالل الوسط العلمي ویعتبرھا التوسط، ومن وجھة نظر اخرى 

القابلیة للتغیر إلى األحسن واألفضل من خالل "رون الیھا بكونھاھي الحل األیسر،وعدد من الباحثین ینظ
Nadkarni(من وجھة نظر وقد عرفت المرونة ) . 2: 2010االحمدي ، " (تقبل اآلخرین وأفكارھم

&Herrmann ( قدرة المنظمة على االستجابة للتغیرات التي تحدث في بیئتھا الخارجیة بالوقت "بانھا
العابدي ، " (لضمان استمرارھا في العمل وعدم التراجع بالمقارنة مع المنافسین لھاالمناسب والتكییف معھا

قدرة المنظمة على االستجابة "وبذات االتجاه تقریبا عرفت المرونة االستراتیجیة بانھا ).105: 2012
خرون ، الیاسري وا"(لكافة المستجدات غیر المتوقعة في بیئتھا الداخلیة والخارجیة التي تعمل ضمنھا
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قدرة المنظمة : " ، وعلى وفق مدخل المسؤولیة االجتماعیة عرفت المرونة االستراتیجیة بانھا )5: 2014
على االستجابة السریعة لكافة المستجدات ذات العالقة بمسؤولیتھا االجتماعیة اتجاه كافة االطراف ذات 

Combe(العالقة بانشطتھا  & Greeniey , المرونة االستراتیجیة ویمكن تعریف، ) 1: 2003
المرونة التي تتمتع بھا المنظمة والتي تبرز من خالل : " كتعریف اجرائي الغراض البحث الحالي بانھا 

المھارات التي تمتلكھا واالنشطة التي تمارسھا والتي یمكن ان توظفھا في ترشید قراراتھا االستراتیجیة 
ستمرارھا بالعمل في ظل البیئة الخاصة بھا الداخلیة وبالتالي من الممكن ان ینعكس ذلك في بقاءھا وا

العابدي ، (وھناك خمسة جوانب تتمتع بھا المرونة االستراتیجیة والتي یمكن تحدیدھا باالتي . والخارجیة 
2012 :106) (Radomska , 2015 : 19 :(

.وخدماتھا الى زبائنھا وتتجلى في قدرة المنظمة في السیطرة على عملیة تقدیم منتجاتھا :النطاق .1
.وتبرز في قدرة المنظمة في التحكم بكمیة االنتاج من خالل المرونة في انشطتھا ومواردھا :المقیاس .2
.ویمكن قیاس ذلك من خالل السرعة في تسلیم المنظمة منتجاتھا الى زبائھا :التسلیم .3
لممكن ان تحدث في السوق التي تعمل أي قدرة المنظمة في االستجابة لكافة التغییرات التي من ا:المنتج .4

.ضمنھ
وتبرز في االستجابة لكافة المستجدات التكنولوجیة التي تحدث في الصناعة التي تعمل ضمنھا :العملیة .5

.المنظمة

مداخل المرونة االستراتیجیة: ب 
یجیة ، اذ ركز بعضھا ھناك العدید من المداخل في ادبیات االدارة االستراتیجیة التي تناولت المرونة االسترات

الذي یركز على عملیات ) مدخل االنتاج(على عملیات االنتاج التي تنفذھا المنظمة ویسمى ھذا المدخل 
التصنیع التي تنفذھا المنظمة في سبیل تحویل مدخالتھا الى مخرجات ، وھنا تبرز أھمیة المرونة 

امل البیئة الداخلیة والخارجیة وبالتالي ضمان االستراتیجیة في التغلب على كافة المشكالت ذات العالقة بعو
Burgess at el(عدم حصول أي انحراف لعملیات التصنیع عن المخطط لھ  , 2011 : ، وھناك ) 2

الذي یعكس عملیات التغییر التي تحدث في ھیكل المنظمة ومستویاتھا ) مدخل التغییر(مدخل اخر یسمى 
تفرضھا البیئة المحیطة بالمنظمة خاصة ان البیئة المعاصرة التي التنظیمیة نتیجة التھدیدات والفرص التي 

تعمل ضمنھا المنظمة ھي بیئة عدم تاكد فمن الضروري ان تتمتع المنظمة بالمرونة االستراتیجیة الكافیة 
لمواكبة تلك التغییرات بالشكل الذي یساعدھا على البقاء واالستمرار في العمل وتحقیق األھداف التي تسعى 

Saari(ھ الی , 2002 : اذ ) مدخل المناورات االستراتیجیة (، ومن مداخل المرونة االستراتیجیة ) 115
یجمع ھذا المدخل بین اربعة انماط للمناورات االستراتیجیة التي تعتمدھا المنظمة في عملیاتھا وھي 

)11-2014:6الیاسري واخرون ، (مناورات المباداة االستشعاریة والوقائیة والتصحیحیة 

ابعاد المرونة االستراتیجیة: جـ 
سیتم في ھذه الفقرة مناقشة اھم ابعاد المرونة االستراتیجیة التي یتم دراستھا في ھذا البحث وبقدر تعلق 
االمر بأھدافھ ، اذ تشكل مرونة المھارات ابرز ابعاد المرونة االستراتیجیة اذ تشیر الى امتالك العاملین في 
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الالزمة لالستجابة لكافة المستجدات والمتطلبات المستقبلیة التي تحتاجھا المنظمة لتنفیذ المنظمة المقدرات
Combe(عملیاتھا المختلفة بالسھولة وباقصى سرعة ممكنة  & Greeniey , كما یؤكد. ) 4: 2003

)Yannopoulos , 2011 : تي على أھمیة مرونة االنشطة كاحد ابعاد المرونة االستراتیجیة وال) 6-8
تبرز في قدرة المنظمة على تكییف انشطھا عبر مستویاتھا التنظیمیة المختلفة لتواكب التغییرات التي 
تفرضھا علیھا بیئھا الخارجیة والداخلیة ، وبالتالي ضمان المحافظة على موقعھا التنافسي واستمرارھا في 

) .123-116: 2012العابدي ، (العمل 

خصصت ھذه الفقرة لغرض التعرف على مفھوم القرارات االستراتیجیة : جیة القرارات االستراتی: ثانیًا 
واھم خصائصھا والعوامل المؤثرة فیھا ، فضًال عن محاولة الباحث عرض اھم خطوات اتخاذ القرارات 

