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اختيار استراتيجية إدارة تأثيرات ظاهرة العولمة في البيئة الصناعية العراقية
(( دراسة استطالعية في عينة من الشركات الصناعية -بصرة))
ا .د مسلم عالوي شبلي

*

م .م عبد الجبار أمين محمد

**

المستخلص
أخذت التأثيرات العالمية بالتسارع والتوسع في بيئات البلدان المختلفة ،وأصبح من الضررور
رصد هذه التأثيرات وتشخيص حجمها ونوعها واتجاهها ,وتطوير االستراتيجيات التري تمنرن مرن
استثمارها بنجاح ،هدف البحث اختيار وتطوير االستراتيجية المالئمة لتأثيرات ظراهر العولمرة فري
البيئة الصناعية العراقية موضوع الدراسة ،اتخذ البحث المنهج االستطالعي  ،مرن خرالا اسرتمار

استبانة تستطلع أراء بعض األناديميين والمهنيين المختصين والممارسين في مجاا اإلدار الدوليرة ،
واعتمد البحث فرضية مفادها (يعتمد اختيار االستراتيجية المالئمة إلدار ظاهر العولمة فري البيئرة
الصناعية العراقية على مدى التجانس واالختالف في خصائص تاثيرات العولمة في هذه البيئة)

توصا البحث إلى نتيجة رئيسية تؤند على (اختيار وتطوير االسرتراتيجية الموجهرة بالبلرد أو

االستراتيجية الدولية) بصفتها األنثر مالئمة في البيئة موضوع الدراسة.

المقـــــــدمة
تعد العولمة ظاهر عالمية (نونية) ذات تاثيرات متنوعرة اقتصرادية وإداريرة وثيافيرة و
سياسية  ،تنعنس بشنا أو بأخر على ثيافات البلدان وطرائق تعاملها مع األخر  ،أسهم التطور فري
نظم االتصاالت والمواصالت  ،والتوسع في االقتصاد ,وظهور المنافسة الدولية ,والشرنات الدوليرة
والعابر  ,أسهمت جميعا" في نشوء وتطور وتعيد ظاهر العولمة  ,واالنتياا من المفراهيم الدوليرة
حيث الترنيز على البلد أنثر من بيئته العالمية ,إلى العولمة حيث الترنيز على الترأثيرات العالميرة
على البلد أنثر من االهتمام بالتأثيرات الداخلية للبلد نفسه ,تحما العولمة في طياتهرا النثيرر مرن
التحديات االقتصادية واإلدارية ,إذ يسبح في بحرها نا من بلدان العالم المتيدمة والنامية ,وتعررض
في أسواقها نا المنتجات العالمية بغض النظر عن منشئها وتننولوجياتها ونظم إنتاجها  ,وهذا يدعو
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اختيار استراتيجية إدارة تأثيرات ظاهرة العولمة (في)34
البيئة الصناعية العراقية
إلى ضرور إن يفهم أ بلد بما فيها العراق ,أهداف العولمرة ,ومضرامينها,وتأثيراتهرا ,وطرائرق
االستجابة الناجحة لمتطلباتها.

تأسيسا على ما سبق ذنره نان االهتمام ببحث ظراهر العولمرة  ,وتأثيراتهرا فري البيئرة

الصناعية العراقية ,واختيار وتطوير االستراتيجيات التي تتالءم بفاعليرة مرع متطلباتهرا  ,اعتمرد
ألغراض الدراسة واالختبار فرضية مفادها (يتحدد نوع االستراتيجية المالئمة لتأثيرات العولمة فري
البيئة العراقية بمستوى تأثيرات العولمة في هذه البيئة),وطور ألغراض جمع البيانات ميياس رئريس

يوضح ويييس مستوى تأثير ظواهر العولمرة ( الترأثيرات العالميرة) ,وانعناسراتها علرى نروع
االستراتيجية  ,لتشخيص االستراتيجية المالئمة للبيئة الصناعية العراقية موضوع الدراسة ,وأنردت
النتائج ضرور االهتمام (باالستراتيجية الموجهة بالبلد ) عند اختيار وتطوير االستراتيجية المالئمرة

للبيئة الصناعية العراقية موضوع الدراسة.

المبحث األول  :الجانب النظري
أوال"  :العولمة (نظرة عامة) -:
تعد ظاهر العولمة من المفاهيم الجديد التي يتطلب األمر دراستها والتعرف على مضرامينها
وأهدافها خاصة ونحن في اليرن الحاد والعشرين ذو اليطبية الواحد بعرد إن انحسررت الحررب

البارد  ,وما تبعها من انحسار احد اليطبين الرئيسين.

يبدو ألوا وهلة إن العولمة ظاهر حديثة غير أنها في الحييية ذات جذور قديمة ترتبط بعصر
النهضة وعصر االنتشافات الجغرافية في اليرنين الخامس والسرادس عشرر ,ونشروء الرأسرمالية
والنشاط االستعمار

في اليرن السابع عشر ,والثور الصناعية في اليرن الثامن عشرر  ,وتراري

العالقات الدولية في اليرن العشرين  ,خاصة وان البعض يراها ظاهر إنسرانية جديرد لرم تعهرد
البشرية مثلها من قبا ،تمثا ايدولوجية تطرح حدود أخرى غير مرئية ترسمها الشررنات العالميرة

بيصد الهيمنة على االقتصاد واألذواق والفنر والسلوك ( ألحديثي .)10:2002,

سبيت العولمة بمفهومها الحديث ظواهر أخرى ذات طبيعة عالمية  ,من أقدمها وأنثرها ترأثيرا

في اإلنسانية الظاهر الدينية ,إذ إن األديان السماوية جاءت لنا البشر ,دون إن ييف دونها حدود أو
مصلح وطنية وإقليمية  ,ومن ثم المنظمات اإلنسانية والمالية ذات الطبيعة الدولية  ،ورافيهرا أيضرا"

التنتالت االقتصادية ,واالستمارات والشرنات الدولية  ,وقد وضعت العولمة صيغة منظمة الحترواء
هذه الظواهر ,وتطوير المنظور العالمي للعالقات والمصالح بمختلف أنواعهرا ,أنهرا تعمرا علرى
(توحيد العالم وإخضاعه ليوانين مشترنة نضع حدا لنا أنواع السياد ) (بلتزير.) 312: 1111 ,
يشير ( المعمور )إلى العولمة من وجهة النظر التي ترى فيها ( إجراءات الرأسمالية في التنيف

لمواجهة أزمتها االقتصادية  ,في محاولة لفرض ضريبة األزمرة علرى مجتمعرات األرض عبرر
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ترويجها لنمط اإلنتاج المعولم (المعمور  ،)200301,ومن خالا العولمرة والتوسرع فري السروق
العالمية ( يتحيق الربح للشرنات والبلدان الصناعية المتيدمة )(.) Yizhou&weny,1991:1

ترجع المالحظات السابية العولمة إلى األساس االقتصاد ,وتعد االقتصاد وما يترتب عليره مرن

استثمار وأرباح األساس في ظهور وتطور ظاهر العولمة.
وينظر إلى العولمة ايضا" من زاوية منظور شاما يضرم نرا مرن التوجهرات االقتصرادية ,
والسياسية  ,والتننولوجية ,والحضارية ,التي تتجاوز الحدود بين البلدان,وتوفر حرية انبرر لتبرادا

راس الماا  ,واالستثمار  ,والسلع والخدمات ,واألفنار واألشخاص )  (,الدر ) 1: 1111 ,

وتعني العولمة من وجهة نظر أخرى ( أربعة عمليرات نبررى هري المنافسرة برين اليروى
العظمررى ,واالبتنررار التننولرروجي  ،وانتشررار عولمررة اإلنترراج  ,والتبررادا والتحررديث )

()Meceren&G-Lewis,1992:1-13

وينظر للعولمة ايضا" من زاوية ( توفر المعلومات للناس في مختلف بلدان العالم وانعناساتها على
زياد معدالت التشابة والتجانس بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات عبر الحدود بين البلردان )

( ياسين )9:1998 ،

شنلت التعاريف والمالحظات متيدمة الذنر إضافة وتوسعا" في مفهوم العولمة  ,فيرد تجراوزت
البعد االقتصاد

إلى اإلبعاد العلمية  ,والتننولوجية والمعلوماتية  ,والى الترأثيرات النبيرر لرنظم

االتصاالت والمواصالت في أحداث التيارب والتجانس بين أذواق الناس وثيافاتهم في مختلف إرجاء

المعمور .وهذا يؤند الطبيعة النونية للعولمة  ,وتجاوزها للحدود بين البلدان ,والعوائرق المختلفرة
التي تفصا فيما بينها  ,بما يجعا من العالم وحد اقتصرادية اجتماعيرة سياسرية  ,تترداخا فيهرا
السياسات االقتصادية بالنظم اإلدارية  ,والنشاطات التسوييية  ,بالتوجهات االستثمارية.
وعليه يمنن تلخيص المنظور العام للعولمة بما يأتي -:

 تعد العولمة ظاهر عالمية موحد قلبت النثير من الموازين والسياسات.


