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قسم ادارة االعمال 
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مدرس مساعد 

تدريسيه في قسم اإلدارة العامة

 كلية اإلدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة
جمهورية العراق

امللخص 1

استناًدا إلى أدبيات القدرات اإلدارية الديناميكية والتي تم اشتقاقها من نظرية املوارد والقدرات تناول البحث تحليل 
العالقة بيـن القدرات الديناميكية وقياس تأثيـرها على الجاهزية االستـراتيجية، ذلك من خالل معامالت االرتباط، واالنحدار 
الخطي البسيط واملتعدد. وتم تحليل القدرات الديناميكية إلى األبعاد الرئيسة الثالثة، )قدرات تكامل املوارد، قدرات نشر 
على  والقائمة  املنظمة  تمتلكها  التي  االستـراتيجية،  الجاهزية  فــي  عالقتها  قياس  بغية  التعليم(،  وقـــدرات  املـــوارد،  وتشكيل 
)الحساسية أالستـراتيجية، والقدرة على التغييـر، وااللتـزام الجماعي، وتحمل املسئولية( بوصفها املدخل املالئم ملواجهة 

 لبقائها.
ً
التغيـرات البيئية التي تشهدها املنظمات، في إطار ممارستها ألعمالها وسعيا

 في حالة امتالك املنظمات ملقومات 
ً
 وخرج البحث عن نتائج كان أبـرزها، أن القدرات الديناميكية تـرتبط وتؤثـر معنويا

الجاهزية االستـراتيجية، كما إن قدرات نشر وتشكيل موارد الشركة التي تناولها البحث، أظهرت االرتباط األعلى، والتأثيـر 
فــي تشجيع  تساهم  أن  مــن شأنها  الــتــي  املقتـرحات  ذلــك فقد طــرحــت بعض  وبموجب  أالستـراتيجية،  األكبـر على جاهزيتها 
االستعداد  بغية  االستـراتيجية،  لجاهزيتها  مناسبة  أداة  استخدامها  بهدف  الديناميكية  الــقــدرات  تعزيـز  على  املنظمات، 

للتغيـرات البيئية.

الكلمات املفتاحية: نظرية املوارد والقدرات، القدرات الديناميكية، الجاهزية االستـراتيجية.

املقدمة
 في الطرائق التقليدية لحياة اإلنسان بصورة خاصة، واملجتمعات واملنظمات بصورة 

ً
 نوعيا

ً
كان لعصر املعلومات تأثيـرا

عامة، وبذلك تغيـرت ممارسات منظمات األعمال وطرق أدائها ألعمالها، وأخذت تـركز اهتماًماتها باتجاه بناء موارد وقدرات 
املنافسيـن  على  الــتــفــوق  لها  وتحقق  تمكيـن،  مــقــومــات  للمنظمات  وتــوفــر  واملــحــاكــاة،  التقليد  إمكانية  بــعــدم  تتميـز  قــيــّمــة، 

.)Laudon and Laudon, 1998(

حقق من خاللها 
ُ
ومن هنا انطلقت الدراسات البحثية عن الطرائق الكفيلة بتحويل موارد املنظمة، إلى قدرات جوهرية ت

تب في هــذا املجال هي نظرية 
ُ

تبت نظريات عديدة عن املـــوارد والــقــدرات االستـراتيجية، وآخــر ما ك
ُ

التفوق التناف�سي، وقــد ك
املــوارد والقدرات )Wernerfelt, 1984(، وتـرى أن املنظمة التي تمتلك موارد وقــدرات بمواصفات معينة، )القيمة، والفرادة، 

.)Barney, 1991( تمكنها من تحقيق امليـزة التنافسية )وعدم إمكانية التقليد، وعدم إمكانية اإلبدال

البيئية، والــجــاهــزيــة االستـراتيجية  التغييـر والديناميكية  الــتــكــّيــف مــع درجــــات  نــطــاق  فــي  أفــكــار جــديــدة  وقـــد ظــهــرت 
على  قـــادرة  املنظمة  يجعل  االستـراتيجية  الجاهزية  نــمــوذج  إن  والــنــجــاح.  لالستمرار  الساعية  املنظمات  قبل  مــن  املطلوبة 
متابعة واقتناص فرص السوق بسرعة، ويعد ضرورة ملزمة لنجاح املنظمة، وهذا يتم بوجود قدرات ديناميكية مساعدة 

.)Bharadwaj , 2000( لتحقيقه
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استناًدا إلى أدبيات القدرات اإلدارية الديناميكية والتي تم اشتقاقها من نظرية املوارد والقدرات تناول البحث تحليل العالقة 
بيـن القدرات الديناميكية وقياس تأثيـرها على الجاهزية االستـراتيجية، ذلك من خالل معامالت االرتباط، واالنحدار الخطي البسيط 
واملتعدد. وتم تحليل القدرات الديناميكية إلى األبعاد الرئيسة الثالثة، )قدرات تكامل املوارد، قدرات نشر وتشكيل املوارد، وقدرات 
التعليم(، بغية قياس عالقتها في الجاهزية االستـراتيجية، التي تمتلكها املنظمة والقائمة على )الحساسية أالستـراتيجية، والقدرة 
املنظمات،  التي تشهدها  البيئية  التغيـرات  املالئم ملواجهة  املدخل  املسئولية( بوصفها  الجماعي، وتحمل  وااللتـزام  التغييـر،  على 
 في 

ً
تـرتبط وتؤثـر معنويا الــقــدرات الديناميكية  أبـرزها، أن   لبقائها. وخــرج البحث عن نتائج كــان 

ً
في إطــار ممارستها ألعمالها وسعيا

حالة امتالك املنظمات ملقومات الجاهزية االستـراتيجية، كما إن قدرات نشر وتشكيل موارد الشركة التي تناولها البحث، أظهرت 
االرتباط األعلى، والتأثيـر األكبـر على جاهزيتها أالستـراتيجية، وبموجب ذلك فقد طرحت بعض املقتـرحات التي من شأنها أن تساهم 
في تشجيع املنظمات، على تعزيـز القدرات الديناميكية بهدف استخدامها أداة مناسبة لجاهزيتها االستـراتيجية، بغية االستعداد 

للتغيـرات البيئية.



تحليل القدرات الديناميكية وقياس تأثيرها على الجاهزية االستراتيجية ...

376

فتناول البحث قياس وتحليل العالقة بيـن القدرات الديناميكية ومتغيـراتها على الجاهزية االستـراتيجية، وركز على بناء 
لها،  املقتـرحات  وتقديم  االستـراتيجية  جاهزيتها  على  البحث،  قيد  للشركات  الديناميكية  الــقــدرات  ألثـــــر  ومــيــدانــي  فــكــري  إطـــار 
وتضمن البحث دراسة الجانبيـن النظري والعملي، تقدمها اإلطار املنهجي للبحث وأختتم باالستنتاجات واملقتـرحات، ثم املالحق.

ونبيـن هنا إن مصطلح الجاهزية االستـراتيجية )Strategic Agility( يستخدم لدى الباحثيـن العرب مرادفا لـ: التغييـر 
االستـراتيجي، أو خفة الحركة االستـراتيجية، أو الرشاقة.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
القدرات الديناميكية في إطار نظرية املوارد والقدرات )وجهة النظر املستندة إلى املوارد(

املـــوارد )Resource Based View - RBV( مــن النظريات  إلــى  املـــوارد والــقــدرات أو وجهة النظر املستندة  تعّد نظرية 
الــدور املباشر للموارد املنظمية في تحقيق النجاح االستـراتيجي، وتـرى هذه النظرية أن  التي توضح  االستـراتيجية املهمة، 
ن املنظمة من إحراز النجاح في امليدان التناف�سي، والبعض اآلخر 

ّ
املنظمات تمتلك مجموعة من املــوارد، البعض منها ُيمك

.)Wade and Hulland, 2004: 109( يساعدها في تحقيق أداء متفوق في األجل الطويل

وإن األســـاس الـــذي تــقــوم عليه وجــهــة النظر املستندة إلــى أن املـــوارد هــي تحقيق الــربــط بيـن أداء املنظمة مــع املـــوارد 
واملهارات الخاصة بها )التي استثمرتها(، والتي تتصف بالندرة وصعوبة التعويض والتقليد من قبل املنافسيـن. وفي الوقت 
الحاضر تعّد هذه اآلراء املنظور النظري السائد في مؤلفات اإلدارة االستـراتيجية، التي تـركز على السمات املكلفة لتقليد 
املنظمة في إطــار الدوافع األساسية لــأداء )Bharadwaj, 2000: 170(. وبحسب )Wang and Ahmad, 2007: 32(، فإن 
املوارد املنظمية يجب أن تتميـز بأربع خصائص لتساهم في توليد القدرة على تحقيق املزايا االستـراتيجية، وهذه الخصائص 
هي )القيمة، والندرة، وغيـر قابلة للتقليد، وغيـر قابلة لإلبدال(، وقد أطلق على املوارد التي تتميـز بتلك الخصائص بموارد 

.)VRIN(

مفهوم القدرات الديناميكية:

ن املنظمة 
ّ

يعكس مفهوم القدرة الديناميكية أهمية تجديد القدرات املنظمية، حتى تتوافق مع التغيـرات البيئية، مما يمك
ومن خالل القدرات الديناميكية لتقانة املعلومات من االستجابة بالسرعة املناسبة للمخاطر البيئية، وتوجيه الفرص، ومن ثّم 
البحث عن، واستكشاف، واكتساب، واستيعاب، واستخدام املعرفة حيال املــوارد والفرص وكيفية تنظيم املــوارد؛ الستغالل 
تلك الفرص الناشئة عن التغييـر في الطلبات أو تسارعها أو تنوعها )Bhatt and Grover, 2005: 261(. ويشيـر تعبيـر )فّعال( إلى 
 
ً
القدرة على تجديد الكفاءات من أجل تحقيق االنسجام مع بيئة األعمال املتغيـرة )Teece et al., 1997: 515(، مما ُيظهر حاجة

، وهناك صعوبة في 
ً
الستجاباٍت إبداعيٍة معينة، عندما تكون عالقة التوقيت واألسواق مهمة، ويكون معدل التغّير التقني سريعا

. ويشدد تعبيـر )القدرات( على الدور الرئيس لإلدارة االستـراتيجية في تحقيق التهايؤ 
ً
تحديد طبيعة التنافس واألسواق مستقبال

املناسب، والتوحيد وإعادة تشكيل املهارات املنظمية الخارجية والداخلية، وكذلك املوارد والكفاءات الوظيفية من أجل التوافق 
.)Teece et al., 1997: 515( مع متطلبات البيئة املتغيـرة

أنها توجه سلوكي ثابت للمنظمة من أجــل التكامل، وإعـــادة تشكيلها وتجديد  إلــى  الــقــدرة الديناميكية  يشيـر مفهوم 
.)Wang and Ahmed, 2007: 35( للبيئة املتغيـرة من أجل البقاء وديمومتها 

ً
مواردها، وتأهيل قدراتها الجوهرية استجابة

ــــادة تشكيل الـــقـــدرات الــداخــلــيــة  أمـــا )Teece et al., 1997: 516( فــقــد عــّدهــا قــــدرة املــنــظــمــة عــلــى مــكــامــلــة وبــنــاء وإعـ
والخارجية، لتوفيـر استجابة سريعة ألية تغيـرات بيئية.

