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تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية

المستخلص
يهدف البحث الى تشخيص مستوى عالقة وتأثير مبادئ حلقة القرار ) *(OODAفي خفة الحركة

االستراتيجية ،ادراكا ألهمية الموضوع بحد ذاته بوصفه احد الموضوعات الحديثة التي كانت الكتابات
حولها محدودة نوعا ما ،فضال عن السعي لدراسته في الميدان الذي تتطلب طبيعة انشطته ضرورة ترابط
مبادئ حلقة القرار وخفة حركتها االستراتيجية  ،والتي كانت المؤسسات الصحية افضلها ،إذ تم انتقاء كل

من مستشفى (مدينة الطب ،واليرموك) مجتمعا للبحث ،اُختير األطباء العاملين في اقسام الطوارئ كعينة
للبحث  ،شملت ( )62طبيب من المستشفى االولى ،و( )62طبيب من الثانية ،ليبلغ اجمالي مجموع العينة

( ) 35طبيب ،وبتطبيق عدد من االساليب اإلحصائية الوصفية واالختبارية ،توصل البحث الى مجموعة من
النتائج كان ابرزها وجود عالقة ارتباط وتأثير واضحة لمبادئ حلقة القرار في خفة الحركة االستراتيجية.
الكلمات االساسية:حلقة القرار) ،(OODAمبادئ حلقة القرار ،خفة الحركة االستراتيجية.
The Effect of decision cycle (OODA) principles on strategic agility
Abstract:
The research aims to diagnose the level of relationship and effect of
the decision cycle (OODA) principles on strategic agility, aware of the importance
of the subject itself as one of the modern themes which were writings around it
somewhat limited, as well as pursuing to study it in a field which the nature of its
activities requires the a necessary link between the decision cycle principles and
)strategic agility, the health institutions was the best, (Medical city, Al Yarmouk
both hospitals were selected as a society for research, and doctors working in
emergency departments was as a sample, included (26) doctor from the first
hospital, and (27) doctor from the Second, total sample was (53) doctor, by
applying a number of descriptive statistical methods and experimental research,
the search found a set of results, the Highlighted one was the clear relationship
and effect of the decision cycle principles on strategic agility.
Keywords: decision cycle (OODA Loop), decision cycle principles, strategic
agility.

* (OODA)( :O )Observe( ،O )Orient( ،D )decide( ،A )Act .

المقدمة
ان تسارع التغيير في البيئة الذي تواجهها المنظمات اليوم فضال عن شدة المنافسة فيها ،زاد من
الضغوط على المديرين في مختلف مستوياتهم وبالذات في مسألة الوقت المتاح لصنع واتخاذ القرار
االستراتيجي ،االمر الذي دفع باتجاه البحث عن الحلول التي تسهم في التخفيف من هذه الضغوط ،وبرز
من بين هذه الحلول نموذج حلقة اتخاذ القرار( )OODAالذي اضفى سمتي الدقة والسرعة على الق اررات

المتخذة ،وذلك عبر تطبيق ابعاده االربعة (المراقبة ،التوجه ،القرار ،التصرف او الفعل) ،وااللتزام بمبادئه
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اال ساسية المتمثلة في (السرعة ،التنوع ،الموائمة ،المبادرة) ،يمكن من خالله خلق بيئة تنظيمية تدعم خفة
الحركة االستراتيجية للمنظمة ،التي ال يمكن تحقيقها اال من خالل ثالث ابعاد (الحساسية االستراتيجية،
وتدفق وانسيابية الموارد ،وااللتزام الجماعي وتحمل المسؤولية).
ومن هنا جاء البحث ضمن سياق الدراسات والبحوث التي تناولت موضوعي حلقة اتخاذ القرار

وخفة الحركة االستراتيجية ،ويحاول ان يكمل منحنياتهما عبر اخذ المنظور العقالني والرشيد في تحليل
مستوياتهما ،ومحاولة تشخيص مدى تاثير تطبيق مبادئ الحلقة على خفة الحركة االستراتيجية للمنظمة،
والتي تمثل مشكلة البحث التي بنيت على اساسها مجموعة من الفرضيات سعت محاوره االربعة الى
تجسيدها ،اذ تضمن المحور االول منهجية البحث مستعرضا مشكلة واهداف واهمية وحدود البحث

واالساليب المعتمدة في تحليل بياناته وفرضياته وانموذجه الفرضي ،والثاني تخصص في استعراض الكتابات

ووجهات النظر حول متغيري البحث  ،فيما تضمن المحور الثالث تحليل البيانات واختبار فروض البحث،اما
الرابع فتمحور حول االستنتاجات التي توصل اليها البحث والتوصيات حولها.

المحور االول
منهجية البحث
يتناول المحور االول للبحث منهجيته المتمثلة بمشكلة البحث واهميته واهدافه وانموذجه وفرضياته
واالدوات المستعملة الختبارها ،فضال عن وصف مجتمع وعينة البحث وكاالتي:

اوالً :مشكلة البحث-:

تشير الكثير من األدبيات في حقل المنظمة وتحديدا في مجال إتخاذ القرار الى ضرورة خلق بيئة مالئمة
للقرار ،بيئة تتفاعل أبعادها المتمثلة بـ (المراقبة ،والتوجه ،والقرار ،والفعل او التصرف) لتشكل حلقة إتخاذ
قرار منطقية  ،تفصح مبادئها (التنوع ،والسرعة ،والموائمة ،والمبادرة) عن مدى مالئمتها ودعمها لخفة

الحركة االستراتيجية للمنظمة ،في ضوء ترابط احداهما باالخرى وتأثير تلك المبادئ في خفة الحركة
االستراتيجية اجماال ،التي تمثل(الحساسية االستراتيجية ،وتدفق وانسيابية الموارد ،وااللتزام الجماعي وتحمل

المسؤولية) أبعاد لها ،تلعب شدتها وقوتها دو ار في زيادة قدرة المنظمة على إدارة وضبط وتيرة التحوالت
البيئية واإلستجابة للتغيرات فيها ،والتي يتطلب وفقا لما نوهت اليه تلك االدبيات الى السرعة والمرونة
والفاعلية في إتخاذ الق اررات والتحرك لالستفادة منها ،إذ إن التباطئ في هذا المجال ربما يسبب إشكالية كبيرة

تنعكس على خفة حركة المنظمة ،وتبدو هذه االشكالية اوضح ميدانيا ،فما تواجهه عملية إتخاذ الق اررات في
المؤسسات الصحية اليوم من تحديات وصعوبات نتاج البيئة الديناميكية التي تعمل ضمنها ،فضال عن حجم
وطبيعة المعلومات والمعرفة التي يجب على العاملين فيها من اطباء وصناع للقرار ان يتعاملوا معها
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باستمرار ،وهذا يتطلب الخروج عن االساليب التقليدية للتعامل ،وتوظيف ادوات معاصرة وغير تقليدية في
إتخاذ القرار ،ادوات تركز على الجوانب التحليلية والتنبؤية ،مبنية على مجموعة من المبادئ تسمح لهم
باالستجابة السريعة والتكيف مع التحوالت والتوجهات االستراتيجية لنشاطات المنظمة ،بما يعكس خفة
حركتها ،فالسؤال المهم المطروح هنا هو هل يدرك العاملون وخاصة األطباء الذين تتطلب اعمالهم السرعة

وتحتاج الى التنوع والمالئمة والمبادرة مبادي حلقة القرار كاسلوب غير تقليدي إلتخاذ القرار في مؤسساتهم
الصحية؟ وما مدى توظيف هذه المؤسسات لتلك المبادي في تعظيم خفة حركتها االستراتيجية؟ مما تقدم

يمكن التعبير عن مشكلة البحث بصورة اوضح عبر التساؤالت اآلتية:
ما مستوى توفر مبادئ حلقة ( )OODAكبيئة مناسبة إلتخاذ القرار في المؤسسات الصحية المبحوثة؟
ما مستوى أبعاد خفة الحركة االستراتيجية في المؤسسات الصحية المبحوثة؟

ما تقدير العينة المبحوثة لطبيعة ومستوى العالقة بين مبادئ حلقة ( )OODAوخفة الحركة
االستراتيجية في مؤسساتهم؟
ما تأثير مبادئ حلقة ( )OODAفي خفة الحركة االستراتيجية للمنظمة؟

ثانياً :اهداف البحث-:
يهدف البحث الى تحقيق االهداف اآلتية:
 )1محـاورة األفكار حول أبعاد بيئة حلقــة القرار والمبادئ التي تفرزهـا تلـك البيئ ــة فضــال عـن موضـوع خفـة
الحركــة االستراتيجية والعالقة بين أبعادها ومبادئ حلقة القرار تحديدا.

 )2تحديد مستوى العالقة بين مبادئ حلقة القرار وأبعاد خفة الحركة االستراتيجية.
 )3تحديد مستوى تأثير مبادي حلقة القرار في أبعاد خفة الحركة االستراتيجية.

ثالثاً :أهمية البحث-:
يمكن تجسيد أهمية البحث في جانبين إرتبطا بأهمية الموضوع المبحوث ،الجانب االول (علمي) جاء
محاولة لعرض موضوعين معاصرين بالغي األهمية واستعراض الكتابات حولهما ومناقشتهما وهما (حلقة
إتخاذ القرار ،وخفة الحركة االستراتيجية) ،اما الجانب الثاني (عملي) إذ شخصت البيانات المستخلصة
صحة بيئة المؤسستين الصحيتين ( مدينة الطب ،واليرموك) المبحوثة  ،ومدى توفر االسس الالزمة لدعم
مبادئ حلقة القرار ،ومن ثم زيادة مستوى خفة الحركة االستراتيجية وأبعادها ،فضال عن مستويات العالقة

الترابطية والتأثيرية بينهما وفقا الراء العينة المبحوثة ،كما ويرشد البحث األطباء في اقسام الطوارئ ألهمية
دراسة وتطبيق حلقة القرار بكل مراحلها ومبادئها وتوظيف العالقة والتأثير بينهما ،بما يكسب منظماتهم
المزيد من القدرات على إتخاذ ق اررات ناجحة تسهم في تعظيم خفة الحركة االستراتيجية فيها.
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رابعاً :إنموذج البحث الفرضي-:
يجسد إنموذج البحث الفرضيات التي بنيت في ضوء مشكلة المبحوثة ،ويبين المخطط ( )1اإلنموذج
الفرضي للبحث.

المخطط ( )1اإلنموذج الفرضي للبحث

خامساً :فرضيات البحث-:
إعتمد البحث على فرضيتين رئيستين تتفرع منها اخرى فرعية وعلى النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسة االولى } :تزداد خفة الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة فاعلية

مبادئ حلقة القرار{ تتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
)1

تزداد خفة الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة مستويات التنوع فيها.