تتصف بالشمولية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثيافية واإلدارية تتجاوز حردود

البلد إلى األفق العالمي الواسع.

 وهي تجمع في معناها ومضمونها بين ظاهر االقتراب والتجانس برين بلردان العرالم
وشعوبه نتيجة للتطور بتأثيراته المختلفة  ,وبين الرؤى السياسية للردوا النبررى التري
تبغي السيطر على العالم من خالا اليو .

ثانيا"جذور العولمة واتجاهاتها-:
ا شار البحث في موضوع سابق إلى إن ظاهر العولمة هي نتيجة طبيعية للتطور الرذ شرما

العالم في جوانبه المختلفرة االقتصرادية  ,والسياسرية  ,والثيافيرة  ,والمعلوماتيرة واالتصراالت
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البيئة الصناعية العراقية
والمواصالت  ,نما ويشنا الترابط والتواصا بين المفاهيم المحلية  ,واإلقليميرة والدوليرة أسراس
التحليا المنطيي لجذور ظاهر العولمة ومصادر التطور باتجاهها  ,إذ أدى االنفتاح نحرو األسرواق

العالمية  ,والتوسع في االستثمار األجنبري المباشرر ( , )FDI( )foreign direct investment

والنشاطات الشاملة للشرنات العرابر ( )Transnational Companies( )TNCإلرى تغييررات
نبير باتجاه الدولية ( ،)Internationalizationوالى بلور مفاهيم العولمة وظواهرها  ,إذ عررض
( .)John , 1997هذه االتجاهات في نا من (الشرنات وشبنات عملياتها  ,األنمراط الجغرافيرة ,
التغيرات اليطاعية )(.) John , 1997: 70

فيد نتج عنه التوسع في االستثمار األجنبي المباشر ,والتطور في إدارته ,التزايرد فري عردد
الشرنات النونية  ,والتوسع والتعيد في شبنات عملياتها ,فعلى سبيا المثاا ال الحصر نران عرددها
خالا نهاية عيد الثمانينات وبداية التسعينات ما ييارب ( )38500شرنة ،امتدت شبنات عمليرات أ

منها إلى ما ييارب ( )21بلدا ،وشنلت في تأثيراتها المتبادلة في المسرتويين الجغرافري واليطراعي
تشابنا وتداخال بين البلدان المختلفة للعالم  ,نتج عنها تأثيرات اقتصادية  ,وسياسرية  ,وثيافيرة ,ذات

طبيعة عالمية أنثر من نونها محلية  ,نما في المخطط أدناه -:
اإلقليمي

االستثمار المحلي
الميا نحو المحلية

الدولي

العالمي

الميا نحو الدولية

نما أسهمت ظواهر أخرى ذات طبيعة عالمية في بلور مفهوم العولمة ,والتونيد علرى المفراهيم

العالمية في مستوى البلدان المختلفة ,ومنها الديانات السماوية  ,المصارف العالمية  ,مرانرز التجرار

العالمية  ,االتحاد األوربي  ,الصليب األحمر ,المؤتمرات البيئية  ,االتصاالت الهاتفية المتطور  ,اليمم
اال قتصادية إذ نونت هذه المفاهيم أرضية فنرية تسمح بيبوا المفاهيم ذات الطبيعة العالمية  ,أو تسمح
بالتعاما مع األحداث والحاالت من منظور عالمي ,ويعتيد ( , )Shanks, 1985 , 80أن ثالث عواما
رئيسة نانت وراء انتياا النثير من الشرنات من العمليات المحلية إلى الدولية هري  (:التشربع فري
اقتصاديات البلدان الصناعية  ,نشوء مناطق أعماا وأسواق جغرافية جديد  ,وعولمة النظم العالمية ),
ويمنن تلخيص حالة االنتياا نحو الدولية وما تبعها من عولمة بالمخطط األتي :
مخطط ( )1التحوا نحو الشرنات العالمية
تأسرررريس
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البدء بعمليات إدار
التصدير

()34

إضررررافة تأسرررريس شرررررنات الشررررنات

ردد
راطات معارض بيع وحرررردات متعرررر
النشرر

الدوليررررة

المسموح بها خارجية

أعمرررراا وحرررردات والنونيرررة

دوليا

اسررتراتيجية األعمرررراا (العابر )
خارج البلد

رتراتيجية
االسر
خارج البلد

Source : David ,1993 :361
وهناك أسباب أخرى أدت إلى التحوا من الدولية إلى العولمة  ,والى تغليب العواما العالمية علرى
الخصوصية المحلية منها وعي التيارب في مستويات الدخوا  ,والنمطية في المنتجرات  ,ومتطلبرات

النفيات النبير في مجاالت البحث والتطوير  ,نما اظهر التوزيع غير المتنافئ للثررو وخاصرة مرا
يتعلق بالموارد الطبيعية والغذاء والتننولوجيا الحاجة إلى إلية جديد إلعاد توزيع الثرو بما يجعلهرا
متوازنة في المستوى العالمي  ,وقد تمثلت هذه اإللية بالشرنات الدولية وفي ميدمتها الشرنات العرابر

( النونية والمتعدد الجنسيات ) ,ومما ساعد في تعزيز هذا التحروا  ,وتزايرد النشراط االسرتثمار

والتجار العالمي  ,التوسع في نظم االتصاالت والمواصالت ,والتيدم الهائا في تننولوجياتها  ,فضرال
عن ظهور التجانس الثيافي في المستوى العالمي نتيجة للتزاوج بين النترا االقتصرادية والتحالفرات

السياسية من جانب  ,وتننولوجيات االتصاالت والمعلومات الجديد من جوانب أخرى .

وهنذا تتضح جذور العولمة والعواما التي أسهمت في بلور مفاهيمها وفي تطورهرا  ,ويمنرن
تلخيصها فيما يأتي :
 .1التوجه نحو األسواق العالمية .

 .2التوسع في مجاالت االستثمار األجنبي المباشر .
 .3التيدم الهائا في نظم االتصاالت والمعلومات وتننولوجياتها .
 .2التطور النبير في مجاالت المواصالت .
 .5التجانس الثيافي في المستوى العالمي .

 .6نثافة التبادا ( االقتصاد  ,والسياسي ,والمعلوماتي  ,واإلنتاجي ) بين بلدان العالم المختلفة .
 .2التزايد في عدد والتوسع في حجم الشرنات الدولية ,
وقد ترتب على ظاهر العولمة العديد من النتائج أهمها :

- 1التحوا من المفهوم الضيق للسياسة الصناعية  ( ,الذ يهتم بتحسين اقتصاديات البلد عن طريق
دعم بعض الصناعات )  ,إلى السياسة الصناعية الواسعة التي تتضمن ( السياسات االقتصرادية
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البيئة الصناعية العراقية
الشاملة للبلدان ،عالقات إدار العما  ,التعلم والبنى التحتية  ,تننولوجيات اإلنتراج  ,واألنمراط
الثيافية ).

