جامـــــــــــعـة األزهــر – غــــــــــــ ــــــــزة
عمــــادة الدراســــات العلیــــا
كلیــة االقتصـــاد والعـلــوم اإلداریــــة
قســــــــــم إدارة األعــمــــــــــال

"أثر المرونة االستراتيجية على تطبيق إدارة المعرفة من
وجهة نظر اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت
الفلسطينية بقطاع غزة"
“The impact of strategic flexibility on the implementation of
knowledge management from the perspective of top
management
and
employees
at
the
Palestinian
”Telecommunication Corporation in Gaza Strip

إعداد الباحثة

هند أحمد عابد
إشــــــــراف
الدكتور /وائل محمد ثابت

أستاذ إدارة األعمال المساعد

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال

1026م – 2415ه

أ

ب

إهـــداء

إىل روح والدي وأخي احلبيب رمحة اهلل لييما
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ج

شكر وتقدیر
بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل،
نشكره على نعمه التي أنعم بها علينا ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،خاتم النبيين سيدنا

محمد وآله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين ،أما بعد....

وكما أوصانا رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم بقوله " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" فانه توجب
على الباحثة أن تقدم شكرها وتقديرها إلى كل من مد يد العون والمساعدة طوال فترة الدراسة وتخص

بالذكر الدكتور :وائل محمد ثابت المشرف الرئيس على هذه الرسالة لما قدمه للباحثة من توجيه
وارشاد طيلة فترة إعداد هذه الرسالة ،جزاه اهلل كل الخير وله كل معاني االحترام والتقدير .

وأتقدم بعظيم الثناء للدكتور :محمــــد فـــــارس على تشريفه لي كمناقش داخلي ،والشكر الجزيل
للدكتور :محمـــود الشنطــي على تشريفه لي كمناقش خارجي.
كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للصرح التعليمي الشامخ في سماء الوطن ..جامعة األزهر ممثل ًة
في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،وأعضاء الهيئة التدريسية بقسم إدارة األعمال بالجامعة

على ما قدموه لي من مساعدة .

و أتقدم بجزيل الشكر لألستاذ /حاتم الحرازین على دوره في عملية المعالجة اإلحصائية للبيانات
وتوجيهاتهما من أجل نجاح واخراج هذه الرسالة إلى النور.

وال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة االتصاالت الفلسطينية على المساعدة في توزيع

أداة الدراسة وجمعها.

ومع خالص الشكر والتقدیر لكل من ساهم من قریب أو بعید في انجاح هذه الرسالة

د

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير المرونة االستراتيجية بأبعادها (المرونة التنافسية ،المرونة
السوقية ،مرونة رأس المال البشري ،المرونة االنتاجية) على تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر
اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية البالغ عددهم ( ،)172واستخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة مكونة من

( )210موظفاً ،وكان عدد االستبانات المستردة ( )231استبانة و بلغت نسبة االسترداد
(.)%51.8

وأظهرت الدراسة أن أبعاد المرونة االستراتيجية المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  %11.0من التغير
في تطبيق إدارة المعرفة ،وأن أهم المتغيرات المؤثرة في عملية تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر
اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة تتمثل في (المرونة التنافسية ،المرونة
السوقية) ،وأن المتغيرات (المرونة اإلنتاجية ،مرونة رأس المال البشري) لم يكن لهم تأثير ذو داللة
إحصائية على عملية تطبيق إدارة المعرفة.
وكان مستوى ممارسة المرونة االستراتيجية مرتفع جداً وبوزن نسبي مقداره ( ،)%57.3بينما كان
مستوى إدارة المعرفة مرتفع جدا وبوزن نسبي مقداره (.)%51.1
وال توجد فروق تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،
سنوات الخدمة) حول كل من المرونة االستراتيجية ،وادارة المعرفة .
وأوصت الدراسة إدارة شركة االتصاالت الفلسطينية بضرورة وضع خيارات استراتيجية القتناص
الفرص ومواجهة التهديدات المحتملة ،وعلى أن تحرص شركة االتصاالت الفلسطينية وبشكل مستمر
على تعديل خدماتها لتتالءم مع متطلبات وحاجات السوق الفلسطيني ،وأن تقوم شركة االتصاالت

الفلسطينية باستخراج المعرفة الكامنة في أذهان أفرادها لالستفادة منها في تطوير الشركة.

ه

Abstract
This research aimed to identify the impact of strategic flexibility including
its main factors (competitive flexibility, market flexibility, human capital
flexibility, and production flexibility) on the knowledge management from
the perspective of top management and employees at the Palestinian
Telecommunication Corporation in Gaza Strip who are totaled to 172. The
researcher adopted the analytical descriptive approach and used the
questionnaire as a tool for data collection through a simple random sample
consisted of 160employees. A total of 132 questionnaires were successfully
completed representing a response rate of 5128%.
The research results showed that the factors of strategic flexibility justify
62% of the change in knowledge management application. It is also found
that the most affecting factors on the application of knowledge management
are the competitive flexibility and market flexibility, while other factors
including the production flexibility and human capital flexibility do not
have any statistically significant impact on the application of knowledge
management.
The level of practicing strategic flexibility was seen very high with a
relative weight of 87.3%, while the level of knowledge management was
very high with a relative weight of 86.6%.
There are no differences attributed to demographic factors (gender, age,
qualification, position, and years of service) about each of the strategic
flexibility and knowledge management.
The researcher raised a set of recommendations to be considered by the
management of the Paltel Co. These include the necessity to set strategic
options in order to best utilize the opportunities and face the threats. In
addition Paltel should be eager to improve its services continuously to meet
the Palestinian market needs and requirements. Finally Paltel should get use
of the unutilized knowledge of its employees in order to ensure high level of
development and continuous improvement.
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2

المقدمة :
إن وضع األهداف في ضوء دراسة الواقع ال يعني إثباتها واعتبارها أم ًار نهائيًا ألن الظروف
المحيطة بالمنظمة متحركة وغير ثابتة فقد تحدث تغييرات غير متوقعة في هذه الظروف مما

يتطلب العودة غلى دراسة النتائج التي نجمت عن تحليل الواقع والتنبؤات التي بنيت عليها لمقارنة

ما إذا كانت هذه االختالفات طفيفة أو جوهرية فإن هذا األمر الذي يعطي اإلدارة المنفذة للخطة

المرونة الكافية للحركة من أجل بلوغ األهداف المرسومة (الكرخي،1002،ص.)32

والمرونة االستراتيجية هي قابلية المنظمة لتحديد التغيرات في البيئة الخارجية لحشد الموارد

باتجاهات جديدة واستجابات سريعة لهذه التغيرات (الشيخ يحيى،1020،ص ،)22ويجب أن يتميز

التخطيط االستراتيجي بالمرونة لكي يستطيع مواجهة التغيرات المحتملة عند التنفيذ

(السكارنة،1022،ص.)223

ويرى الطائي والخفاجي ( )1002أن المرونة االستراتيجية لمنظمات األعمال تعد أحد أدوات
النجاح االستراتيجي المتجسدة بالسرعة والقدرة على االستجابة للتغيرات البيئية المحيطة ،إذ تعمل
على ربط مكونات المنظمة بقدراتها ومواردها.

وتعد المعرفة وتطبيقها في زمن التكنولوجيا والتطور العلمي أحد المقومات األساسية لنجاح
المؤسسات بأنواعها والتي تحرص على متابعة واستكشاف الجوانب المعرفية المتعلقة بعملها ،
وتعتبر عملية تطبيق المعرفة وتطويرها من االستراتيجيات الموضوعة من قبل إدارة المؤسسات
والتي تكون قابلة للتغيير والمرونة في تغيير الخطط والبرامج بما يتالءم مع التغيرات السريعة

والمتالحقة في التكنولوجيا بما ينعكس على أداء المؤسسات وخدماتها المقدمة ونجاحاتها.

وتشير األدبيات في الفكر اإلداري المعاصر إلى أن إدارة المؤسسات والمنظمات المبدعة بحاجة
إلى تطبيق مفهوم إدارة المعرفة ،والسعي إلى تطبيق المعرفة من خالل تحليل ودعم صناعة

القرار ،وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تسمح بممارسات مبدعة لألفراد والجماعات في إطار البنية
االجتماعية للمؤسسات والمنظمات المبدعة ،وقد ساعد التطور التكنولوجي على زيادة االهتمام
بإدارة المعرفة بفعل التدفق المستمر في المعلومات والنمو الهائل في مصادر الحصول عليها،

األمر الذي نتج عنه حالة من القلق مما استلزم االهتمام بإدارة المعرفة كمحاولة للتغلب على
مشكلة

انفجار

المعلومات

زعيتر،1022،ص.)11

واالستفادة

من

المعرفة

المتزايدة

بشكل

فعال

(أبو

واذا ما اعتبرت إدارة منظمة األعمال المعرفة موردًا أساسيًا تستثمر فيه بشكل كثيف ويتم بناؤه
بشكل منهجي ومنظم سواء لدى اإلدارة العليا كاستراتيجيين معرفيين أو لدى العاملين أو المهنيين
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فإن هؤالء هم األساس في اتخاذ الق اررات الجوهرية في منظمات األعمال (الغالبي

وادريس.)1007،

وقد باشرت االتصاالت الفلسطينية أعمالها عام  2227كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات

االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت في فلسطين ،وذلك من خالل إنشاء وتطوير البنية
التحتية الالزمة للتشغيل والقادرة على تقديم أفضل الخدمات وأحدثها للمشتركين ،وقيادة قطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

مشكلة الدراسة:

تسعى مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتحقيق أهدافها من خالل االستمرار في تركيز أعمالها في
ق طاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وكذلك االستثمار في تطوير بنيتها التحتية ،واستقدام
أحدث التقنيات الالزمة لتوفير الخدمات الحديثة سواء في الخط الثابت أو الخلوي أو خدمات

اإلنترنت .كما تعمل المجموعة على تطوير خدمات القيمة المضافة المقدمة مع منتجاتها الرئيسة

وذلك من أجل تحقيق االستجابة لجميع فئات المشتركين في مختلف الخدمات .وتحافظ المجموعة

أيضًا من خالل شركاتها على تقديم العروض المميزة والمفضلة للمشتركين بما يتناسب مع طبيعة
اشتراكهم بهدف الحفاظ على المشتركين الحاليين وتعزيز والئهم من جهة ،واستقطاب المشتركين

الجدد واالستجابة لطلباتهم من جهة أخرى ،وتساهم المجموعة في تعزيز قطاع أنظمة المعلومات

واغنائه بتجارب وخبرات بمستويات عالمية للحفاظ على رياديتها في هذا القطاع وتنميته
.http://www.paltelgroup.ps

وفيما يتعلق بإدارة المعرفة فقد أوصى (بنات )1020،باالهتمام بالعمل على توفير وسائل
تكنولوجية وبرامج متطورة كافية وتكثيف البرامج التدريبية للموظفين في شركة االتصاالت

الفلسطينية ،وأوصى (دوش )1022،باعتماد إدارة المعرفة كمرتكز اساسي من مرتكزات التطور

والتقدم العلمي الذي تنتهجه المنظمات الحديثة ،وأكد (أبو رحمة )1020،على ضرورة تعزيز
التبادل الداخلي في المعلومات والمعارف في مجموعة االتصاالت الفلسطينية مع موظفيها وزيادة

التنسيق والتعاون الوظيفي الفعال لتحقيق غايات وأهداف الشركة مع ضرورة تزويد الموظفين
بالمعرفة الكافية عن طبيعة العمل داخل المجموعة ،وأوصت (صيام )1020،بتبني نظم حديثة

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل توفير بيانات ومعلومات كافية كمدخالت لعملية

التخطيط االستراتيجي .

كما وقامت الباحثة بإجراء مقابلة بتاريخ  1028/02/15مع مدير إقليم غزة لدى شركة

االتصاالت الفلسطينية السيد /أحمد أبو مرزوق وقد استخلصت أن بعض أبعاد إدارة المعرفة
خاصة البعد التكنولوجي وبعد التركيز على رأس المال الفكري بحاجة إلى تطوير ،وتم مناقشة دور
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المرونة االستراتيجية ومدى تأثيرها على إدارة المعرفة .ومن هنا أبدى مدير إقليم غزة اهتمامه

بالموضوع واستجابته لتنفيذ الدراسة حول شركة االتصاالت الفلسطينية.

وتشير دراسة (عساف )1022،إلى وجود عالقة طردية قوية بين التخطيط االستراتيجي وادارة

المعرفة ،ونظ ار ألن المرونة االستراتيجية هي أحد مقومات التخطيط االستراتيجي ،وبمراجعة
األدبيات السابقة يالحظ وجود ندرة في األبحاث التي تناولت موضوع المرونة االستراتيجية ،لذا
تحاول الباحثة تسليط الضوء على دور المرونة االستراتيجية في تطبيق إدارة المعرفة من خالل

اإلجابة على السؤال التالي:

ما أثر المرونة الستراتیجیة على تطبیق إدارة المعرفة في شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع
غزة من وجهة نظر اإلدارة العلیا والموظفین لدى الشركة؟

فرضیات الدراسة :

الفرضیة الرئیسة األولى :
تؤثر المرونة االستراتيجية على تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا والموظفين في

شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة احصائية (.)α≥0.05
ویتفرع من الفرضیة الرئیسیة األولى الفرضیات الفرعیة التالیة :

الفرضیة الفرعیة األولى:

تؤثر المرونة االنتاجية على تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا والموظفين في

شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة (.)α≥0.05

الفرضیة الفرعیة الثانیة:

تؤثر مرونة رأس المال البشري على تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا والموظفين
في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة (.)α≥0.05

الفرضیة الفرعیة الثالثة:

تؤثر المرونة السوقية على تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا والموظفين في شركة

االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة (.)α≥0.05
الفرضیة الفرعیة الرابعة:

تؤثر المرونة التنافسية على تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا والموظفين في شركة

االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة (.)α≥0.05

الفرضیة الرئیسة الثانیة :يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول المرونة

االستراتيجية تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية ( الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة) عند مستوى داللة (.)α≥0.05
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الفرضیة الرئیسة الثالثة:
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى

للمتغيرات الشخصية والوظيفية ( الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
عند مستوى داللة (.)α≥0.05

متغیرات الدراسة:

المتغیر المستقل :المرونة االستراتيجية
ويجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك عدد من الدراسات تناولت أبعاد المرونة االستراتيجية منها

(الجبوري )1022،حيث تحدث عن المرونة االنتاجية -التنافسية -أرس المال البشري -السوقية،

و(الشيخ يحيى )1020،تحدث عن المرونة السوقية-اإلنتاجية -التنافسية ،و(زعتري)1023 ،
تحدث عن مرونة السوق -مرونة التوسع -مرونة المنتج الجديد.

وتميل الباحثة الستخدام األبعاد (المرونة اإلنتاجية -مرونة رأس المال البشري -المرونة السوقية-

المرونة التنافسية) كما في دراسة (الجبوري )1022،والتي طبقت على شركات اتصاالت في
جمهورية العراق  ،وألن هذه األبعاد هي األنسب لتطبيقها في شركات الخدمات .

المتغیر التابع :تطبيق إدارة المعرفة

المتغیرات الدیموغرافیة :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة

الجنس ،العمر ،المسمى الوظیفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة

المرونة الستراتیجیة
.2

المرونة اإلنتاجیة

.1

مرونة رأس المال البشري

.1

المرونة السوقیة

.4

المرونة التنافسیة

تطبیق إدارة
المعرفة

شكل ( : )2متغیرات الدراسة

المصدر :جرد بواسطة الباحثة
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أهداف الدراسة :
 .2التعرف على واقع المرونة االستراتيجية في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة من
وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا والموظفين.
 .1التعرف على واقع إدارة المعرفة في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة
نظر القيادات اإلدارية العليا والموظفين.
 .3التعرف على تأثير المرونة االستراتيجية على تطبيق عمليات إدارة المعرفة في شركة
االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا والموظفين.

أهمیة الدراسة
تظهر أهمية هذه الدراسة كما يلي :

أولا :األهمیة العلمیة:

 .2تعتبر هذه الدراسة – على حد علم الباحثة -الدراسة االولى محليًا التي تتناول موضوع
المرونة االستراتيجية في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر القيادات
اإلدارية العليا والموظفين.
 .1تعتبر هذه الدراسة إضافة إلى األدب اإلداري فيما يتعلق بموضوع الدراسة المرونة
االستراتيجية وهو موضوع حديث التداول في العلوم اإلدارية.

ثانیا :األهمیة العملیة:

 .2تقديم توصيات حول واقع المرونة االستراتيجية في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع
غزة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا والموظفين  ،وكيفية االستفادة من هذه
التوصيات في زيادة مستوى المرونة االستراتيجية وأثرها البالغ في زيادة تطبيق عمليات
إدارة المعرفة.