:االستراتیجیة وكما في الفقرات االتیة 

مفھوم القرارات االستراتیجیة: اوال 
االستراتیجي احدى المسؤولیات الرئیسة التي تقع على عاتق االدارة العلیا ، تشكل عملیة اتخاذ القرار 

لكونھا تشكل جزا ال یتجزأ من عملیة استغالل الفرص وتفادي التھدیدات التي تفرضھا البیئة المحیطة 
، لذا فقد عرفت ) 53: 2011قاسم ، (بالمنظمة من خالل المقارنة بین البدائل المعروضة امامھا  

تلك العملیة التي تحدد االتجاه العام للمنظمة من خالل قدرتھا على التبؤء "ارات االستراتیجیة بانھا القر
Asaari&Razak" (بكافة المستجدات التي تحدث في البیئة المحیطة بالمنظمة , 2007 : ، وقد اتفق )1

Daft(معھ  , 2001 : ركز على مستقبل من خالل تاكید بان تاثیر القرارات االستراتیجیة ی) 428
المنظمة ونجاحھا في ظل بیئتھا ، لذا ركز وبشكل مباشر على فاعلیتھا وكفاءتھا لتعزیز قدرتھا على تحقیق 

،وبذات االتجاه تقریبا اكد كل ) 102: 2011السامرائي ، (األھداف التي تسعى الى بلوغھا المنظمة  
)Jouch & Gluck (صول إلى األھداف النھائیة للمنظمة من خالل بان القرار االستراتیجي یتمثل في الو

التركیز على المنتجات واالسواق التي تتعامل معھا المنظمة ، فضًال عن التركیز على البرامج واالجراءات 
) Hellrigel & Slocun(إما ). 38: 2004الدوري ، (والسیاسات المعتمده في تنفیذ استراتیجیتھا 

عملیة بناء قوة مضافة للمنظمة من خالل تشخیص القوة الكامنة لدى " ھيفیرى أن القرارات االستراتیجیة 
العاملین لدیھا وتوظیفھا في تشكل فرق عمل للعمل على تحقیق أھداف المنظمة في ظل الطروف التنافسیة 

وعلیھ یمكن تعریف القرارات االستراتیجیة كتعریف ) .26: 2008محسن ، "(التي تعمل ضمنھا

عبارة عن عملیة متعددة الخطوات تبدأ بتشخیص المشكلة للتعرف "البحث الحالي بانھاافتراضي الغراض
على اسبابھا واثارھا بالنسبة للمنظمة ثم البحث عن البدائل المالئمة لحل ھذه المشكلة وبعدھا تاتي عملیة 

ثلة باختیار البدیل تقییم البدائل للتعرف على ایجابیات وسلبیات كل بعدھا ثم تاتي المرحلة االخیر والمتم
) :2(، وكما موضحة في الشكل "االفضل وبالتالي تنفیذ عملیات المنظمة اعتمادًا علیھ
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خصائص القرارات االستراتیجیة  : ب 
على عكس العدید من القرارات فأن القرارات االستراتیجیة تتعلق بالمستقبل البعید للمنظمة وھناك بعض 

: الصفات والتي تمیزھا عن القرارات اإلداریة ، ویمكن تحدید ابرز ھذه الخصائص باالتي  
سابقة لتتبعھا حیث إن القرارات االستراتیجیة قرارات غیر إعتیادیة وبصورة رئیسیة ولیس لھا: نادرة .1

wheelen(و نادرة الحدوث ، أي انھا بعیدة كل البعد عن الروتین  & hunger , 2010 : 73 .(
القرارات االستراتیجیة تلتزم بمصادر كبیرة و تتطلب التزام كافة العاملین في مختلف : شاملة .2

).31: 2008محسن ، (المستویات 
د من القرارات الى المستویات األدنى وكذلك تصنع القرارات االستراتیجیة تصنع العدی: موجھھ .3

، أي انھ تحددي االتجاه العام التي سوف قرارات االستراتیجیة لألعمال المستقبلیة من خالل المنظمة
pitts(تتبعھ المنظمة في المستقبل & lei , 1996 : 7. (

العوامل المؤثرة في القرارات االستراتجیة : جـ 
عوامل التي من شانھا التاثیر في عملیة اتخاذ القرارات االستراتیجیة ، فقد اتفق عدد من ھناك العدید من ال

الباحثین بان عوامل البیئة الخارجیة تؤثر بشكل غیر مباشر في عملیة اتخاذ القرارات االستراتیجیة والتي 
الحكومة باالضافة الى تبرز من خالل الجانب االقتصادي السائد في البلد والسیاسة العامة التي تعتمدھا 

العوامل الثقافیة السائدة في ذلك المجتمع مثل الدیانھ والحضارة واللغة ، كما تشكل العوامل التكنولوجیة 

مشكلة 
(للتعامل مع 

تحليل ، 

)حكمة ، منهج

تقييمها

:اعداد الباحث باالستناد الى افكار : المصدر 
دراسة تطبیقیة في : القرار االستراتیجي وعالقتھا باالداء مداخل صناعة ) 2012(الغالبي ، ظاھر محسن منصور 

.82، ص 8، المجلد ، 29منظمات عراقیة ، مجلة العلوم االقتصادیة ، العدد 
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احدى عوامل البیئة الخارجیة ذات التاثیر االكثر أھمیة في التاثیر على طبیعة القرارات االستراتیجیة التي 
Dragnic(تتخدھا المنظمة  , 2014 : ومن وجھة نظر اخرى تمثل العوامل االنسانیة . )127-129

والسلوكیة واحدة من اھم العوامل المؤثرة في عملیة اتخاذ القرارات االستراتیجیة والتي تبرز في مدى 
مالءمة القرار االستراتیجي للعادات والتقالید واالعراف السائدة في المنظمة والمجتمع ومدى تقبلھم لھا 

ھا باالضافة الى نمط تعامل مداخل التفكیر التي یعتمدھا المدیرین في التعامل المشكلة ورغبتھم في تنفیذ
، واخیرًا فان عوامل البیئة الداخلیة التي تعمل ضمنھا المنظمة تشكل ھي ) 48-47: 2004الدوري ، (