 )6تزداد خفة الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة معدالت السرعة بإتخاذ القرار
فيها.

 )5تزداد خفة الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة الموائمة في الموارد المتوفرة
لديها.
 )4تزداد خفة الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة مستويات المبادرة فيها.
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الفرضية الرئيسة الثانية } :ينعكس تأثير مبادئ حلقة القرار معنوياُ في أبعاد خفة الحركة االستراتيجية{

تتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 )1ينعكس تأثير التنوع معنوياُ في أبعاد خفة الحركة االستراتيجية.

 )2ينعكس تأثير السرعة معنوياُ في أبعاد خفة الحركة االستراتيجية.

 )3ينعكس تأثير الموائمة معنوياُ في أبعاد خفة الحركة االستراتيجية.
 )4ينعكس تأثير المبادرة معنوياُ في أبعاد خفة الحركة االستراتيجية.

سادساً :ادوات البحث واساليبه اإلحصائية-:
إعتمدت االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات ،والتي تكونت من جزئين االول تعلق بالمعلومات العامة
الخاصة أفراد العينة (الجنس ،العنوان الوظيفي ،التحصيل الدراسي ،عدد سنوات الخدمة والدورات التدريبية
المتخصصة) ،فيما تضمن الجزء الثاني الفقرات ذات العالقة بمتغيري البحث (مبادئ حلقة القرار ،خفة
الحركة االسترايتجية) اُعدت الفقرات باإلعتماد على عدد من األدبيات مثل ( (;)Bebefield, 2010

 )Angerman, 2004);( Osinga, 2005التي ناقشت طروحات ( )Boyd,1986فيما يخص المتغير

االول  ،ودراسات كل من ( ) Doz& Kosonen, 2008حول المتغير الثاني ،ولغرض التحقق من ثبات
االستبانة استُعمل اختبار (ألفا كرونباخ) بوصفه واحد من االختبارات اإلحصائية لتحليل البيانات لالستمارة
اإلحصائية ،وقد بلغت قيمة المعامل.
لفقرات االستبانة ( )6..2وهي قيمة تدل على ثبات عالي لها ،وفيما يتعلق بصدق المقياس فيحسب

باستعمال المعادلة الصدق= الثبات ،فكانت نسبة الصدق ( )6..5وهي قيمة عالية تؤكد صدق المقياس،
كما اُستعملت الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 )1الوسط الحسابي :لعرض وتحليل البيانات.
 )6االنحراف المعياري :لقياس درجة التشتت النسبي المطلق لقيم االجابات عن وسطها الحسابي.
 )5معامل االختالف:لقياس درجة التشتت النسبي المطلق لقيم االجابات عن وسطها الحسابي.

 )4معامل االرتباط ( :)Spearmanأداة قياس المعلمية لقياس نوع العالقة بين متغيرات البحث.
 )3االنحدار الخطي البسيط :لقياس مدى تأثير متغير معين في متغير اخر من متغيرات البحث.

سابعاً :مجتمع وعينة البحث-:
تم إختيار بعضا من المؤسسات الصحية في بغداد ومستشفيات (مدينة الطب ،واليرموك) تحديدا
مجتمعا للبحث ،بوصفهما ميدان يمكن ان تتجسد في أنشطته مبادي حلقة القرار ،وبما يرفع من قدرة
استجابة العاملين فيها لمتطلبات العمل والمستفيدين من خدماتها ،ويزيد من مستوى خفة الحركة االستراتيجية
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للمستشفى ككل ،فيما تمثلت عينة البحث في األطباء العاملين في اقسام الطواري حص اُر النسجام طبيعة

عملهم مع اهداف البحث بلغ اجمالي عددهم ( )35طبيب )62( ،منهم يعاملون في مستشفى مدينة الطب و
( )62في مستشفى اليرموك  ،ويصف الجدول ( )1خصائص عينة البحث بعد احتساب التك اررات والنسبة
المئوية للبيانات التي جمعت للغرض ،إذ نالحظ ان نسبة الذكور قد شكلت ( )%26من العينة ،و()%4.

من العينة هم مقيمين دوريين في المستشفيات المبحوثة ،اغلبهم من الحاصلين على شهادة البكلوريوس

( )%35( ،)%2.هم من المشتركين بدورات تدريبية تراوح عددها ما بين  ،3-5فيما تراوحت سنوات
خدمة ( )%5.منهم ما بين  .-2سنوات.

جدول ( )1خصائص عينة البحث في ضوء المعلومات الشخصية

المحور الثاني
الجانب النظري
اوالً :حلقة إتخاذ القرار ( :)OODAمفاهيم اساسية
نستعرض في هذه الفقرة المفهوم ومراحل حلقة القرار( )OODAومبادئها ،وما طرحته األدبيات من

مناقشات حول الموضوع ،وعلى النحو اآلتي:

 .1مفهوم حلقة إتخاذ القرار (:)OODA
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لم يكن اإلهتمام بعقالنية ورشد إتخاذ القرار( )Decision Makingفي حقل المنظمة بالجديد ،إذ
ان لهذه العملية ميراثا بعيد المدى ،بدأ بنظرية ( )1.5. Bernardالمرتكزة على مفهوم إتخاذ القرار ،ثم
جهود ( ) 1.42 Simoneالذي اكدت على دور العامل المعرفي (اإلدراك) في إتخاذ الفرد للقرار( العتيبي،
 ،) 11 :666.وما تبعتها من جهود إنصبت على عملية إتخاذ القرار وكيفية إجراءه وتحديد العوامل المؤثرة
فيه خاصة السلوكية ،فضال الكيفية التي يتم بها نقل القرار عبر المستويات التنظيمية المختلفة ،حاول

الباحثون تجسيدها بنماذج عدة  ،شكلت اساساُ إلنموذج حلقة القرار( )OODAالجديد الذي كان له صدى
كبير في مجال تطبيقه (السالح الجوي)  ،وقد اخذ مداه في تطبيقات حقل المنظمة ،االنموذج الذي بلورته

جهود ( )Johan Boyd, 1976- 1996الطيار والباحث في سالح الجو االمريكي  ،الذي جسد فيه اربعة

مراحل إلتخاذ القرار ،تمثلت في (المالحظة  ،Observeالتوجه  ،Orientالقرار  ،Decideالتصرف ،)Act

وذلك اثناء سعيه لفهم اسباب تفوق الطيارين االمريكان في الحرب الكورية (.)Hall, et.al, 2005: 14
وقد تم تبني هذا اإلنموذج على مدار الزمن في الخدمات العسكرية االخرى فضال عن االعمال التجارية
الكبيرة ،ليصبح إنموذجا معتمد لما تميز به من بساطة ودقة ،وما يحققه من سرعة في إتخاذ القرار اخذا
بنظر االعتبار ضيق الوقت وعدم التاكد في البيئة والمعلومات ( . )Angerman, 2004: 1-2وبالرغم
من أهمية هذا اإلنموذج من الناحية التطبيقية ،اال ان المفاهيم المطروحة حوله كانت محدودة جدا ،إذ
انصبت اغلبها على تصوير وتفسير مراحل عملية إتخاذ القرار ،وبالتالي يمكن ان نشخص بعضا من
المفاهيم التي ربما تعطي صورة عامة لإلنموذج ،إذ يرى كل من ( )Jagacinki& Flach,2003انه "نظام
مراقبة بسيط قائم على دورة ناشئة من مراقبة البيئة وتنتهي بالعمل"(،)Breton& Rousseau, 2005:1

بوصفه كما يصوره ( )Andler & Brohede, 2008: 37عملية دائرية تسمح لمفاهيم كالوعي الموقفي
( )Situation Awarenessوالتحليل الموقفي( )Situation Analysisباالرتباط بإتخاذ القرار.

وأعتمد (  ) Thomas, et. al, 2007: 8حلقة إتخاذ القرار بوصفها "طريقة للتفكير حول الدورة
السريعة إلتخاذ القرار ،التي يمكن ان ينتج عنها المزايا التنافسية في وقت قصير"  .و يعتقد كل من

( )2007: 156 Roux& Van Vuuren,انها توصف كعملية اساسية للقيادة ) (Commandوالسيطرة
(  (Controlبوصفها إنموذجا يسري على جميع نظم الصديقة والمنافسة .فهي وفقا لرأي ( &Suermann
" )Issa, 2007: 206عملية التحسين المستمرإلتخاذ القرار االستراتيجي" .وهي كما يشخصها
(" )Richards, 2001أداة لنمذجة دورة صناعة االف ارد للقرار" (  .)Brumley, et.al, 2006:18ومن ثم
يمكن القول ان حلقة ( )OODAهي خالصة لعملية إتخاذ القرار لجميع أنماط الق اررات .ونالحظ مما تقدم
ان حلقة إتخاذ القرارعلى وفق ما طرحت من المفاهيم السابقة تتمثل في دورة منطقية متكاملة ومستمرة لعملية
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اتخاذ القرار قائمة على استكشاف مالحظة المواقف والتحليل المنطقي لها كمرحلة اولى تساعد في تحديد
توجهات متخذ القرار.

 .2مراحل حلقة القرار (: )OODA
وصف ( )Boyd, 1976في بدايات بحثه عن حلقة القرار( )OODAاآللية التي بموجبها يفهم
جميع البشر ويتعامل مع اشكال البيئات ،وناقش المفاهيم العقلية (االفكار والمفاهيم والمعاني التي يتكون
منها واقعنا) وكيف تنمو وتتطور وتخضع وتتعامل مع المشاهد الحقيقية (،)Angerman, 2004: 18
وصب هذه الفكرة في حلقة دائرية بسيطة تتكون من اربعة مراحل (المالحظة  ،Observeالتوجه ،Orient

القرار  ،Decideالتصرف  )Actالتي يمكن تجسيدها بالشكل ( )1ادناه ،يمكن توضيحها كاآلتي:

الشكل ( )1نموذج حلقة اتخاذ القرار()OODA
Sources: Brehmer, B., (2005), “The Dynamic OODA Loop: Amalgamating
Boyd’s OODA Loop and the Cybernetic Approach to Command and
Control”, Proceedings in 10th International Command and Control
Research and Technology Symposium.