مصادر القدرات الديناميكية: أشار كل من )Jose and Jose, 2003: 48-50( )العنـزي، 2009( إلى أن هناك مصدران 
للقدرات الديناميكية أسموها بصيغ توليد القدرات الديناميكية، وهما: 

القــدرة االســتيعابية: وهــي القــدرة علــى إنشــاء أو امتــالك قــدرات مــن مصــادر خارجيــة، أو هــي القــدرة التــي بواســطتها 1- 
.)Garud and Nayyar, 1994: 371( تفهــم املنظمــة وتســتفيد مــن القــدرات الحاليــة اململوكــة

القــدرة التحويليــة: وهــي القــدرة علــى تحويــل القــدرات الحاليــة إلــى قــدرات جديــدة. ومــن الشــكل )1( يمكــن أن نالحــظ 2- 
:)Jose and Jose, 2003: 49( أن القــدرات الديناميكيــة تتولــد بصيغتيـــن، فهــي تأتــي إمــا مــن
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القدرات الساكنة أو املستتـــرة: التي تتـــراكم من خالل الخبـــرة الجماعية وتستقر في الذاكرة املنظمة وبصورتها أ- 
هذه فهي غيـــر مستخدمة.

القدرات السطحية: والتي تكون قيد استخدام املنظمة، ولكنها ال تعتبـر قدرات جوهرية.ب- 

:)Jose and Jose, 2003( مصادر القدرات الديناميكية بحسب وجهة نظر )ويبيـن الشكل )1

 

 

  

القدرات  
 االستيعابية  

 

 قدرات جوهرية  

 جديدة  

   التحويلية  القدرات 

القدرات  
 الخارجية  

القدرات الجوهرية  
 الحالية 

القدرات  
   السطحية

القدرات  
   الكامنة 

عمليات توليد القدرات  
 الدينامية 

Source: Jose A. Medina-Garrido and Jose Ruiz-Navarro, )2003(, IT and dynamic Capabilities, International Journal of Information Technology, Vol. 9, No. 1, P. 50.

الشكل )1( مصادر القدرات الديناميكية

أبعاد القدرات الديناميكية

ن املنظمة من التخلص من املوارد التي لم تعّد الزمة لدعم جاهزيتها االستـراتيجية، تعّد 
ّ

مك
ُ
إن القدرات الديناميكية التي ت

)Eisenhardt & Martin, 2000: 1105( هي أيًضا قدرة حاسمة للمنظمة، وتظهر أهميتها عندما تخضع األسواق للتغييـر

واستناًدا إلى )البدراني، 2010( وإلى )Teece et al., 1997( فإن أبعاد القدرات الديناميكية، تتمثل بـ:

قدرات تكامل املواردأ- 

تلك  فــي توصيف ماهية  املـــوارد، والسبب يكمن  لتكامل  الباحثيـن بخصوص تحديد مفهوم دقيق  تباينت وجــهــات نظر 
املوارد، وأنها مهًما كان نوعها ليست منتجة بصورتها املنفردة، إذ يتوجب أن تتكامل بعضها مع بعض، وبمـــا ُيكســب املنظمــــة ما 
يعــرف بالقـــدرات التنظيميـــــــة Organizational Capabilities فقــد عّرفهـــــــا )Amit & Schoemaker, 1993: 34( بأنها مدخالت 
عوامل تسيطر عليها املنظمة وتستعملها ألغراض تنفيذ وتطويـر استـراتيجيات املنظمة وقدراتها، باعتبارها طاقات موجهة نحو 

نشر وتنسيق املوارد لتحقيق أهدافها وإنجاز املهام املختلفة.

 أن أغلب املتخصصيـن في ميدان إدارة األعمال يـرجحون تصنيفها إلى أربعة أنواع 
ّ
إن هناك تصنيفات مختلفة لها، إال

رئيسة، هي: )املادية، واملالية، والبشرية، واملعلوماتية(، والتي يعّبر البعض عنها بوصفها موارد ساكنة تتولد الحاجة إلى تحريكها 
لتحقيق أهداف املنظمة )الشماع، 1992: 2(.
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قدرات إعادة نشر وتشكيل املواردب- 

املــدراء،  التي ُيظهرها  التفعيل، هو مفهوم تحّولي ويعّد من الفعاليات املهمة والكفاءات   بإعادة 
ً
ويطلق عليه أيضا

وعلى نحٍو خاص في البيئات ذات التغييـر السريع، فتتولد القيمة الواضحة للقدرة التي تساند الشعور بالحاجة إلى إعادة 
)Amite & Schomaker, 1993: 33(، األمــر الذي  التحّول الداخلي والخارجي  تشكيل هيكل مــوجــودات املنظمة، وإتمام 
يتطلب املراقبة املستمرة لأسواق، والتقانات، واملمارسات األفضل. وفي البيئات الديناميكية غيـر الساكنة. قد تتضرر 
مها. فإذا تمت 

ّ
املنظمات التي ال تمتلك القدرة على التحّول وإعادة التشكيل، التي تعّد في حد ذاتها مهارة تنظيمية يتم تعل

الجوهرية،  الــقــدرات  النشر والتشكيل نحو هيكلة  إعـــادة  العمل. وتتجه عملية  إنــجــاز  َســُهــل  نحٍو متكرر،  ممارستها على 
إداريـــة وقيم وأعـــراف ينصب  تقانات  بأنها "معرفة ومــهــارات وأنظمة   )Leonard-Barton, 1992: 111-  125( فقد عرفها 
تـركيـزها على العالقة ما بيـن الفرد والبيئة الداخلية"، أي التـركيبة اإلدراكية للعامليـن، التي ستكون قابلة إلعادة التشكيل 
التحويلية  للقدرة  املنظمة  امــتــالك  "بأنها   )Teece, 2007: 1332( عنها  عبـر  كذلك  الداخلية.  املــمــارســات  بتغييـر  لتسمح 
التقليد  بأنها صعبة  بــدورهــا مــقــدرات جديدة أخــرى للمنظمة، تعّد ذات قيمة استـراتيجية عظمى توصف  التي قد تولد 
، وغامض سببيا". إن عمليات إعــادة النشر والتشكيل تشتمل على العديد 

ً
العتمادها على مسار خاص معقد اجتماعيا

من الروتينيات، فقد مّيز )Zollo & Winter, 2002: 345( بيـن نوعيـن منها، تلك املستخدمة في النشاط العملي للمنظمة 
)الروتينيات العاملة(، وتلك الروتينيات املخصصة واملكرسة لتعديل الروتينيات العاملة )القدرات الديناميكية الفاعلة( 

.)Barreto, 2010: 256- 280(

بعض أنواع الروتينيات الخاصة بعمليات إعادة النشر والتشكيل هي )روتينيات الوساطة والتكرار، روتينيات توزيع 
املوارد النادرة، روتينيات اكتساب املوارد، روتينيات جلب املوارد، روتينيات إطالق املــوارد(. وتعّد الروتينيات عناصر مهمة 
وإعــادة  املنظمة وتحويلها  مـــوارد  إعـــادة نشر  استـراتيجية، عبـر  للمنظمة جاهزية  تحقق  التي  الديناميكية  الــقــدرات  لبناء 
 عن تجديد أنموذج العمل أو املنتجات. أما في األمــد الطويل فإن التفوق الدائم ينشأ من إعــادة تشكيل 

ً
تشكيلها، فضال

العمليات الداخلية للمنظمة وتحويلها، وهذا هو مضمون ما تهدف إليه القدرات الديناميكية في منظمات األعمال.

قدرات الـتعلم االستـراتيجيج- 

م االستـراتيجي في كونه وسيلة مهمة لتفوق املنظمات، ومصدًرا أساسًيا للتغييـر االستـراتيجي، إذ يمكن 
ّ
يتـركز التعل

استجابة  تفوق  بسرعة  البيئية  للتغيـرات  املنظمة  واستجابة  وبيئتها،  املنظمة  بيـن  التفاعل  استمرارية  ضمان  خالله  من 
م االستـراتيجي 

ّ
املنافسيـن عبـر تثبيت مجموعة من القيم واملمارسات والسلوكيات التي يتطلبها التغييـر، كما يساهم التعل

في تطويـر العمليات العقلية واإلدراكية، وإثـراء التـراكم املعرفي الذي ينتج عنه اإلبداع في التفكيـر، ويضيف القيمة ألنشطة 
املنظمة ومخرجاتها املوجهة نحو توليد ميـزة تنافسية مستدامة.

تقدم   
ً
أرضــيــة ُيــعــّد  االستـراتيجي  م 

ّ
التعل أن  إلــى   )Thomas et al., 2001, 330-345( ومنهم  الباحثيـن  بعض  ويشيـر 

مــســتــدامــة. فيما أشــار  تنافسية  وتــولــيــد ميـزة  املــعــرفــة  وتــوزيــع وتفعيل  باكتساب وتفسيـر  املنظمة  قــيــام  رؤى حــول كيفية 
م االستـراتيجي يؤدي إلى زيادة فاعلية القدرات الديناميكية للمنظمة، ومن ثّم القدرة 

ّ
)Berghman, 2006: 40( إلى أن التعل

م االستـراتيجي 
ّ
على زيادة مبادرات اإلبداع االستـراتيجي فيها، ومن خالل ذلك يـرى )Tallon et al., 2007, 122-134( أن التعل

يعزز من قدرات املنظمة على االستجابة للتغيـرات الحاصلة في بيئة عملها. وفي إطار ذلك يشيـر )الخفاجي، 2005: 1-12( إلى 
 في تجسيد القيمة االستـراتيجية للمنظمة.