- 2التأثيرات الجديد للتوجه الشاما (العالمي ) للسياسة الصناعية بما فيهرا الردفع باتجراه خفرض
تناليف التننولوجيا  ,نشر التننولوجيات الجديد  ,تنوين هيانا تحتية جديد  ,التوسع في التجار
الحر ))Certo , 1995 : 176 _ 178) .
- 3التطور في مفهوم المنافسة الدولية  ,من المنافسة بالسعر ( أو النلفة ) إلى المنافسة بأنثر مرن
أسبيية واحد  ,ترنز ابتداء على أسبييتي ( النلفة والجود ) ,ومن ثم أسبييتي الزمن والمرونة
).)Evans ,1993 :8 - 9
- 2توفر المعلومات عن البيئة الخارجية للشرنات الدولية أو العابر بالنمية والزمن المطلوبين مرن
خالا األنظمة والتننولوجيات المتطور لالتصاالت والمعلومات وهذا سها نثيرا من إمنانيرة

اإلدار الناجحة في المستوى العالمي.
- 5االستفاد من الميزات التنافسية المترتبة على ال مرنزية اإلنتاج  ,وخاصة ما يتعلق منها بالنلفرة
والجود  ,إذ توزع مواقع اإلنتاج على أساس الميزات التنافسية المحتملة لهذا البلد أو ذاك .

- 6االهتمام باليضايا والتأثيرات العالمية عند اتخاذ اليرارات في المستويين المحلي والدولي  ,ومرا
ينتج عنه من تطوير أنواع جديد من االستراتيجيات اإلدارية في المستوى العالمي .
- 2التجانس الثيافي والتيارب في أذواق المستهلنين ومدخوالتهم  ,وما رافيه من نمطية في اإلنتراج
وسهولة في التوزيع.

- 1منح فرص انبر لبلدان العالم المختلفة في مواجهة تحديات التجار الدولية والتجرار الحرر ,
والتغلب على صعوباتها .

- 1وأخيرا فان اتجاهات العولمة تتحرك نحو بلور مفراهيم وإدار جديرد لالسرتثمار الخرارجي
المباشر  ,يحيق التوازن بين البعدين الخارجي والداخلي لالستثمار .

ثالثا"  :مفهوم العولمة
يتجه البحث نحو األبعاد اإلدارية لظاهر العولمة ,ونيفية التعرف على مفاهيمها وتأثيراتها ,
رائي
وقردمت تعراريف متعردد لظراهر العولمرة  ,إذ عررف برنرامج األمرم المتحرد اإلنمر
()U.N.O.Pالعولمة بأنها  (( :مصطلح يجمع بين وصف الظاهر وتحديد مبادئها  ,أمرا الوصرف
فهو تعبير عن اتساع وعمق التدفيات الدولية في مجاالت التجار والماا والمعلومرات فري سروق

عالمية واحد متناملة  ,أما المبادئ فهي تحرير األسواق العالمية والوطنية انطالقرا مرن االعتيراد
اليائا بان التدفيات الحر للتجار والماا والمعلومات سينون لها أفضا مردود على النمو ورفاهيرة
البشر ( ناطع .)23:2005
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ويرى ( المسافر  )2002,إن العولمة ظاهر اقتصادية  ,اجتماعية وسياسرية تشرتما علرى
تغيرات جذرية في االقتصاد والسياسة والثيافة واالجتماع والتننولوجيا ,تهدف إلى تهيراء األجرواء
العالمية إلى أنماط جديد من االنفتاح العالمي والى إلغاء التمرنز الصناعي والمالي وتحييرق قردر

هائلة على التحرك  ,وتغيرات نمطية سريعة في اإلنتاج واالستهالك  ,وحتى في االستثمار  ,فضرال
عن ربط االقتصاديات الوطنية بمصالح الشرنات النبرى  ,واستخدام التفوق في االتصاالت إلتمرام
الصفيات االقتصادية  (.المسافر )88:2002 ,

ووصفت العولمة بأنها ( اتجاه دولي أحاد اليطب يفرض نموذج اقتصاد وسياسي وثيرافي

معين على جميع أنحاء العالم ودوله ,متجاوز حدود سياد الدولة وحيها الخاص في تنظيم شؤونها ,
ومرتنز على مبدأ تسهيا انتياا السلع والخدمات واألمواا والمعلومرات والمؤسسرات والنراس ,

والتيانة والثيافة على مستوى العالم نله )( .مرقاتي .)345:2003,

يؤند التعريفان األوا والثاني للعولمة على ظاهر تدفق الموارد وخاصة المالية والبشرية منهرا
عبر بلدان العالم المختلفة ,متجاوز الحدود ,والحواجز التي تفصا بين البلدان  ,وعد العولمة اإلطار
الذ يتحيق من داخله حرية التحرك بين بلدان العالم المختلفة  ,وحاوا التعريف الثالث إن يبلور هذا

المفهوم حوا مصالح بعض الدوا النبرى ,ويفسره بالشنا الذ يجعا من العولمة قرو تسرتخدمها
دولة أو بعض من الدوا لغرض سيطرتها على بلدان العالم األخرى  ,غير إن العولمة تتجاوز فري
(

مفهومها عبارات ( التبعية ,واالندماج ,والتنيف  ,والهيمنة ,واإلمبرياليرة )

ألحديثي  , )39:2002,فهي نظام فهي نظام تتناما فيه لغة السياسة واالقتصاد والثيافة والمعلوماتية
 ,والتأثيرات المزدوجة للتطور في نظم المواصالت واالتصاالت والمعلومات الحاسوبية  ,بما يجعا
العالم أشبه ما ينون بيرية صغير  ,تأسيسا" على ما سبق ذنره فان ظاهر العولمة تعتمد ما يأتي :

 .1التطور الذ شما العالم نتيجة لمعطيات التيدم العلمي والتننولوجي في مستوى العالم .

 .2انعناسات التطور الهائا في نظم المواصالت واالتصاالت والمعلومات على العالقات المتبادلرة
بين بلدان العالم .

 .3نثافة وتعيد التبادا بين بلدان العالم المختلفة في المجاالت ( االستثمارات  ,المروارد  ,الثيافرة ,
والمعلومات ).
 .2مجاالت األعماا ومنظمات األعماا الدولية والعالمية  ,التي وضعت عالقات وتأثيرات مشرترنة
بين بلدان العالم المختلفة .

استنادا" إلى التصورات العامة حوا العولمة والمبرادئ التري تعتمردها ,وتجراوزا للمفراهيم

الضيية ,وذات الطبيعة السياسية أحيانا"  ,عرف ( )David, 1993العولمة بأنها ( التناما في المستوى
العالمي بين نشاطات صياغة وتنفيذ وتيويم االستراتيجية ,إذ يتم اتخاذ اليرارات االسرتراتيجية علرى

أساس تأثيراتها في الربحية العالمية  ,أنثر من تأثيراتها فري المسرتوى

المحلري
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البيئة الصناعية العراقية
)(, )David,1993:360وتعني العولمة أيضا"( اإلنتاج والتوزيع على األسراس العرالمي للمنتجرات
والخدمات ذات األنماط والنوعيات المتجانسة)(,)John,1995:433أو عالقات متبادلة بين بلدان العالم

تهتم نثيرا" (بإعاد تنظيم اإلنتاج  ,وتداخا الصناعات عبر الحدود  ,وانتشار أسواق التمويا  ,وتماثرا
سلع االستهالك في مختلف بلدان العالم ) ( احمد )61:2001,
يستخلص من نا ما سبق ذنره -:
 .1إن ظاهر العولمة تمثا نسيج من العالقات المتبادلة بين بلدان العالم المختلفة  ,تجعا من العرالم
يتجه نحو العالمية أنثر من اتجاهه نحو المحلية .