أ .المالحظة (:)Observation
وهي المرحلة االولى من حلقة ( ،)OODAوالتي يتم فيها جمع المعلومات حول الحالة
الراهنة والجوانب ذات الصلة بها بكل الوسائل المتاحة ( ،)Bryant, 2003: 3عبر التعامل مع البيئة
واستشعار او تلقي رسائل منها ( .)Grant, 2005: 114التي ستمثل مدخالت (ضمنية او ظاهرية) لعملية
إتخاذ القرار ،يتم تحويلها الى معلومات مترابطة تصف التغيرات في البيئة ،تمكن متخذ القرار في وضع
التوقعات لما ينبغي ان يكون ،وتحدد سبل االستجابة المناسبة لها ،وهذا يتطلب الوعي الكامل السيما عبر

االنتباه الدقيق والموجه .إذ يؤكد ( )Schechtman, 1996: 35ان على صانع القرار ان يراقب ما يجري
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ويحدد الظروف التي يجب ان يتصرف بموجبها  ،ويحلل الوضع ويعالج البيانات الى معلومات قابلة
لالستعمال ،ويشير ( )Ullman, 2007: 2الى ان وسائل جمع المعلومات وتحليلها ال تتحدد بتقنية معينة او
اسلوب ما ،فهي تختلف وفقا لنوع المعلومات والبيانات وطبيعة ونشاطات المنظمة ،إذ تصب جميعها في
هدف واحد وهو جمع اكبر وافضل المعلومات ،ومعالجتها لتوجيهها لخدمة عملية إتخاذ الق اررات المستقبلية.

يرى (  )Brumley, et.al, 2006: 3ان المعلومات عن (السوق ،العمالء ،المنافسين ،المنظمين ،التحديات
والفرص في البيئة) عادة ما تكون غير مجهزة بشكل كامل لتخدم صانع القرار ،وهنا تلعب الخبرة دور كبير
في المالحظة والنتائج التي يتوصل اليها هؤالء.

ب .التوجه (:)Orientation
وهي اهم مرحلة في حلقة ( )OODAوتعد محور عملية إتخاذ القرار ،ألنه وفقا لرأي
( )Suermann& Issa, 2007: 206ادراك صانعي القرار لتهديدات خاطئة او اساءة فهم ما يحدث في
البيئة سيوجه تفكيرهم في االتجاهات الخاطئة ،ومن ثم إتخاذ قرار غير دقيقة في النهاية .إذ يشير( Horney,

 )2011: 3; Bryant, 2003: 3الى انه عادة ما توضع المعلومات في مصفوفة فهم االنسان وخبرته في
ضوء التقديرات واالفتراضات واالحكام حول الوضع بغية انشاء إنموذج عقلي متماسك او صورة للبيئة الكلية
.وتنطوي مرحلة التوجه وفقا لوجهة نظر ( )Brumley, et.al , 2006: 19على جمع ودمج وتجهيز
ومحاكاة جميع البيانات والمعلومات المتاحة للتاكد من الواقع الحقيقي ،إذ يترجم الجديد منها في سياق المعرفة
الموجودة لدى صانعي القرار  ،ليخلق هذا كما يرى ( )Schechtman, 1996: 36معنى للمعلومات
المالحظة في المرحلة السابقة التي تمثل التقييم االولي للوقائع ،لتشكل الصورة الذهنية للعالم  ،ويتم فيما بعد
تحديث اإلنموذج القديم عبر مقارنة المعلومات الجديدة مع القديم منها في ضوء الخبرة السابقة والثقافة والتراث
المتوارث وتحليل وتوليف الطرائق او المناهج لتحديث اإلنموذج ) (Ullman, ; 2007:3و ( Brumley,
) .et.al , 2006: 19وكونها حسب رأي ( )Roux& van Vuuren, 2006: 6عمليات ادراكية معقدة

في محاولة لحل المشاكل او تحليل المعلومات لحين تصبح قريبة من الحاالت والظروف او االوضاع التي

خطط لها صانع القرار وااللمام بتلك المشاكل يتحقق عبر (التعليم والتدريب ،والخبرة) ،وتتكون العمليات
االداركية وفقا لرؤية ( )Boydمن االتيHall, et.al, 2005: 6);( Breton& Rousseau, ( :
)2005:2

المعلومات الجديدة.
ذكريات التجربة السابقة (الصريحة او الضمنية).

التراث الوراثي (االحكام المقدمة استنادا الى الشفرة الجينية الموروثة).
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التقاليد الثقافية (النمإذج في البشر او التنظيمات االنسانية).
التحليل (فك ترابط االشياء ،نقد) في طريقة العرض الموجودة في العالم ،والتوليف (انشاء او خلق)
وجهة نظر عالمية منقحة بما في ذلك امكانيات العمل .

ج .القرار(:)Decision
وتعني هذه المرحلة تحديد التصرف المالئم وتقريره (  .)Thomas, et.al, 2007: 9ففي ضوء مرحلة

التوجه السابقة يتعين على صانعي القرار تحديد ما يتعين عليهم فعله ،بغض النظر عن ما اذا كان القرار
قائم بذاته او ينطوي على كيانات اخرى ( العمالء ،المنافسين ،الشركاء ،الموردين ،)...... ،او كان هذا
القرار يتخذ بشكل فوري او ينطوي على انشاء خطة وارجاع المنظمة الى مرحلة المالحظة  ،ويؤكد كل من
( )Syrett& Devine, 2012: 22ان القرار الصحيح يعتمد على التوجه الناجح ،فمن الضروري ان يكون

القرار في الوقت المناسب ال متاخرا ،إذ وضع القرار الجيد يتطلب حكم قوي مع عمليات قوية في كل

المستويات والمجموعات فضال عن قيادة متماسكة .كما يرى ( )Grant, 2005: 115ان في مرحلة القرار
يتم إتخاذ الخيار من بين الفرضيات القائمة حول الوضع البيئي وامكانية االستجابه له ،استرشادا بالتغذية

الداخلية المتلقاة من مرحلة التوجه ،وتقديم تغذية عكسية داخلية لمرحلة المالحظة ،وهذا يعني ان في نهاية
كل مرحلة من مراحل حلقة القرار ( )OODAتقدم تغذية داخلية للمرحلة السابقة وهذ ما يعزز من دقة القرار
المتخذ والعفل الناتج عنه.

د .الفعل (:)Action
ويتضمن تطبيق ما تم تحديده بالقرار( ،)Brehmer, 2005: 2ومحاولة تفعيل التصورات الذهنية
للقرار( ،)Horney, 2011:1إذ حال وضع القرار قيد العمل ينشر ويتم االشراف على تنفيذه ورصد النتائج
عن العمل من خالل التغذية العكسية ،ففي هذه المرحلة سينفذ االفراد خياراتهم للتصرف ،التي ستؤثر
بطبيعة الحال على االهداف والبيئة وتغير الوضع مراقب من قبل االخرين من حول المنظمة ( منافسين،

عمالء ،منظمات ،)Brumley, et.al , 2006: 19()........،لتتوج كل الجهود في هذه المرحلة بوضع
القرار موضع التنفيذ .وهذه المرحلة كما يرى ( )Bryant, 2003: 3تمثل االستجابة المختارة للموقف عبر
التفاعل مع البيئة ،وال تتوقف عند حد معين ،فمن الضروري االستمرار بعملية الرصد ،ليتم جمع المزيد من
المعلومات واستمرار دائرة العمليات عبر التغذية العكسية لكل مرحلة من مراحل حلقة القرار(. )OODA

 .3مبادئ حلقة القرار(:)OODA
اشار (  )Boyd, 1976الى ان على المنظمة وهي تطبق مراحل دورة إتخاذ القرار التي تبدأ

بالمالحظة والتوجي ه وتنتهي بالقرار والتصرف ان تعمل باستمرار من اجل الحفاظ على حرية العمل لتحقيق
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اقصى قدر ممكن من فرص البقاء واالزدهار ،وان ذلك ال يمكن تحقيقة اال بتطبيق مجموعة من المبادئ
تمثلت في (التنوع ،السرعة ،الموائمة ،والمبادرة) التي سنأتي على توضيحها ادناه:

أ .التنوع :Variety
ونعني بالتنوع امتالك اكثر من استجابة او رد فعل واحد لكل حالة او موقف بما يسمح بالتكيف للظروف
وبشكل ثابت ( .)Benefield, 2010: 2ويرى ( )Osinga, 2005: 187ان من المفيد للفرد او المنظمة
وضع مجموعة من البدائل لالستجابة التي يمكن تطبيقها على وجه السرعة لكسب القوة ،وتجنب الخطر

وتقليل قدرة المنافسين على العمل بذات الوتيرة التي تعمل فيها متبع الدورة ،ويشمل التنوع تقنيات العمل

واالبداعات والهياكل ومتطلبات العمل االخرى ،ألن ذلك كما ذكر()Hexmoor, et.al, 2009: 2
يصعب على المنافسين التنبوء بالسلوكيات الحالية والمستقبلية للمنظمة ومعرفة اجراءاتها الخاصة مسبقا،
كما انهم سيكونون ابطأ بق ارراتهم التي ستكون رد فعل المناسب لها وفقا لوجهة نظرهم ،كون الرتابة والجمود
والتك اررية في العمل والسلوكيات والق اررات يسهل وصول اوكشف المنافسين لمستوى قدرات ومهارات وقواعد

عمل المنظمة وووضع التوقعات اتجاه سلوكياتها المستقبلية ،وبذلك فان التنوع يصبح وسيلة للتغلب على
هؤالء المنافسين ويبطأ في ذات الوقت قدراتهم على تفعيل دورة القرار الخاصة بهم وتكرارها والوصول الى
اخر مراحلها.

ب .السرعة :Rapidity
وفقا لرأي( )Benefield, 2010: 2فان السرعة تعني االدراك ورد الفعل السريع اتجاه بما
يسمح بالدخول الى دورة الخصم او المنافسين ،إذ تعتمد دورة ( )Boydكليا على ذكاء وخفة عملياتية
واستراتيجية ،فال يجب ان نفكر اسرع من المقابل فقط ،ولكن ان نتحرك اسرع منه كما اكد ( Fairweather,

 ،)2004: 3ونالحظ عند دراسة حلقة القرار ان السرعة مطلوبة في كل مراحل تنفيدها ،فالمالحظة تتطلب
االدراك السريع للوقائع والحقائق واالحداث ومحاولة مطابقتها مع المدركات والمعرفة والخبرات والمعلومات
السابقة ،وصوال لوضع صورة ذهنية تساعد صانع القرار اتساع فهم الفرص والتهديدات المتوقعة في مرحلة
التوجه ،والتي ستسهم بدورها في إتخاذ القرار عبر الموازنة بين المعلومات المكتسبة بالمرحلتين السابقتين من
الدورة ،وتوقعات اتجاه سلوكيات المنافسين للوقوف على مجموعة من الخيارات والبدائل التي تمكن القائد من

االستجابة لتحركاتهم باسرع وقت ممكن ،ومن ثم اختيار ذلك القرار ووضعه موضع التنفيذ ع5في مرحلة
التصرف او العمل  ،ليصبح مفتاح النجاح هي سرعة االستجابة.

