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العالقة التبادلية بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الهيكمية وتأثيرها في تبني أنماط المسؤولية اإلجتماعية
دراسة تحميمية ألراء المديرين في عينة من مصارف القطاع الخاص في مدينة اربيل
The Correlation between strategic flexibility and structural dimensions and their
influence in the adoption patterns of social responsibility
An analytical study of the opinions of a sample of managers in the private sector
banks in the city of Arbil
أ.م .د .احالم إبراهيم ولي

م .بريشان معروف جميل

م .محسن عثمان حسن

كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة صالح الدين

المستخمص -:
ييدف البحث الحالي الى تحميل العالقة التبادلية بين المرونة اإلستراتيجية بأبعادىا ( السرعة  ،الثبات ،

الخفة ) وابعاد الييكل التنظيمي والمتمثمة ب ( المركزية  ،التعقيد  ،الرسمية ) وبيان إنعكاس تمك العالقة عمى تبني
انماط المسؤولية اإلجتماعية من قبل مديري عينة من مصارف القطاع الخاص في مدينة اربيل .
قدم البحث إطا اًر نظرياً مفاىيمياً لممتغيرات الرئيسية والفرعية وجرى إختيار مصارف القطاع الخاص مجاالً إلجراء

الجانب الميداني .

انتيج البحث منيجاً تحميمياً وحددت مجموعة من الفرضيات كإجابات تخمينية لمشكمة البحث والتي جرى إختبارىا

بأدوات إحصائية متعددة وتم تصميم إستمارة إستبانة وزعت عمى ( )82مدي اًر في ( )22مصرفاً من مصارف القطاع

الخاص .

إستنتج الب حث بأن تبني أنماط المسؤولية اإلجتماعية يتأثر بالعالقة بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وأوصى
البحث بضرورة المحافظة عمى المستويات العالية لممرونة اإلستراتيجية فضالً عن إستثمار العالقة بين المرونة
اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية لخدمة تبني انماط المسؤولية اإلجتماعية بفاعمية .

Abstract
The research aims at the correlation between strategic flexibility analysis dimensions (speed
, stability, lightness ) and the dimensions of the organizational structure which are
represented by ( central , complexity, official ) and show the statement reflection of that
relationship to adopt patterns of social responsibility by the sample of managers from the
private sector banks in the city of Arbil.
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The research was presented a conceptual theoretical framework for key variables and sub
variables and private sector banks were selected to conduct field research.
The research followed an analytical approach to search and identified a set of hypotheses as
low quality for speculative research problem, which has been tested by multiple statistical
tools. A number of questionnaires were designed and distributed to 82 managers in 22
banks from private sector banks.
The Findings concluded that the adoption patterns of social responsibility are affected by
the relationship between strategic flexibility and structural dimensions. The research
recommended on the need to maintain high levels of strategic flexibility as well as
investment relationship between strategic flexibility and structural dimensions of service
adoption patterns of social responsibility effectively.

المقدمة -:
يسود العالم المعاصر العديد من التغيرات السريعة واألحداث المتالحقة حيث اصبح التغيير والتطوير ىما القاعدة
السائدة والسمة الغالبة وىذه التغيرات فرضت عمى المنظمات بشكل عام والمصارف بشكل خاص تبني اساليب مرونة
استراتيجية تزيد من القدرة عمى التكيف وبالسرعة الكافية وكذلك الثبات واإللتزام بتنمية الموارد المختمفة فضالً عن الخفة

في إعادة التنظيم واعادة النظر في األىداف المستقبمية.

إن المرونة اإلستراتيجية تفرض عمى المنظمات اإلستجابة السريعة والمستمرة لمتغييرات وىذا يتطمب توفر ىيكالً

تنظيمياً فاعالً قاد اًر عمى احتواء واحتضان اإلستراتيجيات المتبناه حيث إن الجدلية القائمة حول العالقة بين اإلستراتيجية
والييكل تحتم تصميم ىياكل تتكيف وتنسجم مع اإلستراتيجيات ومرونتيا.

وبما إن المصارف باتت تمارس دو اًر إجتماعياً تجاه أصحاب المصالح واألطراف البيئية األخرى فإن اتخاذ إدارة

المصارف لزمام المبادرة في األنشطة اإلجتماعية لممساىمة في تعزيز سمعتيا لدى المجتمع ولترسيخ المظير اإليجابي
لدى الزبائن والعاممين اصبحت من األمور الحتمية في مياميا من خالل وجوب المرونة اإلستراتيجية في إطار ىياكل
تنظيمية داعمة.
تأسيساً عمى ما سبق يتضمن البحث الحالي أربعة محاور تضمن األول اإلطار المنيجي لمبحث وخصص المحور

الثاني لمجانب النظري ،فيما تناول المحور الثالث الجانب التطبيقي ،وتناول المحور الرابع االستنتاجات والمقترحات.
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المحور األول  -:الدراسات السابقة واإلطار المنهجي لمبحث
اوالً -:الدراسات السابقة
 -1الدراسات المتعمقة بالمرونة اإلستراتيجية
أ -دراسة (النجار والحوري( )2008 ،جودة المعمومات وأثرىا في تحقيق المرونة اإلستراتيجية) تعاممت الدراسة مع جودة
المعمومات من خالل أبعادىا وكذلك تعاممت مع المرونة اإلستراتيجية والتي تمثل إحدى خصائص التخطيط
اإلستراتيجي ،إستيدفت الدراسة التعرف الى جودة المعمومات في تحقيق المرونة اإلستراتيجية.
تمثل مجتمع البحث بمديري شركات صناعةاألدوية األردنية المسجمة في بورصة عمان ،أما العينة فكانت عشوائية حيث
تم إختيار ( )48مدي اًر .توصمت الدراسة الى وجود أثر لجودة المعمومات في تحقيق المرونة اإلستراتيجية.
ب -دراسة (احمد والسبتي( )2015 ،المرونة اإلستراتيجية من النظرية التقميدية لإلستراتيجية الى نظرية الموارد)
ىدف البحث الى دراسة مفيوم المرونة اإلستراتيجية وفق نظرية الموارد ،حيث تم تقديم نموذج متكامل لكيفية تطوير

المرونة اإلستراتيجية لممنظمات مبنى عمى أساس ضرورة إمتالك وتطوير مرونة تنظيمية تكون ككفاءة إستراتيجية تسمح

لممنظمة ببناء إستراتيجيات إستباقية.
 -2الدراسات المتعمقة باألبعاد الييكمية
أ -دراسة (حريم والخشالي) (أثر أبعاد الييكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية)
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى تأثير أبعاد الييكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية في المستشفيات األردنية
الخاصة ،أجريت الدراسة من خالل توزيع  344إستمارة إستبانة في  13مستشفى موجود في عمان ،أظيرت نتائج
الدراسة وجود تأثير معنوي سمبي لثالثة من أبعاد الييكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية وىي التخصص وتجميع
األعمال والرسمية ووصت الدراسة بتجاوز المستشفيات لمواطن الخمل والضعف.
ب -دراسة (يوسف( )2006 ،العالقة بين الييكل التنظيمي واإلستراتيجية وأثرىما في فاعمية المنظمات)
ىدفت الدراسة لمتحقق من المصداقية والجدوى العممية والعممية لممخطط المقترح الذي يتم صياغتو لطبيعة العالقة
المختمفة بين متغيرات الدراسة .طبقت الدراسة في عينة من شركات و ازرة الصناعة والمعادن في العراق وتوصمت الى أن

ىناك إتفاق عام من قبل الباحثين عمى وجود أربعة أبعاد رئيسية لمييكل التنظيمي وتتمثل بالرسمية والمركزية والتعقيد

والتخصص وأوصت الدراسة بضرورة دراسة أبعاد الييكل التنظيمي وأنماطو معاً ألن من شأن ذلك أن يساعد في معرفة
أي من األبعاد يمكن حصرىا وتحت أي نمط من األنماط.

 -3الدراسات المتعمقة بالمسؤولية اإلجتماعية
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أ -دراسة (المالك( ) 2009 ،أبعاد إستراتيجية المسؤولية اإلجتماعية الشاممة ودورىا في األداء اإلستراتيجي لتحقيق الميزة
التنافسية المستدامة)
سعت الدراسة الى التعرف عمى دور أبعاد المسؤولية اإلجتماعية في األداء اإلستراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة ،طبقت الدراسة في الشركة العامة لصناعة األسمدة الجنوبية في البصرة حيث تم توزيع ( )100إستمارة
إستبانة عمى مديري الشركة.
توصمت الدراسة الى وجود عالقة إرتباط وتأثير معنوي ألبعاد إستراتيجية المسؤولية اإلجتماعية في األداء اإلستراتيجي
وتؤثر في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة ،أوصت الدراسة بضرورة إستثمار الشركة ليذه العالقة القوية وتسخيرىا نحو
تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.
ب -دراسة (الحدراوي وأخرون( )2014 ،توظيف أبعاد المسؤولية اإلجتماعية لتعزيز القدرات اإلبداعية )
ىدفت الدراسة الى توضيح أىمية ممارسة المسؤولية اإلجتماعية بشكل طوعي من قبل المنظمات ،تم تطبيق الدراسة من
خالل إختيار عينة عشوائية من أعضاء الييئة التدريسية في كميتي اإلدارة واإلقتصاد واألداب في جامعة الكوفة بمغت
( )56تدريسياً.
تم التوصل الى مجموعة من اإلستنتاجات من أىميا أن المسؤولية اإلجتماعية تسيم مساىمة فاعمة في تعزيز القدرات اإلبداعية.
ثانيا اإلطار المنهجي لمبحث
 -1مشكمة البحث
إن التغير الذي شيدتو بيئة األعمال المصرفية اصبح ام اًر مفروضاً اليمكن تجنبو  ،وان األطر التنافسية التقميدية ،
ِ
اصبحت
التجد نفعاً إال مع البيئات المستقرة نسبياً  ،وان المساىمة الفعمية في تبني المسؤولية اإلجتماعية إحتمت موقعاً

واضحاً في اعمال وميام ىذه المصارف فالمصارف اليوم بامس الحاجة الى تبني مداخل مرونة إستراتيجية وىياكل
تنظيمية تساىم في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية تجاه األطراف المتعددة ذوي العالقة مع المصارف .
في ضوء ماسبق يمكن تحديد مشكمة البحث من خالل طرح التساؤالت األتية -:
أ-ماىي مستويات المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وانماط المسؤولية اإلجتماعية في المصارف المبحوثة ؟

ب -ىل ىناك عالقة تبادلية بين المرونة اإلستراتيجية وابعاد الييكل التنظيمي في الميدان المبحوث ؟
ج -ىل تؤثر المرونة اإلستراتيجية في انماط المسؤولية اإلجتماعية في المصارف المبحوثة ؟
د -ىل تؤثر األبعاد الييكمية في المسؤولية اإلجتماعية في الميدان المبحوث ؟
ه -ما تأثير العالقة بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية في انماط المسؤولية اإلجتماعية ؟
 -2أىداف البحث  :يسعى البحث الى بموغ األىداف األتية -:

أ -عرض وتوضيح المفاىيم النظرية الخاصة بالمرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وانماط المسؤولية اإلجتماعية من
خالل بناء اطار معرفي فمسفي ليذه المتغيرات .
ب -الكشف عن مستويات المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وانماط المسؤولية اإلجتماعية في المصارف المبحوثة .
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ج -تحديد طبيعة العالقة بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية .
د -الكشف عن مدى تأثير العالقة بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية في أنماط المسؤولية اإلجتماعية .
ه -بناء مخطط فرضي قابل لإلختبار لبيان طبيعة العالقة واألثر بين متغيرات البحث .
 -3أىمية البحث  :يستمد البحث أىميتو في األتي -:
أ -أىمية المتغيرات المبحوثة حيث تعد من المواضيع اإلدارية الحيوية في نجاح منظمات األعمال .

