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ىجمكوروظىالطراق
ىوزارةىالتطلومىالطاليىوالبحثىالطلميى

ىكلوظىاالدارةىواالقتصادى-الجامطظىالمدتنصروظى
 قدمىادارةىاالرمالىى

أنطكاداتىالصالبظىالنفدوظفيىتحقوقىخفظىالحركظى
ىاالدتراتوجوظ

ى(OODAبتودطىىحلقظىأتخاذىالقرار)ى
ى)ىدرادظىمودانوظىفيىمركزىىوزارةىالنفطىىالطراقوظى(
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نفسية لدى متخذي القرار ودورىا في الصالبة الىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى توافر مقومات          

ستراتييية في ططاع وزارة النفط كقطاع صناعي ميم   وذلك ممن االتعزيز امكانياتيم في تحقيق خفة حركة 
عبر مراحمو االربع )  االداري   وىو حمقة القراراطار تطبيق انموذج اداري معاصر في ميال الفكر 

المنظمات  السيمافان الطبيعة المتغيرة لبيئة المنظمات  و الفعل( .وفي الواطع و   القرارو   التويو و   المالحظة 
وطد  النياحات التي من الممكن ان تحققيا ىذه المنظمات . فيبشكل كبير الصناعية العراطية   طد اثرت 

طرار  واساس نياح المنظمات   وكل موطف  يمتخذ وصفيمب يرينبشكل اساسي عمى دور المد انصب التركيز
صالبة نفسية وشخصية في تحمل المواطف الماغطة  ياستراتييي يوايو المنظمة يتطمب مديرين اكفاء ذو 

تعبير عنيا المواطف .لذلك انطمقت ىذه الدراسة من مشكمة تم ال انواع بالتحكم وااللتزام والتحدي في كافة
والت ستراتييية حتم ابراالتويو نحو وىو كيف يمكن لمنظمة صناعية ممتزمة ونامية من   بتساؤل رئيس 

تيعميم طادرين مما وادامة صالبة نفسية لدى مديرييا   صعبة   واعداد فرص نمو يديدة مع بقائيا موحدة 
 عمى اتخاذ طرارات صعبة بموايية احداث معقدة في بيئة متغيرة ؟ 

التي تناولتيا  ةتطمبت االيابة عن ىذا التسؤال   استيالء الفمسفة النظرية   والدالالت الفكرية لممتغيرات الثالث
القرار   وخفة الحركة االستراتييية . وىي من االطر الفكرية اتخاذ الدراسة   وىي الصالبة النفسية   وحمقة 

خصوص  كما ان اليانب الفمسفي لممتغير السايكولويي االدارية الحديثة عمى البيئة العراطية عمى ويو ال
تم تطبيق )الصالبة النفسية ( لم يتم تناولو ممن اطار الفكر االداري والمنظمي بحسب اطالع الباحثة .

ممن يشغمون   ( مديرا58وزارة النفط   من خالل عينة عمدية متكونة من ) مقرالدراسة عمى ميتمع دوائر 
 االستبانة اعتمادطسم   والذين يقع عمى عاتقيم مسؤولية صنع واتخاذ القرار .وطد تم  منصب مديرعام   ورئيس

وطد برزت اىمية والمعايشة الميدانية .اعتماد اسموب المقابالت  بليمع البيانات الالزمة الى يان  قياس لماداة 
االىتمام باليانب النفسي لمتخذي القرار الدراسة من حداثة متغيراتيا  كما انيا تعد محاولة يادة من ايل اثارة 

 .قدة وماغطة   ومدى انعكاس ذلك عمى نياح المنظمة واستمرارىا ع  في ظل ظروف م
منيا توافر مقومات الصالبة النفسية بنسبة ييدة لدى عينة الدراسة    النتائجوطد خريت الدراسة بميموعة من  

لنفسية وتحقيق خفة الحركة االستراتييية عبر تطبيق حمقة وتاثير بين الصالبة ا يةمع ويود عالطة ارتباط
القرار   التي ثبت توافر امكانية تطبيقيا في الوزارة المبحوثة   وىذا من شانو تسييل ميمة تحقيق الترابط 
 بينيما   وبما يسيم في تعزيز المستوى االستراتييي واالرتقاء بالنياح المستدام والذي يتوافق مع ما تطمح اليو
كل منظمة عراطية في الظروف الراىنة .وعمى اساس ىذه االستنتايات   بنيت ميموعة من التوصيات   

واستمرار البقاء وتحقيق ركزت بميمميا عمى مرورة االفادة من الدراسة الحالية في  تعزيزالموطف التنافسي 
 االزدىار .

مستقبمية الدراسات الترحات التي تخدم اغراض البحث العممي   والباحثين في قكما طدمت الدراسة يممة من الم 
.  
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