ج .الموائمة :Harmony
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يعد من المبادئ المهمة الن االجراءات المتخذة خالل العمل تهدف تحقيق هدف اكبر
( ،)Benefield, 010: 2وان توفير الموائمة عند تحقيق االجراءات على مستوى الحلقات الفرعية في
المنظمة يعني الوصول الى ذلك الهدف ،إذ من الضروري ان تتعاون الكيانات او تشكيالت المنظمة وتوحد
انشطتها في مساعيها الرامية الى البقاء كما يشير ( .)Osinga, 2005: 187ومن جهة اخرى يرى

( )Angerman, 2004:27ان الموائمة تعني التوافق مع البيئة ومتغيراتها ،إذ ال يمكن للمنظمة ان تعمل

بمعزل عن البيئة التي وجدت فيها ،وان هذا التوافق يتم عبر تقنيات معينة لالتصال الخاصة بالمنظمة
( ،)Fink, 2007: 21كما ان الموائمة تلعب دو ار مهما في إرباك المنافسين ايضا ،وتبطئ من قدراتهم على
التنقل عبر حلقات ( )OODAوتكرارها ،وال يقل هذا المبادئ أهمية عن المبدأين السابقين.

د .المبادرة :Initiative
يعد مبدأ رابع لنجاح حلقة القرار ( ،)OODAويرى ( )Angerman, 2004:27انه يعكس

مستوى تولي المسؤولية وتحديد مصير المنظمة ،وتعني المبادرة القيام بشئ غير متوقع (متنوع) للسيطرة

على ا لمنافسين في حين غرة ،كمحاولة االستجابة لهم بشكل اسرع من المتوقع ،او تنسيق االجراءات
الخاصة بالعمل ضدهم وفقا لرأي ( ،)Benefield, 2010: 2كما ان المبادرة مطلوبة للتكيف مع التغير في
البيئة ( .)Osinga, 2005: 187الذي من الضروري النظر اليه كتحدي البد من اخذ المبادرة القتناص

الفرص المؤاتية فيها لصالح المنظمة ،فالمبادرة تجعل المنظمة في موقف قيادي بالحلقة وتجبر المنافسين

على إتخاذ موقف دفاع ومن ثم تبطأ حركتهم وسرعة استجابتهم عبر عرقلة دورة ق ارراتهم خالل دورة
( ،)OODAواهم ما في المبادرة هو ان تبدأ بالوعي فقدرة المنظمة على تصور الهجوم باقرب وقت ممكن
سيقطع شوطا طويال نحو اعطائها هذه المبادرة ( .)Benefield, 2010: 2ويؤكد ( )Boyd,1987انه
يجب على المنظمة

الكشف عن تلك التفاعالت في البيئة ،إذ ان ذلك يعزز

المبدأين السابقين (التنوع ،والموائمة) مع عدم اهمال السرعة (.)Angerman, 2004:27

ثانيا :خفة الحركة االستراتيجية:مفاهيم اساسية
 -1مفهوم خفة الحركة الستراتيجية:
من الضروري الوقوف على معنى كلمة ( " )Agilityخفة الحركة " باطارها العام ومعرفة معناها
االستراتيجي ،وما يمكن ان تحققه المنظمة من خاللها من تميز في بيئة اتسمت اليوم بالتغيير السريع ،
فتوصف كلمة خفة الحركة بمعناها العام في قاموس  " drofxOالقدرة على التحرك السريع والسهل"

( .)Audran, 2010: 21ويعرفها كل من()Erande& Verma, 2008:1

"القدرة على االستجابة

السريعة للتغيرات غير المتوقعة" .او انها كما يرى ( " )Ganguly, et.al, 2009قدرة المنظمة على
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التكيف والرد على التغيرات غير المتوقعة او الحرجة لتحقيق وادامة بقاء الميزة التنافسية" ( & Abd Aziz
.)Zailani, 2011: 457
وقد ظهرت الكلمة "خفة الحركة" كمصطلح عام  1991عبر جهود مجموعة من الباحثين في
معهد ) (Iacoccaبجامعة الهاي ،إذ يرى كل من ( )Erande& Verma, 2008: 21انها طريقة
لضمان القدرة التنافسية للشركات االمريكية في االقتصاد الرقمي والعالمي الناشئ ،وتطرح تعريفات عدة

متباينة حولها وصفت بعضها ديناميكية هذا الحركة ،فنجد ( )D’Aven, 1994يصفها بانها "المرونة
والسرعة الت ي تمنح المنظمة القدرة على تغيير اعمالها من اجل االستجابة للتغيرات الحاصلة في اسواقها
ومواجهة المخاطر التي تعترضها"( بشير ،)107 :2010 ،وهذا يتفق مع وجهة نظر ( Weber& Tarba,

 )2012: 1الذي يعرفان خفة الحركة بوصفها " القدرة على التحلي بالمرونة في مواجهة التطو ارت الجديدة
الستمرار ضبط التوجه االستراتيجي للمنظمة وتطوير طرائق مبتكرة لخلق القيمة"،في حين عرف ( Dove,
 )2001خفة الحركة بوصفها "القدرة على ادارة وتطبيع المعرفة بفاعلية" ،اما ( )nnaCMM, 2004فينظر
لها على انها "القدرة على سرعة تمييز المعرفة واغتنام الفرص وتغيير االتجاه وتجنب التصادم"

( .)Lengnick-Hall& Beck, 2009: 4ويصفها ( )Hitt, et.al, 1998كونها "قدرة المنظمة على
سرعة االستجابة للتغيير في الظروف التنافسية وذلك للحفاظ على الميزة التنافسية" ( .)Lee,, 2011: 2او
كما عرفها (" )Sull&Bryant,2002القدرة على استغالل الفرص التي يتباطأ المتنافسون في استغاللها،
واجتياز االزمات التي لم تستطع تجاوزها منظمات ذات قدرات ضعيفة"( بشير.)107 :2010،
لقد اخذ مصطلح خفة حركة المنظمة الصبغة االستراتيجية مع اتساع افق المنظمات

وتطور توجهاتها المستقبلية وبما يخدم التوجه االستراتيجي لها ،والذي يفرض على المنظمات ان تكون اكثر
قدرة على مواكبة وتيرة التحوالت البيئية وادارة وضبط التغيرات المستمرة فيها ،وسعيها للحفاظ على تفوقها
االستراتيجي ،إذ سعى الباحثون الى تطور العديد من المفاهيم العامة واستثمرها للحفاظ على ذلك التفوق،
فكانت جهود الباحثان الفلنديان ( )Doz& Kospnenمن بين تلك المساعي،فبالرغم من اعتمادهما مفهوم
خفة الحركة في العديد من بحوثهما  ،اال انهما اثا ار مصطلح "خفة الحركة االستراتيجية" في كتابهما ( Fast

 )Strategyعام  2008وابحاثهما الالحقة حول الموضوع ( ،)Santala, 2009: 35بدافع الوقوف على
اسباب تفوق بعض الشركات العالمي كشركات " ،" Nokia, IBM.وقد عرفا خفة الحركة االستراتيجية
بوصفها تعكس القدرة على التكيف والتوافق المستمر مع التوجه االستراتيجي في االعمال كوظيفة من
الوظائف االستراتيجية ،والسعي لخلق ليس فقط منتجات وخدمات جديدة وانما نمإذج وطرائق مبتكرة لخلق

يرها ( " )Long, 2000: 6قابلية المنظمة على التعرف
القيمة" ( .)Audran, 2010: 47او انها كما ا
واالستجابة للتحديات السياسية والهيكلية ،وكذلك تجنب االزمات غير الضرورية وتنفيذ التغيرات السياسية
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والهيكلية بطريقة محددة ونظامية" .ويعرفها (  )Oudan, 2010: 22بوصفها "تصور واضح عن النوايا
االستراتيجية تستكمل مع مجموعة تكتيكات التي يتم تعديلها باستمرار لتبقى وفية لهذه النية ،كما يمكنك
االستجابة لمختلف الظروف المتغيرة في البيئة الخاصة بك" ولتتوالى التعريفات المطروحة حول المفهوم
الجديد لخفة الحركة بقالب استراتيجي متميز.يرى كل من ) )Morgan& Page, 2008ان خفة الحركة

االستراتيجية هي مفتاح النجاح في بيئة متغيرة،يعرفها بوصفها " القدرة على دعم واحيانا قيادة التغيرات
المفاجئة لالستفادة من الفرص المتاحة في السوق المتغيرة" ( ،)Santala, 2009: 36فيما ينظر لها
( ) Roth’s, 1996كونها " القدرة على توفير المنتج الصحيح بالسعر والمكان المناسبين عبر حشد الموارد
الواسعة لسلسلة -القيمة لتحقيق وفورات للمعرفة"( ،)Ojha, 2008:1وعرف ( )Lock, 2012, 1خفة
الحركة االستراتيجية بانها "القدرة على تحويل الكفاءات المعرفية إلى أفكار مبتكرة" .اما ( & Beannen
 )Doz, 2010: 4فيعرفانها بوصفها "القدرة على اتخاذ ق اررات حقيقية في الوقت النموذجي وكما هو
مطلوب لألسواق المتغيرة والظروف االستراتيجية االخرى".
مما تقدم نالحظ بوضوح ان خفة الحركة االستراتيجية هي قدرة المنظمة على االستجابة

الموجهة والتغيرات والمواقف المتغيرة ،وهذا يتطلب قدرات متنوعة كالحساسية االستراتيجية ،وااللتزام
الجماعي وتحمل المسؤولية ،وتدفق وتوجيه الموارد بانواعها والتي تمثل أبعاد جوهرية لخفة الحركة
االستراتيجية.