ب -تقديم مناقشة فكرية ومفاىيمية لمتغيرات البحث لتعميق إدراك المديرين في المصارف المبحوثة بأىميتيا  .ج -أىمية الصناعة

المصرفية إقتصادياً حيث تعد من القطاعات الميمة لألعمال والتي تقدم خدمات مصرفية مختمفة ولكافة األطراف .

د -تكمن أىمية البحث في تقديم مقترحات قد تساىم في تقديم مؤشرات تساعد في تبني أنماط المسؤولية اإلجتماعية من
قبل المصارف المبحوثة .

 -4مخطط البحث وفرضياتو :
تستمزم المعالجة المنيجية لمشكمة البحث في ضوء إطاره النظري تصميم مخطط فرضي ،والشكل (  ) 1يوضح ذلك .
انمزووت اإلستزاتُجُت

*انسزعت
*انثباث
*انخفت

اوماط انمسؤونُت اإلجتماعُت
* انمسؤونُت اإلقتصادَت
* انمسؤونُت اإلجتماعُت
* انمسؤونُت اإلقتصادَت
اإلجتماعُت
األبعاد انهُكهُت

*انمزكزَت
*انتعقُذ
*انزسمُت

الشكل()1
المخطط الفرضي لمبحث
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التأثير
عالقة إرتباط

وتوافقاً ألىداف البحث واختبا اًر لمخططو تم إعتماد الفرضيات األتية -:
الفرضية الرئيسية األولى :
ىناك إرتباط معنوي إيجابي ذو داللة إحصائية بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وبداللة المتغيرات الفرعية .
الفرضية الرئيسية الثانية :
ىناك تأثير معنوي إيجابي ذو داللة إحصائية لممرونة اإلستراتيجية وأنماط المسؤولية اإلجتماعية وبداللة المتغيرات
الفرعية .
الفرضية الرئيسية الثالثة :
ىناك تأثير معنوي إيجابي ذو داللة إحصائية لألبعاد الييكمية في أنماط المسؤولية وبداللة المتغيرات الفرعية .
الفرضية الفرعية الرابعة :
ىناك تأثير معنوي إيجابي ذو داللة إحصائية لمعالقة بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وأنماط المسؤولية
اإلجتماعية .
 -5أساليب جمع البيانات :
أ -أساليب جمع البيانات لمجانب النظري:
تم اإلعتماد عمى المصادر العممية من أطاريح ورسائل ودوريات وكتب ذات صمة بالمتغيرات الثالثة لمبحث فضالً عن
اإلستفادة من خدمات الشبكة العنكبوتية األنترنيت .

ب -أساليب جمع البيانات لمجانب التطبيقي :
تم اإلعتماد عمى إستمارة اإلستبانة لغرض جمع بيانات الجانب الميداني وصممت معظم فقراتيا باإلستناد الى المقاييس
الجاىزة في البحوث والدراسات ذات العالقة والتي عدلت بما يتناسب ومتطمبات الميدان المبحوث

يوضح ذلك -:
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الجدول (  ) 1تركيبة اإلستبانة
ت

المتغيرات

عدد

المتغيرات الفرعية

الرئيسية
-1

المقياس المتبع

األسئمة

المعمومات

العمر  ،الجنس  ،التحصيل الدراسي 6 ،

التعريفية

العنوان الوظيفي ‘ مدة الخدمة

من اعداد الباحثون

اإلجمالية  ،مدة الخدمة في المنصب

الحالي
-2

المرونة

السرعة

5

اإلستراتيجية

الثبات

5

الخفة

5

) ( Staik and Shalman , 1992

المركزية

5

) ( mondy , 1997

التعقيد

5

( حريم ) 2003 ،

الرسمية

5

) ( Daft , 1992

-3

األبعاد الييكمية

-4

( DeToni and Tonchioim ,
) 2005
( يحيى ) 2010 ،

( يوسف ) 2006 ،

) ( Hall , 1992
( بالل ) 1999 ،
أنماط المسؤولية المسؤولية اإلقتصادية

5

) ( Harris , 2003

المسؤولية اإلجتماعية

5

) ( Cormwall , 2004

المسؤولية اإلقتصادية اإلجتماعية

5

( السكارنو ) 2009 ،

اإلجتماعية

المصدر :من اعداد الباحثون
وقد تم إجراء اإلختبارات األتية عمى اإلستبانة :
أ -الصدق الظاىري  :ويعد شرطاً أساسياً لمتأكد من إن فقرات اإلستبانة تقيس األىداف التي أعدت من اجميا ويطمق
عمييا ايضاً بصدق المحكمين إذ عرضت اإلستبانة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في العموم اإلدارية

والسموكية ( الممحق  ) 2لقياس الصدق الظاىري  .وأخذ الباحثون بنظر اإلعتبار كافة المالحظات والتعديالت المقترحة
لموصول الى الصيغة النيائية لإلستبانة .
ب -الثبات  :يقصد بالثبات أن تعطي اإلستبانة النتيجة نفسيا لو تمت إعادة توزيعيا اكثر من مرة وتحت الظروف
والشروط نفسيا  ،وتم اإلعتماد عمى معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات حيث تعد قيم معامل ألفا كرونباخ مقبولة احصائياً
في العموم اإلدارية اذا كانت تساوي أو اكبر من (  ، ) 0.60ويوضح الجدول (  ) 2قيم معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات
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البحث إذ بمغت قيمتو ( )0.977لفقرات المرونة اإلستراتيجية و ( )0.988لألبعاد الييكمية و ( )0.976لفقرات انماط
المسؤولية اإلجتماعية وبمغت ( )0.933عمى المستوى الكمي لكافة الفقرات .
الجدول (  ) 2إختبار ألفا كرونباخ لثبات اإلستبانة
المرونة اإلستراتيجية

أنماط المسؤولية اإلجتماعية كافة فقرات اإلستبانة

األبعاد الييكمية

المعامل

عدد الفقرات

المعامل

عدد الفقرات

المعامل

عدد الفقرات

المعامل

عدد الفقرات

0.977

15

0.988

15

0.976

15

0.933

45

وتم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية لمتحميل واختبار الفرضيات وعمى النحو األتي -:
أ -التوزيعات التك اررية واألوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لغرض وصف المتغيرات ومعرفة مستواىا وتشخيص
درجة اإلنسجام أو التشتت في إجابات أفراد العينة .
ب -اإلنحدار الخطي البسيط لمعرفة التأثيرات بين متغيرين أحدىما مستقل واألخر تابع .
ج -اإلنحدار المتعدد  :بيان تأثير المتغيرات المستقمة مجتمعةً في المتغير التابع .
د -اإلرتباط الخطي البسيط  :لمعرفة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع .
ه -إختبار T
و -إختبار F
وقد تم إستخدام الوسائل اإلحصائية األنفة الذكر بإستخدام برنامج (. )SPSS.V.18

المحور الثاني :اإلطار النظري
اوالً  :المرونة اإلستراتيجية
 -1مفيوم المرونة اإلستراتيجية Concept of Strategic Flexibility :
يرتبط مفيوم المرونة اإلستراتيجية بمفيوم عدم التأكد البيئي  ،ووفقاً لرواد الفمسفة الفكرية في اإلدارة اإلستراتيجية فإن
تعريفيم لممرونة اإلستراتيجية ىي  :قدرة المؤسسة عمى إعادة موقعيا في السوق وتغيير خططيا التنافسية  ،وتفكيك أو

تغيير أستراتيجياتيا الحالية التي لم تعد مناسبة ) (HarriganK.1985 :43ويحدد ( Hayas & Pisano, 1994 :

 )17بأنيا قابمية تغيير إست ارتيجية المنظمة بالقدرات المختارة والمطورة والمستغمة وذلك طبقاً إلستراتيجياتيا .وان المرونة

اإلستراتيجية تمثل قدرة المنظمات عمى اإلستجابة السريعة لمفرص والتغييرات البيئية (  )Snachez, 1995 :136بينما

يرى (يحيى )29 :2010 ،بأن مفيوم المرونة اإلستراتيجية تشير الى قدرة المنظمات عمى تطوير منتجات جديدة
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،ودخول اسواق جديدة وصناعات جديدة وليس التركيز عمى قدرة المنظمة عمى تعديل أحجام منتجاتيا وفقاً لمتطمبات
السوق المتغير  .وىناك من يرى بأن المرونة اإلستراتيجية تعبر عن إمكانية المنظمة عمى التحول من إستراتيجية الى

أخرى (  ، )Yugiong etel, 2013 : 27ويؤكد (احمد والسبتي  ) 84 :2015،بأن المرونة اإلستراتيجية أصبح
مرادفاً لقدرة المنظمة عمى التأقمم والتكيف مع مختمف التغيرات في المحيط  .يتضح مما سبق بأن المرونة اإلستراتيجية

تعبر عن قابمية المنظمة عمى تغيير إستراتيجياتيا وفق المعطيات البيئية الجديدة من أجل تحسين كفاءتيا وقدرتيا عمى
التكيف واإلستجابة السريعة لما ىو غير متوقع من فرص وغيرىا في البيئة الديناميكية المحيطة .