ه العوامل ھي االخرى واحد من العوامل المھمة في التاثیر على قرارتھا االستراتیحیة ومن ابرز مالمح ھذ
حجم المنظمة وھیكلھا التنظیمي وثقافة السائدة فیھا باالضافة الى الموارد المالیة التي تمتلكھا ومواردھا 

وطبیعة التكنولوجیة التي تعتمدھا في عملیاتھا ، واھم األھداف التي تسعى الى ودافعیتھم في العمل البشریة 
Dragnic(تحقیقھا  , 2014 : 124-125.(

مراحل إتخاذ القرارات االستراتیجیة: د 
تشیر مراحل اتخاذ القرارات االستراتیجیة الى الطرق او المداخل او الخطوات التي من الممكن ان تعتمدھا 
المنظمة في عملیة اتخاذ القرارات التي تبدأ بعملیة تحدید المشكلة التي من الممكن ان تساعد المنظمة على 

ھدیدیات التي تواجھھا في البیئة التي تعمل ضمنھا ، وبالتالي البقاء واالستمرار استغالل الفرص او تفادي الت
في العمل وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثانیة التي تتجلى في تحدید اھم البدائل التي تساعد المنظمة على استغالل 

Andersen(فرصھا بافضل شكل ممكن وتقلیل اثار التھدیدات التي تواجھھا في العمل  , 2001 : 104-
، وبعد االنتھاء من تحدید البدائل تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل اتخاذ القرارات االستراتیجیة وھي ) 105

مرحلة تقییم البدائل والتي یتم من خاللھا دراسة ایجابیات وسلبیات ومقارنة معھا بعضھا لتبدأ المرحلة 
,paprika( یتالئم مع أستراتیجیة المنظمة وأھدافھا الرابعة والتي یتم فیھا اختیار البدیل االفضل والذي 

2006 : ، وبعد اختیار البدیل االفضل تبدا مرحلة نفیذ القرار االستراتیجي بتھیئة كافة مستلزمات ) 6-8
الالزمة لضمان تنفیذ واخیرا تاتي المرحلة التقییم وھي المرحلة االخیرة في اتخاذ القرارات االستراتیجیة 

حقیق النتائج المطلوبة والمتضمنة اما حل المشكلة او استغالل الفرصة ولمعالجة اي خلل من للتاكد من ت
). 122–119: 2010سعد ، (الممكن ان یعیق ھذه العملیة مستقبًال 

العالقة بین المرونة االستراتیجیة والقرارات االستراتیجیة : ثالثًا 
المنظمة على تقسیم مسؤولیة عملیة صنع القرار لكونھا تساعد المرونة االستراتیجیة متخذي القرار في

تحدید المشكلة ، تولید البدائل ، تقییم البدائل ، اختیار البدیل ، تنفیذ البدیل ، ( تتضمن عدد من المراحل 
بین المستویات االداریة المختلفة داخل المنظمة وبالتالي فان ھذا االجراء یساعد على تقلیل ) التقییم 
ة حصول الخطا في عملیة اتخاذ القرارات االستراتیجیة في ظل التغییرات التكنولوجیة والسوقیة احتمالی

Bourgeois(التي تشھدھا البیئة المعاصرة  & Eisenhardt , 1988 : ، وبذات االتجاه ) 816
Sharfman(تقریبًا اكد  & Dean , 1997 : ة بان المرونة االستراتیجیة تؤثر في قدرة المنظم) 191

،  ومن وجھة ) التاكد ، المخاطرة ، عدم التاكد(على تحقیق التكییف التنظیمي في حاالت البیئة المختلفة 
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نظر اخرى تعزز المرونة االستراتیجیة قدرة المنظمة على توجیھ واستغالل الموارد المتاحة لدیھا بشكل 
Sanchez(افضل في عملیاتھا المتنوعة ومنھا اتخاذ القرارات االستراتیجیة  , 1995 : ، كما ) 135

تساعد المرونة االستراتیجیة على توثیق العالقة بین المعرفة والمقدرات التي یتمتع بھا متخذي القرار مع 
طرق التفكیر والتحلیل التي من الممكن اعتمادھا في اختیار البدیل االفضل الستغالل الفرص ومعالجة 

Combe(یئة التي تعمل ضمنھا التھدیدات التي تواجھھا المنظمة في ظل الب & Greenley , 2003 :
، ومن خالل ما تقدم تبین دور المرونة االستراتیجیة لمنظمات األعمال في ترشید قراراتھا ) 1

االستراتیجیة في البیئة المعاصرة ، وبناًء على ذلك تم صیاغة الفرضیات الرئیسة والفرعیة التي تضمنھا 
.البحث الحالي 

المبحث الثالث 
الجانب التطبیقي

خصص ھذا المبحث للتعرف على واقع المتغیرات المبحوثة واھمیتھا من خالل اجابات افراد العینة 
المبحوثة فضال عن تحدید طبیعة العالقة والتاثیر بین المتغیرات الرئیسة والفرعیة للبحث لیتسنى لنا اختبار 

: بحث ، وكما في الفقرات االتیة الفرضیات االساسیة التي انطلق منھا ال

تشخیص واقع متغیر المرونة االستراتیجیة واھمیتھ: اوال 
یوضح مستوى ) 3(والجدول " مرونة المھارات ، مرونة األنشطة : " قیس ھذا المتغیر من خالل بعدین 

:اجابات افراد العینة المبحوثة عن فقرات ھذا المتغیر 

العینة المبحوثة عن متغیر المرونة االستراتیجیة وابعادهمستوى اجابات افراد) 3(جدول 

االنحراف الوسط الحسابيالفقراتت
المعیاري

معامل 
االختالف

مرونة المھارات

تستطیع االدارة العلیا انجاز مجموعة واسعة 1
4.520.680.15.من الوظائف المتاحة

تعمل االدارة العلیا على مداورة العاملین بین 2
4.190.870.21.الوظائف

تتمكن االدارة العلیا من تكییف العاملین 3
4.520.680.15.للوظائف الجدیدة بسرعة وكفاءة

تمتلك االدارة العلیا ما یكفي من التنوع 4
4.450.770.17.المھاري لتلبیة متطلبات بیئة العمل المتغیرة

4.420.760.17تستطیع االدارة العلیا تلبیة تباین الطلب على 5
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المھارات عن طریق إعادة تدریب العاملین 
.الحالیین