 -2أهمية خفة الحركة االستراتيجية:
لقد شدد(  )Doz& Kosonen, 2008:106على أهمية خفة الحركة االستراتيجية ،وبين
بالتفصيل كيف يجب ان تكون المنظمات قادرة على إعادة اختراع ذاتها والبقاء وتلبية االحتياجات

االستراتيجية لمواجهة المنافسة الحيوية ،والقدرة على التحلي بالمرونة في مواجهة التطورات الجديدة ،استمرار

ضبط التوجه االستراتيجي للمنظمة ،وتطوير طرائق مبتكرة لخلق القيمة.
وطبقا لكل من ( )Morgan& Page 2008فان مفتاح نجاح المنظمات في البيئة السريعة
التغيير هو خفة الحركة االستراتيجية ،التي تتمثل في القدرة على تقديم الدعم ،وفي بعض األحيان التغير
المفاجئ لالستفادة من الفرص المتاحة في السوق المتغيرة ( ،)Ojha, 2008: 36وال تعني عدم وجود

استراتيجية ،ولكن بدال من ذلك تشدد على التفكير االستراتيجي ورؤيا واضحة بدال من التخطيط
االستراتيجي ،ومفهوم مشترك لوضع االستراتيجية وتنفيذها بدال من الفصل بين االثنين ( Long, 2000:
 .)49إذ تمكن خفة الحركة االستراتيجية المنظمة من ان تحقق الكثير من االهداف بدقة وسرعة ،كالبدأ
بتطبيق التحركات التنافسية المرنة والذكية ،لكي تستجيب للتغيرات التي تفرضها طبيعة البيئة الديناميكية

المحيطة بها ،والشروع في استراتيجية خلق واقع جديد فيها  ،كما ويشير كل من ( Thamas, 1996;D,
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 )Aveni, 1999الى ان المنظمة ستكون قادرة على االحتفاظ بتفوقها االستراتيجي على الرغم من تقلبات
السوق  ،فالمستويات العالية من هذه القدرة اي خفة الحركة االستراتيجية ،تعني ان المنظمة قادرة على اثبات
قدرة ثابتة على تركيز الموارد نحو القضايا االستراتيجية الرئيسة ،وت اركم موارد جديدة بكفاءة وفاعلية،
ومواصلة تجميع اخرى بطرائق جديدة ،واعادة توزيعها عبر استعماالت جديدة (

&Hamel

 ،)Prahalad,1993فالخفة االستراتيجية تعكس براعة المنظمة على تطوير وتعلم تعريف المشاكل المعقدة
واالستدالل لحلها (  )Lei, et.al, 1996و(.)Lengnick-Hall& Beck, 2009: 3
كما ان خفة الحركة االستراتيجية تمكن المنظمة من الرد السريع والفعال لتقلبات البيئة ،مما
يسمح لها بتأسيس موقع تنافسي متفوق ،ليصبح تنمية هذه القدرة اليوم متطلبا مهما للمنافسة ( Abd Aziz
 ،)& Zailani, 2011, 457خاصة بالنسبة للمنظمات التي تعمل في بيئة تتسم بالتغير السريع ،لتزايد
الترابط النظمي الذي يجعل البيئة متزايدة التعقيد طبقا لـ ( (Doz & Kosonen, 2008.إذ ان خفة
الحركة االستراتيجية مطلوبة في جانبين االول للبحث داخل المنظمة بهدف فهم الكفاءات األساسية ،والثاني
خارج المنظمة لمعرفة البيئة من حولها بوضوح ( .)Long, 2000: 35اي بمعنى اخر انها ضرورية
لتحديد قدرات المنظمة األساسية وتحديد الحلفاء او المنظمات النظيرة لها من أجل التوصل الى حلول

لمشكالت عمالئها ،بدال من تقديم خدمات أو منتجات واحدة او متشابهة ((Doz & Kosonen,2008
( )Santala, 2009: 37و( ،)Ojha,2008:3إذ ان خفة الحركة االستراتيجية تجسد قدرة المنظمة على
ادارة وضبط التغير المستمر ،والمرتبط بتكرار وتيرة التحوالت البيئية ،فهي تعد المنظمات لقبول التغيير بال
هوادة من خالل توليد مجموعة من البدائل ،وتطوير المهارات واعادة تنظيم وتعبئة الموارد ،واتخاذ اجراءات
حازمة ،وازالة الحواجز امام التغيير ()Brown& Eisenhordt, 1997; D,Aveni, 1994

( .)Lengnick-Hall& Beck, 2009: 4كما انها تضفي على المنظمة صفة الفطنة والمرنة واالنفتاح
على االحداث الجديدة ،بما يضعها في حال تكون فيه دائما مستعدة ألعادة تقييم الخيا ارت السابقة ،وتغيير
اتجاهها في ضوء التطورات الجديدة .) Doz& Kosonen, 2008:1(.

 -3أبعاد خفة الحركة االسترتيجية:
لم يكن هناك تباين كبير في اراء الكتاب والباحثين حول أبعاد خفة الحركة االستراتيجية ،وان وجد

فأنه كان محاولة لتشخيص الحالة التي ستمكن المنظمة من ان تواكب التغيرات والتطورات في البيئة
المحيطة بها ،فقد اكد معظم الباحثون على األبعاد الثالثة االساسية التي اقترحها كال من ( & Doz
 ،)Kosonen, 2008والظاهرة في الشكل ( )6ادناه ،التي اعتمدت في معظم بحوثهم التطبيقية ،وتتمثل
هذه األبعاد في (الحساسية االستراتيجية ،وحدة القيادة ،وتدفق اوانسيابية الموارد) ،يصف البعد االول قدرة

المنظمة على تحديد التغييرات في البيئة وفهمها ( ،) Kettunen, 2010: 11إذ يمكن من خاللها تحديد
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وفهم الفرص المؤاتية فيها بسرعة والرد او التصرف اسرع من المنافسين ،اما الثاني فيربط بالقدرة على ادارة
الفريق واتخاذ الق اررات ،و االتفاق الضمني لالفراد على العمل معا لتحقيق هدف محدد( & Doz
 ،)Kosonen, 2008: 7وصوال الى االتفاق على برنامج او جدول اعمال مشترك يسمح بتقليل وقت إتخاذ
القرار حول القضايا االستراتيجية فيما يشير البعد الثالث الى قدرة المنظمة على تنظيم واعادة توجيه الموارد
نحو مجاالت معينة ،وتشمل ثالث مجاميع اساسية ( تعبئة الموارد المالية ،تعبئة االفراد والمعرفة ،وخلق

هياكل نموذجية) ( ،) Pesonen, 2010: 16فعدم توفر القدرة على نقل الموارد من مكان آلخر وحسب
الحاجة يجعل الحساسية االستراتيجية والقيادة وااللتزام الجماعي عديمة الفائدة ،إذ من الضروري تكامل
األبعاد الثالثة لنجاح خفة الحركة االستراتيجية.

الشكل ( )2انموذج خفة الحركة االسترتيجية
Sources: Doz, Y., Kosonen, M., (2008), “The Dynamics of Strategic Agility:
Nokia’s Rollercoaster
Experience”, California Management Review, Vol. 50, N. 3.
فيما شخص(  )Roth,1996ثالثة أبعاد عامة لخفة الحركة (خفة الزبون ،خفة اقامة الشراكات ،خفة
تشغيلية او عملياتية) وتفرعت عنها ستة أبعاد فرعية (وضوح الرؤيا ،المعرفة بالزبون ،فهم القدرات

االساسية ،اختيار االهداف االستراتيجية ،تقاسم المسؤولية ،معرفة المنافسين) ،واعتبرت المعرفة بالزبون
ومعرفة المنافسين اساسية لتحقيق خفة الحركة االستراتيجية ،اما األبعاد االخرى فهي لبناء الخفة في تلك
الحركة ( ،)Ojha, 2008: 29اما ( )long, 2009فقد عرض من سبع أوجه محددة لخفة الحركة
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االستراتيجية (رؤية واضحة ،ومعرفة العمالء ،فهم القدرات األساسية ،تحديد األهداف االستراتيجية ،وتقاسم
المسؤولية ،ومعرفة المنافسين ،واتخاذ اإلجراءات) ( ،)Oudan, 2012: 22وهب يمكن ان تجسد خفة
الحركة االستراتيجية وبالتالي ستمثل أبعادا لها.
وبحث ( )Oyedijo, 2012: 288-289حول اربعة أبعاد لخفة الحركة االستراتيجية تحددت

في أبعاد (التنظيمية ،االنسانية ،التكنولوجية ،والتخطيطية) ،وشملت التنظيمية ثمانية أبعاد فرعية (درجة
المركزية ،التركيز على الهيكل واجراء (شكلي) ،ومدى االستجابة للمنظمة ،دعم ثقافة المنظمة لالبداع

واالبتكار ،قوة وسالمة نظام بحوث التسويق ،نظام التغذية العكسية للزبائن الداء الشركة ،نظام استخبارات
منافسي المنظمة ،عالقة المنظمة مع الموردين والزبائن) ،فيما تمثل البعد االنساني في ستة أبعاد فرعية

(انغماس العاملين في التصميم والتخطيط ،تعليم العاملين وتدريبهم ،نوعية حياة العاملين واخالقياتهم،
التفاعل مع الزبائن والموردين ،نظام اقتراح العاملين الفعال واستقالليتهم ،اما األبعاد التكنولوجية فكانت
(العمليات المستعملة في المنظمة ،كثافة البحث والتطوير ،توجه المنظمة االبتكاري) وسته اخرى تتعلق
بالبعد التخطيطي وهي (اعداد اهداف طويلة االجل ،ووضع خطط عمل ،واهداف قصيرة المدى ،الحساسية

للبيئة الخارجية ،ومرونة التخطيط) ،وبالرغم مما طرح من أبعاد لخفة الحركة االستراتيجية والتي ُشخصت
عبر جهود العديد من الباحثين ،فاننا نالحظ ان معظم البحوث في مجال هذا الموضوع قد اعتمدت على

األبعاد التي طرحها كل من ( ،)Doz&Kosonen, 2008وهذا ما يدلل على قدرة هذه األبعاد ونجاحها في
وصف خفة الحركة االستراتيجية للمنظات باختالف انشطتها وطبيعة اعمالها.