 -2أهمية المرونة اإلستراتيجية
إن المنظمات أدركت أىمية المرونة اإلستراتيجية نتيجة لمضرورات التالية ) yonggui & Hing-Po,2004:34-
)36
 -1ان المرونة اإلستراتيجية ىي شرط لزيادة قدرة المنظمات عمى مواجية التغيرات البيئية اليامة والسريعة في األسواق
بكفاءة وفاعمية  ،وتمكينيا من إدارة نشاطاتيا في ظل ىذه الظروف .
 -2دعم قابمية المنظمات عمى اإلستجابة لتغير حاجات ورغبات العمالء المتغيرة وكشف اية تعديالت تط أر عمى
تفضيالت العمالء وذلك من خالل عممية التفاعل بينيا وبين بيئتيا .
 -3تعزيز قدرة المنظمة عمى عرض منتجاتيا في أسواق مختمفة وزيادة قدرتيا توليد قيمة حقيقية لمعمالء وتوليد فرص
المنظمة لتحسين نوعية حياة طبقات المجتمعات .
 -3مداخل بناء المرونة اإلستراتيجية
ىناك مجموعة مداخل لبناء المرونة اإلستراتيجية يمكن توضيحيا كاألتي -:
أ -مدخل رد الفعل :الفكرة األساسية ليذا التيار تقوم عمى مدخل السموك الرد الفعمي لممنظمة ،بحيث تسعى المنظمة
بإستمرار لمتكيف والتأقمم عن طريق رد فعل سريع عمى تغيرات المحيط (.)Taron leau.J.c,1999 : 66
ب -مدخل اإلستباقية وفق نظرية الموارد
وفق ىذه النظرية التي تيدف الى فيم محددات بناء ميزة تنافسية في بيئة تتميز بالتغير السريع  ،يمكننا تحميل الدور
اإلستراتيجي لممرونة التي تشير الى المرونة اإلستباقية التي تركز عمى الخمق واإلستباق مقارنة بالمحيط كما تعتبر
المرونة من القدرات التنظيمية اإلساسية التي يجب أن تمتمكيا المنظمة (.)Cohendet. and Lieren. 1999 : 75
ج -المدخل الوظيفي
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المرونة الوظيفية وفق ىذا المدخل ىي مرونة تصنيعية  ،وترتبط األفكار التي يستند الييا ىذا المدخل بنظام اإلنتاج
الواسع الذي تبنتو شركة فورد األمريكية والتي ركزت من خاللو عمى معيارية المخرجات واإلستفادة من إقتصاديات الحجم
(. )Zhang, 2006 : 85-88
د -مدخل التغيير المنظمي
يؤكد بعض الباحثين عمى التغيرات الييكمية التي تؤائم اليياكل التنظيمية مع المتغيرات التكنولوجية وانو اليوجد اسموب
أمثل لصياغة اليياكل التنظيمية  ،بل إن الحاالت المختمفة تتطمب ىياكل تنظيمية مختمفة  ،في حين يؤكد أخرون عمى
ان اليياكل التنظيمية تتكيف بصورة عقالنية  ،وعمى الرغم من اختالف المجموعتين من الباحثين إال انيما يتفقان عمى
ان اكبر واقوى المنظمات ىي التي تمتمك قدرة اكبر عمى التكيف لظروف التغيير البيئي )Yongsun,1991 : 24( .
 -4أبعاد المرونة اإلستراتيجية
تقوم المرونة اإلستراتيجية بتخفيف أثار الصدمات مما تعانيو المنظمة من عدم التأكد البيئي أو توظفيا لصالحيا
بإعتبارىا أحد أبعاد المرونة العامة لممنظمة ( )Deton & Tonchia, 2005 : 540-549ويركز كل من ( & Stalk
 )Shulman, 1992 : 60-65عمى األبعاد التالية لممرونة اإلستراتيجية  :السرعة  Speedوتعني القدرة عمى تمبية
إحتياجات الزبائن أو السوق ودمج أفكار وتكنولوجيا جديدة بشكل سريع في المنتجات ،والثبات  Consistanceوىي
القدرة عمى انتاج منتجات ترضي توقعات الزبائن بشكل ثابت  ،والحدة  Acuityوىي القدرة عمى توقع حاجات الزبائن

المتجددة ورغباتيم وتمبيتيا  ،والخفة  Agilityأي القدرة عمى التكيف بشكل آني لمتغيرات بيئة العمل  ،واإلبداعية
Innovativness

أي القدرة عمى توليد أفكار جديدة ودمج العناصر الموجودة لتوليد مصادر جديدة من القيمة

لممنتجات (يحيى  )33 :2010،وميز آخرون بين ثالثة أبعاد لممرونة اإلستراتيجية ىي المرونة في تقديم المنتج،
والمرونة في التكنولوجيا ،والمرونة في التعامل مع المنظمات األخرى ( )Bhandary, 2004 :15-18أما ( Detoni

 )& Tonchia, 2005 : 529-539فقد حددا أبعاد المرونة اإلستراتيجية في دراستيما بأربع فئات ىي نطاق الخيارات
اإلستراتيجية  ،وتنوع األعمال الجديدة ،وسرعة التباين في األولويات  ،المنافسة وسرعة التحرك من عمل الى أخر.
ثانياً  :األبعاد الهيكمية
 -1مفهوم الهيكل
يشغل موضوع الييكل التنظيمي  Organization Structureمساحة كبيرة في الفكر اإلداري ذلك ألنو يعد
وسيمة حيوية لمساعدة المنظمات في إنجاز أعماليا وتحقيق أىدافيا بكفاءة ،فيو يسيم في تأطير سبل اإلتصال الفعال
ويعطي لألجزاء المؤلفة لممنظمة حدوداً فاصمة وواضحة من العالقات التي تؤدي في تصورىم الى تحقيق أىدافيا

(الشماع  ) 117 :1989 ،ونتيجة لمدراسات العديدة والمكثفة حول تصميم المنظمات ،فقد تم تطوير أشكال ونماذج
عديدة من اليياكل التنظيمية ومن بينيا التنظيم البيروقراطي (اآللي)  Mechanisticوالتنظيم العضوي ( Organicحريم

والخشالي  ،)145 : 2006،وقد عرف  Robbinsالييكل التنظيمي بأنو توضيح وتحديد كيفية توزيع الميام والواجبات
والمسؤول الذي يتبع لو كل فرد في المنظمة وأدوات التنسيق الرسمية وأنماط التفاعل الواجب اتباعيا ( Robbins,
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 ، ) 1990 :5-6ولقد عرفو أخر عمى انو جزء من عممية التصميم حيث إن الييكل التنظيمي عمى ىذا األساس ىو:
إنعكاس لطبيعة العالقات والميمات الرسمية لألفراد واألقسام وسبل التنسيق فيما بينيا( Narayanan & Nath, 1993
 ): 305أما ويز فقد عرفو عمى انو "نظام ثابت من العالقات المتناسقة  ،يفترض عمل ىذا النظام تقسيم نشاطات
محددة عمى أشخاص محددين ،وتحمل المسؤولية من كل عضو فيو والتنسيق بين ىذه النشاطات (عدون : 2004 ،
 )43وعرف ايضاً بأنو النظام الرسمي لمميمات وعالقات السمطة التي تسيطر عمى طريقة أداء األفراد ألعماليم إلنجاز
األىداف التنظيمية ()Jones, 2001 : 8

وبناء عمى ماسبق يرى الباحثون بأن الييكل التنظيمي ىو :األداة التي تتكون من أجزاء ومستويات يمكن من خالليا
ً
تحديد السمطة والعالقات واألدوار داخل المنظمة بيدف منع اإلزدواجية في العمل وتقميص الجيد واختزال الوقت.
 -2أهمية الهيكل التنظيمي
تظير أىمية الييكل التنظيمي من خالل تأثيره الكبير في نجاح المنظمة وتحقيق أىدافيا  ،ومن الفوائد التي يحققيا
الييكل التنظيمي لممنظمة اآلتي-:
 -1تقميل الكمف التشغيمية إضافةً الى دعم اإلنتاجية في ذات الوقت.
 -2توفير المرونة لتحقيق إستجابة اكبر لإلحتياجات المتغيرة لمزبائن واألفراد وغيرىما من أصحاب المصالح ( Hall,
.)1992 : 85
 -3يمثل الييكل التنظيمي الجياز الذي يتم من خاللو ممارسة السمطة كونو يقرر أي من المراكز تأتي سمطتو في المقام
األول  ،واتخاذ الق اررات عن طريق تحديد تدفق المعمومات الى متخذ القرار.
 -4السعي الى تقديم المخرجات وانجاز أىداف المنظمة (. )Pettinger, 2000 : 210
ورغم اإلختالف عمى أىمية األدوار التي يمعبيا الييكل التنظيمي فإن ىناك شبو إجماع عمى كونو الوسيمة التي بواسطتيا

تنظم األقسام المختمفة لممنظمة ويوزع اداء العمل ،وتنسق نتائج اإلنجاز ألنو يفترض أن يكون بمقدور األفراد وفق
الييكل التنظيمي إنتاج المزيد بالعمل معاً مما لوعمل كل فرد بصورة منفردة(. )Moorheal 7 Griffin, 1995 : 318
 -3أبعاد الهيكل التنظيمي Organization Structure Dimensions
عمى الرغم من عدم وجود إتفاق تام بين الباحثين عمى تحديد أبعاد الييكل التنظيمي والتي تعبر عن الخصائص
الداخمية لممنظمة ،حيث تم اإلشارة الى العديد من األبعاد مثل -:

حجم المنظمة ،التمايز ،الرسمية ،البيروقراطية ،المركزية ،المكون اإلداري ،مستويات السمطة ،التخصص ،المعيارية،

التعقيد ،الرقابة ،وغيرىا ،إال إن األبعاد الثالثة التي لقيت قبول عام بين الباحثين ىي -:المركزية ،التعقيد ،والرسمية
( بالل .)298 : 1999 ،
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أ -المركزية -:تشير الى موقع ومكان إتخاذ الق اررات في المنظمة أو توزيع القوة في المنظمة(حريم،)107 :2003،
بينما يشير  Hageالى إن المركزية تعبر عن نوع المشاركة في إتخاذ الق اررات اإلستراتيجية من قبل أفراد المنظمة (
ادريس ،)342 :2002 ،وتمثل المركزية عند ( )Certo, 1997 : 251الموقف الذي يدعو الى تفويض أقل ما يمكن
من األنشطة الوظيفية وأقل حجم من الصالحية الى األفراد المرؤوسين ،بينما يرى ( Moorheal & Griffin, 1997 :
 )391انيا السياسة الييكمية المتوافقة مع تركز صالحية إتخاذ القرار في قمة اليرمية التنظيمية.
ب -التعقيدComplexity :

يشير مصطمح التعقيد الى درجة اإلختالف أو التنوع الموجود داخل الييكل حيث ينقسم ىذا اإلختالف الى ثالثة أنواع
بناء
ىي -:أ -اإلختالف األفقي :الذي يعني درجة التمايز بين الوحدات التنظيمية التي تقع في نفس المستوى ،وتحدد ً
عمى طبيعة العاممين والميمات المحددة في المنظمة وغيرىا.