ً
م االستـراتيجي يؤدي دوًرا فاعال

ّ
أن التعل

الجاهزية االستـراتيجية

تعد الجاهزية االستـراتيجية سمة من سمات املنظمات الحديثة، التي تعيش في ظل املنافسة الشديدة والديناميكية 
في بيئة اإلعمال وما تحمله من فرص وتهديدات، وما تحتاجه املنظمة من جاهزية، سواء في بناء االستـراتيجيات، وابتكار 
األساليب واألنظمة، وتنظيم مهارات وقدرات العامليـن، واالستجابة املحدثة الحتياجات البيئة من سلع وخدمات. وتشكل 

الجاهزية االستـراتيجية السمة املميـزة للمنظمات املعاصرة.
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مـفـهـــوم الجـــاهــزيـــة االستـراتيجية

 في تفسيـر 
ً
 مؤثـرا

ً
قدمت بعض الدراسات النظرية والعملية مفاهيم متنوعة للجاهزية االستـراتيجية، بوصفها عامال

كيفية أداء املنظمات إلعمالها بسرعة، فقد وصفت من قبل )Pateyron, 1998: 23( “بأنها قدرة املنظمات على االستجابة 
السريعة للتغيـر باستخدام الرؤيا املرتكزة على املوارد. فيما يـراها )D,Aven, 1994: 25( "املرونة وسرعة االستجابة التي تمنح 

املنظمة القدرة على تغييـر إعمالها من أجل االستجابة للتغيـرات الحاصلة في أسواقها ومواجهة املخاطر التي تعتـرضها".

بأنها السهولة والسرعة التي بهما تكون املنظمات قــادرة على تغييـر  وفــي هــذا املجال تعّرف الجاهزية االستـراتيجية، 
.)Tallon, 2007: 1( أعمالها من أجل االستجابة للمخاطر، أو الفرص الناشئة في بيئاتها

فيما يعّرفها )Sambamurthy et al., 2003: 245( بأنها القدرة على تتبع فرص االبتكار وكسب فرص السوق التنافسية 
بحشد املوجودات األساسية، واملعرفة، والعالقات مع عناصر السرعة واملفاجئة.

مــبــادرات اإلعمال  " مفهوم واســع يحيط بمجموعة  الجاهزية االستـراتيجية  إن   )Weill et al., 2002: 20( أورد كما 
البيئة  التعامل مع  بأنها "قــدرة املنظمة على   )Cutter, 2006: 1- 3( يـراها " في حيـن  التي يمكن للمنظمة تنفيذها بسهولة 
مدخل  "بأنها   )WWW.atept.com, 2007( وصفها  كما  فائقة"  وسرعة  واضــح  بشكل  املــؤكــدة  وغيـر  الغامضة،  الخارجية 
تتمكن املنظمات من خاللها صياغة مستقبلها وابتكار نماذج الستـراتيجيتها بشكل ديناميكي، واملشاركة والتكيف باستمرار 

مع التغيـرات التي تهدد طاقتها الربحية، قبل أن تصبح الحاجة إلى التغييـر ملحة".

أهمية الجاهزية االستـراتيجية

تمثل الجاهزية االستـراتيجية التغييـر الذي يحقق أق�سى النجاح من خالل ابتكار املنظمات نماذج أعمال جديدة، 
تؤهلها إليجاد طرق مبتكرة تتنافس بها تحت أية ظروف، وذلك عن طريق التنبؤ باملتغيـرات البيئية أو التكيف معها، لذا 

ظهر االهتمام بها، ألنها تعد املوجه األسا�سي لأداء املتفوق ملنظمات األعمال.

الكثيفة،  للمنافسة  فــي مواجهة مستمرة  إنها  مــا دامــت  املــعــاصــرة،  التي تحتاجها املنظمات  وهــي مــن املتطلبات املهمة 
ــّد الــجــاهــزيــة االســتـــــراتــيــجــيــة أو الـــقـــدرة عــلــى مــتــابــعــة واقــتــنــاص فـــرص الــســوق  والـــعـــوملـــة، وزمــــن الــتــســويــق الــضــاغــط، لـــذا اعــ
املعلومات،  بسرعة، ومفاجأة ضرورية وملزمة لنجاح منظمات األعــمــال، وهناك حاجة دائميه لالبتكار من خــالل تقنيات 
املنافسيـن  مــن قبل  املتأتي  للتغييـر  املختلفة لغرض االستجابة  واملــمــارســات  األعــمــال  فــي عمليات  والتهايؤ  التغييـر  إلحـــداث 
تتحها  الــتــي  الــفــرص  باستمرار  تتحسس  استـراتيجية  بجاهزية  تتميـز  الــتــي  املنظمات  إن  إذ   .)Gang, et al., 2006: 4413(
اإلجراءات التنافسية في مجاالت سوق بضائعها، وتستـرشد باملعرفة الضرورية واملنافع املتاحة في اقتناص تلك الفرص. وإن 
الجاهزية االستـراتيجية يمكن أن تشكل األساس لنجاح استمرار املنظمات في تعزيـز وإعادة تكويـن قيمتها، من خالل االبتكار 
في املنتجات، والقنوات، وتجزئة السوق )Sambamurthy et al., 2003: 237(. في حيـن يؤكد )املعاضيدي، 2008: 1-24( على 
أن الجاهزية االستـراتيجية تعّد إحدى املتطلبات الجوهرية لنجاح املنظمات وضمان بقائها وديمومتها، وأنها ميـزة تنافسية 

مؤقتة تتـراكم بمرور الوقت لتصبح مستدامة.

أبعاد الجاهزية االستـراتيجية

 )2010 )مصطفى،  مــن:  كــل  ومنهم  االستـراتيجية،  للجاهزية  األساسية  األبــعــاد  بخصوص  الباحثيـن  معظم  يتفق 
والــقــدرة على  )الحساسية االستـراتيجية،  بـــ:  واملتمثلة   )Beltrami, 2008: 1-6(و )Doze and Kosonen, 2007: 1-22(

التغييـر، وااللتـزام الجماعي، وتحمل املسئولية(

الحساسية االستـراتيجية

وتتضمن الوعي بالتوجه االستـراتيجي للمنظمة، التي تستطيع من خالل تحقيق رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، والتحسب 
. وقد اعتبـرت أحد القدرات املعززة للجاهزية االستـراتيجية، 

ً
للبيئة الخارجية التي تعمل فيها املنظمة، واإلملام بمتغيـراتها كافة

من خالل تجاوز املنظمة لجملة أمور منها )قصر النظر االستـراتيجي، ضعف الرؤيا االستـراتيجية، التقييم والحكم السريع(
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القدرة على التغييـر

ويقصد به تبني التغييـر واالستعداد له ووضع الخطط لأمديـن القصيـر والبعيد، من أجل إحداث التغييـر والتكّيف 
مع البيئة التنافسية التي تتطلب جاهزية استـراتيجية، وامتالك املنظمة ملحفظة متنوعة من املنتجات والخدمات املتطورة 
إلــى قدرتها على إعــادة ونشر مــواردهــا وتشكيل أنظمه أعمال جاهزة تسمح لتبني التغيـر، وهــذا يتطلب   

ً
باستمرار، إضافة

تأهيل كوادر فنية وإدارية لها القدرة على مواجهة التغييـر، وللقدرات الديناميكية دور كبيـر في تسهيل االستجابة السريعة 
للتغيـرات البيئية. )صالح، 2010: 125(

االلتـزام الجماعي وتحمل املسئولية

ويقصد بــه تمسك األفـــراد باملنظمة ووالئــهــم لها، واالعــتــقــاد الــقــوي بأبعادها، ويــكــون هــذا بإظهار قــدرة املنظمة على 
 لوجهة نظر والء األفـــراد للمنظمة، ويــكــون فــي ثــالث صــور )التطابق، 

ً
صياغة قـــرارات مهمة وسريعة، ويمثل االلــتـــــزام وفــقــا

واالندماج، والوالء( إذ يتّم التطابق Identification بيـن قيم الفرد وأهداف املنظمة، واالندماج Involvement في النشاط 
الذي يمارسه األفراد في فرق عمل مبدعة، وجماعات متماسكة، وشبكات عمل تهدف للوصول إلى بناء رأس املال االجتماعي 

الذي يحقق التوافق بيـن الخبـرات واملهارات املجتمعة، وتحويلها إلى ممارسات )صالح، 2010، 125(

وتشيـر املسئولية إلى االلتـزام الذي يقع على عاتق الفرد أو املجموعة أو املنظمة في تنفيذ مهام معينة، وتتضح في إطار 
العالقات ما بيـن األفراد أو املنظمات، ويتـرتب على هذا االلتـزام، توفيـر اإليضاح والتبـريـر من وراء تنفيذ تلك املهام، والخروج 

بنتائج مع تحمل مسئوليتها، وتعّد مسئولية الفرد أساس املسئولية الجماعية التي بدورها تقود إلى املسئولية التنظيمية.

تأثيـر القدرات الديناميكية على الجاهزية االستـراتيجية

يشيـر )Bhatt, Grover, 2005( إلى أن القدرات الديناميكية في منظمة األعمال هي منظور ديناميكي يؤكد استخدامه نظرًيا 
على طبيعة املنظمات املتغيـرة باستمرار، وُيعد مصدًرا للمعرفة واإلبــداع والتميـز في البيئات املعاصرة، والتي تتطلب منها جاهزية 
يقظة  تتطلب  الــتــي  الكثيفة،  واملــنــافــســة  البيئي  الــتــأكــد  لــعــدم  املستمرة  للمواجهة  استجابة  ســرعــة  لها  تحقق  عالية  استـراتيجية 
وقدرة استـراتيجية، وهذا هو مضمون الحساسية االستـراتيجية، وتشيـر دراسة )MacKinnon, et al., 2008: 4- 6( إلى أن املرونة 
االستـراتيجية، والجاهزية االستـراتيجية، يمكن أن تبلغهما املنظمة من خالل التـركيـز على قدراتها الديناميكية، وهيكلها التنظيمي 
املرن وثقافتها التنظيمية الحكيمة، وليس التـركيـز على آليات تمكيـن الجاهزية االستـراتيجية، والتي تتمثل بشبكات االتصال والبنية 
م االستـراتيجي يؤدي دوًرا أساسًيا في تمكيـن 

ّ
التحتية املتكاملة لنظم املعلومات. ويؤكد )Kuwada, 1998: 719- 736( على أن التعل

املنظمات من تحقيق الجاهزية االستـراتيجية، املتمثلة بالسرعة واملرونة في عمليات تطويـر املنتجات، وإن عملية البحث الدؤوب 
لكسب املعرفة واملهارات املتنوعة تمنح املنظمة القدرة على حل طيف من املشكالت واملعوقات في مدة زمنية قصيـرة، ويـرى أيًضا أن 