المحور الثالث
الجانـــــــــب العملي
في هذا المحور سيتم عرض وتحليل النتائج التي أفرزتها اإلستبانة لتشخيص مستوى
متغيرات البحث باستخدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية (الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري)
لتقدير التشتت المطلق إلجابات أفراد العينة عن الوسط و(معامل االختالف) لتقدير التشتت النسبي ،سيشمل
تحليل اإلجابات حول األبعاد الرئيسة والفرعية ثم بعد ذلك اختبار فرضيات البحث وكاآلتي:

أوالً :عرض وتحليل النتائج

:سيتم عرض وتحليل النتائج لمتغيرات مبادئ حلقة القرار (التنوع،

السرعة ،الموائمة ،المبادرة) ومن ثم عرض وتحليل النتائج لمتغيرات الخفة اإلستراتيجية (الحساسية
اإلستراتيجية ،تدفق وانسيابية الموارد ،اإللتزام الجماعي وتحمل المسئولية) وكاآلتي:

 .1مستوى مبادئ حلقة القرار:
مجلة
الدنانير
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العدد
الثالث

تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
يظهر الجدول ( )6وسطا حسابيا عاما إلجمالي حلقة القرار في المنظمات المبحوثة ( )6.3.وهو دون
الوسط الفرضي البالغ ( )5وبانسجام جيد في اإلجابات إذ كان االنحراف المعياري ومعامل االختالف
اإلجماليين ( )6..4و( )%56.45على التوالي وهذا يدلل على ان بيئة القرار التي يعمل في ظلها اطباء
الطوارئ في المستشفيات دون المتوسط وهي نتيجة منطقية إذا ما اخذنا بنظر اإلعتبار ظروف المستشقيات

المبحوثة ومحدودية امكاناتها لتحقيق السرعة والموائمة والمبادرة وهي غير كافية لخلق بيئة مالئمة للقرار

المتخذ من قبل الكوادر الطبية في المنظمات الصحية العراقية في ظل البيئة المحيطة والتحديات التي
تفرضها ،قيست حلقة القرار في المنظمات المبحوثة باألبعاد اآلتية:

أ .التنوع :
بلغ الوسط الحسابي العام لهذا البعد ( )6.26وهو دون الوسط وبانسجام مقبول إذ كان االنحراف
المعياري ومعامل االختالف العامين ( )6.2.و( )%52..6على التوالي وهذه النتيجة تدل على أن بيئة
القرار في هذه المستشفيات تمتاز بتنوع يميل للضعف  ،أما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا البعد بالفقرات

( )2-1من اإلستبانة وكانت اإلجابات حولها قد انحصرت بين أعلى قيمة وسط حققتها الفقرة (( )3قدرات
بشرية متنوعة) بلغت ( )6..3وهي قيمة قريبة من الوسط لكنها اقل منه وبانسجام مقبول في اإلجابات
يعكس ذلك قيمة االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها البالغين ( )6..2و(  )%52..6على التوالي
 ،وبين أقل قيمة حققتها الفقرة (( )6إبداعات في مجال األنشطة والخدمة) إذ كانت قيمة الوسط الحسابي
حولها ( )6.43دون الوسط الفرضي وبانسجام مقبول باإلجابات إذ كانت قيمة االنحراف المعياري ومعامل
االختالف حولها ( )1.16و( )%43.21على التوالي وباعتقاد الباحثان أن النتيجة قد تنسجم مع الواقع إذ

انهما الحظا أن أغلب الق اررات التي يتخذها اطباء اقسام الطوارئ في هذه المستشفيات هي روتينية وتكاد
تكون نمطية.

ب .السرعة:
كان هناك وسط حسابي عام لهذا البعد دون الوسط وبقيمة ( )6.2.وبانسجام مقبول إذ كان االنحراف
المعياري ومعامل االختالف العامين ( )6..2و( )%52.16على التوالي وهذه النتيجة تدلل إن بيئة القرار

في اقسام الطوارئ في مستشفيات بغداد ليست بالمستوى المطلوب ،أما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا

البعد بالفقرات ( )16-2من اإلستبانة وكانت اإلجابات حولها قد انحصرت بين أعلى قيمة وسط حققتها
الفقرة (( )11التدخل السريع عند تطلب العمل ذلك) بلغت ( )5.62وهي قيمة قريبة من المتوسط وبانسجام
ضعيف في اإلجابات يعكس ذلك قيمة االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها البالغين ( )1.56و(
 )%46.4.على التوالي ،وبين أقل قيمة حققتها الفقرة ( ( ).ردود فعل اإلستجابة لتحركات المنظمات

مجلة
الدنانير
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العدد
الثالث

تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
األخرى) إذ كانت ( )6.33وبانسجام ضعيف لكنه مقبول باإلجابات إذ كانت قيمة االنحراف المعياري
ومعامل االختالف حولها (.)1.14
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جدول ( )2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مبادئ حلقة القرار

مجلة
الدنانير
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العدد
الثالث

تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
مؤشرسلبيا لبيئة القرار
ا
و( )%44.21على التوالي ،وهذه النتيجة وان كانت ليست بالعالية إال أنها تعكس
في القطاع الصحي إذ ينصرف الكثير من وقتهم في األعمال اإلدارية اليومية في حين المطلوب أن يركز
ادائهم للتعامل مع الحاالت الطارئة  ،ومع ذلك تعد النتيجة هذه منطقية مع انشغال األطباء في هذا القطاع
بالمشاكل اليومية الكثيرة التي تواجه منظماتهم في ظل هذه البيئة المضطربة.

ج .الموائمة :
بلغ الوسط الحسابي العام لهذا البعد ( )6.2.وهو دون الوسط وبانسجام جيد إذ كان االنحراف المعياري
ومعامل االختالف العامين ( )6..4و( )%56.65على التوالي والنتيجة هذه تؤكد ان توافق موارد اقسام
الطوارئ في مستشفيات بغداد دون الوسط وهذا ينعكس في قدرات تشخيص المشكالت وتقديم الحلول
والمبادرة في استثمار الفرص وهي بالتأكيد غير كافية لتتالءم مع عمق التحديات التي تواجهها األمر الذي

يتطلب تركيزا" اكبر لتنمية وتطوير القدرات هذه إذا ما أراد قادة القطاع النهوض به للتكيف مع تلك
التحديات ،أما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا البعد بالفقرات ( )1.-15من اإلستبانة انحصرت النتائج
حولها بين أعلى قيمة وسط حققتها الفقرة (( )12العمل بشكل متناسب مع حالة معينة) بلغت ( )5.66وهي
قيمة مكافئة للمتوسط وبانسجام ضعيف في اإلجابات يعكس ذلك قيمة االنحراف المعياري ومعامل
االختالف حولها البالغين ( )1.66و(  )%5..21على التوالي ،وبين أقل قيمة وسط حققتها الفقرة ()12

(مالئمة الخطط واألهداف إلرباك المستشفيات األخرى) إذ كانت ( )6.5.وبانسجام مقبول باإلجابات إذ

كانت قيمة االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها ( )6..5و( )%5..16على التوالي.

د .المبادرة :
بلغ الوسط الحسابي العام لهذا البعد ( )6.41وهو دون الوسط وبانسجام جيد إذ كان االنحراف
المعياري ومعامل االختالف العامين ( )6...و( )%52..5على التوالي والنتيجة هذه تؤكد ان قدرت اقسام
الطوارئ في م ستشفيات بغداد على التكيف مع البيئة او على تقديم خدمات غير متوقعة من قبل
المستشفيات األخرى دون الوسط  ،أما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا البعد بالفقرات ( )64-1.من

اإلستبانة انحصرت النتائج حولها بين أعلى قيمة وسط حققتها الفقرة (( )65التصرف وان كانت العواقب
غير معروفة) بلغت ( )6.35وهي قيمة دون المتوسط وبانسجام ضعيف في اإلجابات يعكس ذلك قيمة
االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها البالغين ( )1.16و(  )%45.42على التوالي ،وبين أقل قيمة
وسط حققتها الفقرة ( ( )1.تقديم خدمات غير متوقعة لدى المنافسين ) إذ كانت ( )6.56وبانسجام ضعيف
باإلجابات إذ كانت قيمة االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها ( )1.61و( )%36.12على التوالي

مجلة
الدنانير
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العدد
الثالث

تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
وهذه النتيجة منطقية وتالمس الواقع من وجهة نظر الباحثين إذ ان المستشفيات المبحوثة عاجزة عن
المنافسة.

 .2مستوى خفة الحركة اإلستراتيجية:
يظهر الجدول ( )5وسطا حسابيا عاما إلجمالي خفة الحركة ( )6.22وهي دون الوسط الفرضي البالغ
( ) 5وبانسجام جيد باإلجابات إذ كانت قيمة االنحراف المعياري ومعامل االختالف اإلجماليين ( )6.25و
( )%66..5على التوالي ،النتيجة هذه تؤكد أن اقسام الطوارئ في مستشفيات مدينة بغداد تمتلك خفة حركة
استراتيجية دون الوسط وان كانت قريبة منه وهي نتيجة منطقية إذا ما اخذنا بنظر اإلعتبار الظروف البيئية
التي تعمل في ظلها لكنها تؤكد الحاجة الى تحرك سريع لمعالجة ذلك إذا ما أرادت تصحيح الصورة لدى
زبائنها ،قيس هذا المتغير باألبعاد اآلتية:

أ .الحساسية اإلستراتيجية :
عكست استجابات العينة وسطا حسابيا عاما لهذا البعد دون المتوسط وبقيمة ()6.22
وبانسجام جيد باإلجابات إذ كان االنحراف المعياري ومعامل االختالف العامين حولها ( )6.21و

( )%63.25والنتيجة تعكس ان اليقضة اإلستراتيجية وامتالك الرؤية المستقبلية إلقسام الطوارئ في
مستشفيات بغداد دون الوسط وهذه نتيجة تؤكد ان المستقبل القريب والبعيد سيكون صورة عن الحالة الراهنة
التي تعيشها األقسام هذه والتي هي اصال غير مقبولة .أما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا البعد بالفقرات
( )51 – 64انحصرت اإلجابات بين أعلى قيمة حققتها الفقرة (( )6.تركــز ادارة المستشفى بشكل كبيـ ــر.

N= 54جدول ( )3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات خفةالحركة
االستراتيجية
االنحرا
ف
المعياري
الوسط
الحسابي

ت
ا
وال

الحساسية االستراتيجية:

1

تحرص ادارة المستشفى على اشتراكي وزمالئي بالعملية االستراتيجية بشكل
منفتح

2.
22

2

تحفزني ادارة المستشفى باستمرار الكون يقظا استراتيجيا عبر وضع اهداف
متناقض

2.

3

تشركني ادارة المستشفى بحوارت داخلية عالية الجودة لتحويل النظرة الفردية
نحو االستراتيجية الى اتجاه جماعي مشترك.
ال تمتلك اإلدارة رؤية واضحة لنشاطاتها المستقبلية ،وكيفية مواجهة التحديات
البيئية

4

معامل
االختالف

الفقرات

مجلة
الدنانير
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44
2.
49
2.
01

العدد
الثالث

1.3
0
1.2
2
1.4
0

49.
12
49.
00
42.
23

1.2

42.

تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
4
2
1
0

تبذل ادارة المستشفى جهود متواصلة لحشد طاقاتها وجهودها.

3.
02

تركز ادارة المستشفى بشكل كبير على استمرار التحسين المستمر.

3.
11

الدارة المستشفى موقف قيادي في كل شيء

3.
02

تشجع بيئة المستشفى على الكسل الفكري .

2.
22
2
.1
1

الوسط الحسابي العام
ثانيا
9

تمتلك المستشفى مرونة في اعادة توزيع الموارد واالستفادة من موارد راس
المال.

10

تضفي المستشفى الطابع المؤسسي على التناوب الوظيفي ،عبر تقييمها
للعاملين وفقا لنظام االداء

2.
41

تمتلك المستشفى هياكل وتراكيب تنظيمية نموذجية.