ب -اإلختالف العمودي :الذي يعني درجة عمق الييكل ،أي كمما زاد اإلختالف العمودي زادت المستويات التنظيمية
وزادت إحتماالت التعقيد.
ج -اإلختالف المكاني :الذي يعني إختالف مواقع ممارسة النشاط التنظيمي من الناحية الجغرافية ،فكمما إتسع التوزيع
الجغرافي لألعمال واألفراد في المنظمة زادت درجة التعقيد( العواممة.)103 :2001 ،
وىناك تعاريف كثيرة حاولت إعطاء مفيوم واضح لمتعقيد ،فالتعقيد يمثل تخصص الميمات الموجودة داخل المنظمة
( يوسف ،) 53 :2006 ،وىناك من يربط التعقيد بالتمايز الذي يشمل التمايز األفقي الذي يعني زيادة التركيز عمى
قابميات محددة في الوحدات ،والتمايز العمودي الذي يشير الى عدد المستويات اإلدارية في ىيكل المنظمة  ،والتمايز
الجغرافي الذي يعني عدد المواقع الجغرافية الذي تم توزيع األنشطة عمييا ( .)Daft, 1992 : 15إن ضرورة اإلستجابة
لطبيعة البيئة التي تعيش المنظمات الحديثة في ظميا أعطت أىمية اكبر لمتعقيد الييكل ،فالتعقيد يكتسب أىمية في واقع
العولمة الذي يزيد من تعقيد المنظمات ( )Monily & Premeaux, 1997 : 212ولمتعقيد عيوب تعاني منيا
المنظمات مثل تأثيراتو التي تمتد الى سموك األفراد ووظائف المنظمة وصعوبة التنسيق والرقابة عمى أنشطة
الق اررات(يوسف.) 54 :2006 ،
ج -الرسميةFormalization :
تستخدم المنظمات الرسمية لتحقيق معيارية السموك أي ضبطو والسيطرة عميو والتنبوء بو ،وبالتالي تخفيض درجة
تباين السموك (حريم ،) 107 :2003 ،لقد حظي موضوع الرسمية بإىتمام من قبل الباحثين الذين اشاروا الى األثار
السمبية لمرسمية العالية مثل شعور أفراد المنظمة بالغربة والعزلة والخضوع مما يجعل األنظمة والتعميمات غاية في
المنظمة وليست وسيمة ( حريم والخشالي .) 148 :2006 ،وتعتبر درجة الرسمية مفتاح الييكل التنظيمي بالنسبة لألفراد
حيث عرفتيا جماعة استون بأنيا الدرجة التي تكون عندىا القواعد واإلجراءات والتوجييات مكتوبة في قائمة شاممة تحدد

من ومتى وكيف تتم مختمف األنشطة واألعمال ( بالل ،)305 :1999،ىناك مزايا عديدة تحققيا الرسمية رغم بعض
المأخذ عمييا مثل إزالة غموض الدور الذي يؤديو الفرد ،إلن القواعد واإلجراءات تصمم لمعالجة المواقف التي تواجييا
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المنظمة ( ،)Hall, 1992 : 63وكذلك فإن الرسمية تسيل عممية الرقابة عن طريق تحقيق درجة كبيرة من القدرة عمى
التنبوء بسموك األفراد وتقميل الكمف وتوفير وقت المديرين وتحقيق مستوى أفضل من األداء (.)Robbins, 1990 : 96
ثالثاً :المسؤولية اإلجتماعيةSocial Responsibility :
 -1مفيوم المسؤولية اإلجتماعية :
ظير مفيوم المسؤولية اإلجتماعية في مجال األعمال من خالل إىتمام رجال األعمال بو ،فكان التركيز في البدء
عمى المسؤولية اإلجتماعية لرجال األعمال ،وليس لمنظمة األعمال بشكل خاص ،ثم اتسع المفيوم فأصبح الحديث عن
المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال ككل (وىيبة ،)67: 2014،لذا عرفيا البعض بأنيا :تمثل توقعات المجتمع
لمبادرات المنظمة في مجال مسؤوليتيا تجاه المجتمع وبما اليتجاوز الحد األدنى من اإلذعان لمقانون أو بصورة ال تضر

بقيام المنظمة بوظائفيا األساسية لمحصول عمى العوائد ( )Strier, 1979 : 9في حين عرفيا أخرون بأنيا مسؤولية
رجال األعمال في متابعة السياسات واتخاذ الق اررات وانجاز النشاطات المالئمة لقيم المجتمع وأىدافو (المرشد:1999،
 ،)32وتم كذلك تعريفيا عمى إنيا :مصطمح يركز عمى معاممة المنظمة ألصحاب المصالح أخالقياً وبإسموب مسؤول

( ،) Hopknir, 2003 ; 30بينما عرفيا كتاب أخرون من وجيات نظر أخرى مثل  :عبارة عن إجبار المنظمات
لمعمل بطريقة ما لخدمة ذوي اإلىتمام الداخميين والخارجيين واألطراف ذوي العالقة بالمنظمة (الحدراوي
واألخرون.)4 : 2012،
ويتضح من كل ما ورد أعاله بأن المسؤولية اإلجتماعية ىي :أداء منظمات األعمال إللتزاماتيا اإلجتماعية واألخالقية
والبيئية تجاه أصحاب المصمحة والمجتمع وبما يتالئم مع توقعات ىذه الجيات من المنظمة.

 -2أىمية المسؤولية اإلجتماعية :يشير (مقدم )8 :2011،الى إن المنافع التي تحصل عمييا منظمات األعمال من
برامج المسؤولية اإلجتماعية تعتبر في نفس الوقت حجج تؤيد ممارسة المسؤولية اإلجتماعية ،وىناك من يحدد أىمية
المسؤولية اإلجتماعية بالتالي-:

تحسن صورة المنظمة أمام المجتمع .
أ -المسؤولية اإلجتماعية ُ
ب -ف ْق ْد المنظمة جزءاً من قوتيا التأثيرية في المجتمع إذا لم تقم بتحقيق المسؤولية اإلجتماعية في دعم المجتمع بحل
المشكالت التي يعاني منيا.

ج -الوقاية من المشكمة أفضل من عالجيا ،لذا من المناسب لممنظمات أن تعمل مع المجتمع لتتجنب المشكالت قبل
أن تتفاقم ويصعب عالجيا.

د -ترفع المسؤولية اإلجتماعية قيمة أسيم المستثمرين في األمد الطويل ،نتيجة لما تحظى بو المنظمة من ثقة المجتمع
(البكري  ،)52: 2001،ويضيف أخرون المكاسب التالية لممسؤولية اإلجتماعية:
أ -تساىم في تعزيز سمعة المنظمة وترسيخ مظيرىا اإليجابي لدى الزبائن والعاممين مما يزيد من قدرتيا التنافسية أمام
المنظمات المماثمة.
ب -تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي ننتيجةً لتوفر نوع من العدالة اإلجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وايجاد شعور
باإلنتماء من قبل األفراد والفئات المختمفة في المنظمة ( ئاكره يى. )50 : 2014،

 -3أبعاد المسؤولية اإلجتماعية:
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يشير ( )Carroll, 1991 : 405الى إن الشمولية التي تغطي محتوى المسؤولية اإلجتماعية يجعميا تتمثل بأربعة أبعاد
ىي :البعد اإلنساني ،البعد األخالقي ،البعد القانوني والبعد اإلقتصادي.

انبعذ اإلوساوٍ :انتصزف كمىاطه صانح َسهم فٍ
تعزَز انمىارد فٍ انمجتمع وتحسُه وىعُت انحُاة
انبعذ األخالقٍ :مزاعاة انمىظمت نهجاوب األخالقٍ فٍ
قزاراتها مما َؤدٌ انً أن تعمم بشكم صحُح وعادل
انبعذ انقاوىوٍ:إطاعت انقاوىن وانذٌ َعكس ما هى
صحُح أو خطأ فٍ انمجتمع وهى ما َمثم قىاعذ
انعمم األساسُت
انبعذ اإلقتصادٌ :تحقُق انمىظمت عائذ وهذا َمثم
قاعذة اساسُت نهىفاء بانمتطهباث األخزي

الشكل ()2
ىرم المسؤولية اإلجتماعية
المصدرCarrol Archie, “The pyramid of corporate social responsibility Toword the Moral ( :
)Management of Organizational stake holders, Business-Horizone”, july,1991.
بينما يقتصر أخرون عمى ان تقييم أداء المنظمة لمسؤولياتيا اإلجتماعية يتم من خالل ثالث جوانب ىي  :المردودية
اإلقتصادية ،إحترام البيئة والعدالة اإلجتماعية( .الخفاجي والغالبي.)289 :2008 ،
 -4أنماط المسؤولية اإلجتماعية
إذا كانت ساحة المجتمع ىي اليدف الذي تسعى كافة األطراف الى القيام بمسؤولياتيا اإلجتماعية لمحفاظ عمى تماسكو
واستق ارره ،فسوف نجد انفسنا أمام وجيات نظر متعارضة حول المنوط بيم القيام بالمسؤولية اإلجتماعية التي تضمن

استقرار المجتمع من ناحية وامتالكو القدرة والقابمية لمتحديث والتطور من ناحية أخرى .وىناك من يعتبر ما يمي األطراف
الفاعمة التي تقوم بالمسؤولية اإلجتماعية :
 -1المسؤولية اإلجتماعية لمفرد :ويعني ان المسؤولية الفردية تحتوي عمى حزمة من الواجبات توزع عمى الدوائر
اإلجتماعية المتتابعة والمحيط ة بالفرد ،وفي مقابل ذلك تحتوي عمى حزمة من الحقوق التي تحصمتحتوي عمى حزمة من
الواجبات توزع عمى الدوائر اإلجتماعية المتتابعة والمحيطة بالفرد ،وفي مقابل ذلك تحتوي عمى حزمة من الحقوق التي

تحصل عمييا الفرد بالمقابل ،وإلن الفرد كائن إجتماعي واخالقي فأن حالة اإلجتماع تنبع من داخمو ومن داخمو ايضا"
تتشكل األخالق التي تنظم حالة اإلجتماع.
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 -2المسؤولية اإلجتماعية لمجماعة :وتزداد كمما كان بناء المجتمع متماسكا" ويعيش في ظل حالة من التوازن أو
اإلستقرار اإلجتماعي ،وىذه تفرض عمى الجماعة مساعدة األخرين وتمكينيم كالمنظمات غير الحكومية ،أو اإللتحاق
لإلرتقاء بحياة األخرين غير الممكنين من الضعفاء والفقراء والميمشين في المجتمع ،غير إنيم اليسعون كثيرا" وراء
الحصول عمى حقوق أو إمتيازات (.)Harris,2003:6
 -3المسؤولية اإلجتماعية لمقطاع الخاص :وتشمل عمى جميع المحاوالت التي تساىم في تطوع المنظمات لتحقيق تنمية
بسبب إعتبارات أخالقية واجتماعية ،وبالتالي فأن ىذه المسؤولية تعتمد عمى المبادرات الحسنة من المنظمات دون وجود

إجراءات ممزمة قانونيا" من خالل العمل مع موظفييا وعائالتيم والمجتمع المحمي والمجتمع العام لتحسين مستوى معيشة

الناس وبإسموب يخدم التجارة ويخدم التنمية في أن واحد.