م االستـراتيجي واكتساب املعرفة واملشاركة فيها وتحويلها إلى قدرات جديدة.
ّ
نجاح املنظمة وتمّيزها يبنى من خالل التعل

الدراسات السابقة
 - دراسات تناولت املتغيـر األول: )القدرات الديناميكية(

ً
أوال

تقانة املعلومات والقدرات الديناميكية

دراسة )Jose A. Medina-Garrido & Jose Ruiz-Navarro, 2007(، وهي دراسة نظرية مهمة تناولت موضوع القدرات 
الديناميكية )الحركية(، وقد افتـرضت الدراسة أنموذجا لتكويـن قدرات ديناميكية. من خالل اآلتي:

تحديد خزيـن الشركة من القدرات زمانًيا ومكانًيا.- 

الحفاظ على سجل القدرات.- 

دعم تحويل القدرات املوجودة والتحّول الداخلي إلى القدرات الجديدة املركبة )التي تم صنعها أو تكوينها( عبـر املنظمة.- 

وحـــدد الــبــاحــثــان فــي الــنــمــوذج املــطــروح نوعيـن مــن الـــقـــدرات، هــمــا: قـــدرات الــطــاقــة التحويلية الــتــي تتضمن الــقــدرات 
 تؤدي 

ً
الكامنة، وقدرات الطاقة االستيعابية، التي تتكون من القدرات الخارجية. وبّين الباحثان أن تلك القدرات مجتمعة
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إلى خلق قدرات ديناميكية، بدورها تخلق قدرات جوهرية جديدة. وقد استنتج الباحثان أن نظرية املوارد والقدرات يجب أال 
تأخذ باالعتبار فقط القدرات الجوهرية، وإنما مديات واسعة من القدرات الجوهرية وغيـر الجوهرية.

القدرات الديناميكية، نظرة عامة ومراجعة البحث

دراسة )Catherine L. Wang & Pervaiz K. Ahmed(، ومن أهداف البحث، تقييم التطور النظري والتجريبي للقدرات 
الديناميكية، ويـرى الباحثان إن الفكرة العامة للقدرات الديناميكية، هي املقدمة املنطقية لنظرية وجهة النظر املستندة 
إلــى املـــوارد، وفــي ضــوء هــذه النظرية أوضــح البحث مفهوم الــقــدرات الديناميكية في الشركات، ومــن ثم تحديد ثالثة أبعاد 

 لتكويـن القدرات الديناميكية أسموها باآلتي:
ً
 مهمة

ً
أساسية

 -Adaptive Capability القدرة التهايؤية

 -Absorptive Capability القدرة االستيعابيِة

 -Innovative Capability القدرة اإلبداعية

وتوصل الباحثان إلى إن منظور القدرات الحركية يأخذ قدرات أخرى في الحسبان، ويمكن أن يوفر لنا خيارات أخرى 
للحصول على قدرات جوهرية مستقبلية، وإن تلك القدرات الحركية ستمكن الشركة من التنبؤ بالتغيـرات البيئية؛ لغرض 

التكّيف معها.

مستويات استـراتيجية التعاون التناف�سي ودورها في بناء القدرات الديناميكية للمنظمات

دراســة )إيمان عبد محمد أحمد البدراني، 2010(، وركــزت هذه الدراسة على القدرات الديناميكية وربطها بمستويات 
لتتمكن  الــخــارجــيــة؛  البيئة  تقلبات  ظــل  فــي  بينهما  فيما  للعالقة  أنــســب  فهم  إلــى  للوصول  التناف�سي،  الــتــعــاون  استـراتيجية 
 ملا تدعيه استـراتيجية التعاون التناف�سي القائمة على أساس التعاون بيـن 

ً
املنظمات من مواجهة هذا التحدي بنجاح. وفقا

 عن حالة الصراع التقليدية، التي يأخذ فيها الرابح كل �ســيء، على العكس من التعاون التناف�سي الذي 
ً
املتنافسيـن بديال

 االعتماد على )الطبيعة، والبيئة، ومواردها، واالبتكار، 
ً
يسمح بوجود رابحيـن متعدديـن، فاملنظمة لوحدها لن تستطيع طويال

واإلبداع، والتطور( الخاص بها، ألنه على األغلب يكون قاصًرا أمام منظمات أخرى قد تكون راسخة بيئًيا ولديها طريقة بناء 
أرست عناصرها األساسية الرئيسة والداعمة، وإلثبات ذلك حاولت الباحثة اإلجابة على التساؤالت اآلتية: ما هو املستوى 
الذي يمكن أن تتعاون بموجبه املنظمات مع منافساتها ومكمالتها )كلي – وسيط – جزئي(؟ وما الدور الذي تؤديه القدرات 
الديناميكية لضمان بقاء ونجاح املنظمات املتنافسة في ظل استـراتيجية التعاون التناف�سي؟ ومن أجل اإلجابة على هذه 
ختيـرت الشركة العربية لصناعات املضادات الحيوية ومستلزماتها )أكــاي( لتطبيق الدراسة امليدانية، وجاء 

ُ
التساؤالت، ا

التحقق امليداني متناغًما مع الهدف النظري الذي أثبت بـروز تلك العالقات بيـن املتغيـرات موضوع البحث.

ثانًيا - دراسات تناولت املتغيـر الثاني )الجاهزية االستـراتيجية(

م االستـراتيجي
ّ
بعض متطلبات خفة الحركة االستـراتيجية في ضوء تـرابط أدوات تقاسم املعرفة وأبعاد التعل

م 
ّ
دراســــة )إيـــمـــان بشيـر محمد مــصــطــفــى، 2010(، وتــنــاولــت الـــدراســـة مــفــهــوم الــتــقــاســم املــعــرفــي واخــتــبــار عــالقــتــه مــع التعل

الــواقــع،  )الــجــاهــزيــة االستـراتيجية( على أرض  الــعــالقــة على ســرعــة االســتــجــابــة االستـراتيجية  هــذه  االســتـــــراتــيــجــي، وانعكست 
بـ )شركة آسيا سيل لالتصاالت   

ً
الــعــراق متمثلة في  العاملة  في شركات االتــصــاالت  التحليلي لعينة  العلمي  املنهج  وباستخدام 

 
ً
م االستـراتيجي، ووفقا

ّ
 من تطبيقات عملية التعل

ً
املتنقلة( والدور الحيوي الذي تمارسه في تطويـر املجتمع، والستخدامها بعضا

ملا ملالحظتنا أثناء الزيارات امليدانية واملقابالت التي أجريت مع عدد من العامليـن فيها، توصلنا لنتائج، ومن أهمها وجود عالقات 
للشركة  االستـراتيجية  االستجابة  ســرعــة  فــي  وفعالة  مؤثـرة  عــالقــة  وهــي  االستـراتيجي،  م 

ّ
والتعل املعرفي  التقاسم  بيـن  ارتــبــاط 

م االستـراتيجي والتقاسم املعرفي لهما 
ّ
موضوع البحث، وأن جاءت بنسٍب متباينة. وأظهرت الدراسة أيًضا، إن فلسفتي التعل

انعكاسات إيجابية على سرعة االستجابة االستـراتيجية، التي تساهم بدورها في تحسيـن قدرة املنظمة على البقاء والنمو.
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داخل مشروع التهايؤ: منظور قدرات تقانة املعلومات حول خفة حركة عمليات األعمال

دراسة )Paul Patrick Tallon, 2007(، وانطلقت هذه الدراسة من التساؤل الذي أثاره الباحث عن كيفية تشكيل موارد 
وقــدرات املنظمة من أجل التهيؤ واالستجابة للتغييـر. وأظهرت الدراسة أن التخطيط االستـراتيجي وتحليل مشروع تقانة 
املعلومات تف�سي إلى تطويـر قدرات تقانة املعلومات الفنية املرتبطة بالبنية التحتية لتقانة املعلومات، والتي توجه بدورها 
الــدراســة  فــي منتجاتها وأســواقــهــا. وقــد اعتمدت  للتغييـر  املنظمة على االستجابة  قــدرة  أو  سرعة االستجابة االستـراتيجية 
بيانات حصلت عليها من عمليات املسح ملــدراء األعمال وتقانة املعلومات التنفيذييـن في )241( شركة. وقــد أشــارت نتائج 
املــســح إلــى أن الــقــدرات الفنية واإلداريــــة تؤثـر على خفة الــحــركــة، وكشفت الــدراســة أيــًضــا أنــه فــي املــواقــف املستقرة تكون 
القدرات الفنية لتقانة املعلومات أكثـر أهمية بالنسبة لخفة الحركة من القدرات اإلداريــة لتقانة املعلومات، بينما يكون 

 في البيئات الديناميكية.
ً
 تماًما

ً
األمر عكسيا

 عن النمو املتجدد:
ً
تسريع الجاهزية االستـراتيجية بحثا

دراسة )Dozen Kosomen,2006(، وعالجت الدراسة مشكلة الكيفية التي نسرع بها الجاهزية االستـراتيجية للمنظمة من 
أجــل النمو أملتجدد فيها، إمــا هــدف الــدراســة فيتلخص فــي إظــهــار أهمية الجاهزية االستـراتيجية وإبــعــادهــا، والــتــي حــددت 
 
ُ
 انه بإمكان أية

ً
)الحساسية االستـراتيجية، القدرة على التغيـر، االلتـزام الجماعي، وتولي املسئولية(، وأظهرت الدراسة أيضا

 عن تخفيض التكاليف 
ً
منظمة إن تـزيد من جازيتها االستـراتيجية، عند اهتمامها وتعزيـزها لنقاط قوتها باستمرار، بعيدا

الغيـر العشوائية التي تجعلها تنمو بشكل عك�سي، ويكون خفض التكاليف باستمرار جاهزيتها االستـراتيجية.

القدرات الديناميكية لتقانة املعلومات واالستعداد االستـراتيجي للشركة: مدخل مستند إلى املوارد

دراســة )WU Xiaobo, FANG Gang, WU Zengyuan(، وتناولت الدراسة ضــرورة وصــول الشركة إلى حالة الجاهزية 
املنافسة  املعاصرة، والتي زادت من مظاهرها  بيئات األعــمــال  في  الثبات  القلق وعــدم  لتـزايد حــاالت  االستـراتيجية؛ وذلــك 
الكبيـرة في ظل العوملة، قصر دورة حياة املنتج، تـزايد حاالت اإلبداع التكنولوجي، وسرعة تغييـر طلب الزبون. كان الغرض 
من تلك الدراسة تعزيـز الربط النظري بيـن القدرات الديناميكية لتكنولوجيا املعلومات والجاهزية االستـراتيجية لبعض 
إلــى أن  الــدراســة  املـــوارد )RBV(. وقــد توصلت  إلــى  فــي الصيـن، باستخدام نظرية وجهة النظر املستند  الــشــركــات اإلنتاجية 
للقدرات الديناميكية دور كبيـر في تعزيـز الجاهزية في الشركات موضوع البحث، وذلك بتقسيم الجاهزية االستـراتيجية إلى 

قسميـن خفة استـراتيجية وخفة تشغيلية.