2.
49

تركز المستشفى مواردها نحو مجاالت محددة.

2.
11

تمتلك المستشفى نظم عمل وعمليات وانشطة كفوءة جدا.

2.
22

14

تجمع المستشفى عالقات تعاونية عميقة مع الزبائن والشركاء الرئسين.

2.
11

14

تتعلم المستشفى اعتمادا على تجاربها وعبر العمل والبناء

2.
92

12
13

0.
11

24.
23

تدفق وانسيابية الموارد
2.
49

11

0
1.2
0
1.2
4
1.2
0
1.3
0

11
39.
14
39.
01
39.
14
49.
22

2.
22

الوسط الحسابي العام
ثالثا

1.2
3
1.1
2
1.2
0
1.0
1
1.2
0
1.1
0
1.2
0
0.1
4

49.
40
43.
20
40.
19
32.
42
44.
11
39.
11
41.
11
20.
20

االلتزام الجماعي وتحمل المسؤولية

12

تسمح ادارة المستشفى بمشاركة العاملين بجدولة االنشطة والحوافز فيها.

2.
91

11

تشجع ادارة المستشفى الصراع بين العاملين بقصد خلق المنافسة بينهم
والحوار المفتوح

2.
01

10

تتمتع المستشفى بنمط قيادي وادارة تنفيذية تشجع العمل الجماعي.

2.
09

19

تمتلك المستشفى قواعد عمل وتعليمات واضحة لكل الوحدات التنظيمية.

2.
19

20

للمستشفى قيادات قوية ذات سجل حافل بالنجاحات.

مجلة
الدنانير
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2.

العدد
الثالث

1.2
0
0.9
0
1.1
0
1.1
0
0.9

41.
23
34.
00
30.
10
39.
43
34.

تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
14
21

الدارة المستشفى معرفة متخصصة وقوية.

2.
03

22

قيادات المستشفى دائمة ولمدة طويلة.

3.
00

الوسط الحسابي العام

2.
04

الوسط الحسابي االجمالي

2.
12

4
1.1
1
1.4
0
0.1
4

10
39.
22
42.
21
22.
10

0.2
3

22.
03

على استمرار التحسين المستمر) بلغت ( )5.11وبانسجام ضعيف في اإلجابات بانحراف معياري ومعامل

اختالف ( )1.64و( )%5...2على التوالي  ،وبين أقل قيمة حققتها الفقرة (( )63تحفزني ادارة المستشفى
باستمرار على ان اكون يقظا استراتيجيا عبر وضع االهداف) بلغت ( )6.43وهي دون الوسط الفرضي
وبانسجام ضعيف في اإلجابات لكنه مقبول إذ كان االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها( )1.66و
()%4...6على التوالي وهذه النتيجة منطقية من وجهة نظر الباحثين إذ أن عملية وضعاألهداف تتم
مركزيا من قبل اإلدارة العليا وليس على أساس المشاركة.

ت .تدفق وإنسيابية الموارد:
عكست استجابات العينة وسطا حسابيا عاما لهذا البعد دون المتوسط وبقيمة ( )6.22وبانسجام جيد
باإلجابات إذ كان االنحراف المعياري ومعامل االختالف العامين حولها ( )6.23و ( )%6..66على
التوالي  ،والحقيقة المالحظة أن هناك تدفق جيدة للموارد لكن اإلشكالية التي انعكست على استجابات
العينة هي في التنفيذ .أما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا البعد بالفقرات ( )5.-56من اإلستبانة ،

انحصرت اإلجابات بين أعلى قيمة حققتها الفقرة (( )5.تتعلم المستشفى اعتمادا على تجاربها وعبر العمل
البناء) بلغت ( )6..6وبانسجام ضعيف لكنه مقبول في اإلجابات بانحراف معياري ومعامل اختالف
( )1.66و ( )%41.11على التوالي  ،وبين أقل قيمة حققتها الفقرة ( ( )54تمتلك المستشفى هياكل
وتراكيب تنظيمية نموذجية) بلغت ( )6.4.وهي دون الوسط الفرضي وبانسجام ضعيف في اإلجابات لكنه

مقبول إذ كان االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها ( )%1.66و ( )%4..1.على التوالي ،هذه
نتيجة واقعية من وجهة نظر الباحثين إذ من النادر أن يؤخذ بنظر االعتبار المتغيرات البيئية في ادخال
التعديالت المطلوبة على الهيكل التنظيمي وهذا مؤشر سلبي يجب االنتباه له إذا ما ارادت المستشفيات
التالئم مع التغيرات المتسارعة في البيئة.

ج .اإللتزام الجماعي وتحمل المسئولية :
مجلة
الدنانير
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تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
يعكس الجدول ( )5وسطا حسابيا عاما"قريبا من المتوسط لكن دونه بلغ ( )6..4وبانسجام
جيد باإلجابات إذ كانت قيمة االنحراف المعياري ومعامل االختالف العامين ( )6.24و( )%62.16على
التوالي ،هذه النتيجة تدل على أن اإللتزام الجماعي وتحمل المسئولية في اقسام الطوارئ دون المتوسط وهي
بالتأكد غير كافية في ظل التهديدات البيئية والتي تعكس منافسة شديدة  ،قيس هذا البعد بالفقرات (-5.

 )43من اإلستبانة ،انحصرت اإلجابات بين أعلى قيمة حققتها الفقرة (( )43قيادة المستشفى مستمرة لمدة
طويلة) بلغت ( )5.66وهي مكافئة تماما للوسط الفرضي وبانسجام ضعيف في اإلجابات وبانحراف
معياري ومعامل اختالف ( )1.46و( )%42.22على التوالي ،وبين أقل قيمة حققتها الفقرة (( )45
للمستشفى قيادات قوية ذات سجل حافل بالنجاحات) بلغت ( )6.23وهي دون الوسط الفرضي وبانسجام

جيد في اإلجابات إذ كان االنحراف المعياري ومعامل االختالف حولها ( )6..4و ( )%54.1.على
التوالي.

ثانيا :اختبار فرضيات البحث:
سيتم في هذه الفقرة اختبار فرضيتي البحث االرتباط والتأثير والتي صيغت في ضوء ما أفرزه
الجانب النظري حول توقع وجود عالقة ما بين المبادئ التي تفرزها حلقة القرار تنعكس هذه العالقة ارتباطا
وتأثي ار في خفة الحركة اإلستراتيجية ،وسيركز على إظهار معنوية العالقات تلك تحت مستوى معنوية
( )6.63او ( )6.61وكاالتي:

 .1العالقة بين مبادئ حلقة القرار وخفة الحركة اإلستراتيجية:
نصت الفرضية الرئيسة األولى للبحث }تزداد خفة الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات
بزيادة فاعلية مبادئ حلقة القرار{ وبعد إجراء اختبار ارتباط سيبرمان بينهما ظهرت العالقات في الجدول
( )4الذي يعكس نتائج االرتباط بين المتغيرين المبحوثين إلثبات صحة الفرضية من عدمه وكاآلتي:
أ -اظهر التنوع بوصفه أحد مبادئ حلقة القرار ( )4عالقات ارتباط معنوية تحت مستوى ( )6.61مع خفة
الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4عالقات أي ما نسبته  %166من مجموع العالقات ،وهذه النتيجة
تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية األولى من الرئيسة األولى التي تنص) تزداد خفة الحركة االستراتيجية
القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة مستويات التنوع فيها).

جدول( )4قيم معامل ارتباط سبيرمان بين مبادئ حلقة إتخاذ القرار وأبعاد خفة الحركة
االستراتيجية
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تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
المتغير التابع
المتغيرالمستقل

تدفق وانسيابية االلتزام الجماعي وتحمل
الحساسية
المسؤولية
الموارد
االستراتيجية

اجمالي
خفة الحركة
االستراتيجية

التنوع
السرعة

**0.430
**0.493

**0.402
**0.490

**0.324
**0.403

**0.419
**0.442

الموائمة

**0.400

**0.212

**0.430

**0.492

المبادرة

**0.202

**0.214

**0.440

**0.492

اجمالي مبادئ
حلقة القرار

**0.412

**0.244

**0.411

**0.220

(**) معنوية بمستوى 0.01

ب -اظهرت السرعة بوصفها أحد مبادئ حلقة القرار ( )4عالقات ارتباط معنوية تحت مستوى ( )6.61مع
خفة الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4عالقات أي ما نسبته  %166من مجموع العالقات  ،وهذه
النتيجة تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية الثانية من الرئيسة األولى التي تنص( تزداد خفة الحركة
االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة مستويات سرعة اتخاذ القرار).
ت -اظهرت الموائمة بوصفها أحد مبادئ حلقة القرار ( )4عالقات ارتباط معنوية تحت مستوى ()6.61
مع خفة الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4عالقات أي ما نسبته  %166من مجموع العالقات ،
وهذه النتيجة تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية الثالثة من الرئيسة األولى التي تنص (تزداد خفة
الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة الموائمة في الموارد المتوفرة لديها).
ث -اظهرت المبادرة بوصفها أحد مبادئ حلقة القرار ( )4عالقات ارتباط معنوية تحت مستوى ()6.61
مع خفة الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4عالقات أي ما نسبته  %166من مجموع العالقات ،
وهذه النتيجة تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية الثالثة من الرئيسة األولى التي تنص (تزداد خفة

الحركة االستراتيجية القسام الطوارئ في المستشفيات بزيادة مستويات المبادرة فيها).
ج -ظهر اجمالي مبادئ حلقة القرار ( )4عالقات ارتباط معنوية تحت مستوى ( )6.61مع خفة الحركة
اإلستراتيجي من أصل ( )4عالقات أي ما نسبته  %166من مجموع العالقات ،ولتدلل النتائج اعاله
على صحة الفرضية الرئيسة األولى وهي تؤكد سريان نموذج االرتباط للمتغيرات المبحوثة في البيئة

العراقية.