المحور الثالث :اإلطار التطبيقي
اوالً -:وصف مجتمع البحث وعينته

يعد تحديد مجتمع البحث ام اًر في غاية األىمية وذلك لتشخيص المشكمة اوالً وإلختبار الفرضيات فييا ثانياً ولتحديد

امكانية تعميم النتائج ثالثاً.

يتمثل مجتمع البحث الحالي بمصارف القطاع الخاص في مدينة اربيل ويبمغ عددىا ( )45مصرفاً عمى وفق

إحصائيات البنك المركزي في اربيل وقد تم اختيارىا كميدان لمبحث لممسوغات األتية:

 -1تمتع الصناعة المصرفية بخصوصية من حيث الخدمة المقدمة ،وتعدد عالقاتيا مع جيات مختمفة مما يتحتم عمييا
بمبادي المسؤولية اإلجتماعية تجاه تمك األطراف.
اإللتزام
ْ
 -2التزايد الكمي والنوعي في مصارف مدينة اربيل مما يزيد من حدة المنافسة.

 -3سعي المصارف لتبني ىياكل تنظيمية تدعم تبني إستراتيجيات المسؤولية اإلجتماعية لتحقيق التميز عمى المصارف
المنافسة في ىذا المجال.

 -4وجود الشركات العالمية في اإلقميم وبشكل خاص شركات النفط مما استدعى زيادة المرونة اإلستراتيجية
لممصارفمتفعيل تعامميا مع تمك الشركات.
 -5ظيور تداعيات األزمة المالية مما تطمب من المصارف تعزيز مرونتيا اإلستراتيجية وىياكميا لتعزيز دورىا في
معالجة وادارة األزمة.
 -6المساعدة الكافية التي أبداىا مديري أغمبية المصارف لمحصول عمى المعمومات واإلجابة عمى فقرات اإلستبانة.

أما عينة البحث فتمثمت ب( )22مصرفاً أي ما يمثل نسبة ( )%48.9من المجتمع وتعد ىذه النسبة مقبولة لتمثيل
العينة لممجتمع ،وتم إختيار العينة قصدياً من خالل إنتقاء المصارف التي لدييا خدمة تتراوح بين ( )16-7سنة والجدول

( )3يوضح مصارف عينة البحث.
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الجدول ( )3مصارف عينة البحث
سنو التأسيس

عدد األقسام

ت

1993

5

1995

12

-3

دار السالم

1996

16

-4

أميرالد

2001

8

-5

الشمال

2003

6

-6

العراق لمتجارة

2003

10

-7

اإلتحاد العراقي

2005

7

-8

كوردستان الدولي

2005

6

-9

دجمة وفرات

2005

6

 -10البالد اإلسالمي

2006

7

 -11بيبموس

2007

10

 -12الخميج لمتجارة

2007

7

 -13الموصل

2007

4

 -14عبر العراق

2007

8

 -15أشور الدولي

2007

5

 -16بغداد

2008

8

 -17التعاون اإلقميمي اإلسالمي

2008

3

 -18كونتينتال

2008

6

 -19المنصور لإلستثمار

2008

9

 -20الشرق األوسط

2008

10

 -21اإلئتمان العراقي

2009

7

 -22بيروت والبالد العربية

2009

4

-1
-2

المصارف
البصرة
المتحد لإلستثمار

المصدر :من إعداد الباحثون
أما المستجيبين فتمثموا بالمديرين ومعاونييم وعدد من رؤساء األقسام في المصارف عينة البحث حيث تم توزيع ()88
استمارة بواقع ( )4إستمارات لكل مصرف تم إعادة ( )82إستمارة منيا وكانت صالحة لمتحميل أي إن نسبة اإلستجابة

بمغت ( )%93.2وىي نسبة كافية ألغراض التحميل في العموم اإلنسانية.
والجدول ( )4يبين الخصائص الشخصية لممستجيبين وعمى النحو األتي:
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جدول ( )4توزيع المستجيبين حسب الخصائص الشخصية

العوامل الديموغرافية
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

48

58.5

انثى

34

41.5

المجموع

العمر

82

21-30

29

35.4

31-40

27

32.9

41-50

11

13.4

 51و اكثر

15

18.3

المجموع

التحصيل
الدراسي

82

بكالوريوس

60

دبموم عالي

11

13.4

ماجستير

8

9.8

دكتوراه

3

3.7
82

1-5 years
سنوات 6-10 years

الخدمة

11-15 years

االجمالية

 16وأكثر

عدد

الخدمة

المنصب
الحالي

العنوان

الوظيفي

في

100.0

20

24.4

25

30.5

13

15.9

24

29.3

المجموع
سنوات

100.0
73.2

المجموع
عدد

100.0

100.0

82

1-5 years

49

59.8

6-10 years

26

31.7

11-15 years

5

6.1

2

2.4

 16وأكثر

82

المجموع

100.0

المستوى الدنيا

48

58.5

المستوى الوسطى

18

22.0

المستوى العميا

16

19.5
82

المجموع

422

100.0

اجمللد  8العـدد 51

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة6152/م

 .1الجنس:
يمثل الجدول ( )4توزيع المستجيبين حسب الجنس .يمحظ من الجدول أن اكثر من نصف أفراد العينة ( )N=48بنسبة

( )%58.5ىم من الذكور والبقية ( )N=34بنسبة ( )%41.5ىم من االناث .وىذا يدل عمى تكميف الذكور في
المصارف عينة البحث بالميام اإلدارية أكثرمن تكميف اإلناث.
 .2العمر:

يمحظ من الجدول ( )4أن ( )%35.4من المستجيبين تتراوح أعمارىم مابين

30- 21

سنو ( .)N=29وأن

( )%32.9أعمارىم تتراوح بين  40-31سنة ( .)N=27و أن نسبة ( )%13.4أعمارىم تتراوح بين 41-50
سنة( .)N=11وأن ( )%18.3أعمارىم أكثر من  51سنة ( .)N=15وىذه النتائج تدعم توفر درجات نضج مقبولة
لدى المديرين المستجيبين.
 .3المؤىل العممي
يمحظ من الجدول ( )4إن أكثر من نصف عينة البحث ىم من حممة شيادة البكالوريوس ( .)N=60وبنسبة ()%73.2
و البقية بنسبة ( )%13.4حممة الدبموم العالي ( .)N=11وبنسبة ( )%9.8لحممة شيادة الماجستير ( )N=8وبنسبة
( )%3.7لحممة الدكتوراه ( .)N=3النتائج األنفة تؤكد حصول مديري المصارف عمى الشيادات الجامعية.
 .4عدد سنوات الخدمة االجمالية:

يمحظ من الجدول ()4إن نسبة ( )%24.4من المستجيبين تتراوح خدمتيم اإلجمالية ما بين 1الى  5سنوات (.)N=20
وان نسبة ( )%30.5تتراوح خدمتيم االجمالية بين  10-6سنة ( .)N=25وان نسبة ( )%15.9لدييم خدمة إجمالية
تتراوح بين  15- 11سنة ( .)N=13وان نسبة ( )%29.3تتراوح خدمتيم اإلجمالية بين  16سنة و أكثر(.)N=24
وىذه النتائج تؤكد توفر الخبرة الجيدة لممديرين لكون خدمتيم في الجياز المصرفي طويمة حيث إن معظم مصارف
القطاع الخاص تستعين بالمتقاعدين من القطاع العام لمعمل لدييا.
 .5عدد سنوات الخدمة في المنصب الحالي:
يمحظ من الجدول ( )4إن نسبة ( )%59.8تتراوح خدمتيم في المنصب الحالي ما بين 1الى  5سنوات ( .)N=49وان
نسبة ( )%31.7تتراوح خدمتيم في المنصب الحالي بين  10-6سنة ( .)N=26وان نسبة ( )%6.1عدد سنوات
خدمتيم في المنصب الحالي تتراوح بين  15- 11سنة ( .)N=5وان نسبة ( )%2.4عدد سنوات خدمتيم في المنصب
الحالي تتراوح بين  16سنة وأكثر( .)N=2وىذه النتائج تدل عمى إن األغمبية لدييم خدمة من منصبيم الحالي لفترات
متوسطة وىذا ما يتوافق مع سنة تأسيس المصارف.
 .6العنوان الوظيفي:
يمحظ من الجدول إن نسبة ( )%58.5ىم في المستوى الدنيا ( .)N=48وان نسبة ( )%22ىم في المستوى الوسطى
( .)N=18وان نسبة ( )%19.5ىم في األدارة العميا (.)N=16
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ثانياً -وصف وتشخيص متغيرات البحث

تتناول ىذه الفقرة وصف وتشخيص المتغيرات الرئيسية لمبحث والمتمثمة في المرونة اإلستراتيجية و اإلبعاد الييكمية

وأنماط المسؤولية االجتماعية وعمى النحو األتي:
أ-إبعاد المرونة اإلستراتيجية
يظير الجدول ( )5التوزيعات التك اررية وقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري البعاد المرونة االستراتيجية وكما يمي:
 .1السرعة:

أستخدمت العبارات (  )X1 – X5لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )4.28و( )3.50وانحرافاتو

المعيارية بين ()0.758و( ،)1.045وكانت أكبر نسبة اتفاق بين المستجيبين عمى الفقرة  X1اذ يرى ( *)%85.6منيم
عمى أن لدى المصرف القدرة عمى تمبية الحاجات المختمفة لمزبائن" .ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري

( )0.758( ) 4.28عمى التوالي .في حين كانت أقل نسبة إتفاق بين المستجيبين عمى الفقرة  X5إذ يرى  %70من
المستجيبين بأن المصارف المنافسة ليم تستغل وقت أقل لتسميم الخدمة لزبائنيا مقارنة بمصرفيم ،ويدعم ذلك قيم الوسط
الحسابي واإلنحراف المعياري ( )1.045( ) 4.50عمى التوالي .أما عمى المستوى العام فان إستجابة المستجيبين كانت
عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة  %79.56وبوسط حسابي 3.978والذي ىو أكبر من الوسط المعياري والبالغ  3درجات
وىذا يدل عمى قوة بعد السرعة كبعد من أبعاد المرونة اإلستراتيجية.
 .2الثبات:
إستخدمت العبارات (  )X6 – X10لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )3.93و ()3.66
وانحرافاتو المعيارية بين ( )0.868و( .)1.021ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في إغناء المتغير باإلعتماد عمى
نسبة إتفاق المستجيبين ىو ) (X8الذي ينص عمى إعتقاد المستجيبين بان التغيرات المستمرة في إجراءات العمل يؤدي