6
تمتلك االدارة العلیا ما یكفي من قدرات التعلم 
التي تؤھلھم على رفع مستوى مھاراتھم من 

.خالل تعلم مھارات جدیدة
4.350.430.10

4.40.690.16المھاراتاجمالي بعد مرونة 
مرونة األنشطة

تساعد المرونة في انشطة االدارة العلیا على 7
4.420.760.17.التكیف مع المتطلبات المتغیرة للبیئة

تعمل االدارة العلیا على تعدیل انظمتھا 8
3.840.900.23.لمواكبة بیئة العمل المتغیرة

بسرعة مع تصمم انشطة االدارة العلیا لتتكیف 9
4.230.880.21.التغیرات في ظروف األعمال

تمكن التغیرات في انشطة االدارة العیا للحفاظ 10
4.130.850.20.على الموقف التنافسي في بیئة العمل

تتكیف انشطة االدارة العلیا بشكل الفت للنظر 11
4.350.750.17. األعمال المتغیرة) مشاھد(مع سیناریوھات 

4.20.680.15اجمالي بعد مرونة األنشطة
4.30.230.05اجمالي متغیر المرونة االستراتیجیة

) 6(ان بعد مرونة المھارات تم قیاسھ من خالل ) 3(نالحظ من خالل الجدول : مرونة المھارات .1
قیمة وھي اعلى من) 4.4(فقرات ، وقد بلغت قیمة الوسط الحسابي إلجمالي ھذا البعد التي بلغت 

وھذه النتیجة توكد وجود ) 0.69(، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(الوسط الفرضي البالغھ 
انسجام مقبول بین اجابات افراد العینة المبحوثة وبالتالي فقد جاءت متسقة مع قیمة معامل اختالف 

بحوثة على امتالك، وھذه النتائج تعكس وبداللھ واضحة تاكید معظم افراد العینة الم) 0.16(البالغ 
االدارة العلیا في منظمتھم المرونة الكافیة لتطویر مھاراتھا ومھارات العاملین لدیھا بالشكل الذي 
یساعدھا على التكییف المستمر مع التغییرات المحیطة بالمنظمة ، كما ان قیمة الوسط الحسابي لفقرات 

.الحسابي الفرضي بعد المرونة االستراتیجیة كافة كانت اعلى من قیمة الوسط
فقرات ، وقد بلغت ) 5(ان بعد مرونة األنشطة قًیس من خالل ) 3(یتبین من الجدول :مرونة األنشطة .2

وھي اعلى من قیمة الوسط ) 4.2(قیمة الوسط الحسابي إلجمالي بعد مرونة األنشطة التي بلغت 5
النتیجة تعكس وجود انساج جید وھذه ) 0.68(، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ ) 3(الفرضي البالغھ 

، وھذه ) 0.15(بین اجابات افراد العینة المبحوثة لفقرات ھذا البعد كما بلغت قیمة معامل اختالف 
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النتائج تعكس وبداللھ واضحة ان معظم انشطة المنظمة المبحوثة تتسم بمرونة عالیة لتكییف مع كافة 
، كما ان قیمة الوسط الحسابي لفقرات بعد مرونة المستجدات التي تقدمھا البیئة المحیطة بالمنظمة 

.األنشطة كافة كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 

، اذ بلغت قیمة الوسط ) 3(ولتحدید األھمیة االجمالیة لمتغیر المرونة االستراتیجیة یمكن الرجوع للجدول 
، ) 3(وسط الحسابي الفرضي البالغة وھي ایضا اعلى من قیمة ال) 4.3(الحسابي الجمالي ھذا المتغیر 

، وبالتالي فان ھذه النتائج تعكس تاكید معظم افراد ) 0.05(ومعامل اختالف ) 0.23(وبانحراف معیاري 
العینة المبحوثة على االدارة العلیا في المنظمة المبحوثة تتمتع بالمرونة االستراتیجیة الكافیة لتغییر انشطتھا 

لمواجھة كافة المستجدات التي من الممكن ان تؤثر علیھا في ظل البیئة التي ومكونات بیئتھا التنظیمیة
.تعمل ضمنھا 

تشخیص واقع متغیر القرارات االستراتیجیة وأھمیتھ: ثانیًا 
تحدید المشكلة ، تولید البدائل ، تقییم البدائل ، اختیار البدائل : "قیس ھذا المتغیر من خالل اربعة ابعاد وھي 

:یوضح مستوى اجابات افراد العینة المبحوثة عن فقرات ھذا المتغیر) 4(والجدول" 

مستوى اجابات افراد العینة المبحوثة عن متغیر القرارات االستراتیجیة وابعاده) 4(جدول 

الوسط الفقراتت
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معامل 
االختالف

تحدید المشكلة

12
وتتم تتم المناقشة مع اآلخرین بكثرة

االستفاده من خبراتھم في تشخیص المشكالت 
.في العمل

4.480.720.16

عادة ما تـُتخذ القرارات االستراتیجیة دون 13
4.191.050.25.القیام بتحدید جوانب المشكلة بّدقة

14
على الدوام تستخدم اإلدارات األسالیب 
اإلحصائیة والریاضیة للوصول إلى المشكلة 

.المحددة
3.840.900.23

15
السعي لتناول حاالت الغموض والالتأكد في 

سریع تحدید المشكلة التي تحتاج لقرار
.وجرئ

4.520.680.15

4.260.830.2اجمالي بعد تحدید المشكلة
تولید البدائل
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16
یوجد في منظمتنا طریقة ممیزة في طرح 
البدائل الكثیرة في حالة صناعة قرار 

.إستراتیجي
4.230.670.16

یحرص المدراء في منظمتنا على صناعة 17
4.190.520.12.بدائل تحمل في طیاتھا الّدقة العالیة

18
الیصرف وقتًا كبیرًا والیبذل جھدًا مضاعفًا في 
رسم البدائل المختلفة للقرار اإلستراتیجي 

.المطلوب إتخاذه
4.420.760.17

19
األحیان التوجد ضرورات في كثیر من 

إلستخدام نماذج ریاضیة في صیاغة البدائل 
.للقرارات االستراتیجیة في ھذه المنظمة

4.230.880.21

4.270.700.17اجمالي بعد تولید البدائل
تقییم البدائل

20
للمنظمة لوحده في تقویم تنفرد االدارة العلیا

البدائل والحلول للمشكالت التي تواجھنا 
بالعمل

4.350.750.17

تعتـمد المعاییر واألسالیب الكمیة عادة في 21
4.100.750.18.تقویم البدائل للقرارات االستراتیجیة