 إلى قدرات تقانة املعلومات:
ً
االستعداد للتغييـر االستـراتيجي استنادا

دراســـة )مــعــن وعــبــد هللا املــعــاضــيــدي، 2008(، ويــهــدف البحث لقياس وتحليل عــالقــات االرتــبــاط واألثـــــر بيـن قـــدرات تقانة 
املعلومات واالستعداد للتغييـر االستـراتيجي، باستخدام فلسفة خفة الحركة االستـراتيجية القائمة على )التـركيـز، والسرعة، 

 لبقائها.
ً
واملرونة(، لكونها املدخل املالئم ملواجهة التغيـرات البيئية التي تشهدها املنظمات في إطار ممارستها ألعمالها سعيا

 بحالة امتالك املنظمات 
ً
وقد توصل البحث إلى استنتاجات كان أبـرزها، أن قدرات تقانة املعلومات تـرتبط وتؤثـر معنويا

ملقومات خفة الحركة االستـراتيجية، وفي ضوء ذلك نعرض مقتـرحات من شأنها أن تساهم في تشجيع املنظمات على تعزيـز 
قدرات تقانة املعلومات بهدف استخدامها، كونها أداة مناسبة ملواجهة حاالت التغييـر االستـراتيجي واالستعداد لها.

مجاالت االستفادة من الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 
ً
لقد أفاد الباحثان من بحوث ودراسات قدمها أصحابها في هذا املجال تطرقوا فيها ملتغيـرات الدراسة الحالية، متمثال

ذلك في سياق املعرفة التي تقدمها هذه الدراسات في إعداد األطر النظرية وامليدانية، وفي ضوء ذلك يمكن عرض الجوانب 
 عــن االســتــفــادة منها فــي توجيه الــدراســة الحالية فــي اختيار مسعاها 

ً
اآلتــيــة، بكونها أبــعــاد تقويمية لتلك الــدراســات، فضال

للوصول إلى أهدافها، وكما يأتي:

في املنظمات على الرغم من اختالف وجهات النظر في أصل  تأثيـر كبيـر  الــقــدرات الديناميكية من ممارسة  تمكنت 
مركز تأثيـر هذه القدرات )تكامل املوارد، إعادة نشرها وتشكيلها، والتعلم( وقد تحقق للمنظمات التي امتلكت تلك القدرات 

الثالث جاهزية استـراتيجية، كما هو الحال للمنظمات الصينية واليابانية.
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قدم البحث تأطيـر للجانبيـن النظري وامليداني، للكيفية التي يمكن بها إيجاد ُسبل جديدة وتوظيفها، لغرض تحسيـن 
أداء الشركة موضوع البحث وبناء مكانتها، عن طريق امتالك قدرات التكييف لتساعدها على البقاء والنمو.

قــدمــت الــدراســات السابقة وجــهــات نظر عــن آلــيــات، ومتطلبات، ومــحــددات متغيـرات الــبــحــث، وعــالقــات االرتــبــاط 
والــتــأثــيـــــر فــي مــتــغــيـــــرات أخــــرى، نــحــو ارتـــبـــاط الــجــاهــزيــة االســتـــــراتــيــجــيــة بــتــقــانــة املــعــلــومــات، أو كــفــاءة األداء وقــيــاس التعلم 

االستـراتيجي، باعتباره وسيلة لتحقيق الجاهزية االستـراتيجية.

تتفق أغلب الدراسات السابقة في أن القياس املعتمد في مثل هذا النوع من الدراسات يتم من خالل استطالع اآلراء 
بوساطة استمارة االستبيان، وقد استفادت الدراسة الحالية في صياغة فقرات االستبانة املتعلقة بمتغيـراتها.

، أنها أجريت في بيئة عراقية، وفي ميدان بحثي خصب 
ً
إن ما يميـز دراستنا عن غيـرها من الدراسات املقدمة سابقا

ومؤهل إلجراء مثل هذه الدراسة، وهو قطاع االتصاالت املتنقلة.

أهمية البحث

تتضح أهــمــيــة الــبــحــث فــي ثـــالث مــســتــويــات وهـــي، األهــمــيــة األكــاديــمــيــة وذلـــك مــن خـــالل تقديمه ألثنيـن مــن املتغيـرات 
التنظيمية في تقريـر نجاح املنظمة هما، القدرات الديناميكية، والجاهزية االستـراتيجية، إذ إن للربط بينهما دور فاعل في 
تحقيق بيئة عمل قــادرة على مواكبة كل جديد، واألهمية امليدانية بتوجيه أنظار إدارات الشركات قيد البحث لالهتمام 
بمثل هــذه املــوضــوعــات؛ لتحسيـن أداءهـــا مــن خــالل وضــع استـراتيجيات جــديــدة ضمن قدراتها الديناميكية، بما تمنحها 

جاهزية استـراتيجية، ثم األهمية االقتصادية لتحسيـن أداء عمل الشركات قيد البحث عند تطبيقها لنموذج الدراسة.

مشكلة الدراسة

تعّد العوملة والتجارة اإللكتـرونية وشدة املنافسة، من أهم مظاهر العالم في األلفية الجديدة، وتعني شدة املنافسة 
انخفاض األربــاح بشكل كبيـر، واألخطر من ذلك قد تعني انهيار الكثيـر من الشركات، أي الخروج من امليدان التناف�سي، 
مما دفع باتجاه ظهور أفكار جديدة في نطاق التكّيف مع درجات التغييـر والديناميكية البيئية، والجاهزية االستـراتيجية 
 بإتباع مجموعة من السبل 

ّ
املطلوبة من قبل املنظمات الساعية لالستمرار والنجاح، ولكن هذا األمر ال يمكن تحقيقه إال

م، واالستعداد املنظمي، وتمكيـن املوارد والقدرات املنظمية، نتيجة للتغيـر املفاجئ في عواملها مما يستلزم معه 
ّ
منها:- التعل

إجــراء تغيـرات استـراتيجية تجاه ذلك التغيـر، وهــذا يتم بامتالك املــوارد والــقــدرات املنظمية، والتي تعّد املــوارد والقدرات 
الديناميكية من ضمنها، حيث إن القدرات الديناميكية هي األداة املالءمة لتوقع التغيـر الحاصل في الشركات، التي تواجه 
ظروفا بيئية تمتاز بالتسارع الشديد واملستمر وهذا ال يتم إال بامتالك تلك املنظمات بما يعرف بالجاهزية االستـراتيجية، 

لكونها السبيل الوحيد للتغييـر االستـراتيجي، ثم االستجابة له لتحقيق البقاء واالستمرار.

فاملشكلة هــي، كيف يمكن للشركة أن تستخدم مــواردهــا لتحّولها إلــى قــدرات تساعدها في تحقيق حــاالت الجاهزية 
االستـراتيجية املطلوبة ملواجهة التغّير والتسارع في الظروف التنافسية التي تواجهها؟

ومن أجل الحصول على إجابة لهذا التساؤل، نجد أن دراســات الباحثيـن قد أثبتت أنه يمكن للمنظمات الناجحة 
تحويل مواردها )امللموسة وغيـر امللموسة( إلى قدرات تساعدها، في تحقيق أداء متميـز وتجني فوائد تنافسية من خاللها، 
إلى   

ً
تــدور حول إمكانية تحقيق الجاهزية االستـراتيجية، استنادا التي  الباحثان في تحديد مشكلة الدراسة  من هنا انطلق 

املــنــتــوج، وتــنــوع أذواق الزبائن  الــســريــع، وقصر دورة حياة  بالتغييـر  فــي بيئة تتسم  فــي شــركــات تعمل  الــقــدرات الديناميكية 
وتسارع متطلباتهم مع شدة املنافسة.

وبموجب ذلك يمكن تـركيـز مشكلة الدراسة باالستثارات البحثية اآلتية:

ماهية القدرات الديناميكية؟ وهل لها أدوار استـراتيجية تساهم في تحقيق الجاهزية االستـراتيجية؟1- 

مــا الجاهزيــة االستـــراتيجية، وهــل هــي نــوع مــن أنــواع التـــرف الفكــري الــذي يجتــذب كل جديــد فــي الفكــر اإلداري، أم 2- 
هــي ضــرورة ملحــة بعــد أن وصلــت املنافســة بيـــن املنظمــات إلــى حالــة النضــوج؟
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ما طبيعة العالقة بيـن القدرات الديناميكية وتوقع التغيـر االستـراتيجي، وسرعة االستجابة له؟3- 

كيف يمكن للقدرات الديناميكية إن تساهم في تحقيق الجاهزية االستـراتيجية للمنظمات؟4- 

هــل أن شــركات االتصــاالت املتنقلــة فــي العــراق تمتلــك القــدرات الديناميكيــة، وتســخرها لتحقيــق حالــة الجاهزيــة 5- 
ــراتيجية؟ االستـ

هدف البحث

يسعى البحث إلى تحديد عالقة االرتباط، أو التأثيـر بيـن القدرات الديناميكية وخفة الحركة االستـراتيجية، إضافة 
إلى تحقيق األهداف اآلتية:

اقتـــراح نمــوذج لتوليــد قــدرات حركيــة مــن قــدرات أخــرى، تمتلكهــا الشــركة أصــال )كامنــة(، إضافــة إلــى قــدرات أخــرى 1- 
 إلــى النتائــج التــي 

ً
لــم تكــن موجــودة ســابقا )خارجيــة(، لهــا األثـــر فــي تطويـــر قدراتهــا الديناميكيــة يطبــق ميدانيــا وصــوال

تعكــس فرضيــة البحــث، ومــدى مطابقتهــا مــع الدراســات الســابقة.

اختبــار عالقــات االرتبــاط واألثـــر مــا بيـــن القــدرات الديناميكيــة والجاهزيــة االستـــراتيجية علــى مســتوى املتغيـــرات 2- 
الرئيســة والفرعيــة.

حدود البحث
الحــدود املكانيــة: وتتمثــل باملواقــع التــي اختيـــرت عينــة للبحــث، وهــي شــركة االتصــاالت للهواتــف النقالــة )أســيا ســيل( فــي - 

محافظــة بغــداد واألنبــار.