ثالثا :المجتمع:

 .2رغبة الباحثة في تسليط الضوء على موضوع المرونة االستراتيجية وأهميته في رفع
مستوى تطبيق إدارة المعرفة في شركة االتصاالت الفلسطينية التي تسعى دوماً إلى تقديم

أفضل الخدمات وأحدثها للمستفيدين من خدماتها.
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رابعا :الهمیة للباحث:
 .2تنمية معلومات ومعارف الباحثة حول موضوع المرونة االستراتيجية وادارة المعرفة.
 .1حصول الباحثة على الدرجة العلمية (ماجستير إدارة األعمال).

مصطلحات الدراسة:

 .2المرونة الستراتیجیة:
قابلية المنظمة لتحديد التغيرات في البيئة الخارجية لغرض حشد الموارد باتجاهات جديدة واستجابات

سريعة لهذه المتغيرات (النعيمي:1020،ص.)22
وأبعادها في هذه الدراسة هي:

ا :.المرونة اإلنتاجیة:

قدرة المنظمة على تصنيع منتجاتها ،في معظم األسواق الرئيسية حول العالم ،وتقديمها بوقت قصير،
وبأسعار منافسة .ويتم قياسها من خالل تعديل المنتجات القائمة ،وتصنيع منتجات جديدة ،وتغيير

الطاقة

(.)Abbott & Banerji, 2003:p3

ب .مرونة رأس المال البشري:

قدرة المنظمة للعمل من خالل هياكل تنظيمية غير هرمية وااللتزام بثقافة تنظيمية مرنة من خالل

المشاركة في المعرفة وادارة التدريب الوظيفي الشامل واجراءات العمل غير التقليدية
(المعاضيدي:1022،ص.)21

ج .المرونة السوقیة:

قدرة المنظمة العاملة في السوق المحلي على إعادة تقييم جهودها من خالل فترة قصيرة من الوقت،

وذلك استجابة للمتغيرات البيئية ،ويتم قياسها من خالل الحصة السوقية ،وسرعة االستجابة لطلبات
العمالء ،والدخول إلى أسواق جديدة ،وتحديد السوق المناسب (.)Abbott & Banerji, 2003:p2
د .المرونة التنافسیة:

قدرة المنظمة على االستجابة للتغيرات اإلنتاجية ومزيج المنتج للتالؤم مع الحاالت الفريدة للزبون
واالستجابة لحاجات الزبون المتغيرة( ،البستنجي:1022،ص.)7

إدارة المعرفة:

منظومة األنشطة اإلدارية القائمة على احتواء وتجميع وصياغة كل ما يتعلق باألنشطة الحرجة

والمهمة بالمؤسسة بهدف رفع كفاءة األداء وضمان استم اررية تطور المنظمة في مواجهة

المتغيرات المحيطة بها (.(Delong, 2004:p6
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الفصل الثاني

اإلطــــــار النظــــري
المبحث األول :المرونة الستراتیجیة
المبحث الثاني :إدارة المعرفة
المبحث الثالث :شركة التصالت الفلسطینیة
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المبحث األول
المرونة الستراتیجیة
المقدمة:
إن من أبرز سمات العصر الحديث تلك التطورات الهائلة في المعارف اإلنسانية ،وما ترتب عليها
من عملية التغيير المستمرة في أساليب وطرق أداء األعمال ،لمواجهة الطموحات والتحديات

لألطراف ذات العالقة بأداء األعمال بأقصى درجات الجودة الشاملة ومعاييرها ،وصوالً لمخرجات

متميزة ،األمر الذي يستوجب ضرورة التحليل والتحسين المستمر ومراجعة الخطط االستراتيجية،

واعادة هندسة نظم األعمال القائمة ونماذجها ،إضافة لتنمية الموارد البشرية ،لمواجهة عمليات

التحسين والتكيف مع متطلباتها.

إن تصميم االستراتيجية واعتمادها في المنظمة يتم نتيجة القيام بالتخطيط االستراتيجي ،ولقد تزايد
في السنوات االخيرة استعمال مفهوم التخطيط االستراتيجي ضمن المفاهيم اإلدارية الحديثة التي

يجب أن تتبناها وتطبقها في عملها اإلداري إذا ما أرادت ان تحقق االهداف التي أنشئت من أجلها

وأن تضمن استمرارها وبقائها ،وه ذه الحاجة إلى التخطيط االستراتيجي في الوقت الحاضر تمليها
ظروف المنافسة القوية التي تواجهها المنظمة في السوق الداخلي والخارجي على حد

سواء(مساعدة :1023،ص.)78

ويعد التخطيط االستراتيجي مرحلة أساسية من مراحل العملية اإلدارية ،كونه يمثل أسلوبًا في

التفكير والمفا ضلة بين أساليب وطرق العمل ،الختيار أفضل البدائل مالئمة مع اإلمكانات المتاحة
من ناحية ،وطبيعة األهداف المرغوب تحقيقها من ناحية أخرى ،وذلك في عالم أصبح أصغر من

حجمه الجغرافي بسبب ثورة المعلومات واالتصاالت والتطور التكنولوجي والمعرفي أو ما يسمى

بظاهرة العولمة وعصر االنترنت ،إذ أن رياح التغيير بما تحمله من متغيرات متنوعة باتت تطال
كل أطرافه بال ريب( .الغزالي:1000 ،ص )21

مفهوم التخطیط الستراتیجي:
يعرف التخطيط االستراتيجي على أنه العملية التي يتم بواسطتها تصور وتخيل مستقبل المنظمة،
والتي يتم من خاللها تحديد رسالتها ووضع أهدافها واستراتيجياتها ،واتخاذ الق اررات الخاصة
بتطوير العمليات واإلجراءات التي تسعى إلى تحقيق هذا المستقبل ،ضمن برامج زمنية مستقبلية
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يتم تنفيذها ومتابعتها مع األخذ بعين االعتبار مجموعة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية

للمنظمة ومجموعة الفرص والتهديدات الخارجية التي تواجهها ،لالنتقال بالمنظمة من الوضع
الحالي إلى الوضع المستقبلي(أبو ريا:1022 ،ص)22

والتخطيط االستراتيجي عملية مستمرة لصنع ق اررات وتنظيم العمل في الوقت الحاضر بطريقة

منهجية مع معرفة كبيرة بمستقبل هذه الق اررات وتنظيم الجهود المطلوبة لتنفيذها بطريقة منهجية،
وقياس نتائج هذه الق اررات بالتوقعات عن طريق التغذية المرتدة المنهجية المنظمة ،ومن جهة

أخرى فالتخطيط االستراتيجي يتضمن مراجعة ظروف السوق ،وحاجات المستهلك والحالة التنافسية

والبيئة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية"(.الخطيب :1003 ،ص)13

ويعرف التخطيط االستراتيجي على أنه عملية تطوير رسالة المنظمة وأهدافها وخططها

االستراتيجية وسياساتها بهدف تحقيق انتقال منظم من موقف حالي إلى موقف مستقبلي مستهدف

(القطامين:1001 ،ص .)58

ويعرفه العارف ( :1003ص )5على أنه التبصر بالشكل المثالي للمنظمة في المستقبل وتحقيق
هذا الشكل".
ويقصد بالتخطيط االستراتيجي أنه تحديد مجموعة األنشطة أو األعمال التي من المتوقع أن تؤديها

الشركة ،مع األخذ بعين االعتبار مجموعة الفرص والتهديدات الخارجية التي تواجه المنظمات في

الوقت نفسه ،ويحتل التخطيط االستراتيجي موقعاً بار اًز في العملية اإلدارية ،فهو الذي يوضح
معالم الطريق ،ويحدد مسار العملية اإلدارية ،فاستراتيجية أي منظمة تصقل سياسة المنظمة

وتوظف جميع المجاالت لخلق استراتيجية ناجحة من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

(الهيتي :1003 ،ص)32

أهمیة التخطیط الستراتیجي:
يعد التخطيط االستراتيجي ضرورة ألنه يؤدي إلى الكفاءة في األداء ،وهذا ما أجمعت عليه معظم

المنظمات العالمية التي تستخدم التخطيط االستراتيجي ،وتناول كل من(العارف :1001 ،ص)12

و(مساعدة:1023،ص )51-58أهمية استخدام التخطيط االستراتيجي فيما يلي:
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 .2يزود التخطيط االستراتيجي منظمات األعمال بالفكر الرئيسي لها ،وهذا الفكر هو من أهم

العناصر داخل المنظمة لما له من أهمية في تكوين وتقييم كل من األهداف والخطط

والسياسات.

 .1يفيد التخطيط االستراتيجي في إعداد الكوادر للمستويات اإلدارية العليا وذلك من خالل
مشاركتهم وتدريبهم على التفكير في المشكالت التي يمكن مواجهتها عندما يتم ترقيهم إلى

مناصب إدارية عليا بالمنظمة.

 .3يفيد التخطيط االستراتيجي المديرين في وضع األولويات المالئمة للتعامل مع القضايا
الرئيسة المطروحة أمامهم.

 .2يعتبر التخطيط االستراتيجي من القنوات الهامة لالتصال بين العاملين في المنظمة للتغلب
على المشكالت التي يواجهونها ،وكذلك المشكالت التي تواجه منظمتهم.

 .8يساعد التخطيط االستراتيجي على تدريب المديرين كي يكونوا قادة أكفاء باإلضافة إلى
تنمية القدرات اإلدارية لديهم التي من شأنها إعطاؤهم قدرة أكبر في اإلدارة.

 .1يساعد التخطيط االستراتيجي على إتاحة الفرصة أمام العاملين في المنظمة من خالل
مشاركتهم بأفكارهم في عملية اتخاذ الق اررات األمر الذي يولد لديهم الشعور بالمشاركة
وتحقيق درجة من الرضى.

 .7يساعد التخطيط االستراتيجي المنظمة على وضع مقاييس دقيقة لرقابة األداء وتقييمه.

أهداف التخطیط الستراتیجي:
يهدف نظام التخطيط االستراتيجي إلى تحقيق العديد من األهداف وفقًا التجاهات المنظمة
وخصائص الموقف الذي تتم فيه عملية التخطيط ،وفيما يلي عرض ألهم األهداف التي يسعى

التخطيط االستراتيجي لتحقيقها (عوض :1000 ،ص.)5 – 7

 .2تهيئة المنظمة داخلياً بإجراء تعديالت في الهيكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد األنظمة
والقوى العاملة بالشكل الذي يزيد من قدرتها على العامل مع البيئة الخارجية بكفاءة وفعالية.

 .1اتخاذ ق اررات هامة ومؤثرة تعمل على زيادة حصة المنظمة في السوق وزيادة رضا
المتعاملين معها وتعظيم المكاسب ألصحاب المصلحة من وجودها سواء كانوا من

المساهمين أم كان المجتمع كله أو قطاع منه.

 .3تحديد األولويات واألهمية النسبية ،بحيث يتم وضع األهداف طويلة األجل واألهداف
السنوية والسياسات واجراء عمليات تخصيص الموارد باالسترشاد بهذه األولويات.
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 .2إيجاد المعاير الموضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة ،فاإلدارة التي تفشل في زيادة قيمة
المنظمة هي إدارة فاشلة مهما كان حجم ما تدعيه من إنجازات وتطوير داخل المنظمة.

 .8زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اتخاذ الق اررات والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصحيح االنحرافات
لوجود معايير تتمثل في األهداف االستراتيجية.

 .1التركيز على السوق والبيئة الخارجية باعتبار أن استغالل الفرص ومقاومة التهديدات هو
المعيار األساسي لنجاح المنظمات.

 .7تجميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،بحيث يمكن للمدير اكتشاف

ال من أن تكون ق اررات المدير هي رد
المشاكل مبك ًار وبالتالي يمكنه األخذ بزمام القيادة بد ً
فعل لق اررات واستراتيجيات المنافسين.

 .5تشجيع اشتراك العاملين من خالل العمل الجماعي مما يزيد من التزام العاملين في تحقيق

الخطط التي اشتركوا في مناقشتها ووافقوا عليها ويقلل من مقاومتهم للتغيير ويزيد من فهمهم

ألسس تقييم األداء ومنح الحوافز داخل المنظمة.

خصائص التخطیط الستراتیجي:
يتميز التخطيط االستراتيجي بعدة خصائص يجملها كل من مساعدة( )1023والكرخي ()1020
والسكارنة( )1002في الخصائص التالية:
 .2اآلثار الطويلة األجل :يهدف التخطيط االستراتيجي إلى إحداث تغيي ار جوهرية وهامة في
المنظمة وهذا ال يظهر في األجل القصير بل يحتاج إلى فترة طويلة االمد وتكاليف كبيرة

وجهود مهمة.

 .1المشاركة الواسعة :يتطلب التخطيط االستراتيجي مشاركة واسعة في وضعه ابتداء من
اإلدارة العليا ونزوال إلى العاملين والمستفيدين والجمهور وغيرهم.

 .3المرونة :يتميز التخطيط االستراتيجي بالمرونة لكي يستطيع مواجهة التغييرات المحتملة عند
التنفيذ.

 .2حشد الطاقات الكامنة والموارد :يسعى التخطيط االستراتيجي لحشد جميع طاقات المنظمة
الكامنة ومواردها المتاحة سواء الذاتية أو التي يمكن توفيرها من خارج المنظمة وتوجيهها
نحو تحقيق االهداف المرسومة.

 .8المستقبلية :ينظر التخطيط االستراتيجي إلى المستقبل فهو أسلوب مستقبلي بالرغم من انه
يعتمد مؤشرات الماضي ومعطيات الحاضر ألغراض معرفة واقع المنظمة إال انه ينطلق

من هنا ليرسم أهداف المستقبل.
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 .1ترتيب الخيارات واالولويات :من الخصائص المهمة للعمل االستراتيجي أنه يضع الخيارات
امام المنظمة التي تسلكها في خطتها التنفيذية ،وأنه يرتب البرامج التنفيذية وفق اولوياتها

وأهميتها.

والشكل التالي يوضح خصائص التخطيط االستراتيجي :

شكل رقم (  )1يوضح خصائص التخطيط االستراتيجي
المصدر( :الكرخي 1020،ص)81:

المرونة الستراتیجیة ومفهومها:
إن مفهوم المرونة االستراتيجية يشمل قدرة المنظمات على االستجابة السريعة للفرص والتغييرات
البيئية ،لذا البد للمنظمات أن تدرك المرونة االستراتيجية نتيجة ضرورتها لتحقيق ميزة تنافسية
جديدة ولعدة أسباب منها :أن المرونة االستراتيجية شرط لزيادة قدرة المنظمات على مواجهة

التغيرات البيئية الهامة والسريعة والتي تحدث تغي اًر سريعاً في األسواق بكفاءة وفعالية ،وتمكينها من
إدارة نشاطاتها في ظل هذه الظروف ،وأنه من الضروري اعتمادها إلدارة حالة التغيير المستمر

في سوق المنتجات العالية التقنية(زعتري:1023ص)12
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ويعتمد نجاح المنظمات في بيئة العمل المعاصرة في قدرتها على مجاراة ظروف السوق المتغيرة،

فرغم أن معظم المنظمات العالمية تتبنى ممارسات جديدة ،كالمكنة ،واعادة الهندسة ،وادارة الجودة

الشاملة ،والتسليم في الوقت المناسب للبقاء في إطار منافسة ،إال أن هذه الممارسات ال تكفي ،إذ

أنها تساهم في التحسين المستمر فقط ،وال تعمل على توليد ميزة تنافسية مستدامة ،حيث إن
االهتمام من المفترض أن يكون موجهاً نحو المرونة االستراتيجية ،ألنها تدعم تطوير استراتيجيات

مستقبلية ،فهي تمكن المنظمة من التكيف واالستجابة بسرعة للطبيعة المتغيرة في عوامل البيئة

الداخلية والخارجية( الشيخ يحيي:1020،ص.)11

والمرونة لغة تعني مرن يمرن مرانة ومرونة :وهو لين في صالبة .ومرنته :ألنته وصلبته ،ومرن
الشيء يمرن مروناً إذا استمر ،وهو لين في صالبة ،ومرنت يد فالن على العمل أي صلبت
واستمرت ،والمرانة :اللين ،والتمرين .والتمرين :التلين (ابن منظور ،ج)273 :3

وتتطلب المرونة أن يجد المديرون االتزان الصحيح والمناسب بين تخصيص الموارد الضرورية،
للمضي في تنفيذ قرار معين وتجنب استثمار أموال كبيرة في مشاريع محدودة الربح ( &Shimizn

. )Hitt, 2004: p44
تحقيق المرونة االستراتيجية يتوجب على المديرون تجاوز القصور الذاتي واإلدراكي وزيادة الوعي

التنظيمي بالمعرفة وكذلك القدرة على امتصاصها واستيعابها ( Antonio, & Jose- Maria,

.)2009: p561

والمرونة االستراتيجية هي القدرة على إدارة المخاطر االقتصادية والسياسية من خالل االستجابة

بشكل سريع وبطريقة مبادرة أو التفاعل بالنسبة للفرص وتهديدات السوق Grewal & Tansuhj,

.)2001: p72

ويعبر عن المرونة االستراتيجية بأنها قابلية المنظمة بتحديد التغيرات الرئيسة في البيئة الخارجة
وتوفير الموارد الالزمة للعمل الجديد ردًا على التغيرات والتصرف عندما يكون الوقت

مناسب(.)Bao, et, al, 2008: p14

أما  )2005( Mathyssens et atفيرى أن المرونة بأنها قدرة المنظمة على التغيير أو
االستجابة لمخاطر قليلة العوائد في الوقت ،والجهد ،والكلفة أو األداء.
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فيما يشير  )2004( Bhandari et alإلى أن سمة مميزة للمنظمة تظهر من خاللها قدرتها

على الربط بين عوامل بيئتها اإلدارية وبين بيئتها الخارجية ،وأن مفهوم المرونة االستراتيجية يشير
إلى قدرة المنظمات على تطوير منتجات جديدة ،ودخول أسواق جديدة وصناعات جديدة ،وليس

بمفهوم المرونة التقليدية الذي يركز على قدرة المنظمة على تعديل أحجام منتجاتها وفقاً لمتطلبات

السوق المتغير.