22
تعتمد البرامج الحاسوبیة العادیة والمتقدمة 
في تقییم ووزن بدائل الحلول للقرارات 

.االستراتیجیة
3.580.990.28

23
وأھدافھا تؤخذ عادة بالحسبان رسالة المنظمة 

وقیمھا والقدرات الجوھریة في التنفیذ عند 
.تقویم البدائل للقرار اإلستراتیجي

3.841.130.29

3.970.910.23اجمالي بعد تقییم البدائل
اختیار البدیل

24
ُیراعى في إختیار البدیل المناسب ألي قرار 
إستراتیجي دراسة اإلیجابیات والسلبیات لكل 

.بدیل
4.260.680.16

25
توجد مشاركات واسعة لكل اإلدارات في 
الھیكل التنظیمي بھدف الرسو على إختیار 

.البدیل األفضل
4.030.910.23
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26
عادًة مایكون الحكم على إختیار البـدیل 
األفضل بأسـلوب سـھل وال یستغرق الوقت 

.الكثیر
4.320.830.19

27
یستخدم متخذ القرارات األسالیب الكّمیة 
وبحوث العملیات في إختیار البدیل الصحیح 

.لمواجھة المشكلة
3.780.570.15

4.10.750.18اجمالي بعد اختیار البدیل
4.150.800.20اجمالي متغیر القرارات االستراتیجیة

فقرات ، وقد بلغت ) 4(ان بعد تحدید المشكلة قًیس من خالل ) 4(یتضح من الجدول :تحدید المشكلة .1
) 3(وھي اعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ ) 4.26(النسبة المئویة قیمة الوسط الحسابي لھذا البعد

وھذه النتیجة تشیر الى وجود انسجام جید بین اجابات افراد ) 0.83(، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ 
، وھذه النتائج تشیر الى )0.2(العینة المبحوثة وكما یؤكد ھذه النتیجة ھي قیمة معامل اختالف البالغة 

قیام االدارة في المنظمة المبحوثة بدراسات المشكلة من كافة الجوانب وباالعتماد على مبدا المشاركة 
وتبادل االفكار واالراء مع االفراد ذوي العالقة واالختصاص وباستخدام االسالیب الریاضیة 

د تحدید المشكلة كانت اعلى من قیمة واإلحصائیة ، كما ان قیمة الوسط الحسابي لجمیع فقرات بع
.الوسط الحسابي الفرضي 

فقرات ، وقد بلغت ) 4(ان بعد تولید البدائل تم قیاسھ من خالل ) 4(یتبین من الجدول :تولید البدائل .2
، ) 3(وھي اعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ ) 4.27(قیمة الوسط الحسابي إلجمالي ھذا البعد 

والذي یؤكد وجود انسجام جید بین اجابات افراد العینة ) 0.70(لغت قیمتھ وبانحراف معیاري ب
، وھذه النتائج تعكس وبداللھ واضحة قیام المنظمة ) 0.17(المبحوثة وبقیمة معامل اختالف بالغ 

المبحوثة باعتماد طرق متمیزة في عملیة تولید البدائل التي من الممكن استخدامھا في معالجة المشكالت 
تواجھھا في العمل ، كما ان قیمة الوسط الحسابي لجمیع فقرات بعد تولید البدائل كانت اعلى من التي 

.قیمة الوسط الحسابي الفرضي 
فقرات ، وقد بلغت قیمة ) 4(ان بعد تقییم البدائل قًیس من خالل ) 4(یتضح من الجدول :تقییم البدائل .3

، وبانحراف ) 3(ى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ وھي اعل) 3.97(الوسط الحسابي لبعد تقییم البدائل
والذي یعكس وجود انسجام مقبول بین اجابات افراد العینة المبحوثة ) 0.91(معیاري بلغت قیمتھ 

، وھذه النتائج تشیر الى اعتماد االدارة العلیا في المنظمة على ) 0.23(وبقیمة معامل اختالف بالغ 
تقییم البدائل المطروحة للوقوف على ایجابیات وسلبیات كل بدیل مجموعة من االوزان والمعاییر في

وبالتالي اختیار البدیل االفضل ، كما ان قیمة الوسط الحسابي لجمیعفقرات بعد تقییم البدائل كانت اعلى 
.من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 

فقرات ، وقد بلغت ) 4(خالل ان بعد اختیار البدیل تم قیاسھ من ) 4(یتبین من الجدول :اختیار البدیل .4
، ) 3(وھي اعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغھ ) 4.1(ویمة الوسط الحسابي إلجمالي ھذا البعد 
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وھذه النتیجة تشیر وبداللة واضحة وجود انسجام جید جدًا بین ) 0.75(وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ 
، وھذه النتائج تؤكد على اعتماد )0.18(الف اجابات افراد العینة المبحوثة كما بلغت قیمة معامل اخت

المنظمة اسالیب كفؤء في عملیة اختیار البدیل المناسب وباالعتماد على الخطوات السابقة ، كما ان قیمة 
.الوسط الحسابي لجمیع فقرات بعد اختیار البدیل كانت اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي 

، اذ بلغت قیمة الوسط ) 4(القرارات االستراتیجیة یمكن الرجوع للجدول ولتحدید األھمیة االجمالیة لمتغیر 
وھي ایضا اعلى من قیمة الوسط الحسابي الفرضي ، وبانحراف ) 4.15(الحسابي الجمالي ھذا المتغیر 

، وبالتالي فان ھذه النتائج تشیر وبداللھ واضحة الى قدرة ) 0.20(ومعامل اختالف ) 0.80(معیاري 
.لیا في المنظمة المبحوثة على اتخاذ قراراتھا االستراتیجیة بالكفاءة والفاعلیة المطلوبة االدارة الع

تحلیل عالقات االرتباط بین المرونة االستراتیجیة والقرارات االستراتیجیة: ثالثا 
ي قیم معامل االرتباطات بین المتغیر االستجابي القرارات االستراتیجیة وابعادھا ف) 5(یوضح الجدول 