 .2يتنون النسيج من تبادا العالقات االقتصادية والثيافية والمعلوماتية بين بلدان العالم المختلفة .
 .3ويشنا النسيج اتجاه ورؤية مستيبلية موحد بين بلدان العالم المختلفة  ,تيود مرن وجهرة نظرر
موحد ومفتوحة ( األسواق  ,واالستثمارات  ,والصناعات  ,والشرنات الدولية والعالمية ).

 .2ويساعد في بناء استراتيجية ذات توجه عالمي  ,تستجيب الحتياجرات وتوقعرات الزبرون فري
مستوى العالم .

 .5ويوفر المعلومات من مصادر عالمية مختلفة ( بالنمية والنوعية والسرعة المطلوبة ) من اجرا
اتخاذ اليرارات ذات الصفة العالمية .

رابعا" :استراتيجيات إدارة تأثيرات ظاهرة العولمة :
سبيت اإلشار في التحليا السابق إلى إن العولمة ترنز حوا التأثيرات العالمية عند التعامرا
مع اليرارات المحلية للبلدان والشرنات  ,وهي إطار يحاوا إن يجعا من االتجاهات والعواما المحلية
متوافية مع التوجهات العالمية  ,وعليه فان تحليا البيئة الدولية يشنا العاما األسراس فري صرياغة
رة وأهرردافها  ,يفترررض نررا مررن
رتراتيجية الدوليررة المنسررجمة مررع توجهررات العولمر
االسر

( )CharlesJ.Fombrunو( )Stefan Wallyإن البيئة الدولية التي تؤثر في الشرنة تتنون من ثالث
عواما هي -:
 الهينا التحتي ( أالرتناز ) في المستوى العالمي.
 الهينا االجتماعي في المستوى العالمي.

رالمي ()word wide super structure
رتوى العرر
ري المسرر
راما فرر
را الشرر
 الهينرر
(.)Certo ,1995 :180
شكل ( )1العوامل المؤثرة في تحليل البيئة الدولية
االتجاهات الناشئة عنها
عواما التغيير
1

الهينرررا التحتررري
(أالرتناز )

- 1التننولوجيات الجديد في مجاا السفر واالتصراالت
 ,والنيا.
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- 2التمويا المتناما لألسواق العالمية.
- 1المجتمعات والنتا التجارية اإلقليمية .

2

3

الهينا االجتماعي

- 2شعوب العالم الثالث في محيط البلدان المتيدمة.

الهينا الشاما

- 1التحوا في اليو السياسية.
 - 2تأثيرات الغرب.
( )Source : Certo ,1995 :180

من خالا المزاوجة بين قوى التغيير سابية الذنر  ,واالتجاهات الناشئة عنها ,تظهر مجموعرة
عواما تؤثر في المنظمات الدولية  ,حددها ( )Porter ,1991بما يأتي :

(اختالفات قليلة بين البلدان  ,سياسات صناعية أنثر هجومية ,حماية أنثرر قرو للموجرودات

التنافسية  ,نشوء األسواق الواسعة  ,المنافسة من البلدان النامية) ,ويررى ( ياسرين  )18 , 2003,إن
التغيرات الجذرية والدراماتينية في البيئة الدولية,وعولمة االقتصراد ,وانبثراق الشررنات النونيرة ,

والتطور في منظمات األعماا  ,واالنفجارالمعلوماتي (ثور المعلومات )  ,ونونيرة المنافسرة  ,قرد
أسهمت في سرعة االنتياا إلى مجتمعات المعرفة  ,وتسارع التغير النمي والنوعي في بيئة األعماا ,
وما ترتب عليها من تطور في مفاهيم اإلدار الدولية  ,والى االهتمام في حالة التوازن بين العمليرات
المحلية والعمليات الدولية ،وعلى الوضع فري االعتبرار العوامرا التري ترجرع الميرا نحرو أ

منهما ,وظهرت ثالث مجاالت للتوازن هي (التصدير  ,الترخيص ,واالستثمار األجنبي المباشر ,والذ
تبلور حوا مفهوم الشرنات الدولية أو الشرنات متعدد الجنسيات ).إذ أصربحت الشررنات النونيرة
الضخمة تمثا العنصر األساس في ظاهر العولمة (,ناطع  ,)21:2005,وباتت إدار هرذه الشررنات
تسيطر على مياليد العولمة بمختلف مظاهرها التجارية والمالية ,واالستثمار األجنبري

المباشرر

,مؤثر بشنا أو بأخر في تأدية دور رئيس في تشنيا االقتصاد  ,فضرال عرن هيانرا المجتمعرات
وطرائيها التي تتبعها نحو التنمية ( ,العنبور ,)13:2000,ومما زاد من قو الشرنات متعدد الجنسية

,وسعة سيطرتها على األسواق العالمية هي (ظاهر االندماجات المتزايد فيما

بينها ,ومرا

تمتلنه من شبنة واسعة من الفروع ,واألنشطة المتعدد ,فضال عن التنامي في تحالفاتها االسرتراتيجية
)(,ناطع (,)76:2005,ألجميلي.)118 :2000 ,
تأسيسا على ما سبق ذنره فان استيعاب متغيرات البيئة الدولية واتجاهاتها ينبغري إن ترتم مرن

خالا االستراتيجية التي تضمن السيطر على األسواق العالمية ,وتسهم في تحييق االستثمار الناجح في
المجاا الدولي ,وهذا يتطلب أيضا التعرف على االختالفات في طبيعة بيئة األعماا بين البلدان الناميرة
والبلدان المتيدمة ,وعلى العديد من الخيارات االستراتيجية لدى هذه البلدان ,وما يترتب عليها من تعيد
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البيئة الصناعية العراقية
في عملية اإلدار االستراتيجية ,خاصة ما يتعلق منها باالختالف في مناخ تطبيق االستراتيجية من بلرد
ألخر ( السيد .)67 – 63 : 1993,وعلى هذا األساس يمنن النظر إلى العولمة بصفتها البيئة الدوليرة

الجديد  ,تمثا الشرنات النونية فيها اإلطار التنظيمي الذ يستوعب متغيرات هذه البيئة ويتعاما معها
,واالستراتيجيات الدولية هي التي تيود المنظمات والنشاطات في هذه

البيئة ,ويمنن اليروا إن

االنعناسات اإلدارية الجديد لظاهر العولمة  ,تترنز حوا االستراتيجيات الدولية الجديرد للمنظمرات
التي تتعاما في توجهاتها وقراراتها من منظور عالمي  ,وهذه تثيرر االهتمرام حروا نروعين مرن

االستراتيجيات ,األولى (تتمرنز حوا البلد  ,)Country .Centered Strategyوهي تتأسرس علرى
الصناعات متعدد المواطن ,وتنتسب الميز التنافسية من خالا االستجابة ( اليوميرة أو اإلقليميرة ) ,
وتختلف المنتجات طبيا لالختالفات بين البلدان )DOZ,1986(,وتتميز باالتي -:
 المنتجات تختلف تبعا ألسواق نا بلد .
 ارتفاع تناليف النيا .


االفتيار إلى الحد النافي من اقتصاديات الحجم (.)Hout etal,1982:99
إما االستراتيجية الثانية فتعتمد على تنسيق وتناما األنشطة فري المسرتوى العرالمي,وتنتسرب

الميزات التنافسية من خالا العمليات الدولية المتناملرة متجراوز الحرواجز الدوليرة واإلقليميرة ,
واالختالفات بين البلدان  ,مؤند على ميز النلفة من خالا استخدام اقتصراديات الحجرم  ,أو ميرز

التمييز من خالا االستفاد من ميزات تعردد مواقرع اإلنتراج وغالبرا مرا تعررف باالسرتراتيجية

العالمية(.)Global Strategy
تتأسس االستراتيجيات ذات الطبيعة العالمية بنوعيها (الدولية ,والعالمية )حوا مجموعة من اليروى

الدافعة ,حددها ) )Yip(et al(,1988,31بما يأتي :

 .1العواما االقتصادية ( اقتصاديات الحجرم ,منرافع منحنري الرتعلم ,نفايرة مصرادر التوريرد
العالمية ,االختالف الجوهر للتناليف بين البلدان ,االرتفاع في نلفة تطوير المنتوج).