ويرى  )2004: p44( Kastsuhiko & Hittأن مفهوم المرونة االستراتيجية هو قابلية المنظمة
وقدرتها على تحديد التغيرات في البيئة الخارجية ،وسرعة االستجابة لها.

ووفق المدخل االستراتيجي فتعرف أنها قابلية المنظمة لتقديم تنوع واسع من المنتجات إلى زيادة

الزبائن ،وهي كذلك تقيس كيف أن المنظمة تسرع لتستطيع تحويل معالجتها من صنع خط

منتجات قديمة إلى إنتاج خط منتج جديد (السمان:1005 ،ص .)285

ووفق مدخل اإلدراك والتقييم والتصرف تعرف بأنها قدرة المنظمة بمهارة وتعمد على إدراك وتقييم

التصرف لتخفيف التهديدات واستغالل الفرص في بيئة تنافسية دينامية ( William, et, al,
.)2008

أهمیة المرونة الستراتیجیة:
فقد بين  )2004: p34 – 59( Yonggui & Hing-poأن المنظمات أدركت أهمية المرونة
االستراتيجية لقدرتها على تحقيق ميزة تنافسية جديدة ،ولعدة أسباب منها:
 .2إن المرونة االستراتيجية شرط لزيادة قدرة المنظمات على مواجهة التغيرات البيئية الهامة
والسريعة والتي تحدث سريعًا في األسواق بكفاءة وفاعلية ،وتمكينها من إدارة نشاطاتها في

ظل هذه الظروف ،وأنه من الضروري اعتمادها إلدارة حالة التغيير المستمر في سوق

المنتجات العالية التقنية في ظل عدم التأكد.

 .1تعزيز قابلية المنظمات وقدراتها لالستجابة لتغير حاجات ورغبات العمالء المتغيرة ،وللكشف
عن أية تفضيالت للعمالء ،واهتمامها بقدرات المنظمة التسويقية وذلك من خالل عملية

التفاعل بينها وبين عمالئها.

 .3مساهمتها في زيادة قدرة المنظمات على عرض منتجاتها في أسواق متعددة ،وزيادة قدرتها
على توليد قيمة حقيقة للعمالء ،وف ي جعل المنظمة سريعة االستجابة ألي تغير في طلبات
العمالء المتغيرة ،وهي مهمة لنمو منظمات األعمال وبقائها ،وتهتم بتوليد فرص المنظمة
28

لتحسين نوعية حياة طبقات المجتمع ،ومن بين العديد من خيارات النمو هناك ثالثة بدائل

أساسية :المناطق الجغرافية ،والمنتج ،الخدمة وتوسيع القيمة المضافة.

أبعاد المرونة الستراتیجیة:
لغرض تحديد أنواع المرونة االستراتيجية التي تمتلكها المنظمة فإن قياسها يتم من خالل أنواع
معينة من المرونة تعد بوصفها مقاييس تؤشر هذه المرونة فقد قدم كل من ( Abbott and

 )Banerji, 2003:p8ثالثة أنواع فرعية وهي:

 .2م رونة السوق :والتي تشير إلى قدرة الشركة على التعديل السريع لجهودها التسويقية في
بيئة دينامية.

 .1مرونة االنتاج :والتي تشير إلى قدرة الشركة على الصنع أو التقديم السريع للسلع
والخدمات المسعرة تنافسيًا في معظم األسواق الرئيسة في العالم.

 .3المرونة التنافسية :هي قدرة الشركة على التنافس في بيئة مضطربة وغير مستقرة.
فيما قدم  )2008( William, et alخمسة أنواع من المرونة للوصول المرونة االستراتيجية في

المنظمات:

 .2المرونة التفعيلية :وهي مرونة إنتاج المنظمة أو عمليات المنظمة.
 .1مرونة رأس المال البشري :قدرة المنظمة للعمل من خالل هياكل تنظيمية غير هرمية
وااللتزام بثقافة تنظيمية مرنة من خالل المشاركة في المعرفة وادارة التدريب الوظيفي

الشامل واجراءات العمل غير التقليدية.

 .3مرونة المعلومات :تتمثل في قدرة المنظمة للحصول على المعلومات المطلوبة من نظم

المعلومات والتي تنقسم المرونة ضمنها إلى مرونة اإلبالغ والمتمثلة في قدرة المنظمة
على استطالع ورؤية المعلومات ذات العالقة والمرونة التحليلية والتي تعني قدرة المنظمة

على استخالص واستخدام البيانات القديمة من أرشيفها لتحليل ودعم القرار.

 .2مرونة سلسلة التجهيز :هي قدرة المنظمة على الحذف واإلضافة وتبادل المعلومات مع
شركائها بسلسلة التجهيز الخارجيين بكفاءة.

 .8المرونة المالية :تتمثل في إمكانات المنظمة وقدراتها المالية على استيعاب كلفة تحقيق
المرونة االستراتيجية.
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وفقاً لـ  )2007: p130( Evsnsفإن المرونة االستراتيجية تتكون من عدد من المضامين التي
تنطوي على تطوير استراتيجيات تتناسب مع مواقع البيئة التي تعمل فيها من حيت التكيف والخفة
وقابلية التصحيح والتعديل والمرونة والتحوط والتنشيط والليونة وتحمل الصدمات والتراجع المرن

والتقن.

فكون المرونة االستراتيجية ذات أهمية كبيرة لنجاح منظمات األعمال لذلك من الطبيعي أن يكون

التركيز عليها من قبل اإلدارة العليا للمنظمات كبي ًار ،فقد أشار كل من ( & Lindgren

 )Bandhold,2003: p18إلى أن تحسين المرونة االستراتيجية للمنظمة يمكن أن تتحقق من
خالل التركيز على ثالثة أبعاد رئيسية ،وهي:

 .2التفكير :عادة ما يساهم في تعزيز قدرة المنظمة بإجراء التغيرات المطلوبة قبل غيرها من

المنظمات األخرى ،وأن التفكير يتطلب القيام بالتحليل البيئي ووضع البدائل
والسيناريوهات المحتملة لالستفادة من الفرص وتعزيز القدرات االستراتيجية للمنظمة.

 .1المهارة :لعب األدوار ،فإنه يتيح للمنظمة اإلمكانية باشتقاق رؤى واسعة وتفعيل روح
المبادرة والفعل من خالل التأكيد على االبتكار واإلبداع ،واذا كانت المنظمات المتميزة
في بعد التفكير تمتلك قدرة استكشاف المستقبل نظريًا فإن هذا البعد في لعب األدوار

يجسد قدرات عملية وتجريب للمنتجات والخدمات وبالتالي تشكيل وتكوين وبناء المستقبل

المرغوب.

 .3االستثمار :يمكن المنظمة من الحصول على تغذية أمامية وعكسية تدعم خيارتها
االستراتيجية وذلك من خالل وجود ثقافة تنظيمية قوية معززة بأطر رقابية صحيحة.
فيما حدد  )2005( De Toni & Tonchiaأربعة أبعاد تنافسية للمرونة االستراتيجية وهي:
 .2السرعة :القدرة على االستجابة السريعة لطلبات العمالء والسوق ،وادخال أفكار وتقنيات
جديدة بسرعة في المنتجات.

 .1االتساق :القدرة على إنتاج منتج معين يلبي توقعات العمالء بنجاح ،البصيرة :القدرة على
التنبؤ واالستجابة الحتياجات ورغبات العمالء الجديدة.

 .3الخفة :القدرة على التكيف الفوري للعديد من بيئات العمل المختلفة.

 .2اإلبداعية :القدرة على توليد أفكار جديدة لجمع العناصر الموجودة من أجل استحداث
مصادر جديدة ذات قيمة.
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وأكد  )2003( Lomash& Mishramأن المرونة االستراتيجية يمكن أن تقع في إطار أربعة

أنماط ،وفق بعدين رئيسين هما:

 .2التنوع :حيث أن التنوع يعطي للمنظمة إمكانية الفعل والمبادرة ضمن نطاق واسع في
مواجهة الضغوط البيئية ،فمثالً التنوع المرتبط بقدرة المنظمة في االستجابة لمختلفة حاجات

السوق من خالل تطوير خطوط إنتاج واسعة،

 .1السرعة :فتؤشر قدرة المنظمة وقابليتها في مواجهة حاجات التغيير في البيئة بالسرعة
الكبيرة والتي تعني أقل وقت يتطلبه فعل معين ،لذلك فالسرعة ترتبط بتكرار إعادة التصميم
بشكل سريع لنظم اإلنتاج استجابة لمتطلبات منتجات جديدة

وحدد  )2004( Bhandari et, alفي دراستهم لألبعاد الرئيسة للمرونة االستراتيجية في ظل
البيئة االقتصادية الحالية بثالثة أبعاد هي :المرونة في تقديم المنتج ،والمرونة في التكنولوجيا،
والمرونة في التعامل مع المنظمات األخرى ،ومع أن تنوع المنافسة وسرعتها يمثل بعدان مختلفان

إال أنهم أيضًا يتبادالن التأثير بينهما ،وهنا فإن إدارة المنظمة يفترض بها أن تأخذ بنظر االعتبار
طبيعة التداخل بين هذين ال بعدين لتتبنى مستوى معين من المرونة االستراتيجية يعطي المنظمة

أفضل أداء استراتيجي ممكن.
بينما أشار  )2005( De Toni & Tonicaإلى انه أبعاد المرونة االستراتيجية يمكن دراستها في
أربع فئات هي :نطاق الخيارات االستراتيجية ،وتنوع االعمال الجديدة ،وسرعة التباين في

االولويات المنافسة ،وسرعة التحرك من عمل إلى آخر.

مداخل تحقیق المرونة الستراتیجیة:
بالنظر إلى أهمية المرونة االستراتيجية فيرى المعاضيدي والطائي (:1022ص )213انه يمكن

تحقيق المرونة االستراتيجية من خالل :

 المناورات االستراتيجية (دفاعية وهجومية) لتحقيق المرونة ،حيث تركز على ما يعرف
(بالحدث المحفز) أي الحالة الطارئة غير المتوقعة ،وتكمن المناورات الهجومية بامتالك

زمام المبادرة واستغالل الفرص ،أما المناورات الدفاعية فتكون وقائية وتصحيحية (مثل

الضمان ضد الخسارة واصالح الضرر).
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 مرونة موارد المنظمة وقدرتها على استخدام تلك الموارد على نحو مرن بطرائق بديلة
لإلجراء والعمل عندما يكون ذلك ضروريًا والذي من شأنه أن يسمح للمنظمة أن يكون لديها
خيارات مرنة عندما تتعامل مع بيئات دينامية.

 تحقيق المرونة بامتالك القدرة من قبل صانعي القرار االستراتيجي للحصول على البيانات
في الزمن الحقيقي وتحليلها لتحديد واستغالل االتجاهات الناشئة.
وستتناول الباحثة في دراستها حول المرونة االستراتيجية ودورها في تطبيق إدارة المعرفة األبعاد

التالية:

 -2المرونة اإل نتاجیة:
تتمثل المرونة االنتاجية بقدرة المنظمة على تقديم منتجات جديدة ،و المرونة االنتاجية تمثل قدرة
المنظمة لتعديل منتجاتها في األسواق التي تتعامل بها بوقت قصير بأسعار تنافسية (الشيخ،

 :1020ص.)22

أما  )2010( Esturilho & Estorilioيذكران أن مرونة المنتج الجديد تمثل كمية وتنوع
المنتجات التي يمكن أن تقدمها خطوط االنتاج

وتمثل المرونة االنتاجية قدرة المنظمة على تقديم منتجات جديدة في مدة تخطيط قصيرة ولكي

تكون مرونة االنتاج فعالة يفترض أن يكون هناك قدرة على تقديم منتجات جديدة بتكلفة منخفضة،

وعمليات االنتاج ال تتأثر عندما يتم االنتقال إلى منتج جديد (.)Ginn, 2006: p421
ومرونة العمليات اإلنتاجية تعرف بعدد المنتجات التي لها خطط معالجة بديلة في التصنيع

لمعالجة العمليات من دون تأثيرات سلبية عندما تزداد التغيرات في البيئة يكون من الضروري أن

تصبح العمليات االنتاجية أكثر مرونة كون التقنيات المختلفة تفرض على المنظمات طلبات

مختلفة لذا يجب أن يقابلها استعمال العملية المالئمة (.)Mittenburg, 2003:p 55 – 56

وقد أشار  )2005( Schemmer & Tatikondaإلى أن المرونة اإلنتاجية تسهل دمج التقنيات
الجديدة والمعلومات المؤثرة التي تسهل استعمال أفضل األساليب التقنية تماشياً مع التغيرات فيها.

و في كثير من األحيان يكون من الضروري تصميم أحد العمليات االنتاجية التي يتم استحداثها أو
إعادة تصميم أحد العمليات المقدمة للخدمة الالزمة التي تضمن بقاء واستمرار التصميم الجديد
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للعملة اإل نتاجية للمنتج على وفق مستويات األداء الجديدة والمطلوب الحفاظ على تحقيقها (جاد،
 :1020ص.)217

 -1مرونة رأس المال البشري:
إن المنظمات الناجحة يج ب أن تفهم العالقة بين مخرجات األعمال والعاملين ،فالعاملين هم أكثر
الموجودات أهمية ومصد اًر للميزة التنافسية ،مقدرات العاملين في كل المستويات فيها خصائص
رئيسة ،فالشخص قادر على انجاز الدور أو الحالة المعطى له من قبل رئيسه والمنظمات يمكنها

أن تحسن عموماً بواسطة تحفيز العامل من أداء متوسط إلى متفوق من خالل الحوافز المقدمة
له ،وتقليل الرقابة وتعظيم المرونة وأكثر انتباه للعاملين في المنظمة.

ويرى الزهيري ( :1020ص )28أن رأس المال البشري بأنه مجموعة األفراد العاملين الذين
يمتلكون معارف ومهارات وقابليات نادرة وذات قيمة للمنظمة في زيادة ثرواتها المادية
واالقتصادية ،في حين يرى سلمان ( :1008ص )27أن رأس المال البشري هو جميع المعرفة
الموجودة في عقول عاملي المنظمة سواء من المبدعين أو من األشخاص العاديين فلكل منهم

مساحة من المعرفة تتناسب وامكانياته.
ويؤكد الساعدي ) :1022ص )152أن المنظمة تدعم ميزتها التنافسية من خالل دعم وتعزيز
وسائل التنفيذ التي من أهمها الموارد البشرية بعدها أحد الوسائل المهمة لتنفيذ االستراتيجية.

ويرى  ) 2003( Miltenburgإلى أن المرونة رأس المال البشري تشمل المرونة العددية والمرونة

الوظيفية ،إذ تشير المرونة العددية إلى قدرة العمل المختلفة.