الحدود الزمانية: انحصر في املدة التي تم فيها البحث )2020/1/15 - 1 /2018/3( ضمن حدود الدراسة في العراق.- 

فرضيات البحث

 ملتطلبات البحث، وبهدف اإلجابة على التساؤالت املثارة في مشكلة البحث البد من وضع الفرضيات اآلتية:
ً
استكماال

وتنبثق منه  أوال- ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بيـن القدرات الديناميكية والجاهزية االستـراتيجية، 
الفرضيات الفرعية اآلتية:

تــوجــد عــالقــة ارتباطيه  املــــوارد والــجــاهــزيــة االستـراتيجية. – ال  بيـن قـــدرات تكامل  تــوجــد عــالقــة ارتباطيه معنوية  ال 
معنوية بيـن قــدرات النشر، التشكيل، والجاهزية االستـراتيجية. – ال توجد عالقة ارتباطيه معنوية بيـن قــدرات التعليم 

والجاهزية االستـراتيجية.

ثانًيا - ال تؤثـر القدرات الديناميكية معنويا في الجاهزية االستـراتيجية، وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
ال تؤثـر قدرات تكامل املوارد على الجاهزية االستـراتيجية.- 

ال تؤثـر قدرات النشر والتشكيل على الجاهزية االستـراتيجية.- 

ال تؤثـر قدرات التعلم على الجاهزية االستـراتيجية.- 

أنموذج الدراسة

يوضح أنموذج أو مخطط الدراسة الفر�سي مجموعة العالقات املنطقية، التي قد تكون في صورة كمية أو كيفية، 
 مــالمــح الــواقــع الـــذي تهتم بــه )الــعــانــي، 2008: 21(، وعــلــى هــذا األســـاس فــإن الــدراســة تــهــدف مــن خــالل تقديم 

ً
وتجمع مــعــا

 لجميع متغيـراتها الرئيسة والفرعية، ومن ثم إمكانية قياسه لعالقات االرتباط 
ً
األنموذج في صورته اإلجمالية أن يكون شامال

 ملشكلة الدراسة واألهداف املتوقع تحقيقها. وبذلك 
ً
والتأثيـر فيما بينها بشكل منفرد أو بصورة إجمالية، حتى يكون مجسدا

شمل األنموذج على نوعيـن من املتغيـرات، كما مبينة في الشكل )2(، وهي:
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املــوارد، 1-  تكامــل  )قــدرات  هــي:  لهــا،  أبعــاد  ثالثــة  تناولنــا  إذ  الديناميكيــة:  بالقــدرات  وتتمثــل  املســتقلة،  املتغيـــرات 
التعلــم(. وقــدرات  املــوارد،  وتشــكيل  نشــر  وقــدرات 

 عنــه بأبعــاده، وهــي: )الحساســية االستـــراتيجية، والقــدرة 2- 
ً
املتغيـــر املعتمــد، ويتمثــل بالجاهزيــة االستـــراتيجية معبـــرا

علــى التـركيـــز، وااللتـــزام الجماعــي وتحمــل املســئولية(.
 

 

 

 

 

 
 

  القدرات الديناميكية

تكامل  قدرات 
 الموارد 

قدرات النشر  
ل والتشكي  

 قدرات التعليم 

الحساسية  
 االستراتيجية 

 االلتزام الجماعي القدرة على التركيز 

 وتحمل المسؤولية

ة االستراتيجي جاهزيةال  

املصدر: الشكل من إعداد الباحثيـن.
الشكل )2( مخطط الدراسة الفر�سي

منهجية الدراسة

دراسة نظرية لبعض املؤشرات اإلحصائية املستخدمة يتناول البحث في هذه الفقرة عرض موجز لبعض املؤشرات 
اإلحصائية املعتمدة في التحليل اإلحصائي )البياتي، 175:2008(، و)أبو صالح، 2009: 403-450( )طعمة، 36-30(.

Simple Linear Regressionمعادلة االنحدار الخطي البسيط

.Y ورتب X تساوي الفرق بيـن رتب )d(و )X,Y( تساوي عدد أزواج البيانات n :حيث

والفرضيات  البحث،  فرضيات  والخــتــبــار   )X
i
( املستقل  واملتغيـر   )Y

i
( التابع  التغيـر  بيـن  العالقة  لتقديـر  وتستخدم 

املنبثقة عنها، والنموذج الريا�سي لها هو: 

Y
i
= B

0
 + B

1
X

i
 + e

i  
i= 1, 2, …… n

e يمثل الفرق بيـن القيمة الحقيقة والقيمة 
i
حيث n عدد املشاهدات التي شملها البحث )حجم العينة(، وهي )47( 

   e
i
~N )0, σ

2
املتوقعة للمتغيـر املعتمد، وعلى افتـراض إن: )

)L.S.O( بطريقة املربعات الصغرى )B
0
, B

1
وسيقدر معاملي االنحدار )

Multiple Linear Regression معادلة االنحدار الخطي املتعدد

وذلك لتقديـر العالقة بيـن املتغيـر املعتمد وبيـن أكثـر من متغيـر مستقل، ومعرفة أي من هذه املتغيـرات له التأثيـر 
األكبـر على املتغيـر املعتمد. آما نموذج االنحدار املتعدد بشكل عام فهو: 

Y
i 
= B

0 
+ B

1
X

1 
+ B

2
X

2 
+ B

3
X

3
 ........ + B

j
X

i 
+ U

i
        i=1,2.........n
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U( تمثل األخطاء العشوائية، والتي مقدار الفرق بيـن القيمة 
i
حيث )n(حجم العينة، )k( عدد املتغيـرات املستقلة، )

u، كما إن 
i
 ~n)o,σ

n
، وعلى النحو االتي: - )2

ً
Y(، وإذ فرضنا أنها تتوزع طبيعيا

i
الحقيقة والقيمة املتوقعة للمتغيـر املعتمد )

β( فسوف تقدر 
0
,β

j
)X( تمثل مصفوفة مجموعة القيم الثابتة ذات الرتبة )K<n(، إما بالنسبة ملعامالت االنحدار املتعدد )

  B= R
ij

-1 R
yj

 لـ )L.S.O(، حيث: 
ً
وفقا

R( فهي تمثل مصفوفة معامالت االرتباط 
ij
حيث إن )β( تمثل عمود بـرتبة )K×1(، ويطلق عليها )Beta Wight(، أما )

R( تمثل عمود معامالت االرتباط الخطي البسيط بيـن املتغيـر 
yj

الخطي البسيط بيـن املتغيـرات املستقلة بـرتبة )k×k(، و)1-
.)k×1( التابع، وكل من املتغيـرات املستقلة بـرتبة

)�̂�𝜷 

  

تقديـر معامالت االنحدار الخطي املتعدد )

  لقياس تأثيـر املتغيـر املستقل 

𝑆𝑆𝑦𝑦
Sj 𝛽𝛽  = 𝑏𝑏j   =𝛽𝛽𝑗𝑗  ̂     

 

 )Johnston, 1960: 33( لـ 
ً
ستقدر معامالت االنحدار املتعدد وفقا

وأبعاده الثالثة في املتغيـر املعتمد. اما معنوية تأثيـر معامالت االنحدار الخطي فيتم اختبارها في ضوء الفرضية:

H
0
:B

j
= 0  H

1
:B

j
≠ 0

J = 1,2,….,k :حيث إن

الخطي،  االنــحــدار  مــعــامــالت  تأثيـر  معنوية  الخــتــبــار  يستخدم   :F-Test  )F( اختبار 
 للصيغة 

ً
والبسيط، واملتعدد ومدى تأثيـر املتغيـرات املستقلة على املتغيـر املعتمد، ووفقا

الرياضية املوضحة:

 Coefficient of Determination )R2( معامل التحديد

ويعبـر عن مقدار مساهمة معادلة االنحدار في وصف االختالفات الكلية حول متوسط املتغيـر التابع واملوضحة عن 
)Johnston,1960: 135( لـ 

ً
طريق االنحدار، ويظهر عادة بشكل نسبة مئوية ويستخرج وفقا

Simple Linear Correlation Coefficient معامل االرتباط الخطي البسيط

 للصيغة أدناه، والغرض من استخراجه لقياس قوة العالقة الخطية 
ً
يستخرج في االعتماد على معامل التحديد، ووفقا

بيـن املتغيـر التابع واملتغيـر املستقل، ويقيس أيًضا مقدار التغيـر والتأثيـر الذي يطرأ على املتغيـر التابع عندما يتغيـر املتغيـر 
املستقل. والصيغة الرياضية له هي:  

لــذا سنعتمد معامل ارتــبــاط الــرتــب لسبيـرمان   لــكــون الــبــيــانــات املعتمدة فــي التحليل اإلحــصــائــي هــي وصــفــيــة، 
ً
ونــظــرا

)Spearman Coefficient Correlation(، والصيغة العامة له: )أبو صالح، 2009: 419(

.Y ورتب X تساوي الفرق بيـن رتب )d(و ،)X,Y( تساوي عدد أزواج البيانات n :حيث

H
0
:ρ

J
والفرضية الخاصة بمعامل االرتباط الخطي البسيط هي: 0=

H
1
:ρ

j
≠0                   j= 1, 2, ....... k 

 على وجود عالقة خطية بيـن املتغيـريـن ويكون 
ً
ويمكننا تحديد فيما إذا كان معامل االرتباط )r( لعينة حجمها )n(، داال

هذا التحديد باختبار الفرضية )ρ = 0( على مستوى داللة معيـن معتمد يـن في ذلك على توزيع )t( بدرجة حرية )n-2( حيث: 
)أبو صالح، 2008: 422(

H(إذا كانت )t( املحسوبة أكبـر من ))t )n-2( املجدولة، ونعتبـر وجود ارتباط ذي داللة بيـن املتغيـريـن.
0
وتـرفض )
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التحليل اإلحصائي

 في 
ً
يتناول هذا الجانب من البحث التحليل اإلحصائي لتـركيبة االستبيان واملتضمنة )28( فقرة، كما موضحة مسبقا

جدول )1(، وبغية تحليل وقياس تأثيـر القدرات الديناميكية على الجاهزية االستـراتيجية، واختبار فرضيات البحث الرئيسة 
والفرعية فقد أتخذنا ما يأتي: اعتبار القدرات الديناميكية بأبعادها الثالثة )x1-x19( كمتغيـر مستقل )X(، وقياس عالقتها 

.)Y(كمغيـر معتمد )x20-x44( وتأثيـرها على الجاهزية االستـراتيجية

اعتبار قدرات تكامل املوارد  )x1-x5( كمتغيـر مستقل )X1(، وقياس عالقتها وتأثيـرها على الجاهزية االستـراتيجية - 
.)Y( كمغيـر معتمد )x20-x44(

علــى -  وتأثيـــرها  عالقتهــا  وقيــاس   ،)X2( مســتقل  كمتغيـــر   )X6-X12( املــوارد  وتشــكيل  نشــر  إعــادة  قــدرات  اعتبــار 
.)Y( معتمــد  كمغيـــر   )x20-x44( االستـــراتيجية  الجاهزيــة 

اعتبــار قــدرات التعليــم )x13-x19( كمتغيـــر مســتقل )X3(، وقيــاس عالقتهــا وتأثيـــرها علــى الجاهزيــة االستـــراتيجية - 
)Y( كمغيـــر معتمــد )x20-x44(

)X1( و)X2( و)X3( كمتغيـــرات مســتقلة، وقيــاس عالقتهــا -  الديناميكيــة  للقــدرات  الثــالث  األبعــاد  مــن  اعتبــار كل 
.)Y(معتمــد )x20-x44( كمغيـــر  االستـــراتيجية  الجاهزيــة  علــى  وتأثيـــرها 

B( في كل حالة، وجدول تحليل التبايـن ومعامل 
j
وتم احتساب معامالت االرتباط وتأثيـر معامالت االنحدار الخطي )

التحديد )R2%(،و)R2 املصحح(، وبقية املؤشرات اإلحصائية كما مبينة في الجداول )2-5( والتي تظهر فيها نتائج التحليل 
اإلحصائي لغرض اختبار فرضيات البحث.