الى إرباك الزبائن ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.866( ) 3.93عمى التوالي .أما المتغير

( ) X10والذي ينص عمى إن العوامل المحيطة تدفع الى التغييروعدم الثبات عمى الرغم من عدم قناعة المستجيبين
بالتغيير ،فيؤشر أدنى مستوى إنسجام بين المتغيرات ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ()3.66
( )1.021عمى التوالي .أما عمى المستوى العام فان إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان االتفاق بنسبة
 %75.56وبوسط حسابي بمغت .3.778
 .3الخفة:
أستخدمت العبارات (  )X11 - X15لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )3.85و ()3.60
وانحرافاتو المعيارية بين ()0.891و( .)0.980ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في إغناء المتغير باإلعتماد عمى
نسبة إتفاق المستجيبين ىو ) (X12الذي ينص عمى إستجابة المستجيبين لكافة المتغيرات المتوقعة في احتياجات
الزبائن" ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.944( ) 3.85عمى التوالي .أما المتغير () X13
والذي ينص عمى إن ( إمتالك المصرف أنظمة معموماتية تساىم في توفير المعمومات عن إستجابة المصارف المنافسة
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لمتغييرات) فيؤشر أدنى مستوى إنسجام بين المتغيرات ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ()3.60
( )980.عمى التوالي .أما عمى المستوى العام فإن إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة %74.88
وبوسط حسابي بمغت .3.744
الجدول ()5

التوزيعات التكرارية و النسب المئوية و األوساط الحسابية و اإلنحرافات المعيارية ألبعاد المرونة اإلستراتيجية
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40.2
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5
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7
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ل
العام

الخفو

X11

19

23.2

33

40.2

25

30.5

3

3.7

X12

21

25.6

38

46.3

13

15.9

10

12.2

3.85

X13

15

18.3

33

40.2

20

24.4

14

17.1

3.60

.980

X14

20

24.4

33

40.2

23

28.0

6

7.3

3.82

.891

X15

20

24.4

23

28.0

32

39.0

6

7.3

3.67

.969

2

1

2.4

1.2

3.78

.930
.944

المعدل
3.744

العام

.942

ب-أبعاد الييكمية
يظير الجدول ( )6التوزيعات التك اررية وقيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لألبعاد الييكمية وعمى النحو التالي :
 .1المركزية:

أستخدمت العبارات (  )X16 – X20لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )4.37و ()3.59
وانحرافاتو المعيارية بين ()0.704و( ،)0.942وكانت أكبر نسبة إتفاق بين المستجيبين عمى الفقرة  X16اذ يرى
( )%87.4منيم عمى إن تتمركز سمطة إتخاذ الق اررات في المصرف بيد االدارة العميا" " .ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي
واإلنحراف المعياري ( )0.746( )4.37عمى التوالي .في حين كانت أقل نسبة إتفاق بين المستجيبين عمى الفقرة X20
إذ يرى  % 71.8من المستجيبين بأن ال يعتمد المصرف عمى معمومات الجيات ذات العالقة في إتخاذ الق اررات المالية
وعمميات .أما عمى المستوى العام فإن إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة  " %80.72ويدعم
ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.825( ) 4.036عمى التوالي
 .2التعقيد:
أستخدمت العبارات (  )X21 – X25لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )4.16و ()3.73
وانحرافاتو المعيارية بين ()0.793و( .)0.956ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في إغناء المتغير باإلعتماد عمى
نسبة إتفاق المستجيبين ىو ) (X23الذي ينص عمى (إمتالك المصرف فروعاً في مناطق جغرافيو متعددة" ويدعم ذلك

قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.793( ) 4.16عمى التوالي .أما المتغير ( ) X25والذي ينص عمى إن

( عدد مستويات المصرف كثيرة مقارنة مع عدد مستويات المصارف المنافسة") يؤشر أدنى مستوى إنسجام بين

المتغيرات ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.956( )3.73عمى التوالي .أما عمى المستوى العام
فان إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة  %77.64وبوسط حسابي بمغت 3.882.
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 .3الرسمية:
أستخدمت العبارات ( )X25 – X30لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )3.89و ()3.61
وانحرافاتو المعيارية بين ()0.750و( .)1.109ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في إغناء المتغير باإلعتماد عمى
نسبة إتفاق المستجيبين ىو ) (X26الذي ينص عمى (إمتالك المصرف أنظمة مدونة فييا اإلجراءات والقواعد والتعميمات
الخاصة بعممنا) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.770( ) 3.89عمى التوالي .أما المتغير

( ) X27والذي ينص عمى إن (غالباً ما تخضع المستويات الدنيا لتوجييات إدارة المصرف بشكل حرفي) فيؤشر أدنى

مستوى إنسجام بين المتغيرات ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.750( )3.61عمى التوالي .أما
عمى المستوى العام فان إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة  %76.08وبوسط حسابي بمغ
.3.804
الجدول ()6

التوزيعات التك اررية و النسب المئوية و األوساط الحسابية و اإلنحرافات المعيارية ألبعاد الييكمية
األبعاد الفرعية

الم
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غيرموافق
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الييكمية

ت
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ت

%

الوسط
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X23
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5
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3.87

.813

X25

20

24.4

29

35.4

24

29.3

9

11.0

3.73
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2
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X26

18

22.0

39

47.6
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2

2.4
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X27

8
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39

47.6

30

36.6

5

6.1
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X28
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18.3

45
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16

19.5

6

7.3

3.84
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X29

21

25.6

33

40.2

23

28.0

5

6.1
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X30

25
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16
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4

4.9
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1.109

5

6.1

المعد
3.80

ل

4

العام

.8628

ج-أبعاد أنماط المسؤولية األجتماعية

يظير الجدول ( ) 7التوزيعات التك اررية وقيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ألبعاد أنماط المسؤلية اإلجتماعية
وعمى النحو التالي :
 .1المسؤولية اإلقتصادية:
أستخدمت العبارات (  )X31 – X36لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )4.02و ()3.32

وانحرافاتو المعيارية بين ()0.849و( ،)1.017وكانت أكبر نسبة إتفاق بين المستجيبين عمى الفقرة  X31إذ يرى
( )%80.4منيم عمى إن المصرف يركز بالدرجة األولى عمى ىدف تعظيم الربح " ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي
واإلنحراف المعياري ( )0.875( )4.02عمى التوالي .في حين كانت أقل نسبة إتفاق بين المستجيبين عمى الفقرة X34
إذ يرى  %66.4من المستجيبين بأن تتوقع إدارة المصرف بأن اإلىتمام بالمجاالت اإلجتماعية يؤدي الى خفض

األرباح " .ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )1.017( )3.32عمى التوالي .اما عمى المستوى العام
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فان إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة  " %70.6ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف
المعياري ( )0.9488( ) 3.53عمى التوالي.
 .2المسؤولية اإلجتماعية:
أستخدمت العبارات (  )X36 – X40لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )3.79و ()3.44
وانحرافاتو المعيارية بين ()0.828و( .)1.020ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في إغناء المتغير باإلعتماد عمى

نسبة إتفاق المستجيبين ىو ) (X37الذي ينص عمى ( تؤمن إدارة المصرف بأن العمل كوحدة واحدة إجتماعية تحقق
ميزة تنافسية ليا) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.828( ) 3.79عمى التوالي .أما المتغير
( ) X39والذي ينص عمى أن )يستقطع المصرف جزءاً من أرباحو كمساعدات لحل األزمات المالية) يؤشر أدنى

مستوى إنسجام بين المتغيرات ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )1.020( )3.44عمى التوالي .أما
عمى المستوى العام فإن إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة  %73.2وبوسط حسابي بمغت

 ،3.882و إنحراف معياري قدره .0.887
 .3المسؤولية اإلقتصادية اإلجتماعية:
أستخدمت العبارات (  )X41 - X45لقياس ىذا البعد والذي تراوحت أوساطو الحسابية بين ( )3.95و ()3.65

وانحرافاتو المعيارية بين ()0.778و( .)0.837ومن أبرز المؤشرات التي أسيمت في إغناء المتغير باإلعتماد عمى

نسبة إتفاق المستجيبين ىو ) (X41الذي ينص عمى (تمثل إدارة المصرف مصالح كافو األطراف ذات العالقة كالمالكين
والزبائن والمجتمع) ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ( )0.784( ) 3.95عمى التوالي .أما المتغير
( )X42والذي ينص عمى إن (إدارة المصرف تعتقد إن االىتمام بالرفاىية اإلجتماعية يۆدي حتماً الى الرفاىية
اإلقتصادية) يؤشر أدنى مستوى إنسجام بين المتغيرات ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ()3.65

( )0.837عمى التوالي .أما عمى المستوى العام فإن إستجابة المستجيبين كانت عالية حيث كان اإلتفاق بنسبة %75.8
وبوسط حسابي بمغ  .3.79وانحراف معياري قدرە .0.803
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الجدول ()7

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألبعاد أنماط المسؤولية اإلجتماعية
االبعاد الفرعية
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%

ت

%

ت

%

ت

%

X31

24

29.3

42

51.2

12

14.6

2

2.4

2

2.4

X32

11

13.4

32

39.0

20

24.4

19

23.2

3.43

X33

11

13.4

30

36.6

33

40.2

8

9.8

3.54

المسۆليو االقتصادية

X34

12

14.6

21

25.6

32

39.0

15

18.3

2

2.4

3.32

X35

9

11.0

31

37.8

27

32.9

12

14.6

3

3.7

3.38

1.01
7
.989

المعد

انماط المسوؤلية االجتماعية

ل

3.53

العام

المسۆولية االجتماعية

X36

12

14.6

33

40.2

33

40.2

2

2.4

X37

15

18.3

41

50.0

20

24.4

6

7.3

3.79

X38

21

25.6

27

32.9

29

35.4

5

6.1

3.78

.903

X39

11

13.4

33

40.2

21

25.6

15

18.3

2

2.4

3.44

1.020

X40

11

13.4

41

50.0

24

29.3

5

6.1

1

1.2

3.68

.830

2

2.4

3.62

.855
.828

المعد
ل

3.66

العام
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X41

23

28.0

32

39.0

27

32.9

X42

11

13.4

39

47.6

24

29.3

8

X43

11

13.4

41

50.0

25

30.5

5

6.1

X44

18

22.0

41

50.0

20

24.4

3

3.7

3.90

X45

15

18.3

39

47.6

22

26.8

6

7.3

3.77

3.95

.784

9.8

3.65

.837

3.71

.778
.780
.836

المعد
ل

3.79

0.803

العام

ثالثاً :إختبا ارنموذج البحث وفرضياتو :
 .1إختبار الفرضية الرئيسية االولى:
لمتحقق من صحة الفرضية الرئيسية األولى التي تنص عمى وجود إرتباط معنوي إيجابي بين المرونة اإلستراتيجية
واألبعاد الييكمية عمى مستوى المصارف المبحوثة ،تم إستخدام اإلرتباط الخطي البسيط حيث أظيرت نتائج الجدول ()8
وجود ىذا اإلرتباط يدعم ذلك قيمة معامل اإلرتباط البالغة ( )0.982عند مستوى معنوية ( )0.01وىذه النتيجة تدعم
صحة الفرضية الرئيسية األولى .
الجدول ()8
عالقة اإلرتباط بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية
المرونة اإلستراتيجية