، وبین " تحدید المشكلة ، تولید البدائل ، تقییم البدائل ، اختیار البدیل : "المستوى االفقي والمتضمنة 
، " مرونة المھارات ، مرونة األنشطة" المتغیر التفسیري المرونة االستراتیجیة وأبعادھا المتضمنة كل من 

:لھذه النتائج والتي تمثل المستوى العامودي من الجدول، وفیما یأتي تفصیًال
عالقات االرتباط بین المرونة االستراتیجیة وابعادھا والقرارات االستراتیجیة وابعادھا) 5(جدول 

القرارات 
االستراتیجیة

المرونة االستراتیجیة

تحدید 
المشكلة

تولید 
البدائل

تقییم 
البدائل

اختیار 
البدیل

اجمالي القرارات 
االستراتیجیة

المعنویةالعالقات 

األھمیة العدد
النسبیة

%6100*0.42*0.48*0.45**0.42**0.37مرونة المھارات 
%6100*0.38*0.59*0.26*0.51**0.57مرونة األنشطة

اجمالي المرونة 
%6100**0.51*0.37*0.38**0.29**0.59االستراتیجیة

العالقات 
المعنویة

3333318العدد
األھمیة 
%100%100%100%100%100%100النسبیة

0.05االرتباط ذات داللة منعویة عند مستوى * 
0.01االرتباط ذات داللھ معنویة عند مستوى ** 

یتبین من : تحلیل عالقة االرتباط بین بعد مرونة المھارات ومتغیر القرارات االستراتیجیة وابعادھا .1
ان قیم معامالت االرتباط بین بعد مرونة المھارات وابعاد القرارات االستراتیجیة ) 5(الجدول 

على التوالي ، وھي جمیعھا عالقات موجبة وذات * ) 0.48، * 0.45، ** 0.42، ** 0.37(بلغت
ات وبعد ، وقد كانت العالقة بین بعد مرونة المھار) 0.1(، ) 0.05(داللھ إحصائیة عند مستوى 
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اختیار البدیل اقوى عالقة ارتباط ، في حین كانت العالقة بین بعد مرونة المھارات وبعد تحدید المشكلة 
كما بلغت قیمة معامل االرتباط بین بعد مرونة المھارات واجمالي متغیر القرارات . اضعف العالقات 

، وعلیھ تؤكد ) 0.05(ستوى وھي عالقة موجبة وذات داللھ إحصائیة عند م*) 0.42(االستراتیجیة 
ھذه النتائج أھمیة مرونة المھارات في ترشید القرارات االستراتیجیة سواء كان ذلك في مرحلة تحدید 
المشكلة او تولید البدائل او تقییم البدائل او اختیار البدیل االفضل، وبناًء على ھذه النتائج فان ھناك 

وجود عالقة ارتباط ذات داللھ : "والتي نصت على مبررا لقبول الفرضیة الفرعیة االولى للبحث
" .معنویة من الناحیة اإلحصائیة بین مرونة المھارات والقرارات االستراتیجیة

یتضح من : تحلیل عالقة االرتباط بین بعد مرونة األنشطة ومتغیر القرارات االستراتیجیة وابعادھا .2
نة األنشطة وابعاد القرارات االستراتیجیة ان قیم معامالت االرتباط بین بعد مرو) 5(الجدول 

على التوالي ، وھي جمیعھا عالقات موجبة وذات *) 0.59، * 0.26، * 0.51، ** 0.57(بلغت
، وقد حقق بعد مرونة األنشطة اقوى عالقة ارتباط مع ) 0.1(، ) 0.05(داللھ إحصائیة عند مستوى 

. مرونة األنشطة وبعد تقییم البدائل اضعف العالقات بعد اختیار البدیل ، في حین كانت العالقة بین بعد 
كما بلغت قیمة معامل االرتباط بین بعد مرونة األنشطة واجمالي متغیر القرارات االستراتیجیة 

، وعلیھ تعكس ھذه النتائج ) 0.05(وھي عالقة موجبة وذات داللھ إحصائیة عند مستوى *) 0.38(
ترشید القرارات االستراتیجیة لدى العینة المبحوثة وعلیھ فان وبداللھ واضحة أھمیة مرونة األنشطة ب

وجود عالقة ارتباط ذات داللھ : " ھناك مبرر لقبول الفرضیة الفرعیة الثانیة للبحث والتي اشارت الى 
".معنویة من الناحیة اإلحصائیة بین مرونة األنشطة والقرارات االستراتیجیة

االرتباط بین اجمالي متغیر المرونة االستراتیجیة ومتغیر القرارات ان قیمة معامل) 5(یتضح من الجدول 
، وعلى مستوى ) 0.1(وھي عالقة موجبة وذات داللة معنویة عند مستوى **) 0.51(االستراتیجیة بلغت 

عالقة ارتباط ذات داللھ معنویة مع متغیر ) 15(االبعاد الفرعیة لمتغیر المرونة االستراتیجیة فقد حققت 
من اجمالي عالقات االرتباط ، وھذه النتائج %) 100(رات االستراتیجیة وابعاده، اي ما یعادل نسبة القرا

تشیر وبداللھ واضحة أھمیة المرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات االستراتیجیة في المنظمة المبحوثة 
وجود عالقة ارتباط : "ت على ، كما ان ھذه النتائج تسمح بقبول الفرضیة الرئیسة االولى للبحث التي نص

".ذات داللھ معنویة من الناحیة اإلحصائیة بین المرونة االستراتیجیة والقرارات االستراتیجیة
تحلیل اثر المرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات االستراتیجیة: رابعا 

من خالل أبعاده االثنین " يالمتغیر التفسیر"نتائج تحلیل تاثیر المرونة االستراتیجیة ) 6(یوضح الجدول 
وذلك باستخدام أسلوب االنحدار الخطي البسیط " المتغیر االستجابي"في ترشید القرارات االستراتیجیة 

:وكانت النتائج كاألتي
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تاثیر المرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات االستراتیجیة) 6(جدول 

aBRاالتصاالت التنظیمیة 2Fمستوى المعنویة

یوجد تاثیر1.240.470.1812.270.001مرونة المھارات
یوجد تاثیر1.370.290.147.310.05مرونة األنشطة

یوجد تاثیر1.190.370.269.570.05اجمالي المرونة االستراتیجیة
F 4.17=0.05الجدولیة بمستوى داللةF 7.56=0.01الجدولیة بمستوى داللةn=76