عينة البحث:

كان االعتماد على آراء فئتيـن لهما عالقة بالقرارات والقدرة على االستجابة السريعة للمتغيـرات الطارئة للشركة )الجاهزية 
.
ً
االستـراتيجية( في شركة أسيا سيل للهواتف النقالة، وهم املدراء في اإلدارتيـن العليا والوسطى، وكانت العينة من )47( شخصا

أساليب جمع البيانات:

االطــــالع عــلــى مــرجــعــيــات علمية عربية 
وأجنبية ذات العالقة بموضوع البحث هذا 
من الجانب النظري، إما من الجانب العملي، 
 أعــدت بعد 

ً
فقد اعتمدت استمارة استبيانا

االطـــــالع عــلــى جــهــود بــاحــثــيـــــن ســابــقــيـــــن، وقــد 
ُعدلت االستمارة بما يتالءم مع واقع وطبيعة 
 )1( البحث، والــشــركــة قيد البحث. وجـــدول 

يمثل وصفا ًملتغيـرات البحث.

وبــــغــــيــــة تـــحـــقـــيـــق مــــتــــطــــلــــبــــات مــنــهــجــيــة 
 عن اإلطــار امليداني، سنعرض وصف 

ً
البحث، وبيان مدى سريان نموذجه، واختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية وتعبيـرا

تحليلي ملتغيـرات البحث واملتمثلة بالقدرات الديناميكية كمتغيـر مستقل والجاهزية االستـراتيجية كمتغيـر معتمد، وتفسيـر 
.)SPSS, Minitab( عالقات االرتباط وأثـر هذه املتغيـرات معتمديـن في ذلك على البـرامج اإلحصائية املناسبة

اخــتــبــار الــفـــرضــيــات:
اختبار الفرضية الرئيسة األولى 1-

يبيـن الجدول )2( عالقات االرتباط بيـن متغيـرات البحث الرئيسة والفرعية، والتي تم التوصل إليها من خالل معامل 
والــجــاهــزيــة  الديناميكية  الـــقـــدرات  بيـن  مــوجــبــة  ارتــبــاط معنوية  عــالقــة  يتضح وجـــود  إذ   ،)Spearman( البسيط  االرتـــبـــاط 

جدول رقم )1(
تـركيبة استمارة االستبيان

األبعاد 
أرقام األسئلة املتغيـرات الفرعيةالرئيسة

في االستمارة
الرموز في 

الباحثمتن البحث

القدرات 
الديناميكية

1X1-X5-5قدرات تكامل املوارد
Zhang, 2005 6X6-X12-12قدرات النشر والتشكيل 

13X13-X19 19- قدرات التعليم

الجاهزية 
االستـراتيجية 

20X20-X28-28 الحساسية االستـراتيجية
 Dozen

Icosomen, 2006 29X29-X36-36القدرة على التـركيـز
37X37-X44-44االلتـزام الجماعي

املصدر: الجدول من إعداد الباحثان
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عالية  بدرجة  املعنوية  االرتــبــاط  معامل  قيمة  االستـراتيجية، عكستها 
البالغة )0.765( عند مستوى معنوية )0.01(.

كما يبيـن الــجــدول )2( وجــود عالقة ارتــبــاط معنوية موجبة بيـن 
قدرات تكامل املــوارد والجاهزية االستـراتيجية، من خالل قيمة معامل 
االرتباط املعنوية البالغة )0.500( عند مستوى معنوية )0.01(. ووجود 
عالقة ارتباط معنوية موجبة بيـن قدرات النشر والتشكيل والجاهزية 
االستـراتيجية، من خالل قيمة معامل االرتباط املعنوية البالغة )0.799( 
عند مستوى معنوية )0.01(. ووجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بيـن 
قــــدرات التعليم والــجــاهــزيــة، واالســتـــــراتــيــجــيــة، مــن خـــالل قيمة معامل 
االرتباط املعنوية البالغة )0.656( عند مستوى معنوية )0.01(. وبذلك 

.)H
1
(، وتقبل الفرضية البديلة )

ً
H( )الفرضية الرئيسة األولى، والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها جميعا

0
تـرفض )

اختبار الفرضية الرئيسة الثانية 2-

الخــــتــــبــــار صــــحــــة الــــفــــرضــــيــــة الــــرئــــيــــســــة الـــثـــانـــيـــة 
والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها، والتي تشيـر إلى عدم 
وجــود عالقة تأثيـر ذات داللــة معنوية بيـن الــقــدرات 
وباستخدام  االستـراتيجية،  والجاهزية  الديناميكية 
نــمــوذج االنــحــدار الخطي البسيط ,االنــحــدار الخطي 
املتعدد بيـن املتغيـر املعتمد )الجاهزية االستـراتيجية 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  )الـــــــقـــــــدرات  ــتـــقـــل  املـــسـ ـــر  ـــ ــيـ ــغـ ــتـ واملـ  ))y(
X(،قــــــــدرات 

1
)X(،وإبــــعــــادهــــا )قـــــــدرات تــكــامــل املـــــــوارد )

X(،وجدول 
3
X( و)قدرات التعليم )

2
النشر والتشكيل )

)3( يبيـن نتائج معادالت االنحدار املقدرة والذي يظهر 
االنحدار  باستخدام  الديناميكية  لقدرات  تأثيـرا  فيه 

الخطي البسيط.

الجاهزية  وبــدرجــة عالية على  تأثيـر معنوي  لها  الــثــالثــة،  وإبــعــادهــا  الديناميكية  الــقــدرات  إن   )3( مــن جـــدول  يتضح 
معنوية  مستوى  عند   ،)63.56,  34.06,  79.45,  13.56( الــتــوالــي  على  والــبــالــغــة  املحسوبة   )F( قيم  أكــدتــه  االستـراتيجية، 
لكافة  بــدرجــة عالية  )t( معنوية  كانت قيم  )4.05(،وكـــذلـــك  البالغة  الجدولية  نظيـرتها  إزاء   ،)1,45( )0.01(، ودرجـــة حرية 
B(،وحسب قيم )P( البالغة )0.000(، في حيـن بلغت أعلى قيمة ملعامل التحديد لقدرات نشر وتشكيل 

j
معامالت االنحدار )

املــوارد )63.8(،وأدنــــى قيمة له لقدرات تكامل املــوارد )23.2(، وقد بلغت قيمته للمتغيـر املستقل )الــقــدرات الديناميكية( 
)58.5(، وهذا يدل على إنها تفسر 58.5% من التبايـن الحاصل في الجاهزية االستـراتيجية، إما الباقي فيعود إلى تأثيـر عوامل 
 عن تغيـر في قدرات تكامل املوارد مقداره 

ً
B( فكانت قيمها تعبيـرا

j
أخرى لم تدخل في النموذج، أما معامالت االنحدار الخطي )

1%، يؤدي إلى تغيـر في الجاهزية مقداره )39.9%(، كما كان لقدرات نشر وتشكيل املــوارد املساهمة األعلى في التأثيـر على 
الجاهزية، إذ إن تغيـر)1%(، منها يسبب تغيـًرا مقداره )71.7%( في الجاهزية، إما قدرات التعليم فإن تغيـر )1%( منها يؤدي 
إلى تغيـر مقداره )63.6%( في الجاهزية، أما القدرات الديناميكية بمجملها فكانت األكثـر تأثيـًرا على الجاهزية االستـراتيجية، 
 مقداره )81.8( في الجاهزية.

ً
حيث بلغت قيمة )B()81.8(، إي إن تغيـر وحدة واحدة من القدرات الديناميكية يسبب تغيـرا

اختبــار عالقــة التأثيـــر بيـــن القــدرات الديناميكيــة والجاهزيــة االستـــراتيجية باســتخدام نمــوذج االنحــدار الخطــي  3-
  Y=0.446+0.119X

1
+0.589X

2
+0.150X

3
املتعدد واملتمثل باملعادلة:  

ويوضح جدولي )4و5( تأثيـر القدرات الديناميكية على الجاهزية االستـراتيجية

جدول رقم )2( 
 نتائج تحليل االرتباط 

بيـن متغيـرات البحث الرئيسة والفرعية
 املتغيـر املعتمد

املتغيـرات املستقل
الجاهزية 

االستـراتيجية
 P -

Value
0.7650.000**القدرات الديناميكية
0.5000.000 **قدرات تكامل املوارد

0.7990.000**قدرات نشر وتشكيل املوارد
0.6560.000**قدرات التعليم

P< 0.05 N.S: Not Significant N=47 P**< 0.01*
جدول من إعداد الباحثان اعتماًدا على نتائج الحاسبة اإللكتـرونية