 .2عواما السوق (التناسق بين األسواق  ,الزبائن في المستوى العالمي ,قصر دور حيا المنرتج ,
إمنانية التحوا في العالقة واإلعالن  ,تدويا قنوات التوزيع).
 .3العواما التنافسية ( تبادا االعتمادية في التنافس بين البلدان ,االستراتيجيات العالميرة للمنافسرين
,الفرص من اجا االستيالء على استراتيجيات المنافس).

 .2العواما البيئيرة ( الخفرض فري تنراليف النيرا  ,التحسرن فري االتصراالت ,السياسرات
الحنومية ,التغيرات التننولوجية ).
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تأسيسا على العواما واليوى ذات التأثير في التوجه نحو العولمة والتي تم التعرض لها أنفا  ,يحردد
البحث المتغيرات الرئيسة للعولمة والتي تعتمد عند اختيار أ من االستراتيجيتين ذات البعرد العرالمي

( الدولية أو العالمية )بما يأتي -:

 .1مستوى التجانس في الثيافات.
 .2مستوى التجانس في أذواق الزبائن .
 .3مستوى التجانس في األسواق .
 .2مدى االختالف في المنتجات .
 .5مستوى التبادا التجار .
 .6مستوى التيارب السياسي .
 .2مستوى تناليف النيا .

 .1مستوى تناليف انتساب التننولوجيا .
 .1مدى توفر وسائا المواصالت ( النيا ).

.10مستوى التبادا في نظم المعلومات واالتصاالت .
.11مستوى حرية حرنة اليد العاملة .

المبحث الثاني  :منهجية البحث وطريقة الدراسة-:
أوال :منهجية البحث..
يضم اإلطار المنهجي للبحث ( المشنلة  ,واألهداف  ,واألهمية,والمتغيرات والفرضيات ).
 -1األهمية والمشكلة واألهداف
يتأثر عالم اليوم بجوانبه المختلفة االقتصادية والسياسية والثيافية تأثرا نبيرا بمتغيرات البيئرة
العالمية  ,إذ أصبح المنظور العالمي واالستثمار العالمي األساس في تطوير االستراتيجيات واتخراذ
اليرارات في النشاطات ذات الطبيعة المحلية أو الدولية للمنظمة ,با إن عوامرا السروق والتجرار

الحر ,ونثافة التبادا بمختلف أنواعه بين بلدان العالم المختلفة  ,والحاجة إلى بناء الميزات التنافسية
,ومواجهة متطلبات المنافسة الدولية  ,قد أسهمت جميعا في ضرور االهتمرام بظراهر العولمرة ,

ورصد تأثيراتها  ,ومحاولة االستفاد من الجوانب االيجابية لهذه الظراهر ,مرن خرالا مالحظرة
انعناساتها على العملية اإلدارية  ,والدور اإلدار المهم في مواجهة تحردياتها  ,وتصربح البلردان
النامية ,والعراق منها هي األنثر حاجة إلى دراسة ظاهر العولمة ,وتأثيراتهرا  ,وإمنانيرة توجره
اإلدار لتطوير البنى المؤسسية واالستراتيجيات لمواجهة تحديات هذه الظاهر الجديد .

تتحدد مشنلة البحث في إمنانية االستجابة الناجحة إلى تأثيرات ظراهر العولمرة فري البيئرة
الصناعية العراقية  ,من خالا اختيار وتطوير االستراتيجيات المناسربة ,ولخصرت المشرنلة فري
التساؤا األتي :
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البيئة الصناعية العراقية
هل يمكن االستجابة إلى تأثيرات ظاهرة العولمة في البيئة الصناعية العراقية منن النالل االتينار
وتطوير استراتيجية ذات طبيعة عالمية ؟
وتم تحديد أهداف البحث بهدفين رئيسيين-:
األول :تيديم تصور نظر عن ظاهر العولمة وانعناساتها على االستراتيجيات اإلدارية الجديد .

الثاني :اختيار االستراتيجية ذات البعد العالمي التي تتالءم مع طبيعة ترأثيرات العولمرة فري البيئرة
الصناعية العراقية .

ثانيا" :المتغيرات والفرضيات
أتضح م ن خالا عرض وتحليا ومناقشة ظاهر العولمة أنها تتأسس على مجموعة عوامرا ,إال
إن هذه العواما تختلف في مستوى تأثيراتها ( بصفتها متغيرات البيئة العالمية )في البيئرة المحليرة

للشرنات الصناعية العراقية  ,وفي ضوء االختالف في مستوى التأثير ( عالي – منخفض ) ,يتحردد
نوع ا الستراتيجية المالئمة للصناعة في البيئة الصناعية العراقية موضوع الدراسة  ,وقد تم عررض
هذه العواما في المبحث األوا سابق الذنر ,ويمنن إيجازها بما يأتي -:

( التجانس الثيافي  ,التجانس في أذواق الزبائن ,التجانس في األسواق ,االختالف في المنتجات ,

التبادا التجار  ,التيارب السياسي  ,تناليف النيا  ,تناليف انتسراب التننولوجيرا ,وسرائا النيرا
والمواصالت  ,نظم المعلومات واالتصاالت  ,حرية حرنة اليد العاملة ).
واعتمد البحث ألغراض االختبار وقياس مستوى التأثير اسرتراتيجيين احردهما ترنرز علرى

الخصوصية الوطنية للبلد (االستراتيجية الدولية ),واألخرى تهتم بالتوجهات العالمية ( االسرتراتيجية
العالمية ) ,وعلى أساس نتائج االختبار تتحدد االستراتيجية التي تتناسب مرع المنظمرة الصرناعية
العراقية ,باالستناد إلى تأثيرات البيئة العالمية .

تأسس البحث على فرضية رئيسة مفادها (يعتمد اختيار االستراتيجية المالئمرة إلدار ترأثيرات

ظاهر العولمة في البيئة الصناعية العراقية على مدى التجانس واالختالف في خصرائص ترأثيرات
العولمة في هذه البيئة ).

ثالثا  :المنهج وطريقة الدراسة
اتبع البحث في دراسته المنهج ألوصفي اإلحصائي ,إذ اعتمد الوصف والمحاججة الفنرية فري
الجانب النظر

 ,والتحليا اإلحصائي للبيانات في الجانب الميداني ,واستخدم في طرييرة الدراسرة

وجمع البيانات ( طريية المسح واستطالع اآلراء ) ,ألنها األنثر مالءمة لمتطلبات البحث الحرالي ,

وطورت لهذا الغرض ( استمار استبيان ) ,تضمنت ()15متغيرا  ,تفسرر المتغيررات الخمسرة
األولى منها (ظواهر العولمة ذات الصلة باالستراتيجية العالمية ) ,والخمسة الثانية منهرا (ظرواهر

مجلة اكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم ادارة االعمال في كلية االدارة واالقتصاد بجامعة البصرة  /المجلد ( /)1العدد ( / )4ت7002 1

د .مسلم عالوي شبلي و عبد الجبار امين

()43

العولمة المتعلية باالستراتيجية الدولية ) ,وفي ضوء قرو اإلجابرة باتجراه العوامرا ذات الصرلة
باالستراتيجيتين  ,تتحدد االستراتيجية المالءمة لمواجهة تأثير ظاهر العولمة فري بيئرة المنظمرات
الصناعية العراقية موضوع الدراسة  ,ثم استخدمت طرييتري (أراء الخبرراء ) وإعراد االختيرار
ألغراض صدق وثبات استمار االستبانة .
ولما نان إدراك مفهوم العولمة وظواهرها ونيفية تأثيرهرا فري بيئرة المنظمرات الصرناعية
موضوع الدراسة ( بيئة المنظمات الصناعية في محافظة البصر ) ,محردود فري مسرتوى إدارات
الشرنات الصناعية والنثير من عامليها  ,وهو أنثر وضوحا" لألناديميين  ,والمختصين فري هرذا

المجاا  ,لذا تم اختيار عينة عمدية من ()50مفرد ,ممن لهم االهتمام والمتابعة بظاهر العولمة ,
استخدم ألغراض التحليا بعض األساليب اإلحصائية مثا ( التحليا ألعاملي  ,الوسط الحسابي

واالنحراف المعيار )  ,ألنها األفضا في قياس أهمية المتغيرات والفيرات المفسر لها .