ب -تأثير حلقة القرار في خفة الحركة اإلستراتيجية:
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تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
يركز هنا على اختبار فرضية التأثير بين متغيرات البحـث باستخدام نموذج االنحدار الخطي
البسيط ،وقد أعتمد المستويين الفردي واإلجمالي وذلك عبر مقارنة ( )Fالمحسوبة بقيمة ( )Fالجدولية تحت
مستوى معنوية ( )6.63و( ،)6.61فضال عن المؤشرات األخرى قيمة البيتا (( Bالتي تشبر الى ان التغير
بقيمة وحدة واحدة في المتغيير التوضيحى (حلقة القرار) يحدث تغي ار بمقدار قيمة البيتا في المتغير
المستجيب ( خفة الحركة اإلستراتيجية) ومؤشر ( )R2والتي تشير الى نسبة تمثيل المتغير التوضيحي من
المتغير المستجيب وقيمة ( )Pالتي تشير الى مستوى الداللة المعنوية وتظهر هذه المؤشرات في المصفوفة
الفرعية لكل نموذج انحدار وكما مؤشر اسفل الجدول وكأالتي:
نصت الفرضية الرئيسة الثانية على ان (ينعكس تأثير مبادئ حلقة القرار (التنوع  ،السرعة ،الموائمة
ّ

 ،المبادرة) معنوياُ في خفة الحركة اإلستراتيجية) ولدى تنفيذ البرنامج ظهرت النتائج وكما في الجدول()3
وكاآلتي:

جدول( )4مصفوفة تأثير مبادئ حلقة إتخاذ القرار في أبعاد خفة الحركة
االستراتيجية N= 54
المتغير
التابع
المتغيرالمستقل

الحساسية
االستراتيجية

2

R

التنوع

0.1
86

11.6
62

0.2
21

F

2

14.4
94

0.
134

R

B

P

B

P

0.4
31

0 .0 0
1

0.4
70

0 .0 0
0

F

2

F

2

0.2
98

21.6
26

0.3
21

24.0
66

0.
185

2

R

B

R

F
7.8
68

2

R

0.2
32

F
15.3
73

P

B

P

0 .0
07

0.4
81

0 .0 0
0

F

0.3
44

B

P

B

P

B

P

B

P

0.5
46

0 .0 0
0

0.5
66

0 .0 0
0

0.4
30

0.00
1

0.58
6

0 .0 0
0

F

2

F

2

R

F

25.4
45

0.3
51

27.6
15

0.
253

2

0.3
33
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R

11.
547

2

R

F
26.6
87

R

الموائمة

F

2

R

االلتزام الجماعي
وتحمل المسؤولية

0.
366

R

السرعة

تدفق وانسيابية
الموارد

اجمالي
خفة الحركة
االستراتيجية

F
17.
289

العدد
الثالث

2

0.4
04

34.5
28

تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
B

P

B

P

0.5
77

0 .0 0
0

0.5
93

0 .0 0
0

0.
503

F

2

F

2

0.3
00

21.8
50

0.2
96

22.8
55

0.
195

B

P

B

P

0.5
48

0 .0 0
0

0.5
56

0 .0 0
0

2

R

المبادرة

R

B

R

B
0.
441

P

B

P

0 .0
00

0.6
35

0 .0 0
0

F
12.
319

2

R

F

0.3
45

26.8
68

P

B

P

0 .0
01

0.5
87

0 .0 0
0

2

اجمالي مبادئ حلقة القرار

R

F

0.38
3

31.66
4

B

P

0.61
9

0 .0 0 0

أ -اظهر التنوع بوصفه أحد مبادئ حلقة القرار ( )4نمإذج تأثير معنوية تحت مستوى ( )6.61في خفة
الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4نمإذج أي ما نسبته  %166من مجموع النمإذج ،وهذه النتيجة
تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية األولى من الرئيسة الثانية التي تنص ( ينعكس تأثير التنوع في حلقة
القرار معنوياُ في خفة الحركة اإلستراتيجية ).

ب -اظهرت السرعة بوصفها أحد مبادئ حلقة القرار ( )4نمإذج تأثير معنوية تحت مستوى ( )6.61في

خفة الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4نمإذج أي ما نسبته  %166من مجموع النمإذج ،وهذه
النتيجة تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية األولى من الرئيسة الثانية التي تنص ( ينعكس تأثير السرعة

في حلقة القرار معنوياُ في خفة الحركة اإلستراتيجية).

ت -اظهر الموائمة بوصفها أحد مبادئ حلقة القرار ( )4نمإذج تأثير معنوية تحت مستوى ( )6.61في

خفة الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4نمإذج أي ما نسبته  %166من مجموع النمإذج ،وهذه
النتيجة تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية األولى من الرئيسة الثانية التي تنص ( ينعكس تأثير الموائمة

في حلقة القرار معنوياُ في خفة الحركة اإلستراتيجية).

ث -اظهرت المبادرة بوصفها أحد مبادئ حلقة القرار ( )4نمإذج تأثير معنوية تحت مستوى ( )6.61في

خفة الحركة اإلستراتيجية من أصل ( )4نمإذج أي ما نسبته  %166من مجموع النمإذج ،وهذه
النتيجة تؤكد بقوة صحة الفرضية الفرعية األولى من الرئيسة الثانية التي تنص ( ينعكس تأثير المبادرة

في حلقة القرار معنوياُ في خفة الحركة اإلستراتيجية).

ج -اظهر اجمالي مبادئ حلقة القرار ( )4نمإذج تأثير معنوية تحت مستوى ( )6.61في خفة الحركة
اإلستراتيجية من أصل ( )4نمإذج أي ما نسبته  %166من مجموع النمإذج  ،والنتائج اعاله تسمح
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تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
بقبول الفرضية الرئيسة الثانية للبحث وهي تؤكد سريان نموذج التأثير للمتغيرات المبحوثة في البيئة
العراقية.

المحور الرابع
اإلستنتاجات والتوصيات
اوالً :اإلستنتاجات:
 )1ظهر ان زيادة مستويات التنوع في تقنيات العمل وفي اإلبداعات والهياكل التنظيمية وفي القدرات

البشرية في اقسام الطوارئ بمستشفيات بغداد ينعكس ايجابيا في رفع مستويات خفة الحركة

اإلستراتيجية فيها ،كما أن اي تغيير في هذا التنوع ينعكس في المزيد من التغيرات في خفة الحركة

اإلستراتيجية.

 )2تبين ان وجهة نظر األطباء في اقسام الطوارئ في مستشفيات بغداد تؤكد ان ارتفاع مستويات سرعة
التغيير في العمليات واإلنشطة وفي ردود الفعل اإلستجابية وفي ادراك الوقائع واألحداث وفي التدخل
السريع عند الحاجة يزيد من خفة الحركة اإلستراتيجية في اقسام الطوارئ المبحوثة وأن التغيير الذي
يحصل في هذه السرعة ينعكس ايجابيا في احداث المزيد من خفة الحركة اإلستراتيجية.
 )3ظهر أن الموائمة مع :الموارد مع الخطط اإلستراتيجية ومع التناسب مع حاجات الزبائن ومع الخطط
واألهداف وفي التعاون والتنسيق بين األقسام في اقسام الطوارئ في مستشفيات بغداد يخلق المزيد من
خفة الحركة اإلستراتيجية فيها ،وأن اي تغيير فيها سينعكس في إحداث المزيد من التغيرات في خفة
الحركة اإلستراتيجية ايضا.
 )4ظهر ان المبادرة في مجال تقديم الخدمات غير المتوقعة من المنافسين وفي اقتناص الفرص البيئية
وفي اعداد اإلستراتيجيات الهجومية والتكيف مع التغير في بيئة اقسام الطوارئ يزيد من خفة الحركة
اإلستراتنيجية فيها وأن أي تغيير في ايا من هذه األبعاد سينعكس في إحداث المزيد من التغيرات
اإليجابية في خفة الحركة اإلستراتيجية هذه.
 )5تبين ان ازدياد مست ويات أبعاد التنوع والسرعة والموائمة والمبادرة في اقسام الطوارئ مجتمعة يخلق
المزيد من التعزيزات في مستويات الحساسية اإلستراتيجية وفي تدفق وانسيابية الموارد وفي اإللتزام
الجماعي وتحمل المسئولية ،كما ان اي تغيير في تلك األبعاد سينعكس في احداث المزيد من
التغيرات في تلك الحساسية اإلستراتيجية وذاك التدفق واإللتزام الجماعي فيها.
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تأثير مبادئ حلقة القرار ( )OODAعلى خفة
الحركة االستراتيجية
ثانيا ُ  :التوصيات
 )1ضرورة اغتنام اقسام الطوارئ في مستشفيات مدينة بغداد لطبيعة العالقة والتأثير بين التنوع في

مواردها وبين أبعاد خفة الحركة اإلستراتيجية إلحداث المزيد من التعزيزات واحداث المزيد من التغيرات
في مستويات الحساسية اإلستراتيجية وفي تحسين مستويات تدفق وانسيابية الموارد وفي اإللتزام

الجماعي وتحمل المسئولية.
 )2هناك حاجة واضحة الن يدرك القائمون على اقسام الطوارئ في مستشفيات بغداد لتحفيز سرعة تقديم
خدماتهم واإلستجابة لألحداث البيئية وللتدخل السريع عند الطلب بما يسمح في احداث المزيد من
التعزيزات واحداث المزيد من التغيرات اإليجابية في مستويات الحساسية اإلستراتيجية وفي تدفق

وانسيابية الموارد وفي تعزيز اإللتزام الجماعي وتحمل المسئولية.
 )3ضرورة خلق المزيد من الموائمة بين موارد واقسام الطوارئ مع الخطط اإلستراتيجية وتناسبها مع
حاجات الزبائن والمالئمة مع الخطط واألهداف وفي التنسيق والتعاون بين األقسام لتعزيز الحساسية
اإلستراتيجية وتدفق وانسيابية الموارد وفي تعزيز اإللتزام الجماعي  ،كما ان هناك ضرورة لتوظيف

الموائمة إلحداث المزيد من التغيرات في هذه األبعاد.
 )4على اقسام الطوارئ في مستشفيات بغداد تقديم المزيد من المبادرات في مجال تقديم خدمات متنوعة

وفي اقتناص الفرص البيئية والتكيف مع التغير في البيئة وفي إستباق األحداث ووضع الحلول بما

ينعكس ايجابا في تعزيز الحساسية اإلستراتيجية وانسيابية الموارد وفي اإللتزام الجماعي وبما يحقق

المزيد من التغيؤات اإليجابية فيها.

 )5ضرورة انتباه اقسام الطوارئ لطبيعة العالقة والتأثير الجمعي ألبعاد حلقة القرار :التنوع ،السرعة،

الموائمة ،والمبادرة مع وفي خفة الحركة اإلستراتيجية وبما يسمح بخلق نوع من التفاعل الذي يزيد من

تداؤبية تأثير تلك األبعاد في إجمالي خفة الحركة اإلستراتيجية فيها.

المصادر
اوال :المصادر العربية:
 )1العتيبي ،بندر بن محمد ،) 666. ( ،اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية
لدى عينة من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف ،بحث مقدم الى قسم علم النفس بكلية التربية
بجامعة ام القرى كمتطلب لنيل درجة الماجستير في علم النفس ،المملكة العربية السعودية.
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