(f)قیمةأن) 6(یتضح من الجدول : في ترشید القرارات االستراتیجیةمرونة المھاراتتحلیل تاثیر .1
) 0.01(بمستوى معنویة ) 7.56(اعلى من قیمتھا الجدولیة البالغة ، وھي ) 12.27(بلغت المحسوبة 

القرارات ابي االستجفي المتغیر " مرونة المھارات"لبعد ، وھذا یؤكد وجود تأثیر %) 99(وبحدود ثقة 
وھذا یعني أن ھناك ) =1.24a(مالحظة قیمة الثابت ومن خالل الجدول نفسھ یمكن ،االستراتیجیة

اما ،تساوي صفرامرونة المھاراتحتى وأن كانت ) 1.24(مقداره للقرارات االستراتیجیةوجودًا
دي الى تغییر في سیؤمرونة المھاراتفھي تعني أن تغیرًا مقداره وحدة واحدة في ) =0.47B(قیمة 

الذي ُیعد مقیاسًا وصفیًا یستخدم )R2(أما قیمة معامل التحدید، %) 47(القرارات االستراتیجیة مقداره 
في تفسیر مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدیر القیم ، وتمثل نسبة االنخفاض في األخطاء عند استخدام 

من التباین %) 18(تفسر مرونة المھاراتأن وھذا یعني ) 0.18(معادلة االنحدار فقد كان مقدارھا 
ھو تباین ُمفّسر من قبل عوامل لم تدخل أنموذج %) 82(الحاصل في القرارات االستراتیجیة ، وأن 

تؤثر وبدرجة معنویة في مرونة المھاراتوعلیھ وبناًء على النتائج السابقة  یمكن القول بان . االنحدار
نظمة المبحوثة ، وعلیھ فان ھناك مبرر لقبول الفرضیة الفرعیة ترشید القرارات االستراتیجیة في الم

تؤثر مرونة المھارات تاثیر ذات داللھ معنویة من الناحیة : "الثالثة للبحث والتي نصت على 
" .اإلحصائیة في القرارات االستراتیجیة

(f)قیمةأن) 6(یتضح من الجدول : تحلیل تاثیر مرونة األنشطة في ترشید القرارات االستراتیجیة.2
) 0.05(بمستوى معنویة ) 4.17(اعلى من قیمتھا الجدولیة البالغة ، وھي ) 7.31(بلغت المحسوبة 

القرارات االستجابي في المتغیر " مرونة األنشطة"لبعد ، وھذا یؤكد وجود تأثیر %) 95(وبحدود ثقة 
وھذا یعني أن ھناك ) =1.37a(مالحظة قیمة الثابت ومن خالل الجدول نفسھ یمكن ،االستراتیجیة

ً للقرارات االستراتیجیة مقداره  اما ،حتى وأن كانت مرونة األنشطة تساوي صفرا) 1.37(وجودا
فھي تعني أن تغیرًا مقداره وحدة واحدة في مرونة األنشطة سیؤدي الى تغییر في ) =0.29B(قیمة 

وھذا ) 0.14(فقد كان مقدارھا )R2(أما قیمة معامل التحدید، %) 29(القرارات االستراتیجیة مقداره 
%) 86(من التباین الحاصل في القرارات االستراتیجیة، وأن %) 14(یعني أن مرونة األنشطة تفسر 

وعلیھ وبناًء على النتائج السابقة  یمكن القول . ھو تباین ُمفّسر من قبل عوامل لم تدخل أنموذج االنحدار
االستراتیجیة في المنظمة المبحوثة ، ي ترشید القراراتبان مرونة األنشطة تؤثر وبدرجة معنویة ف
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تؤثر مرونة األنشطة تاثیر : "وعلیھ یمكن قبول الفرضیة الفرعیة الرابعة للبحث والتي نصت على 
".ذات داللھ معنویة من الناحیة اإلحصائیة في القرارات االستراتیجیة

المرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات تحدید اثر أجمالي متغیر ) 6(یمكن من خالل الجدول 
وھي اكبر من قیمتھا الجدولیة عند مستوى معنویة ) 9.57(المحسوبة بلغت ) f(االستراتیجیة، نجد ان قیمة 

، وھذه النتائج تؤكد وجود اثر للمرونة االستراتیجیة في ترشید القرارات %) 95(وبحدود ثقة ) 0.05(
وھذا یعني ھناك وجود للقرارات االستراتیجیة بمقدار ) =1.19a(الثابت االستراتیجیة ، كما بلغت قیمة 

اي ان تغییر ) =0.37B(وحتى وان كانت المرونة االستراتیجیة تساوي صفر ، وبلغت قیمة ) 1.19(
، ) 0.37(المرونة االستراتیجیة بمقدار وحدة واحدة سیؤدي الى تغییر في القرارات االستراتیجیة بمقدار 

من التباین الحاصل في القرارات %) 26(، وھذا یعني أن ما مقداره ) 0.26(فقد بلغت ) R2(اما قیمة 
ھو تباین %) 26(الذي دخل األنموذج ، وأن المرونة االستراتیجیةاالستراتیجیة ھو تباین ُمفّسر بفعل 

حققت أثر ذات كما ان عدد نماذج االنحدار التي. ُمفّسر من قبل عوامل اخرى لم تدخل أنموذج االنحدار
، اي ان نسبتھا تساوي )3(نماذج من اصل ) 3(بلغت ) 6(داللة معنویة وكما موضحة في جدول 

وبما ان إجمالي المرونة االستراتیجیة حققت . من اجمالي العالقات التأثیریة ذات الداللة معنویة%) 100(
ض الفرضیة الرئیسة الثانیة للبحث أثر معنوي في ترشید القرارات االستراتیجیة، فأن ھناك مبرر بعدم رف

تؤثر المرونة االستراتیجیة تاثیر ذات داللھ معنویة من الناحیة اإلحصائیة في القرارات : " والتي مفادھا 
".االستراتیجیة

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصیات

االستنتاجات: اوال 
منظمتھم بالمرونة االستراتیجیة الكافیة التي تاكید معظم اجابات افراد العینة المبحوثة على تمتع .1

تساعدھا في اداء المھام والوجبات وفي المستویات كافة ، ویمكن تحدید عدد من االستنتاجات التي تؤكد 
:ھذا االستنتاج باالتي 