المبحث الثالث  :الجانب الميداني
أوال"  :عرض النتائج وتحليلها
 -1عرض وتحليل نتائج التحليل ألعاملي
يستخدم التحليا ألعاملي ألغراض من أهمها -:
 اختزاا العواما والفيرات المتعدد إلى عدد محدود ,ذ طبيعة معنوية ميبولة .
 النشف عن الصدق ألعاملي للميياس أ ( صدق عواما الميياس )

 إظهار أهمية الفيرات بالعالقة مع عواملها الرئيسة  ,من خالا تشبعها بالعواما ذات
الصلة ( سلطان .)1967 ,
ويعرض الجدوا ( )2خالصة نتائج التحليا ألعاملي لفيرات االستبيان موضوع البحث:
جدوا ( )2خالصة نتائج التحليا ألعاملي
مؤشرات التحليا
ألعاملي

االستراتيجية العالمية
العاما ()1

العاما ()2

العاما ()1

العاما ()2

خصائص

حرية حرنة

خصائص

البيئة الدولية

درجة

االختالف في

2.995

1.039

2.53

المنتجات
1.234

20.79%

50.6%

24.6%

بيئة العولمة اليد العاملة
الييمة ألعينيه

االستراتيجية الدولية

المالحظات

الييمة ألعينيه انبر

من ( )1معنوية
العواما

التباين المفسر للعامرا 59.9%

تفسر نسبة مئوية
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البيئة الصناعية العراقية
من مترانم التباين

(نسبة مئوية%
مترانم التباين المفسر

80.69

تشبعات الفيرات

النسبة المئوية لتشبع الفير بالعالقة مع عاملها
0.793
------

Y1التجانس الثيافي

رانس أذواق 0.775
 Y2تجررر

75.20%

التشبعات معنوية

-----

رر
را أنبرر
ألنهرر

الزبائن
Y3تجانس األسواق

0.877

 Y4حرنة اليد العاملة

----0.895

 Y5تناليف التننولوجيا

من0.30

-----0.915
------

 Y6االخررتالف فرري

0.903 --------

المنتجات

0.737

 Y7وسررائا النيررا
والمواصالت

رات
رم المعلومر
 Y8نظر

جميرررررع

جميرررررع
التشبعات معنوية

ألنها انبرر مرن
0.30

0.905

واالتصاالت
 Y9التبادا التجار

0.769

Y10السياسة الحنومية

0.695

أتضح من الجدوا ( )2المتضمن خالصة نتائج التحليا ألعاملي لفيرات االستبانة موضوع البحث مرا
يأتي -:

 تم تلخيص فيرات ( االستراتيجية العالمية ) الخمسة بعاملين رئيسين هما  ( ,خصائص بيئة العولمرة ,
وحرية حرنة اليد العاملة ).
 فسر نا من العاملين منفصلين عن بعضها ما قيمته ( )%20.79 ,%59.9من االستراتيجية العالميرة
موضوع الدراسة  ,في حين فسر العامالن مجتمعين ما قيمته ( )%80.69من االستراتيجية العالميرة

 ,وما تبيى يعود تفسيره إلى عواما أخرى  ,وهذا يعني إن نتائج العاملين يمنن اعتمادها في التحليا
وتيدير النتائج .

 تم تلخيص فيرات االستراتيجية الدولية الخمسة إلى عاملين رئيسين هما ( خصرائص البيئرة الدوليرة
ودرجة االختالف في المنتجات )
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 أشارت الييمة العينية للعاملين والبالغة ()1.234 ,2.53على التوالي إلى معنوية العاملين ,وبالتالي قبوا
نتائجها إحصائيا".

 فسر نا من العاملين منفصلين عن بعضرهما مرا قيمتره ( )%24.6 ,%50.6علرى التروالي مرن
االستراتيجية الدولية موضوع الدراسة ,في حين فسر العامالن مجتمعين ما قيمته ( )%75.20مرن
االستراتيجية الدولية  ,وهذا يعني إن نتائج العاملين يمنن اعتمادها في التحليا وتيدير النتائج
 بلغت قيم تشبعات فيرات عاما بيئة االستراتيجية العالمية احد عواما االستراتيجية العالمية نرا مرن
رانس أذواق
رافي Y2,تجر
رانس الثير
رواق Y1,التجر
رانس األسر
را Y3,تجر
راليف التننولوجير
(Y5تنر

الزبائن ) )0.775 ,0.793 ,0.877 ,0.895 (,على التوالي ,هي جميعرا" معنويرة ( أ ميبولرة
إحصائيا")  ,ومهمة جدا" بالعالقة مع عاملها الرئيس ( بيئة استراتيجية العولمة )  ,أال أنهرا تختلرف

نسبيا" من حيث األهمية ,إذ حلت التننولوجيا بالمرتبة األولى من األهمية ,ومن ثم تجانس األسواق ,
والتجانس الثيافي  ,وأخيرا" التجانس في أذواق الزبائن .

 وبلغت قيمة تشبع فير حرنة اليد العاملة في العاما الرئيس الثاني ما قيمته (, )0.915مشير أهميرة
عالية جدا" بالعالقة مع عاملها الرئيس ( )2والذ تم تسميته ( حرنة اليد العاملة أيضا") وهذا يؤنرد

إن فيرات ( بيئة االستراتيجية العالمية )  ,وفير ( حرية حرنة اليد العاملة )  ,تشنا مرع بعضرها
العناصر التي تييس استراتيجية العولمة  ,وبالتالي فان أ ميا ايجابي من قبا أفراد العينة باتجاهها,
يؤند إن البيئة الصناعية العراقية موضوع الدراسة أنثر استجابة لهذه االستراتيجية  ,ويبيى الحنرم

على صدق هذه العبار من عدم صدقها على نتائج تحليا ( آراء أفراد العينة ).

 وبلغت تشبعات فيرات عاما ( بيئة االستراتيجية الدولية ) احد عواما االستراتيجية الدولية نرا مرن
را
رائا النيرر
رار Y7,وسرر
رادا التجرر
راالت Y9,التبرر
رات واالتصرر
رم المعلومرر
(Y8نظرر

والمواصالت Y10,السياسة الحنومية ( )0.695,0.737 ,0.769 ,0.905علرى التروالي  ,وهري
جميعا" معنوية ( أ ميبولة إحصائيا ) ,ومهمة جدا" بالعالقة مع عاملها الرئيس ( بيئة االسرتراتيجية
الدولية ) ,إال أنها تختلف نسبيا" من حيث األهمية  ,إذ حلت نظم المعلومات واالتصراالت بالمرتبرة
األولى من األهمية  ,ومن ثم التبادا التجار  ,وسائا النيرا والمواصرالت  ,وأخيررا" السياسرة

الحنومية ).
 وبلغت قيمة تشبع فير االختالف في المنتجات في العاما الرئيس الثاني ما قيمته ()0.903مشير إلرى
أهمية عالية جدا" بالعالقة مع عاملها الرئيس ( , )2والذ تم تسميته ( االختالف في المنتجرات ) ,

وهذا يؤند إن فيرات ( بيئة االستراتيجية الدولية) ,وفير ( االختالف في المنتجرات ),تشرنا مرع
بعضها العناصر التي تييس ( االستراتيجية الدولية ) ,وبالتالي فان أ ميا ايجابي من قبرا أفرراد
العينة باتجاهها يؤند إن البيئة الصناعية العراقية موضوع الدراسة أنثر استجابة لهذه االستراتيجية ،