وتمثل مرونة رأس المال البشري قيمة ثمينة كونها تكيف خواص المورد البشري مثل المعرفة،

المهارات ،سلوك ،أي بيان مرونة مهارات العامل وامكانياته لالستعماالت البديلة التي يمكن أن
تطبق ،وكذلك مدى إعادة ترتيب تلك المهارات ،ومدى امتالكهم سلوكيات واسعة تمكنهم من
التكيف على وفق حاالت معينة .فقد يمتلك العاملون مرونة في المهارات أي قد يكونون ماهرين
لكنهم يفتقرون إلى الحافز السلوكي للتغيير ،أو قد يكون لديهم حافز إلى حد كبير لكنهم يفتقرون

إلى المهارات الضرورية أو المعرفة للقيام بق اررات التغيير (.)Gibson & Doty,2005:p 3-4

ويؤكد  )2002( Odagiriأن مرونة رأس المال البشري تساعد في كسب المهارات في أغلب
الوظائف ،وما إلى ذلك من نتائج تعود على المنظمة ككل ،منها تسهيل مهمة اإلدارة على
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العاملين كونهم يتمتعون بمرونة ومهارات عالية وهم مستعدون نفسياً لتولي وظائف جديدة فمرونة

رأس المال البشري تعد أولوية في تقديم العمليات والمنتجات الجديدة ،ويمكن بيان تلك المرونة
عندما يكون بإمكان المنظمة أن تستخدم العاملين بشكل مؤقت أو التعديل في مقدار الوقت

اإلضافي ،ونقل العاملين إلى وظائف أو ورش عمل أو أقسام أو حتى منظمات أخرى ،فمثل هذه
المرونة ال تنجز ما لم يكن هناك عمال يمتلكون مهارات واسعة.
 -1المرونة السوقیة:
إن قدرة المنظمة العاملة في السوق على أعادة تقييم جهودها التسويقية خالل مدة قصيرة من
الوقت ،وذلك استجابة للمتغيرات البيئية (الشيخ. )22 :1020 ،
وأن ما يعبر عن قدرة المنظمة على تصنيع وتعديل منتجاتها على وفق طلبات الزبائن في األسواق
المختلفة التي تتعامل بها المنظمة يمثل المرونة السوقية ،إذ تكون االستجابة كبيرة عندما( :دارين،

 :1008ص)215

 يكون الزبائن في األسواق المختلفة التي تتعامل بها المنظمة حاجات مختلفة جداً ال تلبيها
التعديالت البسيطة.

 عندما تتطلب أنظمة الجودة تكيف المنتج.

 عندما تختلف طرق أمداد المنتجات النهائية للزبائن.
إذ أن االستجابة لمتطلبات السوق واهتمامات الزبائن ،مثل تقديم خدمات ما بعد البيع ،صيانة

المنتجات ،أو قد تكون قدرة المنتج على تلبية الرغبات النفسية للزبائن مصد ًار مهماً للمرونة

السوقية ،ويمكن بيان االستراتيجيات السوقية التي بإمكان المنظمة أن تتبعها للتنقل بين

االستراتيجيات ،إذ تساعد المنظمة في اختيار إحدى االستراتيجيات التي تالئمها ولتحقيق ميزة

تنافسية مستدامة ،يحتاج ذلك إلى تقييم دقيق لنقاط القوة والضعف التي تحددها المنظمة لنجاح

االستراتيجية المختارة.
 -2المرونة التنافسیة:
قدرة المنظمة على االستجابة للتغيرات اإلنتاجية ومزيج المنتج للتالؤم مع الحاالت الفريدة للزبون

واالستجابة لحاجات الزبون المتغيرة ،وسيتم قياسها من خالل من خالل التغيرات اإلنتاجية ،مزيج
المنتج ،واالستجابة لحاجات الزبون المتغيرة (البستنجي:1022،ص.)7
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المبحث الثاني
تطبیق إدارة المعرفة
المقدمة:
إن بروز ظاهرة إدارة المعرفة يعد من االتجاهات الفكرية المعاصرة لإلدارة ،إذ أنه يمثل التراكمات

المعرفية التي يستطيع من خاللها العاملون بالمنظمة المشاركة الواسعة في أنشطتهم منظمياً
ويقومون من خاللها بتحقيق اإلنجاز األفضل في إطار مشاركتهم الفعالة في استثمار أبعاد

المعرفة المتاحة لديهم ،إذ تسعى منظمات اليوم إلى مشاركة العاملين من خالل المعارف المتوفرة

وتطوير وتحسين مجاالتهم اإلنتاجية والتشغيلية بما يحقق لهم بلوغ االهداف المتوخاة

(حمود:1020،ص.)22

مفهوم المعرفة:
وردت للمعرفة العديد من المفاهيم في األدبيات المتخصصة منها ما يأتي:
عرفها  )2000( Vetscheva& Kosegiعلى أنها "حقيقة أو ظرف إلدراك شيء ما يتم اكتسابه
من خالل الخبرة أو االحتكاك".

أما  )2001( Maierفيرى أنها" كل التوقعات المدركة التي تنظم بشكل ذو معنى ويتم تجميعها
واحتواءها عبر الخبرة واالتصاالت المستخدمة من قبل الفرد أو وكيل المنظمة الستخدامها في

ترجمة المواقف وتوليد النتاجات والسلوك أو الحلول".

وينظر لها بأنها "كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعمالهم بإتقان أو التخاذ
ُ
ق اررات صائب"(الكبيسي :1001 ،ص. )25

أنواع المعرفة:
المعرفة عبارة عن وعاء يحتوي على أشكال وأنماط مختلفة ومتعددة من المعلومات والخبرات
والمهارات ،وال تقتصر المعرفة عند ذلك الحد ،إنما هي اإلحساس والشعور والسلوك النابع من
تطورات الحياة وتراكمية التجارب والخبرات وبالتالي ال يمكن اختزال أنواع وأنماط المعرفة في شكل
واحد فقط ،وقد قدمت تصنيفات عديدة من قبل الباحثين والمختصين في إدارة المعرفة ومجاالتها،
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ويعتبر التصنيف األقدم واألهم للمعرفة اإلنسانية هو ما قدمه ميشيل بوالني عام 2221م والذي

صنف المعرفة إلى معرفة ضمنية ومعرفة صريحة (نجم:1008 ،ص . )22
 -2المعرفة الضمنیة:

هي المعرفة غير المكتوبة والمخزنة في عقل األفراد والمستقرة في نفوسهم ،إنها المعرفة التي
يحفظها العقل وتحتويها الذاكرة اإلنسانية وتحاول في فترات متباعدة أن تستذكرها عبر آليات

التفكير المعروفة ،كما وأن المعرفة الضمنية غير المرمزة وغير المكتوبة هي أشبه ما تكون

بالمعرفة الصامتة المكتسبة والمسجلة في العقل(ياسين :1007 ،ص.)37
 -1المعرفة الصریحة:

يعرف المعرفة الصريحة بأنها المعرفة المكتوبة أو المرمزة التي تحتويها المراجع والكتب والوثائق

والمدونات والتقارير وأدوات التخزين الرقمية ،ولذلك فهي معرفة سهلة الوصف والتحديد ويمكن

بسهولة تحويلها من لغة إلى أخرى من شكل إلى أخر ،ويمكن بصفة مستمرة إعادة قراءتها
وانتاجها وبالتالي تخزينها واسترجاعها ومن أمثلة المعرفة الصريحة التقارير ،المالحظات
والمذكرات ،خطط العمل ،الرسومات والمخططات ،العالمات التجارية ،قوائم الزبائن(ياسين،

 :1007ص.)35

ال من المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة،
ويرى  )2009( Hislopبأن هناك خصائص تميز ك ً
فإن المعرفة الضمنية تميل ألن تكون معرفة مادية وذاتية تقوم على الخبرة والممارسة بينما المعرفة

الصريحة فإنها تميل ألن تكون معرفة ظاهرة ومجردة وموضوعية تقوم على العقل والتعلم ،يمكن
كتابتها وترميزها وتوثيقها بعكس المعرفة الضمنية ،ويتم خلق المعرفة الضمنية من قبل األفراد

ويصعب مشاركتها وتناولها ،وتتطلب مهارات ذهنية وادراكية مثل القدرة على إصدار األحكام
والقيام بأعمال حرفية وحسابات ذهنية وغيره.

مفهوم إدارة المعرفة:
المعرفة موجودات استراتيجية ومن أجل استثمار هذه الموجودات فأن نجاح المنظمة يعتمد بشكل
كبير على قابليتها على جم ع المعرفة وانتاجها والحفاظ عليها ونشرها ويصبح تطوير اإلجراءات

واأل عمال الروتينية لخلق المعلومات والمعرفة وتدفقها وتعلمها وحمايتها والمشاركة بها مثالية في
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المنظمة فأن ذلك يستلزم وجود إدارة مسؤولية عن ذلك يطلق عليها (إدارة المعرفة) ويرمز لها

اختصا ًار (.)Laudon & Laudon, 2007: p435( )KM

وبصدد مفهوم إدارة المعرفة فيقول  )2001( Marierلقد أجمع الباحثون على أنه من الصعب
التسليم بوجود مفهوم جامع شامل اإلدارة المعرفة ،وذلك لسببين:
 أولهما :أن ميدان إدارة المعرفة واسع جدًا.

 ثانيهما :التبدالت السريعة بالمجاالت التي تشملها.
وينظر لها  )2001( Kidwell, et alبأنها عملية تحويل المعلومات الموارد الفكرية إلى موارد
ذات قيمة من أجل تطوير قدرات األفراد والمنظمات ومساعدتها على اتخاذ الق اررات الفاعلة

لتحقيق أهدافها.

إدارة المعرفة هي العملية التي تقوم من خاللها المنظمة باستخدام ذكائها الجماعي لتحقيق أهدافها

االستراتيجية (.)Arora and Raosaheb, 2011: p239

وهي االدارة التي تهتم بتحديد المعلومات والمعارف الالزمة للمنشأة والحصول عليها من مصادرها
المختلفة وحفظها وتخزينها وتطويرها وزيادتها (الطاهر:1020،ص .)22

وتعتمد إدارة المعرفة الحرجة على قاعدة المعرفة والتي تهدف إلى إضافة قيمة للعمال ،وتتم من
خالل عمليات منتظمة تتمثل في تشخيص واكتساب وتوليد وتخزين وتطوير وتوزيع وتطبيق
المعرفة في الشركة( :العلي وآخرون:1002 ،ص.)17
وتشير إدارة المعرفة إلى الجهود المنهجية والمتعمدة التي تقوم بها القوى العاملة في المؤسسة
إلدارة المعرفة ،وهو ما يمكن تحقيقه من خالل مجموعة واسعة من الوسائل والتي تشمل وسائل
مباشرة من خالل استخدام أنواع معينة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وكذلك وسائل غير

مباشرة من خالل ادارة العمليات االجتماعية ،وهيكلة المنظمات بطرق معينة ،واستخدام ثقافة

معينة ،أو إدارة ممارسات األفراد (.)Hislop, 2009: p59

وهي عملية تعريف وتحليل موارد المعرفة المتوفرة والمطلوبة والعمليات المتعلقة بهذه الموارد

والتخطيط والسيطرة على األفعال الخاصة بتطوير الموارد والعمليات وبما يسهم في تحقيق أهداف
المنظمة (الصباغ :1005 ،ص.)1
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وتشير إدارة المعرفة إلى االستراتيجيات والتراكيب التي تعظم من الموارد الفكرية والمعلوماتية ،من

خالل قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجيا تتعلق بإيجاب وجمع ومشاركة واعادة تجميع واعادة
استخدام المعرفة بهداف إيجاد قيمة جديدة من خالل تحسين الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون في

عمل المعرفة لزيادة االبتكار واتخاذ القرار(عليان:1005 ،ص.)232

أهمیة ادارة المعرفة:
أجمل الزيادات (:1005ص )10والكبيسي (:1008ص )21أهمية إدارة المعرفة في النقاط
التالية:

 .2تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها
وتخفيض التكاليف وزيادة االيرادات ،وتعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي.

 .1تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة ،وتطويرها والمشاركة بها وتطبيقها
وتقييمها.

 .3تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق معرفة جيدة
والكشف المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجوات في توقعاتهم.

 .2توفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات ،عبر مساهمتها في تمكين
المنظمة من تبني المزيد من اإلبداعات المتمثلة في طرح سلع وخدمات جديدة.

 .8تسهم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز على المحتوى.

 .1تسهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغييرات البيئية غير المستقرة.
 .7تدعم الجهود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة.

أهداف إدارة المعرفة:
تهدف إدارة المعرفة إلى تحقيق النتائج المرجوة للمنظمة ويوضح عليان (:1021ص)271
األهداف التي يمكن تحقيقها من تطبيق إدارة المعرفة:
 .2تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات المطولة أو غير
الضرورية.

 .1تحسين خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة.
 .3تبني فكرة االبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفع األفكار بحرية.

 .2زيادة العائد المالي عن طريق تسويق المنتجات والخدمات بفعالية أكبر.
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 .8تفعيل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسين طرق إيصال الخدمات.
 .1تحسين صورة المؤسسة وتطير عالقاتها بمثيالتها.
 .7تكوين مصدر موحد للمعرفة.

بينما يشير  )2001( Holsapple & Singhإلى األهداف التالية إلدارة المعرفة:
 -2توليد المعرفة الالزمة لتحويل المعرفة وتحقيق عمليات التعلم.
 -1العمل على تجديد وتطوير المعرفة بشكل مستمر.

 -3السعي إلى إيجاد القيادة القادرة على بناء النظام المعرفي ويتولى عملية إدارة النشاطات
كافة ذات العالقة بإدارة المعرفة.

 -2حفظ المعرفة.

 -8تسهم المعرفة بتغيير السلوك تجحها األفضل.
 -1تعتبر ادارة المعرفة دليل العمل الجيد.
 -7تسهل عملية تقاسم المعرفة.

مداخل إدارة المعرفة:
تطرق عدد من الباحثين إلى جملة من المداخل لدراسة إدارة المعرفة أو تصميمها أو تنفيذها
ويمكن تمييز أربعة مداخل هي (عليان:1021،ص:)231-238
 .2المدخل القتصادي:
وينطلق من كون المعرفة موردًا محدودًا م موارد المنظمة يتعين االستفادة منه ،وأن المعرفة هي

القدرة على الفعل ،وأن تركيزها ينصب على الجوانب التطبيقية ويدور أساسًا حول كيف نعرف،

ومن ثم فإنه يجعل من إدارة المعرفة مرادفاً لرأس المال الفكري ،حيث ان رأس المال الفكري هو

النشاط المرتبط باستراتيجيات وتكتيكات إدارة رأس المال ،وبنفس السياق يشير إلى أننا ندخل
مجتمع المعرفة الذي لم يعد فيه الفرد هو المورد االقتصادي األساسي بل المعرفة هي التي يمكن

تحويلها إلى رأس مال يتكون من األصول غير الملموسة والتي ال تظهر في الميزانية والتي يمكن

أن تشمل مهارات العاملين والمعلومات وحقوق الملكية واالستخدام االبتكاري لألصول

(دروزة،1005،ص.)20:
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وقد اقترح  (1996( Roos, et alأنه يمكن تتبع رأس المال الفكري في اتجاهين األول:
االستراتيجي ويكون التركيز فيه على دراسة تكوين واستخدام المعرفة والعالقة بينهما وبين نجاح

المنظمة في تحقيق أهدافها ،وأما االتجاه الثاني فهو القياس ويركز على الحاجة إلى تطوير نظم

جديدة للمعلومات وقياس البيانات غير المالية جنباً إلى جنب مع البيانات المالية التقليدية أي أن

المدخل االقتصادي يقوم على التعامل مع المعرفة على نحو مشابه لألصول األخرى ويؤكد على

كيفية قياس عناصرها مفترضاً أنه يمكن التحكم فيها.
 .1المدخل الجتماعي:

ينطلق هذا المدخل من كون المعرفة حالة مستمرة أي أنها عملية التعلم في إطار اجتماعي ومن

ثم ينظر إلى إدارة المعرفة باعتبارها عملية تركز على تدقيق المعرفة ،حيث أشير إلى المعرفة

بأنها توليد المعرفة وتفسيرها ونشرها واستخدامها والحفاظ عليها وتطويرها ،ومن ثم فإن المدخل

يفترض تعريفاً واسعاً للمعرفة وينظر إليها من ناحية االرتباط بينهما وبين العمليات االجتماعية

داخل المنظمة والتأكيد على أن بناء المعرفة ليس محدوداً في مدخالت ولكنه يتضمن أيضاً البناء

االجتماعي للمعرفة وأ ن المعرفة التي يتم بنائها يتم تجسيدها بعد ذلك داخل المنظمة ليس فقط من

خالل برامج لتوضيحها ولكن أيضًا من خالل عملية تبادل اجتماعي ثم بعد ذلك نشرها بين

األطراف ذات العالقة بالمنظمة ).(Jennifer, 2000:p11

ويتشابه هذا المدخل إلى حد كبير مع مفهوم التعلم التنظيمي على أساس أن الهدف األساسي

للتعلم التنظيمي هو التطوير المستمر للمعرفة التنظيمية ،وأن الهدف األساسي إلدارة المعرفة
التنظيمية هو تكوين وتخزين المعرفة والتشارك فيها وتوزيعها بين ربوع المنظمة ،أي أن السمة

المشتركة للتعلم التنظيمي وادارة المعرفة هي التشارك في األفكار وتقاسمها وتطوير معرفة جديدة،
ال معرفية
وينتج عن التعلم التنظيمي إضافة إلى األصول المعرفية الحالية ،كما أنه يولد أصو ً
جديدة  ،أما إدارة المعرفة فإنها تهتم بتخزين وتوزيع األصول المعرفية الحالية والتشارك فيها ،كما

أنها تتولى تنظيم وتنسيق األصول المعرفية الجديدة ،وأن ثمة تفاعل متبادل بين التعلم التنظيمي
وادارة المعرفة ).(Ganesh, 2001: p68 – 75

 .1مدخل تكنولوجیا المعلومات:
ويقوم على دمج البرمجيات مع البنية األساسية من األجهزة المرتبطة بها ،لدعم إدارة المعرفة
والتعليم التنظيمي عن طريق حرية الوصول إلى المعرفة والتشارك فيها ويتم ذلك باستخدام وسائط

التكنولوجيا المتعددة :مثل البريد االلكتروني ونظم دعم القرار ومؤتمرات الفيديو والبرمجيات الحديثة
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للنظم المتقدمة لدعم القرار وتحسين العمل الجماعي بين المتخصصين المنتشرين جغرافياً .وكذلك
التكنولوجيا المعتمدة على الوعي الجماعي حيث تعرف هذه التقنية باسم الشبكات ،وتسمح
بالوصول إلى المعلومات ومصادر المعرفة بصرف النظر عن اعتبارات المكان والزمان مثل

الشبكة الدولية والشبيكة المحلية ).(Gomoloski, 1997:p6
 .4المدخل اإلداري:

ويرى  )2225( Mayoأنها عملية إيداع وتخزين المعرفة واالستفادة منها للقيام باألنشطة

التنظيمية على أساس المعرفة الموجودة أصال والعمل على تطويرها مستقبالً ،ومهما تعددت
مداخل إدارة المعرفة ،فيتبين أن الهدف األساسي لهذه المداخل هو السعي إلى تقديم حلول لإلدارة

من خالل استثمارات موارد المعرفة وبناء ذاكرة للمعرفة والتركيز على تبادل المعرفة والمشاركة

فيها من خالل مدخل منهجي منظم.