 اوضحت نتائج التحلیل تمتع المنظمة بمرونة المھارات للموظفین العاملین لدیھا وبالشكل الذي
على التكییف مع كافة التغییرات والتحدیثات التي تحدث في وظائفھم ، اذ بلغت قیمة الوسط یساعدھم 

.4.4الحسابي الجمالي بعد مرونة المھارات 
 اكدت نتائج التحلیل بان معظم االنشطة التي تمارس داخل المنظمة تتمتع بالمرونة الكافیة لمواكبة

یئة المحیطة ، اذ بلغت قیمة الوسط الحسابي الجمالي كافة المستجدات والتغییرات التي تحدث في الب
.4.3بعد مرونة االنشطة 

تاكید معظم افراد العینة المبحوثة على دقة القرارات االستراتیجیة المتخذة داخل المنظمة ، ویمكن .2
:تحدید عدد من االستنتاجات التي تنبثق من ھذا االستنتاج باالتي 
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رة العلیا في المنظمة المبحوثة تتمتع بالقدرة العالیة على تحدید كافة اوضحت نتائج التحلیل بان االدا
المشاكل التي من الممكن ان تواجھھا في العمل ، اذ بلغت قیمة الوسط الحسابي الجمالي بعد تحدید 

.4.26المشكلة 
ھا من تاكید معظم نتائج التحلیل على قدرة المنظمة المبحوثة في تولید عدد من البدائل التي تمكن

معالجة المشكالت التي تواجھھا في العمل ، اذ بلغت قیمة الوسط الحسابي الجمالي بعد تولید البدائل 
4.27.

 اكدت نتائج التحلیل بان ھناك قدرة عالیة لدى االدارة في المنظمة المبحوثة في تقییم البدائل
قیمة الوسط الحسابي الجمالي المطروحة امامھا للوقوف على ایجابیات وسلبیات كل بدیل ، اذ بلغت 

.3.97بعد تقییم البدائل 
 تبین من خالل نتائج التحلیل بان ھناك دقة في اختیار البدیل االفضل لمعالجة المشكلة التي تم تحدیدھا

من قبل االدارة في المراحل االولى لصنع القرار االستراتیجي اذ بلغت قیمة الوسط الحسابي الجمالي 
4.1ل البدائل بعد اختیار البدی

" یمكن ترشید القرارات االستراتیجیة باستخدام المرونة االستراتیجیة بفاعلیة اعلى من خالل بعد ..3
، الذي حقق عالقات ارتباط موجبة ومعنویة من الناحیة " مرونة المھارات ومرونة االنشطة 

.اإلحصائیة مع متغیر القرارات االستراتیجیة وابعادھا 
ج التحلیل بان المرونة االستراتیجیة تؤثر وبداللھ معنویة في ترشید القرارات تبین من خالل نتائ.4

.االستراتیجیة للموظفین في المنظمة المبحوثة

التوصیات: ثانیا 
ضرورة قیام المنظمة المبحوثة بتحدید اھم المجاالت التي من الممكن ان تستثمر المرونة االستراتیجیة .1

.ترشید قراراتھا االستراتیجیة في ظل البیئة التي تعمل ضمنھا فیھا بالشكل الذي ینعكس على 
ضرورة قیام المنظمة المبحوثة ببناء قاعدة بیانات تعكس اھم مجاالت المرونة االستراتیجیة بالنسبة .2

لالنشطة والموارد التي تمتلكھا خاصة الموارد البشریة وذلك للخصائص النادرة التي تمتاز بھا ھذه 
.بالموارد االخرى التي تمتلكھا المنظمة الموارد مقارنة

ینبغي على المنظمة ان تخصص بعض مواردھا في توجیھ رسالة اعالمیة الى مواردھا البشریة حول .3
.اھم المزایاه التي توفرھا المرونة االستراتیجیة وبشكل خاصة في اطار ترشید قراراتھا االستراتیجیة 

تیجیة لدى المنظمة المبحوثة بالتنسیق بین العاملین وفي تشجیع ممارسات اتخاذ القرارات االسترا.4
.المستویات التنظیمیة كافة بالشكل الذي یتضمن عدم حصول أي تعارض عند تنفیذ تلك القرارات 

السعي لتاسیس وتفعیل حلقات اتصال مع المؤسسات األكادیمیة االخرى سواء في داخل القطر او .5
ل المرونة االستراتیجیة ومدى امكانیة توظیفھا في ترشید خارجھ لمعرفة كل ما ھو جدید في مجا

.القرارات االستراتیجیة
التاكید على ضرورة اعادة تطبیق ھذا البحث في القطاعات االخرى لدراسة مدى امكانیة تعمیم نتائجھ .6

.في البیئة العراقیة 
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The impact of strategic flexibility for business organizations in the
assumption of strategic decisions

Hussen Waleed Hussen*(Asst.Lecturer)

Abstract

This research aims to determine the nature of the strategic flexibility relationship
and its impact on the rationalization of strategic decisions in business
organization. Strategic flexibility forms the basic engine for all the changes that
the organizations can do to adapt to the environment in which it operates.
Besides, the rationalization of the strategic decisions taken by senior
management helps the organization to stay and continue to work through the
exploitation of the opportunities and to avoid threats posed by the surrounding
environment. The problem of the research has indicated that there is  a clear lack
of employment of strategic flexibility to rationalize the strategic decisions of the
organization surveyed. The General Company for Vegetable Oils has selected as
a field of application. The research sample is a simple random one, consisting of
76 members of the human resources in the  company already mentioned . a
questionnaire has been prepared on the basis of a number of ready measures
after being subjected to tests of validity  and reliability. The ready- made
statistical program (SPSS) is used in the  introduction and analysis of the
research date. Among the statistical tools used in the analysis are: “the
percentage of recurrence, the arithmetic means standard deviation, coefficient of
variation, the link of the Spearman  coefficient and simple linear regression” . The
statistical tools have had results, most of which, has an association with and the
impact of moral significance for strategic flexibility in the rationalization of
strategic decisions. Accordingly, the major and minor assumptions of the
research have been accepted. The research has recommended the need of the
surveyed organization to identity the most important  strategic flexibility aspects
which could be invested in the rationalization of its strategy.

Keywords: flexibility strategy, business organizations, senior management, the
environment, strategic decisions.
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