ويبيى الحنم على صدق هذه العبار من عدم صدقها على نتائج تحليا أراء أفراد العينة .
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البيئة الصناعية العراقية
 -7عرض وتحليل نتائج ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري)
جدوا ( )3خالصة نتائج تحليا الوسط الحسابي واالنحراف المعيار ألراء أفراد العينة
الرمز الفير

الوسرررط االنحراف مسرررررررتوى المالحظات
الحسابي
2.80

المعيار
0.92

المعنوية 0.05<p
0.25

0.81

0.28

غير معنو

0.85

غير معنو
معنو

غير معنو

Y1

التجانس الثيافي

Y2

التجانس في أذواق الزبائن

2.45

Y3

التجانس في األسواق

2.85

0.87

Y4

حرية حرنة اليد العاملة

2.45

1.04

0.007

Y5

تناليف التننولوجيا

2.13

0.64

0.000

معنو

Y6

االختالف في المنتجات

2.48

0.74

0.00

معنو

Y7

وسائا النيا والمواصالت

2.22

0.68

0.00

معنو

 Y8نظم المعلومات واالتصاالت 2.45
2.60
 Y9التبادا التجار
2.40
 Y10السياسة الحنومية

0.79

0.00

معنو

0.83

0.01

معنو

1.04

0.00

معنو

أتضح من الجدوا ( )3المتضمن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألراء أفراد العينرة حروا
الفيرات موضوع الدراسة ما يأتي -:
 تراوحت قيم األوساط الحسابية لمتغيرات ( االستراتيجية العالميرة)برين ( )2.85 -2.13وهري
جميعا" تيع ضمن مدى ( األهمية المحدود ) ,في حين إن جميع االنحرافات المعيارية للفيررات
ذاتها صغير ومعظمها اقا من الواحد الصحيح ,مؤند بذلك تجانس أراء أفرراد العينرة حروا
الوسط الحسابي لنا متغير.

 أظهرت متغيرات ( التجانس الثيافي  ,التجانس في أذواق الزبائن  ,التجانس في األسواق  ,حالرة
( الالمعنوية)) ,وهذا يعني عدم قبوا نتائجها  ,واستبعادها من التحليا  ,وعليه يمنرن اليروا إن
()%60من المتغيرات المفسر لالستراتيجية نفسها لم تخطئ بيبوا من أفراد العينة ,
 وأظهرت متغيرات ( حرية حرنة اليد العاملة  ,وتناليف التننولوجيرا ) حالرة المعنويرة إال إن
أهميتها محدود من وجهة نظر أفراد العينة  ,بمعنى أخر إن ( حرية حرنة اليد العاملة  ,وتبادا

التننولوجيا معبرا" عنها بتناليفها ) لم تتصف بالوضوح النافي فري بيئرة الصرناعة العراقيرة
موضوع الدراسة .
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 تشير نتائج التحليا أعاله أنفة الذنر إلى محدودية تأثيرات ظاهر العولمة التي تمنن من تأسيس
استراتيجية عالمية أ ( استراتيجية موجهة بالعواما واليوى ذات الطبيعة العالمية ) ,فري بيئرة
الصناعة العراقية موضوع الدراسة .

 تراوحت قيم األوساط الحسابية لمتغيرات (االستراتيجية الدولية ) بين ) (2.22-2.60وهي جميعا
تيع ضمن مدى( األهمية المحدود ) ,في حين إن جميع االنحرافات المعياريرة للفيررات ذاتهرا
صغير ومعظمها اقا من الواحد الصحيح  ,مؤند بذلك تجانس أراء أفراد العينة حوا الوسرط

الحسابي لنا متغير.

 اتصفت جميع الفيرات سابية الذنر ,والمفسر ( لالستراتيجية الدوليرة ) بالمعنويرة  ,وبالترالي
إمنانية قبوا نتائجها ألغراض التحليا .

 وأشارت األهمية المحدود لييم متغيرات (وسرائا النيرا والمواصرالت  ,نظرم المعلومرات
واالتصاالت  ,التبادا التجار  ,السياسة الحنومية ) ,إلى ضعف تجانس هذه الفيرات في البيئرة
ذات التأثير في الصناعة العراقية موضوع الدراسة  ,أ إن الترنيز المحلي ( داخا البلرد )أل

منها أنثر من الترنيز العالمي .

 وأشارت األهمية المحدود لييمة متغير ( االختالف في المنتجات ) ,إلى إن المنتجات في البيئرة
ذات التأثير في الصناعة متشابهة أنثر من نونها مختلفة ,فنثيرا" ما تتشابه المنتجات الصرناعية
لهذا البلد مع األخرى لبلد مجاور أو ذ عالقة.

 وعليه فان نتائج التحليا اإلجمالية تشير إلى محدودية التجانس في البيئة ذات التأثير في الصناعة
العراقية ,با هناك ضعف في عواما التجانس ونثافة العالقة ,مما يردعو إلرى الترنيرز علرى
خصائص البلد عند تطوير استراتيجية ذات بعد عالمي أ اعتمراد ( االسرتراتيجية الدوليرة أو

الموجهة بالبلد ).

يستخلص مما سبق ذنره أنفا" ما يأتي -:
 أهمية ومعنوية المتغيرات الفرعية بالعالقة مع عواملها وأبعادها الرئيسة  ,مؤند هردف تفسرير
المتغيرات لالستراتيجيات موضوع الدراسة (االستراتيجية العالمية  ,واالستراتيجية الدولية )

 محدودية اه تمام أفرراد العينرة برالمتغيرات العشرر المفسرر لنرا مرن ( االسرتراتيجية
العالمية ,واالستراتيجية الدولية ) ,مشير إلى ضعف الحالة التي يصفها نا متغير بالعالقرة مرع
البيئة الصناعية العراقية موضوع الدراسة .

 انعنس ضعف الحالة التي يصفها نا متغير من المتغيرات العشر السابية ,على عدم التجرانس
المتوقع أن تعنسه متغيرات االستراتيجية العالمية  ,وضعف العالقة المتوقع أن تعنسها متغيرات
االستراتيجية الدولية .
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 وقد دللت النتائج على أهمية تبني ( االستراتيجية الدولية أو الموجهة بالبلد )في بيئرة الصرناعة
العراقية موضوع الدراسة  .مؤند صدق الفرضية الرئيسرة التري مفادهرا ( يعتمرد اختيرار
االستراتيجية المالئمة إلدار تأثيرات ظاهر العولمة في بيئة الصناعة العراقية موضوع الدراسة

على مدى التجانس أو االختالف في خصائص تأثيرات العولمة في هذه البيئة ).
تماشيا مع ما سبق ذكره أنفا ينبغي مالحظة ما يأتي -:
 .1أظهرت نتائج التحليا ألعاملي معنوية العواما المفسر لنا من االستراتيجيتين (العالمية والدولية )
إذ نانت الييمة العينية أل منها انبر من الواحد الصحيح ,وهو مييراس المعنويرة واليبروا فري

التحليا ألعاملي  ,نما إن مترانم التباين المفسر أل من االستراتيجيتين أنثر مرن (,)%75وهرذا
يؤند إن العواما التي تم اعتمادها تفسر النسبة األنبر من االستراتيجيتين موضوع الدراسة ,وهرذا
يبرر اعتماد العواما ومتغيراتها ألغراض التحليا ,وقبوا النتائج المترتبة عليها .