أبعاد إدارة المعرفة:
وتتمثل أبعاد إدارة المعرفة كما يراها (البيالوي وحسن:1007،ص )202على النحو التالي:
 -2البعد الدراكي:
حيث ينبغي أن نطور مجموعة من األبنية المتكاملة التي يمكن استخدامها لمناقشة المعرفة

التنظيمية ،وتتطلب القاعدة النظرية الفكرية إلدارة المعرفة مدخالً بيانياً متعدداً ،ومناقشة نظرية

لهذه المعرفة ،وفي الواقع فإننا ال نستطيع أن نتوقع أن كل فرد داخل التنظيم يصبح خبي ًار في

نظرية اإلدراك التنظيمي ،ومعالجة المعنى ،أو نظرية التنظيم ،ولذلك ال بد ان تتكيف النظرية

لتتالءم مع حاجات التنظيم.
 -1التغییر:

ويرتبط التغيير بشكل قوي باالستقرار والثبات ،ولذلك يجب أن تخاطب إدارة المعرفة ما يحيط
بالمؤسسات ،فالتغير نفسه يحدث عندما تتغير المعرفة ،وقبل أن تتغير المعرفة الجديدة ،ويجب

فهم وتقبل هذه المعرفة ،ويحتاج هيكل إدارة المعرفة إلى شمول المفاهيم المتعلقة بإدارة التغيير.

وألن التغيير غالباً ما يؤدي إلى ظهور المقاومة ،فإن هذه المقاومة هي مشكلة إلدارة المعرفة التي
تنتج عن مشكالت الفهم والتوافق ،ولكنها تنبع أيضاً من مشكالت ترتبط بإدارة األداء .ومعنى ذلك
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أننا في أمس الحا جة إلى إعادة ثورة في األولويات داخل التنظيم إذا ما أردنا إدارة المعرفة
وممارساتها ،ويتطلب ذلك وضع رؤية خاصة تتضمن بعض جوانب إدارة المعرفة ،وثمة مشكلة

مشابهة توجد أيضًا للتطوير واإلبداع اإلداري.

وللتغلب على هذه المشكلة ،ربما تضع المنظمة رؤية استراتيجية من خاللها يتم اختيار برامج إدارة

المعرفة ،وفي نفس الوقت يجب وجود بعض العمليات إلعادة تقييم األولويات من وقت آلخر،
وفي برامج إدارة المعرفة ،فمن األفضل أن تبتكر مجموعة من برامج التطبيق إلدارة المعرفة،

وتطور نظم إدارة المعرفة التنظيمية وضمن هذه البرامج يتم تناول التغيير على حدة.

وعندما تحتاج المنظمات للتغيير ،فإن الوقت يمثل العنصر الحاسم في هذا الشأن ،ولذلك فإدارة

المعرفة أيضاً تدور حول الوقت والذي يمثل المستوى الصغير والكبير ،فلكي يتم تحسين

الممارسات واألولويات التنظيمية ،ينبغي توفير الوقت الالزم لذلك ،فإذا ما ازداد العبء على
المنظمة في األنشطة واالجراءات الحالية ،فإنه ال جدوى من إدارة االهتمامات أو التركيز على

إدارة المعرفة.

 -1قیاس المعرفة:
يعد القياس ميكانيزمًا هامًا للتكامل داخل التنظيمات التي توجه األنشطة اإلدارية داخل المجال
المفتوح للتداخالت المحتملة ويحدد كل نظام للقياس وجهة نظر مختلفة ،ولذلك فإن تصميم نظام

القياس يعتبر أحد األهداف الرئيسية للتنظيم ،وكذلك يمكننا القياس لفهم ومعرفة ما إذا كنا نسير

على الدرب الصحيح نحو تحقيق األهداف المرجوة أو ال.
 -4الهیكل التنظیمي الرسمي وغیر الرسمي:
ينبغي أن ننظر إلى التنظيمات على أنها عمليات معرفية ،ومناقشة طرق تطبيقها لهياكل االتصال
الرسمي وغير الرسمي التي تحسن من عملية معالجة المعرفة ،ويتضمن ذلك تحديد األدوار
والمسئوليات الجديدة التي تتطلب اإلدارة الفعالة للمعرفة ،وتشمل هذه األدوار على سبيل المثال
ممتلكي المعرفة ،وناشري المعرفة ،ومنسقي المجتمع ،وفي كثير من الحاالت توجد هذه األدوار
في التنظيمات المختلفة ولكنها غير مؤسسة أو مدعمة ،أما اآلن فيتم إنجاز قدر كبير من عمل

إدارة المعرفة ببساطة ألن األفراد العاملين في التنظيمات يفهمون أنه من المفيد فعل ذلك ،وغالبًا
ما يكون العمل غير مرئي وبدالً من تشجيع إدارتها فإن التنظيمات تجعلها أم ًار غاية في

الصعوبة.
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 -5محتوى المعرفة:
فإذا ما نظرنا إلى المعرفة على أنها منتج في ذاته ،فإن المنتج النهائي يمكن تصفيته بطرق

متعددة ،ولكي يتم إدارة منتجات عملية المعرفة ،فإننا نحتاج إلى فهم التراث الفكري للتنظيم وقد
يترطب المحتوى بمهارات األفراد العاملين ،وفي حالة إدارة المحتوى ،يتم استخدام نظمك إدارة
المهارات والخرائط المعرفية ونماذج ما وراء المعرفة ،وعلى سبيل المثال تصنيف المبادئ

المستخدمة بواسطة محترفي الخدمات المعلوماتية.
 -6األدوات:

وتضمن طرق ومناهج إدارة المعرفة وتمثيلها ،وأيضاً البنية التحتية التي تجعل إدارة المعرفة
متاحة ،وتتضمن هذه اللبنية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يتم استخدامها لتدعيم

العمليات المعرفية التنظيمية وادارتها ،على سبيل المثال ،وربما يتم تدعيم إدارة المعرفة عن طريق

التعاون ،واألدوات وتقييم اإلدارة ،ودعم الذاكرة التنظيمية ،ونظم دعم اإلبداع ،وأدوات استرجاع
المعلومات وأدوات معالجة البيانات.

عملیات إدارة المعرفة:
أكثر عمليات إدارة المعرفة إشارة عند الباحثين هي (تشخيص المعرفة ثم توليدها واكتسابها ثم

تخزينها ثم توزيعها وأخي ًار تطبيقها) وهي التي سيتم تناولها في هذه الدراسة:
 -2تشخیص المعرفة:

إن تعريف المعرفة الحرجة داخله المنظمة عن الزبائن والسوق او المنتج تعتبر الخطوة األولى

إلدارة المعرفة ،ثم يتم بعدها البحث عن مكان وجودها ،أهي موجودة في رؤوس العاملين أم في

النظم أم في اإلجراءات؟ وأنه ال يمكن اعتبارها مجال قضية تكنولوجيا ،وأنه لتحقيق الهدف الثاني
إلدارة المعرفة وهو ابتكار المعرفة ال بد من الفهم والمقارنة بين موجودات المعرفة الحالية في

المنظمة وموجودات المعرفة المطلوبة للمنظمة ،ويمثل هذا الفرق حجم الجهود التي تحتاجها

المنظمة لالستمرار في عملية ابتكار معرفة جديدة ،وان خريطة المعرفة تستخدم في تشخيص
المعرفة في المنظمة ،ومن جانب آخر فإنه في المرحلة األولى لوضع غطاء عام للقيمة المضافة

إلدارة المعرفة فإنه يتم توضيح القيمة ذات العالقة من حيث تعريفها وتقييمها وتنقيتها ،ثم اختيار

مصادر المعرفة التي تزود عناص ر القيمة المحددة بالمعرفة المطلوبة ،وبعدها يتم اكتساب المعرفة
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وتنظيمها وتمكين العاملين من استخدامها ونقلها .وأن البناء الهيكلي إلدارة المعرفة يوضح قدرات

ومصادر الشركة في المعرفة وأنه يتكون من مخازن المعرفة ومصافي تكريرها واالدوار التنظيمية

وتكنولوجيا المعلومات (عليان:1021،ص.)120
 -1تولید واكتساب المعرفة:

توليد المعرفة يعني إبداع المعرفة عند عدد من الكتاب ،ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق العمل

وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في

تعريف المشكالت وايجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة ،كما تزود الشركة بالقدرة

على التفوق في االنجاز وتحقيق مكانة سوقية عالية في مساحات مختلفة مثل ممارسة

االستراتيجية وبدء خطوط عمل جديدة والتسريع في حل المشكالت ونقل الممارسات الفضلى

وتطوير مهارات المهنيين ومساعدة اإلدارة في توظيف المواهب واالحتفاظ بها ،وهذا يعزز ضرورة

فهم أن المعرفة واالبتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين :فالمعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار عندما

يعود يصبح مصد اًر لمعرفة جديدة (العلي:1001،ص.)11

وال يجب أ ن تقتصر عملية توليد المعرفة على إدارات البحث والتطوير بل يجب ان تمتد عملية

تول يد واكتساب المعرفة إلى كافة مكونات منظومة العمل من األفراد في المؤسسة ،ومن ذلك

مشاركة فريق العمل واالعتماد على مصادر المعارف المتعددة لتوليد رأس مال فكرة جديد في

قضايا وممارسات جديدة تساهم ايجاد الحلول لمشاكل العمل بصورة ابتكارية مستمرة

(داسي:1007،ص.)83

 -1تخزین المعرفة (الحتفاظ بها):
وتتعلق عملية تخزين المعرفة بعمليات االحتفاظ ( )Keepingواإلدامة()Maintenance

والترميز()Codify

وامكانية

الوصول()Accessibility

والسرية

()Security

والرسمية( )Formalityوالحماية ( )Protectionواالسترجاع( ،)Retervalإذ إن عملية تخزين
المعرفة تسمح بتمثيل المعرفة وترميزها ووضعها بأشكال مختلفة يمكن الوصول إليها ورفعها ونقلها

وتسمح بظهور نتائج الموجود المعرفي ،لكي تتاح لآلخرين ضمن المنظمة وخارجها( & Perez

 ،) pablos,2003:86وتعمد المنظمات إلى تخزين المعرفة القديمة والجديدة سواء بطريقة الورق

القديمة ،أو بالطرق واالساليب التكنولوجية الحديثة ليتسنى للمنظمات االستفادة من المعرفة
واسترجاعها في الوقت المناسب ،أي أن العملية هي عملية االحتفاظ والبحث والوصول
واالسترجاع والمكان (الكبيسي:1001،ص. )73
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 -4توزیع المعرفة:
تشمل عملية توزيع المعرفة كافة عمليات النشر والتوزيع ( )Distributionوالمشاركة()Sharing

والنقل( ،)Transferوالتدفق( ،)Flowوالتحريك( ،)Movingوتستمد هذه العملية أهميتها من
ضرورة ضمان وصول المعرفة للمستفيدين منها وال يعني استخدامها من قبل كل العاملين ويتوقف
وصولها على مدى وجود قنوات ووسائل لتوزيع المعرفة وتبادلها على المستويين الفردي والجماعي
في المنظمة،

ويمكن للقائمين على إدارة المعرفة في المنظمات توزيع المعرفة ونشرها بين

العاملين من خالل بعض االجراءات كإنشاء حلقات معرفة( )Knowledge Circlesإلنتاج
وتبادل المعرفة بين العاملين وعلى مختلف المستويات التنظيمية ويجب أن يتصف عملها
باالستم اررية ويكون منتظمة وبشكل دوري ويتم تشكيلها من قبل إدارة المعرفة أو فرق المعرفة

بالمنظمة ،وأيضًا يتم توزيع المعرفة باستخدام وسائل التقنية الحديثة لنقل المعلومات وتبادلها مثل

االنترنت والبريد االلكتروني ورسائل الجوال وغيرها من الوسائل التكنولوجية ،ويجب تنظيم مراكز
الوثائق الورقية وتصنيفها وفهرستها وتسهيل الوصول إلى الوثائق التي بداخلها( عطا اهلل:1022،

.)66-67

 -5تطبیق المعرفة:
احدا
يرى  )1000( Pfeffer & Suttonأن الشركات الناجحة في تحويل المعرفة إلى فعل تعمل و ً
أو أكثر من األشياء التالية :إما أن تشجع األفراد ممن لديهم فهم وقدرة على تطوير العمليات لكي
يعملونها بأنفسهم ،أو تتبنى ثقافة تركز على القيم أو تعيد تشكيل اعتراضات العاملين إلى تحديات

أيضا أن المعرفة تأتي من
للتغلب عليها أو تستخدم لغة توجه الفعل في تنفيذ الق اررات ،أوضحا ً
العمل وكيفية تعليمها لآلخرين حيث تتطلب المعرفة التعلم والشرح ،والتعلم يأتي عن طريق

التجريب والتطبيق مما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها ،وعلى ضوء ذلك فانه يجب أن يؤخذ

تطبيق المعرفة في المقام األول ،وأنه ال يوجد عمل بدون أخطاء وما على الشركة إال أن تستوعب

ذلك ،وتطبق مفهوم التسامح كثقافة تنظيمية ذلك ألن الوحيد الذي ال يخطئ هو من ال يعمل،

وبذلك فإنها تستوجب االحترام واإلعجاب وليس الخوف

كما وتمثل هذه المرحلة جوهر عملية إدارة المعرفة ،وتطبيق المعرفة يتطلب تنظيم المعرفة من

خالل التصنيف والفهرسة والتبويب األمثل للمعرفة ،وكذلك استرجاع المعرفة من خالل إتاحة

وبناء على التطبيق يصبح
المجال أمام األفراد من الوصول للمعرفة بسهولة وبالسرعة المناسبة،
ً
تقاء (عبد الوهاب.)2005 ،
القرار أكثر دقة ،واألداء أكثر ًا
تميز وار ً
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ويشير الرقب ( )1022إلى أن تطبيق المعرفة يعبر عن تحويل المعرفة إلى عمليات تنفيذية،

ويجب توجيه المساهمة المعرفية مباشرة نحو تحسين األداء المنظمي في حاالت صنع القرار

واألداء الوظيفي إذ أنه من الطبيعي أن تكون عملية تطبيق المعرفة مستندة إلى المعرفة المتاحة

وتطبق المعرفة من خالل نوعين من العمليات هما :العمليات الموجهة (المباشرة) وتعني العملية

التي يقوم بها األفراد بمعالجة المعرفة مباشرة نحو الفعل األخر من دون االنتقال أو تحويل المعرفة
إلى ذلك الشخص الذي وجهت إليه المعرفة ،المعرفة الروتينية تعني االنتفاع من المعرفة التي

يمكن الحصول عليها من التعليمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرين نحو السلوك

المستقبلي .