المتغير المستقل
المتغير المعتمد

**0.982

األبعاد الييكمية

**P≤0.01

N=82
المصدر -:من إعداد الباحثون

422

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

اجمللد  8العـدد 51

السنة6152/م

 .2إختبار الفرضية الرئيسية الثانية:
لغرض تحميل تأثيرالمرونة اإلستراتيجية في أنماط المسؤولية اإلجتماعية نعرض الجدول ( )9والذي يوضح وجود تأثير
معنوي ذو داللة إحصائية لممرونة اإلستراتيجية في أنماط المسؤولية اإلجتماعية ،يدعم ذلك قيمة( )Fالبالغة
( )405.472وبمستوى معنوية ( )0.01وعند درجة حرية ( .)1-81وأظيرت نتائج تحميل اإلنحدار الخطي البسيط بإن
قيمة معامل التحديد  R2بمغت ( )0.833وىذا يعني قدرة المرونة اإلستراتيجية في تفسير ما قيمتو ( )% 83.3من
التباين الحاصل في أنماط المسؤولية اإلجتماعية أما القيمة المتبقية البالغة ( )%16.7فتعود لمتغيرات أخرى لم تدخل
ضمن نطاق البحث الحالي.
وعند متابعة معامل ( )Bوقيمة ( )tتبين بأنيا معنوية عند مستوى ( )0.01وىذا يدل عمى أن التغييرفي المرونة
اإلستراتيجية بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى التغيير في أنماط المسؤولية اإلجتماعية بمقدار(.)0.339
فيما يشير قيمة الثابت ( )Cالبالغة ( )0.914الى وجود تغيير في أنماط المسؤولية اإلجتماعية بمقدار ( )0.914حتى
ولو كان التغيير في المرونة اإلستراتيجية صف اًر ،النتائج األنفة تدعم صحة الفرضية الرئيسية الثالثة.
الجدول ( )9تحميل تأثير المرونة اإلستراتيجية في أنماط المسؤولية اإلجتماعية
المتغير المعتمد أنماط المسؤولية اإلجتماعية
الثابت
المتغير المستقل
المرونة اإلستراتيجية

F

B

R2

C
0.914

405.472 0.339

0.833

**)t(0.868)** t(20.136
)DF(1-81

R≤0.01

المصدر :من إعداد الباحثون
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 -3إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:
تظير نتائج الجدول ( ) 10وجود تأثير معنوي لألبعاد الييكمية في أنماط المسؤولية اإلجتماعية يدعم ذلك قيمة ()F
البالغة ( )706.288أما قيمة معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0.898فتفسر ما قيمتو ( )%89.8من التباين الحاصل
في أنماط المسؤولية اإلجتماعية فيما تعود نسبة ( )%10.2الى متغيرات أخرى لم تدخل ضمن نطاق البحث الحالي.
وتؤكد قيمة ( ) Bالى إن التغيير في األبعاد الييكمية بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى التغيير في أنماط المسؤولية
اإلجتماعية بمقدار ( ،)0.088وان قيمة ( )tالبالغة ( )9.16تؤكد عمى إنيا معنوية عند مستوى (.)0.01
وان قيمة الثابت ( )Cتؤكد عمى التغيير في أنماط المسؤولية اإلجتماعية بمقدار ( )0.948حتى ولو كانت قيمة األبعاد
الييكمية تساوي صف اًر.
الجدول ( )10تحميل تأثير األبعاد الهيكمية في أنماط المسؤولية اإلجتماعية
المتغير المعتمد

انماط المسؤولية اإلجتماعية
الثابت

المتغير المستقل
األبعاد الييكمية

B

C
0.948
**)t(26.576

)DF(1-81

F

R

706.288 0.088

0.898

**)t(916
P≤ 0.01

N82

المصدر :من إعداد الباحثون
تأسيساً عمى ما تقدم تقبل الفريضة الرئيسية الثالثة التي تنص عمى وجود تأثير معنوي لألبعاد الييكمية في أنماط
المسؤولية اإلجتماعية .

 -4إختبار الفرضية الرئيسية الرابعة:
يبين نتائج اإلنحدار الخطي المتعدد وجود تأثير معنوي لكل من المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية معاً في أنماط
المسؤولية اإلجتماعية يدعم ذلك قيمة ( )Fالبالغة ( )382.831وىي معنوية عند مستوى (.)0.01

ويظير جدول ( )11الى إن قيمة معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0.897تفسر ما نسبتو ( )%89.7من التباين في
أنماط المسؤولية اإلجتماعية فيما تعود نسبة ( )%10.3الى متغيرات أخرى لم تدخل ضمن نطاق البحث الحالي.
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وان قيمة ( )Bالبالغة ( )1.374تؤكد عمى إن التغيير في المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية بمقدار وحدة واحدة
يؤدي الى التغيير في أنماط المسؤولية اإلجتماعية بمقدار (.)1.374
أما قيمة الثابت ( )Cالبالغة ( )1.422فيي تؤكد وجود تغيير ألنماط المسؤولية اإلجتماعية بمقدار ( )1.422حتى وان
كان التغيير في المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية صف اًر ،وىذه القيمة معنوية بداللة قيمة ( )Tالبالغة (.)7.758
النتائج األنفة تؤكد صحة الفرضية الرئيسية الرابعة.
الجدول ( )11تحميل تأثير المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الهيكمية في أنماط المسؤولية اإلجتماعية
انماط المسؤولية اإلجتماعية

المتغير المعتمد
الثابت

F

B

R

C
المتغير المستقل
المرونة
اإلستراتيجية وألبعاد

1.422
**)t(7.758

382.831 1.374

0.897

**)t(0.412

الييكمية
)DF(1-81

P≤ 0.01

N=82

المصدر :من إعداد الباحثون
رابعاً -:اإلستنتاجات والمقترحات
أ -اإلستنتاجات
 -1أظيرت نتائج الوصف بان أغمبية المديرين في المصارف المبحوثة ىم من الذكور وقد يعزى ذلك الى عزوف اإلناث
لمعمل في مصارف القطاع الخاص بسبب أوقات الدوام مقارنة مع مصارف القطاع العام.
 -2بينت النتائج بان أغمبية المستجيبين ىم من حممة الشيادات الجامعية ومن الذين يمتمكون خدمة جيدة في المجال

المصرفي وىذه النتائج تتوافق مع متطمبات العمل المصرفي التي تؤكد عمى ضرورة المزاوجة بين الخبرة األكاديمية

والعممية لتحقيق األداء العالي.
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 -3وضحت نتائج الوصف والتشخيص المستويات الجيدة لممرونة اإلستراتيجية في المصارف المبحوثة حيث جاءت
السرعة بالمستوى األول ثم الثبات وأخي اًر الخفة وىذا يدل عمى تأكيد المصارف المبحوثة لتبني أبعاد المرونة

اإلستراتيجية.

 -4إكدت النتائج مستويات عالية لألبعاد الييكمية حيث حقق بعد المركزية المركز األول ومن ثم التعقيد وأخي اًر الرسمية،
وىذه داللة عمى تمركز سمطة إتخاذ الق اررات في المصارف المبحوثة بدرجة رئيسية لدى اإلدارة العميا مع اإلعتماد

عمى اإلجراءات والتعميمات بمستويات عالية.

 -5أشارت معطيات التحميل الوصفي الى المستويات المتوسطة ألنماط المسؤولية اإلجتماعية حيث جاء نمط المسؤولية
اإلقتصادية اإلجتماعية بالمرتبة األولى ثم نمط المسؤولية اإلجتماعية فيما جاء نمط المسؤولية اإلقتصادية بالمرتبة
األخيرة ،والنتائج األنفة تؤكد تبني المصارف المبحوثة ألنماط المسؤولية اإلجتماعية بمستويات متوسطة.

 -6أسفرت نتائج اإلرتباط الخطي عن وجود عالقة إرتباط بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وىذا يعني زيادة
مستويات المرونة اإلستراتيجية في المصارف المبحوثة.
 -7إستطاعت المصارف المبحوثة إستثمار العالقة بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية لخدمة أنماط المسؤولية
اإلجتماعية وىذا ما أكدتو نتائج تحميل اإلنحدار الخطي المتعدد.
ب -المقترحات
-1سعي المصارف المبحوثة الى تشجيع اإلناث عمى العمل بشكل أوسع في مجال الخدمات المصرفية لإلستفادة من
بعض خصائصين المتميزة كالمرونة وروح المساعدة والتعاون من خالل تطبيق آليات ساعات العمل المرن باإلضافة
الى نشر التوعية حول مميزات العمل في القطاع الخاص.

 -2محاولة المصارف المبحوثة استقطاب الكوادر الوسطية والسيما خريجي إعداديات التجارة والمعاىد فضالً عن
التواصل مع الجامعات وبشكل خاص أقسام العموم المصرفية لإلستفادة من خريجي ىذه األقسام لمعمل ضمن

تخصصاتيم األكاديمية.
 -3المحافظة عمى المستويات الجيدة لممرونة اإلستراتيجية وتعزيز بعد الخفة من خالل زيادة القدرة لإلستجابة والتكيف
مع المتغيرات البيئية والسيما اإلحتياجات المستجدة لمزبائن.

 -4اإلستمرار في دعم المستويات العالية لألبعاد الييكمية عن طريق إسناد الخصائص الييكمية وتبني اليياكل المالئمة
لإلستراتيجيات المتبناة.
 -5تبني أنماط المسؤولية اإلجتماعية بشكل أوسع حيث إنيا أصبحت من ضروريات نجاح المصارف وميزة تنافسية
لمنجاح والتفوق نتيجة لتعدد األطراف المتعاممة مع المصارف ،والتي تستمزم إرضاءىا عمى وفق أىداف ومتطمبات كل

طرف من ىذه األطراف.
 -6ضرورة إستثمار العالقة التبادلية القوية بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية من خالل تعزيز آليات السرعة
والثبات والخفة لتحقيق مستويات أعمى من المركزية والرسمية والتعقيد.