 .2وأظهرت نتائج التحليا ألعاملي عاملين لنا استراتيجية احدهما يضم (أربعة متغيرات )  ,والثراني
يتنون من متغير واحد ,وهذا يعني أن المتغيرات األربعة أل استراتيجية تتصف بالتجرانس مرع
بعضها من حيث االتجاه والتفسير مما دعا إلى وصفها ( بخصائص بيئة العولمة )  ( ,وخصائص

البيئة الدولية ) ,في حين إن المتغيرين اآلخرين لهما صفة خاصة  ,وهما يختلفان من حيث االتجاه
والتفسير عن المتغيرات األخرى ( فحرية حرنة اليد العاملة نعني تدفيا"بين البلردان أنثرر مرن
تجانسا" في اليد العاملة ),و ( االختالف في المنتجات )تعني تمايزا"بين المنتجات أنثر من مسرتوى
التيارب أو التباعد في النشاطات التي فسرتها الفيرات األخرى ).

 .3وأظهرت التشبعات العالية والميبولة للمتغيرات في عواملها أو في بعدها الرئيس الصدق ألعراملي
للميياس ,أ أن المتغيرات الفرعية تفسر عواملها الرئيسة وبالتالي يمنن االعتماد علرى نتائجهرا
عند التحليا في بيئة الصناعة العراقية موضوع الدراسة ،وإن اختيار أ من االستراتيجيتين يعتمد

على مدى التجانس واالختالف في خصائص تأثيرات العولمة في هذه البيئة .

ثانيا"  -:مناقشة النتائج
اظهر التحليا واالستخالص سابيي الذنر نتيجتين رئيستين -:
األولى  :أشارت النتائج المستخلصة من التحليا ألعاملي  ,والتي تؤند معنوية العواما المفسر لنا من
االستراتيجيتين ,الن قيمتها العينية انبر من الواحد الصحيح  ,نما أن العواما قد فسرت النسربة
األنبر من االستراتيجيتين موضوع الدراسة ,إذ بلغ مترانم التباين المفسر أل منهما أنثر مرن
(,)%75وأشارت التشبعات العالية والميبولة للمتغيرات في عواملها إلرى (الصردق ألعراملي)

للميياس  ,واعتماد المتغيرات في تفسير عواملها ,وبالتالي فان متغيرات الميياس مفسر بفيراتها
– يمنن االعتماد عليها عند التحليا .
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الثانية  -:محدودية اهتمام أفراد العينة بالمتغيرات العشر المفسر لنا من االستراتيجيتين ( العالميرة
والدولية ) ,وهذا يعني ضع ف انعناس تأثير أ من المتغيرات في البيئرة الصرناعية العراقيرة
موضوع الدراسة  ,ويفسر بالنسبة ( لالستراتيجية العالمية بضعف تجانس العواما التري تشرنا
األساس الذ

تعتمده االستراتيجية العالمية  ,وبالتالي فان الظرف المحريط بالبيئرة الصرناعية

موضوع الدراسة ال يتالءم إلى حد نبير مع متطلبات االستراتيجية العالمية ,أما ضعف انعناس
متغيرات ( االستراتيجية الدولية )على البيئة الصناعية العراقيرة موضروع الدراسرة  ,فيفسرر
بالنسبة ( لالستراتيجية الدولية ) باختالف هذه المتغيرات من بلد ألخر  ,وبالتالي فإنهرا تتميرز
بالخصوصية المحلية لنا بلد ممن يتوقع أن له تأثير في بيئة الصناعة العراقية موضوع الدراسة
,وهذا يتفق مع متطلبات ( االستراتيجية الدوليرة )  ,ممرا يعطري ترجيحرا" انبرر لتطروير
االستراتيجية الدولية (المعتمد على البلد )في بيئة الصناعة العراقية .

ثالثا"-:االستنتاجات والتوصيات
أ -االستنتاجات
.1

تتصف التأثيرات العالمية في بيئة الصناعة في أ بلد  ,بما فيها البيئة الصناعية العراقية موضوع
الدراسة بنوعين ,األوا عالمي ( تجانس تام للعواما التي تصفها متغيرات الميياس ),والثاني دولي

( تجانس ضعيف للعواما التي تصفها متغيرات الميياس ).
انعنست التأثيرات سابية الذنر على شنا استراتيجيتين  ,األولى تهتم أنثر بالعواما العالميرة ذات

.2

الصلة ,وتوصف باالستراتيجية العالمية  ,والثانية تهتم أنثر بالعواما الداخلية للبلد بالعالقرة مرع
التأثيرات الخارجية ,وتوصف باالستراتيجية الدولية .

.3
.2

أن أ مررن االسررتراتيجيتين أنفررة الررذنر يمنررن إن تأخررذ مررن اإلشررناا آالتيررة -:
( التحالفات االستراتيجية  ,االستثمار المشترك ,الترخيص واالمتياز )

اتصاف المتغيرات العشر المعتمد في استمار االستبانة بالصدق ألعاملي  ,ممرا يؤنرد قبولهرا

واعتماد النتائج المترتبة عليها .
مالءمة االستراتيجية الدولية ( الموجهة بالبلد لمواجهة تأثيرات ظاهر العولمة في بيئة الصرناعة

.5

العراقية موضوع الدراسة .

ب – التوصيات
 -1التونيد على أهمية ظاهر العولمة والتأثيرات العالمية المتوقعة في بيئة الصناعة العراقية  ,بما فيهرا
البيئة الصناعية موضوع الدراسة  ,وذلك من خالا :



رصد التغير والتطور في البيئة العالمية  ,ومستوى انعناساتها على البيئة الصرناعية العراقيرة
موضوع الدراسة ,من خالا متابعة األدبيات المختلفة ذات العالقة  ,المعلومات التي تعرضرها
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البيئة الصناعية العراقية
شبنة االتصاالت الدولية (, )internetالمعلومات التي تنشرها الشررنات الدوليرة  ,معلومرات
مرانز البحوث المتخصصة .

 أقامة مؤتمرات ,وندوات ,ومحاضرات متخصصة توسع من إدراك اإلدارات الصناعية المعنية
لتأثيرات ظاهر العولمة  ,وأساليب مواجهتها .
 إعداد برامج متخصصة باإلدار االستراتيجية واإلدار الدولية ,واعتمادها في تردريب اإلدارات
والهيئات األخرى المهتمة بدراسة وتحليا التأثيرات العالمية في البلد .

 -2تشنيا هيئة وطنية متخصصة تهتم بدراسة وتحليا البيئة العالمية بظواهرها المختلفرة وانعناسراتها
على البيئة الوطنية ( البيئة العراقية )  ,على أن تضرم الهيئرة مرن المتخصصرين األنراديميين ,
والمديرين المهتمين من أصحاب الخبر  ,وان توفر لها المتطلبات المالية  ,والتينيرة والمعلوماتيرة

التي تساعدها في تنفيذ نشاطاتها المختلفة .

 -3تطوير معايير تتصف بالموضوعية والدقة الختيار االستراتيجية المالئمة للبيئة العراقية من برين
االستراتيجيات الدولية الشائعة (االسرتثمار المشرترك  ,التحالفرات االسرتراتيجية ,التررخيص و

االمتياز ),على إن يوضع باالعتبار ما يأتي -:

 تاشير العواما العالمية األنثر أهمية ( الحدية )في التأثير في بيئة الصناعة العراقية .
 نوع االستثمار األنثر تأثيرا ايجابيا في تطوير االقتصاد الوطني وخدمة المجتمع .
 خصائص المستثمر األجنبي ومستوى الثية التي يتمتع بها .

Abstrect
The global effects had taken an increasing and expanding effects
concerned the countries environment . it becomes necessary to monitor
and identify the size, type, and direction of these effects , and
developing suitable strategies to meet them .
This study aimed to select and develop a strategy that appreciate with
the effects of global events in the Iraqi industrial environment. The
study used survey methodology contains questioner for exploring the
views of some academic and profession people who concerned with the
international management . The study has been based on the hypothesis
" the selecting of appreciate strategy for managing global effects in
Iraqi industrial environment depend on the consistent and differences
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of the global effects characteristics at that environment " Among the
important results drawn are :"The selecting and developing strategy based on country is the
appreciate strategy for Iraqi industrial environment".
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