متطلبات بناء نظام إلدارة المعرفة :
لبناء نظام إلدارة المعرفة في المنظمات يجب أن تتوفر المقومات والمتطلبات األساسية لذلك كما

يلي (الملكاوي:1007،ص:)58

 -2توفير البنية التحتية الالزمة والمتمثلة بالتقنية (التكنولوجيا) الالزمة والتي قوامها الحاسوب
والبرمجيات الخاصة بذلك.

 -1توفير الموارد البشرية الالزمة :حيث تعتبر من أهم مقومات وأدوات إدارة المعرفة وعليها
يتوقف نجاح إدارة المعرفة في تحقيق أهدافها ،وهم يعرفون بأفراد المعرفة التي تقع على

عاتقهم مسؤولية القيام بالنشاطات الالزمة لتوليد المعرفة وحفظها وتوزيعها.

 -3الهيكل التنظيمي :إذ يعد من المتطلبات األساسية لنجاح أي عمل بما يحتويه من مفردات
قد تقيد الحرية بالعمل واطالق اإلبداعات الكامنة لدى الموظفين ،لذا البد من هيكل
تنظيمي يتصف بالمرونة ليستطيع أفراد المعرفة من إطالق إبداعاتهم والعمل بحرية

الكتشاف وتوليد المعرفة.

 -2العامل الثقافي :حيث يعتبر مهماً في إدارة المعرفة عن طريق خلق ثقافة إيجابية داعمة
للمعرفة وانتاج وتقاسم المعرفة وتأسيس المجتمع على أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات

الشخصية وبناء شبكات فاعلة في العالقات بين األفراد وتأسيس ثقافة مجتمعية وتنظيمية

داعمة للمعرفة.
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مشكالت تطبیق إدارة المعرفة:
عند تطبيق منهج إدارة المعرفة فإن هناك مشكالت كثيرة ( )Thierauf,2003:p106قد تبرز

منها:

 .2قد يعمل منفذو نظام إدارة المعرفة في عزلة عن اإلدارة العليا للمنظمة ،وهذا يؤدي إلى
بناء وتطوير قدرات وامكانات تتالءم مع معتقداتهم الشخصية وقناعاتهم باألنشطة
والممارسات التشغيلية والوظيفية األفضل ،وليس تلك التي تفضلها المنظمة ،وهنا تبرز

ضرورة وأهمية التنسيق مع اإلدارة العليا عند بناء وتطوير نظام إدارة المعرفة للمنظمة.

 .1قد يجري ترويج نظام إدارة المعرفة بصورة غير واقعية ،وبقدرات وامكانات غير واقعية،
وهذا قد ينعكس في صورة فشل واحباطات متكررة وعمليات تصفية أو حذف لبعض
خطوط المنتجات أو بعض المنتجات.

وأيضاً من األسباب التي تؤدي إلى فشل تطبيق إدارة المعرفة ،والتي يجب انتباه المنظمات إليها
هي كالتالي (نجم:1008،ص:(52

 .2أن الكثير من المنظمات تهتم بالناحية التكنولوجية في ادارة المعرفة دون تحديد مسبق
ودقيق لما يالئم المنظمة في احتياجاتها وأهدافها.

 .1عدم وجود دعم حقيقي وفعال إلدارة المعرفة من قبل اإلدارة العليا.

 .3عدم تقديم الدعم المادي والمعنوي للعاملين في إدارة المعرفة والعقول المتميزة بالمنظمة.
 .2اعتقاد اإلدارة العليا الخاطئ بأنه يمكن أن تطبق إدارة المعرفة دونت الحاجة إلى مشاركة
العاملين لديها بما يملكونه من معرفة وخبرة.

استراتیجیة المعرفة :
يعتبر )1999( Zackأ ن المنظمات التي تسعى إلى مواكبة التطورات المختلفة والتكيف مع
المتغيرات البيئية تس عى دائما إلى إدخال التحديث واالستفادة من التكنولوجيا بشتى المجاالت ال

سيما المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالنظمة المعلوماتية التي تعزز مفهوم منظمات المعرفة أي

المنظمات التي تستخدم المعرفة والمعلومات كأداة لتحقيق أهداف ورسالة المنظمة وتعزيز القدرات

واإلمك انيات المادية والمعنوية ،وبناء استراتيجيات تدعم إدارة المعرفة وتعمل على تطبيق كافة
أساليب اإلدارة المعرفية والمعلوماتية فيها.
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واستراتيجية المعرفة هي جميع اآلليات والنشاطات التي يتم من خاللها ربط عمليات إدارة المعرفة

وادواتها ،والجوانب التكنولوجية في التنظيم وكذلك النماذج التنظيمية مع استراتيجيات المنظمة
المختلفة والتي تشكل بمجموعها نظام متكامل يهدف إلى دعم نقاط القوة في التنظيم وعالج نقاط

الضعف واستغالل الفرص وتجنب التهديديات باستخدام تحليل( )SWOTلمعرفة الفجوة المعرفية
للمنظمة ،وأهم العوامل التي تؤثر على إدارة المعرفة والمعلومات في المنظمة هي استراتيجية

المنظمة نفسها ويتضح ذلك من خالل الشكل التالي:

ما ینبغي أن تفعله المنظمة

ما ینبغي أن تعرفه
المنظمة

ما تستطیع عمله المنظمة

ما تعرفه المنظمة

شكل رقم ( )1یوضح استراتیجیة المنظمة وعالقتها بإدارة المعرفة

المصدر :حمود:1020،ص81-82
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المبحث الثالث
شركة التصالت الفلسطینیة
المقدمة:
باشرت االتصاالت الفلسطينية أعمالها عام  2227كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم خدمات

االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت في فلسطين ،وذلك من خالل إنشاء وتطوير البنية
التحتية الالزمة للتشغيل والقادرة على تقديم أفضل الخدمات وأحدثها للمشتركين ،وقيادة قطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين .تضم مجموعة االتصاالت الفلسطينية الشركات
التالية:http://www.paltelgroup.ps

 .2شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) التي تقدم خدمات الخط الثابت وخدمات النفاذ
لإلنترنت وغيرها من الخدمات المضافة
 .1شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال) أول مشغل للهواتف الخلوية في فلسطين
 .3شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي (حضارة) أكبر مزود لخدمات اإلنترنت في فلسطين
 .2شركة ريتش لخدمات االتصاالت (ريتش) وهي أول مركز اتصال متخصص في فلسطين
 .8شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية متعددة الوسائط (بالميديا) الذراع اإلعالمي لمجموعة
االتصاالت.
 .1شركة حلول لتقنية المعلومات (حلول) وهي ذراع المجموعة في مجال تقنية المعلومات .
وعلى الصعيد الخارجي ،تمتلك مجموعة االتصاالت الفلسطينية  %18.3من أسهم شركة فيتل
)(VTelالمسجلة في مركز دبي المالي العالمي (Dubai International Financial
)Centreالذي يعتبر من أرفع المراكز المالية شأناً في المنطقة ،حيث يعتبر تسجيل شركة فيتل
القابضة أم اًر مهماً لنمو الشركة وتحقيق أهدافها وتنفيذ خطة عملها.
وتساهم مجموعة االتصاالت الفلسطينية بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني ،فيما
يمثل سهم بالتل حوالي  31.59%من إجمالي القيمة السوقية لبورصة فلسطين كما في نهاية

أيلول من العام .1022
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وقد نمت عائدات الشركة بشكل متزايد على مدار السنوات السابقة ،وهذا بدوره وفر للمجموعة

استق ار ًار ماليًا مكنها من ضخ المزيد من االستثمارات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
إضافة لذلك ،تعتبر مجموعة االتصاالت األولى من حيث القدرة التوظيفية في القطاع الخاص

الفلسطيني.

وتسعى مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتحقيق أهدافها لعام  1022من خالل االستمرار في
تركيز أعمالها في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وكذلك االستثمار في تطوير بنيتها

التحتية ،واستقدام أحدث التقنيات الالزمة لتوفير الخدمات الحديثة سواء في الخط الثابت أو

الخلوي أو خدمات اإلنترنت .كما تعمل المجموعة على تطوير خدمات القيمة المضافة المقدمة مع
منتجاتها الرئيسة وذلك من أجل تحقيق االستجابة لجميع فئات المشتركين في مختلف الخدمات.

وتحافظ المجموعة أيضًا من خالل شركاتها على تقديم العروض المميزة والمفضلة للمشتركين بما
يتناسب مع طبيعة اشتراكهم بهدف الحفاظ على المشتركين الحاليين وتعزيز والئهم من جهة،

واستقطاب المشتركين الجدد واالستجابة لطلباتهم من جهة أخرى.

وتساهم المجموعة في تعزيز قطاع أنظمة المعلومات واغنائه بتجارب وخبرات بمستويات عالمية
للحفاظ على رياديتها في هذا القطاع وتنميته .كذلك ،تلتزم مجموعة االتصاالت ببناء مستقبل

التكنولوجيا في فلسطين سعياً منها لتكون فلسطين من أهم الدول على الخارطة الرقمية العالمية.
وتعمل المجموعة على رفع مستويات األداء التقنية ،وتطوير خدمات النطاق العريض ،وتوفير

أحدث التطبيقات ،مع الحفاظ على أعلى مستويات األمان والخصوصية .وبنفس الوتيرة ،تواصل
المجموعة عطاءها والتزامها نحو القطاع العام والمجتمع المحلي من خالل ريادة مبادرات تنموية
واستكمالها لبرامج تطوير مستدامة تنهض بالبيئة التكنولوجية وتنشر ثقافة الحاسوب واإلنترنت،
إلى جانب تمكين الفئات المهمشة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية عن طريق رفدهم بالوسائل التي

تمكنهم من العيش بكرامة واستقاللية وتوفير الموارد الالزمة للحياة الكريمة .وقد كان للنشاط

السيما في ظل احتدام
تأثير إيجابي على النتائج المالية والمؤشرات التشغيليةّ ،
التجاري والمجتمعي ٌ
المنافسة خصوصًا في قطاعي االتصاالت الخلوية والخدمات الرقمية .وقد ارتفعت قاعدة

المشتركين لشركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية إلى  3.17مليون مشترك في عام نهاية الربع

الثالث من العام  1022مقارنة بنهاية عام  ،1023محققة نمواً بنسبة .%0.2

37

فلسفة مجموعة التصالت:
ترى مجموعة االتصاالت الفلسطينية أن التطور الحاصل في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات في العالم قد أزال الحواجز الجغرافية بين مزودي خدمات االتصاالت والمشتركين ،فلم

يعد من الضروري أن يتواجد المزودون ضمن الحدود الجغرافية ،كما أصبحت المنافسة حرة وبال
حدود .وفي ظل التطورات المتسارعة للتكنولوجيا الحديثة ،فقد عكفت مجموعة االتصاالت على

أداء مهامها وتزويد خدماتها للمشتركين الفلسطينيين في الوطن والشتات على السواء ،من أجل

ربط فلسطين مع العالم .
رؤیة مجموعة التصالت

 كوننا شركة االتصاالت الرائدة في السوق الفلسطيني ،فإننا نتعهّد بأن نبقى الخيار األول

لمشتركينا في خدمات االتصاالت ،وذلك عبر التزامنا بقيمنا وبمبادئنا ،وباتباع المعايير

العليا في الممارسات اإلدارية والعناية بالزبائن ،وبتوفير أفضل خدمات االتصاالت في
ُ
فلسطين ،حتى نحافظ على موقعنا كشركة اتصاالت رائدة في المنطقة.

مهمة مجموعة التصالت
 مواصلة بناء فلسطين الرقمية ،المتصلة والمتواصلة مع العالم ،من أجل اإلسهام في تعزيز
وملهمة في مجتمعنا الفلسطيني.
بيئة مبدعة ُ
التحدیات التي تواجه مجموعة التصالت
 الحصول على الترددات اإلضافية الالزمة للتوسع في تقديم الخدمات والحفاظ على جودتها.
 حصول شركة جوال على تكنولوجيا الجيل الثالث ( )G3والرابع ( )G2لتتمكن جوال من
تقديم أحدث الخدمات وصد المنافسة غير الشرعية من قبل الشركات اإلسرائيلية.
 اإلعاقات اإلسرائيلية المتكررة إلدخال المعدات واألجهزة إلى فلسطين وخصوصا إلى قطاع
غزة.
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الحلول المتوفرة لدى مجموعة التصالت
 خلق حلول إبداعية لتعويض النقص في الترددات من خالل استقطاب الكفاءات الشابة
من فلسطين لتقوم بتطوير الحلول المحلية في ظل اإلعاقات اإلسرائيلية
 تطوير خدمات القيمة المضافة للتفوق على المنافس غير الشرعي في إسرائيل
تعزيز البنية التحتية للشبكة للحفاظ على مستوى الخدمات الحالية وتطويرها
نظرة مجموعة التصالت للمستقبل
 تحقيق المزيد من النمو في ظل اإلصالحات المستمرة التي تتبناها الحكومة في قطاع
االتصاالت .
 تعزيز االستثمار في شبكات المجموعة من أجل إيصال خدمات خطوط المحمول
والثابت واإلنترنت خصوصا للمناطق غير المخدومة
 االرتقاء المستمر بمستوى خدماتنا وتقديم كل ما هو جديد من خدمات القيمة المضافة .
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
المحور األول :الدراسات التي تناولت المرونة الستراتیجیة
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تطبیق إدارة المعرفة
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت المرونة الستراتیجیة وادارة المعرفة معا
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المحور األ ول  :الدراسات التي تناولت المرونة الستراتیجیة:
الدراسات المحلیة :

 -2دراسة (جرار ودویكات )1021،بعنوان  :قیاس العالقة بین مقومات التخطیط الستراتیجي
والتمیز باألداء في مصانع األدویة الفلسطینیة -دراسة تحلیلیة من وجهة نظر المدیرین
الستراتیجیین.
هدفت هذه الدراسة إلى قياس العالقة بين مقومات التخطيط االستراتيجي (دينامية التخطيط
االستراتيجي ،المرونة االستراتيجية ،الموارد البشرية ،التزام اإلدارة العليا ،التحسين المستمر)
والتميز باألداء بشقيه النوعي والكمي في قطاع الصناعات الدوائية الفلسطيني ،واستخدم الباحثان

المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من ( )81مدي اًر

استراتيجياً في قطاع الصناعات الدوائية الفلسطيني ،وأظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي للمرونة
االستراتيجية على التميز في األداء بشقيه النوعي والكمي ،وأن هناك أثر إيجابي لكل مقومات

التخطيط االستراتيجي على التميز في األداء ،وأوصت الدراسة بضرورة تبني شركات االدوية
الفلسطينية التخطيط االستراتيجي بمنهجه العلمي المتكامل بكافة مراحله وحيثياته.

الدراسات العربیة:

 -2دراسة (محمد ) 1021،بعنوان تأثیر مرونة الموارد البشریة الستراتیجیة في تحسین الداء
التشغیلي  -العراق
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير مرونة الموارد البشرية االستراتيجية بأبعاده( مرونة المهارة،

مرونة السلوك ،مرونة ممارسة الموارد البشرية) على األداء التشغيلي في مديرية محطة كهرباء
جنوب بغداد الغازية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة مكونة

من( )212موظفا من العاملين في تلك المديرية ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة وأثر بين مرونة
الموارد البشرية االستراتيجية بأبعادها الثالثة واألداء التشغيلي.

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام وتركيز المديرية على مرونة الموارد البشرية من اجل تحسين
كفاءة وفاعلية األداء التشغيلي للمحطة.

 -1دراسة (الحدراوي ومحمد ) 1021،بعنوان العالقة التفاعلیة بین عوامل نجاح تخطیط
السیناریو الستراتیجي ومؤشرات أداؤه وأثرهما في اإلدارة الفاعلة لألزمات  -العراق
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة التفاعلية بين عوامل نجاح التخطيط االستراتيجي

وهي( التحليل االستراتيجي الخارجي ،الرؤية االستراتيجية ،المقدرات االستراتيجية ،وفرق العمل)
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واالداء االستراتيجي بأبعاده( دعم عملية صنع واتخاذ القرار ،تقليص فجوة الالتأكد البيئي ،التكيف

والمرونة االستراتيجية) واإلدارة الفاعلة لالزمات ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي،

وجمعت البيانات من عينة قصدية مكونة من( )35من القيادات اإلدارية في محافظة النجف.

وأظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل نجاح الخطيط االستراتيجي

ومؤشرات االداء االستراتيجي بأبعاده( دعم عملية صنع واتخاذ القرار ،تقليص فجوة الالتأكد

البيئي ،التكيف والمرونة االستراتيجية) ومع إدارة االزمات ،وأظهرت الدراسة أيضاً أن هناك عالقة
بين مؤشرات االداء االستراتيجي بأبعاده( دعم عملية صنع واتخاذ القرار ،تقليص فجوة الالتأكد

البيئي ،التكيف والمرونة االستراتيجية) واإلدارة الفاعلة لألزمات.