-7توجيو العالقة بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية نحو أنماط المسؤولية اإلجتماعية من تسخير وتوظيف ىذه
العالقة لخدمة أنماط المسؤولية اإلجتماعية بشكل أكبر وأوسع مما ىو موجود حالياً في المصارف المبحوثة.
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المصادر
المصادر العربية
اوالً :الرسائل الجامعية
 -1ئاكره يى ،سو نكو ر صبري "،)2014( ،تحميل عالقة سموكيات المواطنة التنظيمية بتبني أنماط المسؤولية
اإلجتماعية لممنظمات وتاثيرىا في ممارسات اإلدارة البيئية في صناعة الفنادق" ،رسالة ماجستير مقدمة الى كمية اإلدارة

واإلقتصاد -جامعة صالح الدين -اربيل،العراق.
 -2بن جيمة ،مريم "،)2012(،المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات اإلدارة "كمية العموم اإلقتصادية والتجارية ،جامعة
يشار ،الجزائر.
 -3راضية بغدود (" ،)2008تحميل وتطوير التنظيم واليياكل التنظيمية" ،رسالة ماجستير في عموم التسيير ،جامعة
محمد بوقرة ،الجزائر.
 -4المالك ،عبدالرضا ناصر محسن"،)2009( ،أبعاد المسؤولية اإلجتماعية الشاممة ودورىا في األداء اإلستراتيجي
لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة" رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة بغداد ،بغداد،
العراق.
 -5المرشد ،محمد نصار ذيب" ،)1999( ،المسؤولية اإلجتماعية األخالقية لإلدارة اإلستراتيجية في الشركات الصناعية
األردنية المساىمة العامة" رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،كمية اإلقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة أل البيت ،عمان،

األردن.
 -6وىيبة ،مقدم" ،)2014( ،تقييم مدى إستجابة منظمات األعمال في الجزائر لممسؤولية اإلجتماعية" رسالة مقدمة الى
كمية العموم اإلقتصادية والتجارية ،جامعة وىران ،الجزائر.
 -7يحيى،بسمة وليد ("،)2010أثر المرونة األستراتيجية كمتغير وسيط بين عدم التأكد البيئي وأتخاذ الق اررات
األستراتيجية"،رسالة ماجستير،كمية األعمال،جامعة الشرق األوسط.
 -8يوسف ،سناء خضر "،)2006(،العالقة بين الييكل التنظيمي والستراتيجية وأثرىما في فاعمية منظمات األعمال"،
رسالة ماجستير مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
ثانياً:الدوريات:
-1احمد،السبتي،ساليمي،جريبي("،)2015المرونة األسترتاتيجية في النظرية التقميدية لألستراتيجية الى نظرية
الموارد"،مجمة كمية بغداد لمعموم اإلقتصادية الجامعة،العدد ،44بغداد ،العراق.
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 -2الحدراوي /األسدي /الفتالوي  ،حامد كريم /أفنان عبد عمي /عمي عبداألمير" ،)2012( ،توظيف أبعاد المسؤولية
اإلجتماعية لتعزيز القدرات اإلبداعية"  ،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة الكوفة.
-3حريم والخشالي،حسين محمود وشاكر جاراهلل("،)2006أثر أبعاد الييكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية"،دراسة
ميدانية في المستشفيات األر دنية الخاصة،مجمة الزر قاء لمبحوث والدراسات-المجمد الثامن-العدد األول . 2006
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م /استمارة استبانة
السادة المديرون المحترمون
تحية طيبة .......
نضع بين ايديكم استمارة اإلستبانة التي تتضمن مجموعة من المؤشرات المتعمقة بقياس متغيرات البحث
الموسوم "العالقة التبادلية بين المرونة اإلستراتيجية واألبعاد الييكمية وتأثيرىا في تبني انماط المسئوولية اإلجتماعية "
دراسة تحميمية ألراء مديري عينة من مصارف القطاع الخاص في مدينة اربيل.
نظ اًر لما تتمتعون بو من خبرة ودراية في ميدان عممكم ولكونكم األقدر عمى اإلجابة الدقيقة لتوليكم مناصب إدارية في
مصارفكم ،اممين اإلجابة الموضوعية عمى جميع فقرات اإلستبانة خدمة لممسيرة العممية .
شاكرين تعاونكم معنا سمفاً

اوالً  -:معمومات عامة
-1الجنس

:

 -2العمر

:

انثى

ذكر
سنة

 -3التحصيل الدراسي :

دبموم عالي

بكالوريوس
دكتوراه

ماجستير

سنة

 -4عدد سنوات الخدمة اإلجمالية :

سنة

 -5عدد سنوات الخدمة في المنصب الحالي
 -6العنوان الوظيفي
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ثانيا  -:المرونة اإلستراتيجية
ت

اتفق تماماً

العبارات

أ -السرعة
 -1لدينا القدرة عمى تمبية الحاجات المختمفة لمزبائن
 -2نستطيع تسخير التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتنا
المتنوعة

 -3نمتمك القدرة عمى توظيف األفكار اإلبداعية في تقديم
خدمات متميزة
 -4لدينا األسبقية في إقتناص الفرص السوقية
 -5المصارف المنافسة لنا تستعل وقت اقل لتسميم
الخدمة لزبائنيا مقارنة بمصرفنا
ب -الثبات
 -6نمتمك القدرة عمى تقديم خدمات ترضي كافة انواع
زبائنا
 -7ناد ار ما نغير الخصائص المميزة لخدماتنا
 -8نعتقد بأن التغييرات المستمرة في إجراءات عممنا
يؤدي الى إرباك زبائننا
 -9ال نسعى الى الثبات اال كأستراتيجية لممحافظة عمى
الزبائن الحاليين
 -10العوامل المحيطة بنا تدفعنا الى التغيير وعدم الثبات
عمى الرغم من عدم قناعتنا بالتغيير
ج -الخفة
 -11نمتمك القدرة عمى التكييف األني لمتغيرات البيئة
 -12لدينا اإلستجابة لكافة المتغيرات المتوقعة في
احتياجات الزبائن

 -13نمتمك في المصرف انظمة معموماتية تساىم في
توفير معمومات عن استجابة المصارف المنافسة
لمتغييرات
 -14يتميز مصرفنا بتوفير ميارات بشرية قادرة عمى
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انجاز اإلجراءات بخفة
 -15الندعم إجراءات الخفة التي قد تؤدي الى فقدان
بعض زبائنا

ثالثاً  -:األبعاد الييكمية

ت

اتفق تمام ًا

العبارات

أ -المركزية
 -1تتمركز سمطة اتخاذ الق اررات في المصرف بيد اإلدارة
العميا
 -2ىناك تفويض محدد لمصالحيات من قبل إدارة
المصرف
 -3نطاق المشاركة في إتخاذ الق اررات اليتجاوز عممية
المشاورة

 -4اإلدارة العميا في المصرف مسؤولة عن إطالق
الق اررات اإلستراتيجية وكذلك تحديد سياسات
واجراءات تنفيذىا
 -5اليعتمد المصرف عمى معمومات الجيات ذات
العالقة في إتخاذ الق اررات المالية وعمميات الرقابة
ب -التعقيد
 -6ىناك درجات إختالف وتنوع في الييكل التنظيمي
لممصرف

 -7ىناك درجات تمايز عالية بين األقسام والوحدات في
المصرف
 -8يمتمك المصرف فروعاً في مناطق جغرافية متعددة

 -9ىناك تركيز عمى قابميات محددة في اقسام المصرف
 -10عدد مستويات المصرف كثيرة مقارنة مع عدد
مستويات المصارف المنافسة
ج -الرسمية
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 -11يمتمك المصرف انظمة مدونة فييا اإلجراءات
والقواعد والتعميمات الخاصة بأعمالنا
 -12غالباً ما تخضع المستويات الدنيا لتوجيات إدارة
المصرف بشكل حرفي

 -13يمتمك المصرف وصفاً وتحميالً واضحاً لكافة
الوظائف

 -14يمتمك المصرف دليالً مدوناً لكافة السياسات التي
تحدد سموكيات العاممين

 -15اإلجراءات المصرفية تطبق عمى كافة العاممين دون
إستثناء

رابعاً  -:انماط المسؤولية اإلجتماعية
ت

اتفق تماماً

العبارات

أ -المسؤولية اإلقتصادية
 -1يركز مصرفنا بالدرجة األولى عمى ىدف تعظيم
الربح
 -2الييتم مصرفنا بالمساىمة في الرفاىية اإلجتماعية
 -3مدراء مصرفنا يمثمون مصالح المالكين ويسعون الى
استثمارىا بكفاءة

 -4تتوقع إدارة المصرف بأن اإلىتمام بالمجاالت
اإلجتماعية يؤدي الى خفض االرباح
 -5يتبع المصرف اية وسيمة الغاية منيا تحقيق زيادة في
األرباح
ب -المسؤولية اإلجتماعية
 -6لممصرف عالقة وثيقة مع الكثير من منظمات
المجتمع المدني
 -7تؤمن إدارة المصرف بأن العمل كوحدة اجتماعية
تحقق ميزة تنافسية ليا

 -8يقدم المصرف إعانات لممنظمات الخيرية المتعددة
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 -9يستقطع المصرف جزءاً من ارباحو كمساعدات لحل
األزمات المالية

 -10يغير المصرف من سياساتو اإلئتمانية بتغير
الظروف اإلجتماعية الطارئة
ج -المسؤولية اإلقتصادية اإلجتماعية
 -11تمثل إدارة المصرف مصالح كافة األطراف ذات
العالقة كالمالكين والزبائن والمجتمع
 -12تعتقد إدارة المصرف أن اإلىتمام بالرفاىية
اإلجتماعية يؤدي حتماً الى الرفاىية اإلقتصادية

 -13يسعى المصرف الى تحقيق التوازن بين المسۆولية
االقتصادية و االجتماعية معاً

 -14يشعر المصرف بأنو مشارك مع الحكومة في
تحسين الوضع األقتصادي واالجتماعي
 -15ال تقتصر مسؤولية المصرف االجتماعية
واالقتصادية تجاه االطراف الخارجية فقط بل تجاه
العاممين الداخميين أيضاً
ت
-1
-2
-3
-4
-5
-6

قائمو بأسماء المحكمين حسب الحروف اليجائيو
التخصص الدقيق
إدارة التسويق
إدارة الموارد البشرية
األدارة األستراتيجية
إدارة التسويق
إدارة الموارد البشرية
نظم المعمومات األدارية

األسم والمقب
األستاذ الدكتور درمان سميمان صادق
األستاذة المساعدة الدكتورة جوان اسماعيل عزيز
األستاذ المساعد الدكتور خالد حمدامين ميرخان
األستاذ المساعد الدكتور كاوه حمو فرج
األستاذ المساعد الدكتور ليث سعداهلل حسين
األستاذ المساعد الدكتور ىادي خميل اسماعيل
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