جدول رقم )3( 
يبيـن عالقة املتغيـر املعتمد )بإبعادها الثالثة( في الجاهزية 

االستـراتيجية باستخدام االنحدار الخطي البسيط

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر 
Bاملعتمد

0
B

j

معامل 
التحديد 

R2%

 R2

adj.
S_

Value
 t-

valueF-ValueP

X
1

Y2.150.39923.221.50.5013.68**13.560.000
X

2
Y0.8990.71763.8630.3438.91**79.450.000

X
3

Y1.3310.63643.141.80.4315.84**34.060.000
XY0.6500.81858.557.63.3687.97**63.560.000

 P**< 0.01   *P< 0.05  N.S: Not Significant  N=47
الجدول من إعداد الباحثان اعتماًدا على نتائج الحاسبة اإللكتـرونية
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يتضح من الجدوليـن )4و5( أن املتغيـرات املستقلة 
قد حققت تأثيـر معنوي بدرجة عالية في املتغيـر املعتمد، 
أكــبـــــر من  وهــــي   ،)32.60( املــحــســوبــة   )F( قــيــمــة  بــلــغــت  إذ 
نظيـرتها الجد ولية بدرجة حرية )3,43(، ومستوى معنوية 
)0.01(،مــــمــــا يشيـر إلـــى منطقية االفــتـــــراض الــخــطــي الــذي 
كــمــا تشيـر قيمة  األنـــمـــوذج،  مــعــامــالت  تقديـر  تــم بموجبه 
مــعــامــل الــتــحــديــد )R2( إلـــى أن املــتــغــيـــــرات املــســتــقــلــة تفسر 
حوالي )69.5%( من التغيـرات في املتغيـر املعتمد )الجاهزية 
ــتـــعـــود لـــأخـــطـــاء  ــيـــة( أمــــــا الـــنـــســـبـــة املـــتـــبـــقـــيـــة فـ ــيـــجـ ــــــراتـ ــتـ االسـ
e(، أي لعوامل خارجية لم تدخل في األنموذج، 

i
العشوائية )

للجاهزية االستـراتيجية  هــنــاك وجـــود  أن  إلــى   )B
0
( الــثــابــت  قيمة  تشيـر  كما 

X( تساوي 
1
,
 
X

2
,
 
X

2
بمقدار)0.446( حتى لو كانت قيمة املتغيـرات املستقلة )

X( والبالغة )0.119(، وهذا 
1
B( معامل انحدار )

1
صفًرا، أما بالنسبة لقيمة )

يعني أن التغيـر الحاصل في الجاهزية االستـراتيجية ناتج من قدرات تكامل 
معامل   )B

2
( تأثيـر  إزاء  ضئيل  تأثيـر  وهـــو   ،)%12( حــوالــي  وبــمــقــدار  املــــوارد 

X( قدرات النشر والتشكيل والبالغة قيمته )0.589(، وهذا يعني 
2
انحدار )

أن التغيـر الحاصل الجاهزية، والذي يقرب )58.9%( بسبب تغيـر القدرات 
باحتمال  عــالــيــة  بــدرجــة  مــعــنــوي  تأثيـر  وهـــو   ،)%41.1( الــبــالــغ  الديناميكية 

)0.01(، والذي مثلته قيمة )t( البالغة قيمتها )6.09(، وهي اكبـر من الجد ولية بدرجة حرية )43( واملساوية لـ)1.68(، وكذلك 
B( والبالغة )15%(، وهذا يعني إن التغيـر الذي يحصل في الجاهزية هو 

3
قيمة )P( البالغة )0.000(، أما بالنسبة لقيمة )

نتيجة لتغيـر في القدرات الديناميكية قدره )85%(، وهو تأثيـر مهم في الجاهزية االستـراتيجية، وعلى هذا األساس تـرفض 
الفرضية الرئيسة والتي تشيـر إلى عدم وجود تأثيـر للقدرات الديناميكية على الجاهزية االستـراتيجية، وهو ما يعزز نتائج 
االنحدار البسيط لكل متغيـر وبشكل مستقل. مما تقدم تـرفض الفرضية الرئيسة الثانية، والفرضيات الفرعية املنبثقة 

عنها وتقبل الفرضية البديلة.

االستنتاجات والـمـقـتـرحــات:
 - االستنتاجات:

ً
أوال

فــي تحديــد مفهــوم شــامل للقــدرات للديناميكيــة، وباإلمــكان 1-  أظهــرت الدراســات اختــالف وجهــات نظــر الباحثيـــن 
تلخيصــه بـــ )هــي قــدرة املنظمــة علــى تكامــل وإعــادة تشــكيل ونشــر مواردهــا( واكتســاب وتفسيـــر املعرفــة، وتوليــد ميـــزة 

تنافســية مســتدامة.

تكــون الجاهزيــة االستـــراتيجية للمنظمــة بقدرتهــا علــى مواجهــة التغيـــرات املفاجئــة فــي الســوق، وبمــا يخلــق لهــل ميـــزة 2- 
تنافســية مســتدامة، وذلــك مــن خــالل تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا، والتحســب للبيئــة الخارجيــة التــي تعمــل 

بهــا، واإلملــام بــكل متغيـــراتها وقدرتهــا علــى االســتجابة الســريعة للتغيـــرات البيئيــة. 

 -3 ،
ً
، تشــكيال

ً
 فــي تطويـــر جاهزيــة املنظمــة )مــوردا

ً
 وأساســيا

ً
 مهمــا

ً
تــؤدي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا املختلفــة دورا

امتالكهــا  بعــد  املنظمــات  بهــا  تتمتــع  التــي  التمّيــز  حــاالت  كل  لذلــك  عــزى 
ُ
وت البيئــة،  تغيـــرات  مــع  لتتكّيــف  (؛ 

ً
مــا

ّ
تعل

الديناميكيــة. للقــدرات 

 للجاهزيــة االستـــراتيجية فقــط، وبالنســبة للمنظمــات التــي تســتطيع أن 4- 
ً
 رئيســا

ً
تكــون القــدرات الديناميكيــة مصــدرا

ــم بســرعة، وتعيــد تـــرتيب مواردهــا الداخليــة والخارجيــة، فتكــون بذلــك قــادرة علــى التكّيــف 
ّ
تكامــل مواردهــا، وتتعل

مــع أي تغييـــر بيئــي طــارئ.

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي ارتبــاط وتأثيـــر القــدرات الديناميكيــة علــى الجاهزيــة االستـــراتيجية وبأبعادهــا 5- 
كان  وقــد  عاليــة،  وبدرجــة  معنويــا  ارتباطــا  التعليــم(  وقــدرات  والتشــكيل،  النشــر  إعــادة  املــوارد،  )تكامــل  الثــالث 

جدول رقم )4( 
يبيـن عالقة املتغيـر املعتمد )بإبعادها الثالثة( في الجاهزية 

االستـراتيجية باستخدام االنحدار الخطي املتعدد
املتغيـر 
املعتمد

املتغيـرات 
املستقلة

معامل 
معامل الثابتاالنحدار 

التحديد
F قيمة

املحسوبة
مستوى
الداللة

الجاهزية 
االستـراتيجية

X
1

0.119
0.44669.5**32.600.01 X

2
0.589

X
3

0.150
N= 47 4.28= )3,43( ودرجتي حرية )الجد ولية بمستوى معنوية )0.01F قيمة

الجدول من إعداد الباحثان اعتماًدا على نتائج الحاسبة اإللكتـرونية

جدول )5(
جدول تحليل تبايـن عالقة تأثيـر القدرات 
الديناميكية في الجاهزية االستـراتيجية

P-ValuF-RatioM.SD.FS.SS.O.V
0.000**32.603.396310.189Model

0.124434.481 Error
4614.670 Total

من إعداد الباحثان اعتماًدا على نتائج الحاسبة اإللكتـرونية
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لقــدرات النشــر والتشــكيل أعلــى معامــل ارتبــاط، وهــذا يــدل بقــدرة الشــركة موضــوع البحــث علــى جاهزيتهــا العاليــة 
ملواجهــة التغيـــرات البيئيــة الســريعة يـــزداد حوالــي 80% بـــزيادة قدراتهــا علــى إعــادة نشــر وتشــكيل مواردهــا.

، وبدرجــة عاليــة للقــدرات الديناميكيــة للشــركة 6- 
َ
 معنويــا

ً
أظهــرت نمــاذج االنحــدار الخطــي البســيط واملتعــدد تأثيـــرا

املتغيـــر  علــى   )X1,X2,X3( املســتقلة  املتغيـــرات  تأثيـــر  تبايـــن  وقــد  االستـــراتيجية،  علــى جاهزيتهــا  البحــث  موضــوع 
التابــع، ممــا يــدل تبايـــن تأثيـــر أبعــاد القــدرات الديناميكيــة علــى جاهزيــة الشــركة قيــد البحــث.

ثانًيا - املقتـرحات:

ــًرا عــلــى جــاهــزيــتــهــا  ــر تــأثــيـــ ــا، لــكــونــهــا األكــثـــ يــقــتـــــرح إن تـــــركــيـــــز الــشــركــة قــيــد الــبــحــث عــلــى قـــــدرات نــشــر وتــشــكــيــل مــــواردهــ
 وأكثـر تأثيـًرا على 

ً
االستـراتيجية، وذلــك من خالل معامل االرتباط الخطي، ومعامل االنحدار الخطي، لكونها اعلى ارتباطا

التحول  وإتــمــام  مــوجــوداتــهــا،  بــإعــادة تشكيل وهيكلة  البحث  الــشــركــة قيد  تــقــوم  إن  لــهــا، ويفضل  الجاهزية االستـراتيجية 
وبالشكل  إعمالها،  إنجاز  يسهل  وبما  األفضل  واملمارسات  والتقانات  لــأســواق  املستمرة  واملراقبة  لها،  والخارجي  الداخلي 

الذي يكسبها ميـزة تنافسية مستدامة.
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 ABSTRACT

Based on the literature of Dynamic Managerial Capabilities )DMC(, which has in turn been derived 
from the Resource Based-View )RBV(, this paper aimed at analyzing the relationship between dynamic ca-
pabilities and measuring their impact on the strategic agility using linear regression, multiple linear regres-
sion and linear correlation coefficient.

The dynamic capabilities have been analyzed into three main dimensions )Resource Integration, Re-
source Reconfiguration, and Strategic Learning( to measure their impact on the organization’s strategic agil-
ity with its dimensions )Strategic sensitivity, Resource Fluidity, Collective Commitment(, as it is considered 
the appropriate approach by which organizations respond to businesses environmental change within their 
work and their strive to survive. 

The study concluded many findings, the most prominent one is that dynamic capabilities are signifi-
cantly associated with and affect the organization strategic agility dimensions. In addition, the configuration 
and deployment capabilities of the investigated company have indicated higher impact and association 
with its strategic agility. 

Accordingly, some suggestions have been made that would have contributed to encourage organi-
zations to support dynamic capabilities for using as an appropriate resource as being strategically ready to 
respond, which enhance their abilities to adapt to business changes, hence sustained competitive responses 
of the examined companies.
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