وأوصت الدراسة إدارة المحافظة باالعتماد على ما تمتلكه من رؤية استراتيجية في تقليص فجوة
الالتأكد البيئي فيما يخص جميع المتغيرات المحيطة بها والتي تؤثر على استراتيجياتها الحالية

والمستقبلية ،ويمكن االعتماد على عناصر الرؤية االستراتيجية في كشف بدائل استراتيجية أكثر

وبالتالي رفع مستوى التكيف والمرونة االستراتيجية لدى إدارة المحافظة.

 -1دراسة (زعتري:)1021،

بعنوان :ممارسات استراتیجیات الموارد البشریة ودورها في المرونة الستراتیجیة في المصارف
اإلسالمیة الفلسطینیة
هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر ممارسات استراتيجيات الموارد البشرية في المرونة

االستراتيجية من وجهة نظر المديرين العاملين في المصارف اإلسالمية الفلسطينية ،واستخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )20مدي ًار من

المصارف االسالمية الفلسطينية.

وأظهرت الدراسة أن مستوى ممارسات استراتيجيات الموارد البشرية في هذه المصارف كان مرتفعاً،

ومستوى المرونة االستراتيجية كان متوسطاً  ،وأن ممارسات الموارد البشرية تؤثر في تعزيز
المرونة االستراتيجية في المصارف االسالمية الفلسطينية.

وأوصت الدراسة أن تستمر المصارف اإلسالمية الفلسطينية بالعمل على تطوير آليات تعزيز

المرونة االستراتيجية فيها بما يعكس حاجات ومتطلبات السوق الفلسطيني في هذه المصارف.

 -4دراسة (كتانة وأغا )1021،بعنوان عناصر استراتیجیات الریادة وأثرها في أبعاد إبداع
المنتج من وجهة نظر العاملین في مركز األطراف الصناعیة في الموصل
هدفت هذه الدراسة إل ى التعرف على تأثير عناصر استراتيجيات الريادة ( المرونة االستراتيجية،
التحالفات االستراتيجية ،القدرات االستراتيجية ،الفرص االستراتيجية ،القوة االستراتيجية ،الخطر

االستراتيجي ،والرأسمال االستراتيجي) في إبداع المنتج في مركز األطراف الصناعية في الموصل،
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واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من عينة قصدية مكونة من()31
موظفًا في مركز االطراف الصناعية ،وأظهرت الدراسة وجود ارتباط وأثر ذو داللة احصائية بين

عناصر استراتيجيات الريادة وابداع المنتج

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بعناصر استراتيجيات الريادة لما لها من دور في تعزيز

إبداع المنتج ،واالهتمام أيضا بعملية إبداع المنتج وأبعادها .

 -5دراسة ( المعاضیدي والطائي )1022،بعنوان إسهامات القیادة الستراتیجیة في تعزیز
المرونة الستراتیجیة لمنظمات األعمال  -العراق
هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل العالقات بين ممارسات القيادة االستراتيجية والمتمثلة ب( بناء
قدرات دينامية جوهرية ،التركيز على بناء رأس المال البشري ،استخدام التقانة الجدية بفاعلية،

االنشغال باالستراتيجيات الثمينة وبناء هيكل وثقافة منظمية جديدة) والمرونة االستراتيجية،

واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي وطبقت الدراسة على الشركة العامة لألدوية العراقي
في نينوى ،وجمعت البيانات من القيادة اإلدارية العليا والبالغ عددهم ( ،)32وأظهرت الدراسة وجود

عالقات ارتباط وأثر بين ممارسات القيادة االستراتيجية والمرونة االستراتيجية في الشركة ،وأن

التركيز على بناء رأس المال البشري وبناء هيكل وثقافة منظمية جديدة لهما الدور االكبر في
تحقيق المرونة االستراتيجية.

وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام الشركة بتنمية وتطوير قدرات قادتها االستراتيجيين ،والبحث عن

آليات الربط المناسب بين ممارسات القيادة االستراتيجية وامتالك المرونة االستراتيجية.

 -6دراسة (الجبوري(1022،

بعنوان :تأثیر البراعة التنظیمیة على المرونة الستراتیجیة -دراسة مقارنة بین شركتي زین

وآسیا لالتصالت في العراق

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة شركتي زين وآسيا للبراعة التنظيمية والمرونة

االستراتيجية وتأثير البراعة التنظيمية بأبعادها(االستغالل االمثل للفرص ،البحث عن الفرص

الجديدة ،الهيكل التنظيمي المرن على المرونة االستراتيجية بأبعادها(المرونة االنتاجية ،المرونة
التنافسية ،المرونة السوقية ،ومرونة راس المال البشري) ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من( )71مدير في كلتا الشركتين ،وأظهرت الدراسة
ارتفاع مستوى المرونة االستراتيجية والبراعة التنظيمية ،وكذلك وجود أثر معنوي لمتغير البراعة

التنظيمية في المرونة االستراتيجية.

وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار بتبني فكرة البراعة التنظيمية والمرونة االستراتيجية في شركتي

زين وآسيا لالتصاالت والعمل على تطويرهما وزيادة مستوى تطبيقهما .
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 -4دراسة (الشیخ یحیى:)1020،
بعنوان :أثر المرونة الستراتیجیة كمتغیر وسیط بین عدم التأكد البیئي واتخاذ القرارات

الستراتیجیة -دراسة تطبیقیة على شركات تصنیع األدویة البشریة الردنیة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر المرونة االستراتيجية كمتغير وسيط بين عدم التأكد البيئي
واتخاذ الق اررات االستراتيجية في شركات تصنيع األدوية االردنية البشرية ،واستخدمت الباحثة

المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )250من شاغلي المواقع

الوظيفية( مدير عام ،نائب او مساعد مدير عام ،ومديري اإلدارات)

وأظهرت الدراسة وجود تأثير معنوى للمرونة االستراتيجية بمتغيراتها على اتخاذ الق اررات

االستراتيجية وان عدم التأكد البيئي يؤثر على المرونة االستراتيجية بمتغيراتها.

واوصت الدراسة بضرورة االستجابة السريعة الحتياجات المتعاملين من حيث الكم والنوع ،والتأكيد
على تقديم منتجات جديدة تقلل من تهديدات المنافسين.

 -8دراسة (عوض )1009،بعنوان تأثیر المرونة الستراتیجیة على تحقیق األهداف
الستراتیجیة -دراسة تطبیقیة على الشركات الصناعیة األردنیة
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير المرونة االستراتيجية بأبعادها ( مرونة السوق ،مرونة المنتج

الجديد ،ومرونة التوسع) على تحقيق األهداف االستراتيجية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي وطبقت الدراسة على عينة بطريقة المسح المقطعي مكونة من ( )118موظفًا في

الشركات الصناع ية المسجلة في سوق عمان ،وأظهرت الدراسة وجود أثر إحصائي ألبعاد المرونة
االستراتيجية على تحقيق األهداف االستراتيجية.

وأوصت الدراسة المديرين واالستشاريين في الشركات بضرورة استخدام أبعاد المرونة االستراتيجية

في عملية التخطيط واإلعداد ألهميتها في تحقيق االهداف االستراتيجية.

 -9دراسة (النجار والحوري)1008،

بعنوان :جودة المعلومات وأثرها في تحقیق المرونة الستراتیجیة -دراسة میدانیة في شركات

صناعة األدویة األردنیة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر جودة المعلومات بأبعادها الثالثة(البعد الزمني ،والبعد الشكلي،
وبعد المحتوى) م ع المرونة االستراتيجية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت هذه

الدراسة على عينة طبقية عشوائية مكونة من ( )25مدي ًار يعملون في شركات صناعة األدوية،

وأ ظهرت الدراسة أن جودة المعلومات تؤثر بشكل إيجابي وبداللة معنوية على المرونة
االستراتيجية .
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وأوصت ال دراسة بزيادة االهتمام بعوامل المرونة االستراتيجية في المنظمة والتي تمكنها من التعامل
مع التغيرات البيئية.

 -20دراسة (العواودة )1004،بعنوان أثر المرونة الستراتیجیة على اداء الشركات الصناعیة
األردنیة العاملة في السوق الدولي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المرونة االستراتيجية بأبعادها الثالثة( مرونة السوق،
مروتة االنتاج ،والمرونة التنافسية) في األداء الكلي للشركات الصناعية األردنية العاملة في السوق

الدولي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات بطريقة المسح الشامل

لمجتمع الدراسة لعدد ( )202مدي اًر في( )72شركة صناعية  ،واظهرت الدراسة أن الشركات تمتلك
مرونة استراتيجية بدرجة متوسطة ،وأن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين أبعاد المرونة

االستراتيجية ومؤشرات األداء الكلي ،وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مفهوم المرونة االستراتيجية
لدى الشركات المذكورة  ،وضرورة ان يكون هناك خطط استراتيجية واضحة في الشركات التي
أظهرت قصو ار في هذا الجانب.

الدراسات األجنبیة:

 -2دراسة( ) Radomaska,2015بعنوان المرونة الستراتیجیة داخل الشركات -بولندا
Strategic Flexibility of Enterprises

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المرونة االستراتيجية في شركات مختلفة في الحجم ،

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من اإلدارة العليا في ( )203شركة
مختلفة الحجم( صغيرة -متوسطة -كبيرة) .

وأظهرت الدراسة انه ال عالقة بين المرونة االستراتيجية والنتائج المالية المتحققة في الشركات،

وانه ال توجد عالقة بين المرونة االستراتيجية في نطاق النشاطات والفرع غير السمي لتطوير
االستراتيجية ،وال عالقة بين المرونة االستراتيجية في منطقة الميزة االستراتيجية وتطوير

االستراتيجية على قاعدة العمل اليومي ،وأوصت الدراسة بضرورة زيادة مستوى مشاركة الموظفين
في اتخاذ الق اررات فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجيات.

 -1دراسة ( )Bock et al,2012بعنوان تأثیرات الثقافة والهیكل التنظیمي على المرونة
الستراتیجیة خالل نموذج األعمال البتكاري -بریطانیا

The effects of culture and structure on strategic flexibility during
business
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير كل من الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي على المرونة
االستراتيجية في الشركات التي تقع ضمن نموذج االعمال االبتكاري في بريطانيا ،واستخدم

الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من ( )222مدير تنفيذي في ( )207شركة.

واظهرت ا لدراسة أن الثقافة اإلبداعية ترتبط ايجابيا مع المرونة االستراتيجية ،و أن الشركات ذات
المناخ التنظيمي اإلبداعي تطبق المرونة االستراتيجية ،وأن تبسيط الهيكل التنظيمي يرتبط بشكل

ضعيف مع المرونة االستراتيجية.

وأوصت الدراسة بمراعاة التغييرات الهيكلية داخل األعمال من خالل الحد من التعقيدات

والتصميم.

حل المشاكل الستراتیجیة بتطبیق المرونة

 -1دراسة ( )Widate,2012بعنوان
الستراتیجیة -اندونیسیا

Resolving the Strategic paradox Applying the Strategic flexibility
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية حل المشاكل االستراتيجية في شركة تامين على الحياة
بتطبيق المرونة االستراتيجية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من
اإلدارة العليا للشركة بطريقتي االستبانة والمقابلة .
وأظهرت الدراسة ان للمرونة االستراتيجية دور كبير ومهم في تحقيق وحل المشاكل االستراتيجية

التي تواجهها الشركة .

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير المرونة االستراتيجية من خالل تحسين عملية اإلدراك للتغييرات
في البيئة الخارجية  ،واستخدام نموذج السيناريو كأساس لعملية التخطيط االستراتيجي

 -4دراسة ( ) Arnold et al,2008بعنوان تعزیز المرونة الستراتیجیة واألداء خال ل
إدارة المخاطر :الدور الممكن لتكامل تكنولوجیا المعلومات -استرالیا

Strategic flexibility and performance through Risk Management:
The Enabling role of IT integration .
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة امكانية تعزيز المرونة االستراتيجية واالداء الوظيفي خالل إدارة
المخاطر ودور تكامل تكنولوجيا المعلومات فيها ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،
واالستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من( )288مدي اًر تنفيذياً في الشركات االسترالية.
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وأظهرت الدراسة أن تكامل المعلومات يساهم في تعزيز المرونة االستراتيجية واالداء خالل إدارة
المخاطر ،وأن التكامل في تكنولوجيا المعلومات يتوسط العالقة بشكل كامل بين إدارة المخاطر
والمرونة االستراتيجية.
وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام برفع مستوى المرونة االستراتيجية ومالحقة التطورات التكنولوجية
وتحديث البرمجيات المستخدمة .
 -5دراسة ( )Puig et al,2005بعنوان المرونة الستراتیجیة كعامل وسیط في العالقة
بین اللتزام واألداء الوظیفي للعاملین في شركات الخدمات  -أسبانیا
Strategic flexibility as a moderator of the relationship between
commitment to employees and performance in service firms
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين االلتزام التنظيمي واالداء الوظيفي من خالل معرفة
دور المرونة االستراتيجية في هذه العالقة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت
هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكونة من ( )130شركة .
وأظهرت الدراسة انه كلما زادت درجة المرونة االستراتيجية ارتفع مستوى اداء الموظفين في
الشركات المذكورة ،وزاد االلتزام التنظيمي.
وأوصت الدراسة الشركات بضرورة العمل على تحسين وتطوير قدرات الموظفين على التكيف مع
الظروف والتغيرات المحيطة واالستجابة للتغيرات في الخطط االستراتيجية.

المحور الثاني :الد ارسات التي تناولت تطبیق إدارة المعرفة:
الدراسات المحلیة:
-2

دراسة ( أبو زعیتر )1024،بعنوان العالقة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي

في الجامعات الفلسطینیة " دراسة تطبیقیة على جامعات قطاع غزة "
الدرسة إلى التعرف على العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في
هدفت هذه ا

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،من خالل اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت

االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وتم توزيع ( )308استبانة على األكاديميين برتبة إدارية

واإلداريين في الجامعات الفلسطينية .

و أظهرت الدراسة أن هناك عالقة طردية قوية بين عمليات إدارة المعرفة (تشخيص المعرفة،
توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة) واإلبداع التنظيمي في الجامعات
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الفلسطينية بقطاع غزة ،أي أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على عمليات إدارة المعرفة

للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

و أوصت الدراسة بضرورة اإلشراف على ضمان تطبيق عمليات إدارة المعرفة للوصول إلى
اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية ،واستثمار طاقات الموظف وقدراته المعرفية وتنميتها.

 -1دراسة (نصر اهلل )1021 ،بعنوان تطبیق أدوات إدارة المعرفة في إدارة المخاطر
التنظیمیة في الدائرة الفنیة بشركة توزیع كهرباء غزة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام أدوات إدارة المعرفة في تحسين إدارة المخاطر

التنظيمية في الدائرة الفنية بشركة توزيع كهرباء غزة -فرع رفح ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحل يلي واالستبانة والمقابلة كأداتي جمع البيانات بالمسح الشامل من عينة مكونة من ()31
موظفاً في الدائرة الفنية بالشركة.

وأظهرت الدراسة أ ن استخدام أدوات إدارة المعرفة يساعد متخذي القرار على التفكير برؤية اوسع،
وان هناك عالقة بين استخدام ادوات المعرفة وتحديد مستوى الخطر

واوصت الدراسة بضرورة تطوير أساليب التوظيف والتدريب للموظفين للتغلب على المخاطر
المرتبطة باألفراد ،وكذلك ضرورة تزويد الدائرة بالوسائل التكنولوجية الالزمة .

 -1دراسة (األغا وأبو الخیر )1021،بعنوان واقع تطبیق عملیات إدارة المعرفة في جامعة
القدس المفتوحة واجراءات تطویرها

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس
المفتوحة واجراءات تطويرها ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع
البيانات من عينة مكونة من( )180مشرفًا أكاديميًا في الجامعة .
وأظهرت الدراسة أن مستوى تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس المفتوحة كان متوسطاً.
وأ وصت الدراسة بضرورة دعم القيادة االستراتيجية لعمليات إدارة المعرفة ،واستحداث دائرة خاصة
بإدارة المعرفة توضع ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة .
 -4دراسة (الرقب:)1022 ،بعنوان :متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة
بقطاع غزة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في

قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من العاملين
في الجامعات ،حيث اعتمد الباحث على ا الستبانة كإدارة رئيسية لجمع البيانات ،وتم توزيع
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االستبانة على األكاديميين

( )332موظفًا .

برتبة إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية والبالغ عددهم

وأظهرت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين متطلبات إدارة المعرفة متمثلة في (الثقافة

التنظيمية ،الهيكل التنظيمي ،والقيادة اإلدارية ،وتكنولوجيا المعلومات) وتطبيق إدارة المعرفة في
الجامعات الفلسطينية ،احتلت تكنولوجيا المعلومات المرتبة األولى في التأثير على تطبيق إدارة

المعرفة في الجامعات الفلسطينية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بإدارة المعرفة وأساليب تطبيقها بالجامعات الفلسطينية.

 -5دراسة (العلول:)1022،

بعنوان :دور إدارة المعرفة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة في الجامعات الفلسطینیة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم إدارة المعرفة ودورها في مجال تنمية الموارد البشرية

االكاديمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة طبقية بنسبة  %28مكونة من االكاديميين العاملين في

الجامعات التالية( االزهر -األقصى -اإلسالمية -المفتوحة).

وأظهرت الدراسة أ ن درجة ممارسة العاملين األكاديميين لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد

البشرية االكاديمية في الجامعات الفلسطينية كانت بدرجة متوسطة.

وأوصت الدراسة الجامعات الفلسطينية بتبني إدارة المعرفة ،وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في نظم

المعلومات في كل أقسام الجامعات.

 -6دراسة (عطا اهلل )1022 ،بعنوان دور إدارة المعرفة في بقاء المنظمات ومستقبلها" دراسة
حالة قطاع التصالت وتكنولوجیا المعلومات في السلطة الوطنیة الفلسطینیة"
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة المعرفة في القطاع العام والخاص لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات في قطاع غزة وأثرها في التنمية والتطور ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة عنقودية مكونة من ( )220استبانة للقطاع

العام و( )122استبانة من القطاع الخاص.

وأظهرت الدراسة ان درجة الموافقة على مجاالت إدارة المعرفة في القطاع الخاص أكبر من

القطاع العام.

وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية على أيدي متخصصين في مجال إدارة المعرفة ،وضرورة
التزام اإلدارة العليا بموضوع إدارة المعرفة وتوفير السبل لتطبيقها.

 -4دراسة (عودة:)1020 ،بعنوان :واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة وسبل تدعیمها
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها وتحديد

عمليات إدارة المعرفة الواجب ممارستها لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية ،إضافة لقياس درجة
ممارسة العاملين لعمليات إدارة المعرفة ،وقد استخدم الباحث لهذا الغرض المنهج الوصفي

التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين اإلداريين (عمداء كليات ،ومدراء الدوائر
واألقسام اإلدارية ونوابهم) والبالغ عددهم ( )317في كل من (الجامعة اإلسالمية ،وجامعة األزهر،
وجامعة األقصى) ،كما اعتمد الباحث على المقابالت الشخصية كأداة أخرى لإلجابة على بعض

التساؤالت الخاصة بالدراسة.

وأظهرت الدراسة أن إدارة المعرفة تطبق بدرجة مرتفعة داخل الجامعات المذكورة ،واحتل بعد

التشارك في المعرفة الترتيب االخير في أبعاد إدارة المعرفة.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع رؤية استراتيجية للتعليم العالي على أسس علمية سليمة ،وتحويل

مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى حاضنات لمشروع صناعات المعرفة.

 -8دراسة (الشرفا )1008،بعنوان إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق المزایا
التنافسیة في المصارف العاملة في قطاع غزة
هدفت هذه ال دراسة إلى التعرف على دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا
التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،

واالستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من ( )272مدي ًار ورئيس قسم في المصارف المبحوثة.

وأظهرت الدراسة ان المصارف العاملة في قطاع غزة تطبق تكنولوجيا إدارة المعرفة في جميع

الوحدات و األقسام ،وان هناك عالقة ذات داللة احصائية بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات
والميزة التنافسية.

وأوصت الدراسة بأن يولي المسئولين في القطاع المصرفي في قطاع غزة اهتماماً زائداً إلدارة
المعرفة والعمل على إنشاء إدارة متخصصة إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

الدراسات العربیة :

 -2دراسة (السید )1024،بعنوان إدارة المعرفة كمدخل لتعزیز القدرات التنافسیة(منظور
استراتیجي -مصر
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق شركة فودافون مصر لمدخل إدارة المعرفة وتحديد
مدى مساهمة هذا المدخل في بناء قدرات تنافسية للشركة ،وتحديد اهم معوقات اإلدارة

االست راتيجية للمعرفة في الشركة  ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة
لجمع البيانات من عينة مكونة من( )28موظفاً في اإلدارة العليا والوسطى.

وأظهرت الدراسة وجود عالقة بين اإلدارة االستراتيجية للمعرفة والقدرات التنافسية بشركة فودافون.
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وأوصت ال دراسة شركة فودافون بتطوير استراتيجياتها واستخدام مداخل
الستغالل مواردها واهمها المعرفة من اجل بناء قدرات تنافسية عالية.

استراتيجية حديثة

 -1دراسة (بوزناق )1021،بعنوان إدارة المعرفة ودورها في بناء الستراتیجیات التسویقیة-
الجزائر
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة المعرفة في بناء وتفعيل االستراتيجيات التسويقية بالمجمع
الصناعي صيدال بالجزائر ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات

باالستبانة من عينة قصدية مكونة من( )80موظفًا في المجمع التجاري.

واظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية ذات داللة احصائية بين عمليات إدارة المعرفة
والعوامل الرئيسية لالستراتيجيات التسويقية.

واوصت الدراسة بالسعي الدائم إلى كسب المعرفة التي تلبي االحتياجات االستراتيجية والتنافسية
والوظيفية والقادرة على تحقيق التعلم ،والعمل على نشر المعرفة الالزمة والكافية لكل العاملين.

 -1دراسة (ال عثمان)1021،بعنوان :واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة نایف العربیة
للعلوم المنیة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة المعرفة في جامعة االمير نايف العربية

للعلوم االمنية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة

من( )203موظفًا من اعضاء هيئة التدريس واإلداريين العاملين في الجامعة ،وأظهرت الدراسة أن
مستوى تطبيق إدارة المعرفة في جامعة نايف العربية كان متوسطاً .

وأوصت الدراسة باالستمرار في تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات في الجامعة ،واستقطاب

موارد بشرية مؤهلة في مجال إدارة المعرفة .

 -4دراسة (شیشون ) 1022،بعنوان أهمیة األسس الستراتیجیة والتكنولوجیة في تطبیق إدارة
المعرفة -الجزائر
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى اهمية األسس االستراتيجية والتكنولوجية في تطبيق إدارة
المعرفة بالمديرية الجهوية للصندوق الوطني للسكن بوالية بسكرة الجزائرية من وجهة نظر
موظفيها ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة لجمع البيانات بالمسح الشمل

من عينة مكونة من( )37موظفًا ،وأظهرت الدراسة أن األسس االستراتيجية أكثر اهمية من

األسس التكنولوجية في تطبيق إدارة المعرفة  ،وان القيادة والثقافة التنظيمية من اهم األسس

االستراتيجية لتطبيق إدارة المعرفة.

وأوصت الدراسة بدعم البيئة التنظيمية المساعدة على تطبيق إدارة المعرفة ،وضرورة االستمرار

في بناء وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
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 -5دراسة (صویص وآخرون )1022،بعنوان عملیات إدارة المعرفة وتأثیرها في تحقیق المیزة
التنافسیة -األردن
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير عمليات إدارة المعرفة السائدة في تحقيق الميزة
التنافسية لمجموعة االتصاالت األردنية ( ،)orangeواستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،
وجمعت البيانات من عينة مكونة من ( )52موظفًا إداريًا في الشركة .

وأظهرت الدراسة وجود تأثير عالي لعمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.

وأوصت الدراسة بتأسيس إدارة مستقلة إلدارة المعرفة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة ،وتدريب

القيادات اإلدارية بالشركة حول تقنيات إدارة المعرفة.

 -6دراسة (حجازي )1005،بعنوان قیاس أثر إدراك إدارة المعرفة في توظیفها لدى المنظمات
األردنیة
هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج لتوظيف إدارة المعرفة في المنظمات اإلدارية العامة والخاصة
من خالل اجراء دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص ،واستخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات من ( )12منظمة أردنية عامة وخاصة وعينة مكونة
من( )321موظفًا من العاملين في الطبقتين العليا والوسطى.

وأظهرت الدراسة أن هناك أثر إلدراك المنظمات األردنية بإدارة المعرفة في توظيفها ،وأن الثقافة

المنظمية أكثر المتغيرات أهمية وتأثي اًر في توظيف إدارة المعرفة.

وأوصت الدراسة بتعزيز توظيف إدارة المعرفة في المنظمات األردنية العامة والخاصة ،وانشاء
هيئة حكومية تعنى بشئون إدارة المعرفة.

الدراسات األجنبیة:

 -2دراسة ( )Said et al,2014بعنوان العالقة بین الخصائص التنظیمیة و أمن
معلومات تطبیقات إدارة المعرفة  -مالیزیا

Relationship between Organizational characteristics & Information
Security Knowledge management Implementation
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الخصائص التنظيمية المتمثل ب( الثقافة ،دعم

اإلدارة العليا ،العوائد ،والهيكل التنظيمي) وأمن المعلومات لتطبيقات إدارة المعرفة ،واستخدم
الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من ( )252موظفاً

في قطاع الخدمات الماليزي.
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وأظهرت الدراسة وجود عالقة قوية بين أبعاد الخصائص التنظيمية وأمن المعلومات لتطبيقات

إدارة المعرفة ،وان أقل األبعاد تأثي ًار هو الثقافة التنظيمية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الثقافة التنظيمية ،وزيادة االهتمام بإدارة المعرفة وتطبيقاتها وزيادة

إدراك الموظفين لمفهوم أمن المعلومات.

 -1دراسة ( )Kafchehi et al,2013بعنوان العالقة بین إدارة المعرفة مع تحسین
األنشطة المهنیة -ایران

and the

Knowledge Management

The relationship between

improvement of professional activities
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين إدارة المعرفة وتحسين األنشطة المهنية في مراكز

الجمارك اإليرانية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات من
كل موظفي الجمارك البالغ عددهم( )278موظفاً .

وأظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة وتحسين االنشطة

المهنية في مراكز الجمارك اإليرانية .

وأوصت الدراسة بضرورة إشراك الموظفين في عمليات صنع القرار وتلبية االحتياجات المادية

والنفسية ،واجراء الدورات التدريبية الالزمة.

 -1دراسة ( )Rasula et al,2012بعنوان تأثیر إدارة المعرفة على األداء التنظیمي-

Organizational

on

Management

Knowledge

of

Impact

The

performance
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير ممارسات إدارة المعرفة على األداء التنظيمي في

الشركات السلوفينية والكرواتية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع

البيانات من عينة مكونة من ( )100موظفاً  ،وأظهرت الدراسة أن ممارسات إدارة المعرفة تؤثر
بشكل إيجابي على األداء التنظيمي للشركات .

وأوصت الدراسة بتحسين ممارسات إدارة المعرفة من خالل رسم خرائط المعرفة وتشجيع العمل
الجماعي وتنمية رأس المال البشري.
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 -4دراسة ( )Zack, et al 1009بعنوان إدارة المعرفة واألداء التنظیمي :تحلیل
استكشافي
Knowledge Management and Organizational Performance: An
Exploratory Analysis
هدفت الدراسة إلى بيان أثر إدارة المعرفة في األداء الوظيفي للمنظمات التجارية من خالل دراسة

أثر استخدام إدارة المعرفة على الجودة المتحققة ،وبشكل أوضح دراسة العالقة بين استخدام إدارة
المعرفة ونتائج األداء التنظيمي ،ولجمع المعلومات صمم الباحث استبانة وزعت عبر البريد

اإللكتروني على ) (1500مدير تنفيذي من الذين درسوا أو تلقوا تدريبات معينة .

وأظهرت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود عالقة مباشرة بين إدارة المعرفة واألداء التنظيمي،

ووجود عالقة مباشرة وهامة بين األداء المالي واألداء التنظيمي ،كما وبينت الدراسة عدم وجود

عالقة مباشرة بين األداء المالي وممارسات إدارة المعرفة ،و أظهرت الدراسة وجود عوامل أخرى

إضافة إلى إدارة المعرفة تؤثر في األداء المالي وهي عالقة الشركة بالعمالء ،وتطوير المنتج،

وتميز العمليات ،وأوصت الدراسة إجراء المزيد من األبحاث حول إدارة المعرفة واألداء المالي
للشركات ،والحرص على تحسين العالقات مع العمالء وتحديث المنتجات بشكل دوري.
 -5دراسة ( ) Cantar et al,2009بعنوان تأثیرات إدارة المعرفة على النجاح البتكاري
 المانیاThe effects of Knowledge on Innovative Success
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير إدارة المعرفة على النجاح االبتكاري في الشركات
األلمانية ،وقام الباحث بالمقارنة المباشرة بين موظفي الشركات التي تطبق المعرفة في عملياتها

وموظفي الشركات التي ال تطبق إدارة المعرفة.

واظهرت الدراسة ان الشركات التي تطبق المعرفة تتميز بأداء أفضل ومستوى االنتاج مرتفع و

منتجات ابتكارية متعددة من الشركات التي ال تطبق إدارة المعرفة ،واظهرت ايضاً أن ال تأثير

إلدارة المعرفة على خفض تكاليف عملية االبتكار .

وأوصت الدراسة أن يكون هناك استراتيجيات مفتوحة وتصميم لدى الشركات تجاه تطبيق ومشاركة

المعرفة .
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 -6دراسة ( )Bogner& Bansal, 1004بعنوان إدارة المعرفة باعتبارها أساس األداء
المرتفع المستدام  -امریكا
High

Sustained

of

Basis

the

as

Management

Knowledge
Performance

هدفت الدراسة إلى تحليل بعض العناصر المتعلقة بموارد المؤسسة ،والعناصر المتعلقة بمعرفة

المؤسسة ،وقد اقترحت الدراسة أن هناك ثالث مكونات ألنظمة إدارة المعرفة التي تؤثر على أداء

المنظمات ،وهي قدرة المؤسسة على توليد المعرفة ،القدرة على بناء معرفتها الخاصة ،والكفاءة في
تغطية كافة النفقات ذات العالقة ،وقد شملت عينة الدراسة ) (42مؤسسة تم تحليل البيانات من

سجالتها باستخدام أسلوب تحليل االنحدار و االعتماد على البيانات المستقاة من سجالت

المؤسسات.

وأظهرت الدراسة أن معدل أداء المؤسسات مرتبط بشكل إيجابي مع قدرتها على توليد المعرفة،

وبناء مجتمع المعرفة الخاص بها.

وأوصت الدراسة بتعزيز عمليات توليد المعرفة داخل المؤسسات والعمل على نشرها داخل الهياكل

التنظيمية للمؤسسة .

 -4دراسة ( ) Stewart, & Waddell 1006بعنوان الترابط بین إدارة المعرفة والجودة-
استرالیا

The Interdependency between Knowledge Management and Quality
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة المعرفة والجودة وقد تكونت عينة الدراسة من
الشركات األسترالية وتم توزيع  1000استبانة على هذه الشركات وتم استرجاع ما نسبته
25%من العدد اإلجمالي لالستبانات الموزعة وكان منهج الباحث المستخدم في الدراسة هو
المنهج الوصفي الدراسة الظواهر االجتماعية.
وأظهرت الدراسة وجود عالقة مهمة بين إدارة المعرفة والجودة وأن إدارة المعرفة هي مكون
أساسي لنقل ثقافة الجودة في هذه الشركات.
وأوصت الدراسة الشركات االسترالية للبقاء في البيئة التجارية الديناميكية االهتمام بإدارة المعرفة
واحتضانها ألهميتها في تعزيز ونشر ثقافة الجودة.
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المحور الثالث  :الدراسات التي تناولت المرونة الستراتیجیة و إدارة المعرفة:
الدراسات المحلیة:

 -2دراسة (عساف )1024،بعنوان التخطیط الستراتیجي وعالقته بإدارة المعرفة من وجهة
نظر أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين مستوى التخطيط االستراتيجي ومستوى إدارة المعرفة

بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس فيها ،واستخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )200عضو هيئة
تدريس من أربع جامعات هي  (:الجامعة اإلسالمية ،جامعة االزهر ،جامعة األقصى ،وجامعة

فلسطين).

وأظهرت النتائج أن مستوى التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية كما يراه أعضاء

الهيئة التدريسية كان متوسطاً ،وان مستوى إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية كما يراه اعضاء
هيئة التدريس كان متوسطًا  ،وانه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التخطيط االستراتيجي

وادارة المعرفة.

وأوصت الدراسة الجامعات الفلسطينية بمراجعة الخطط االستراتيجية وتقييمها  ،والعمل على رفع

مستوى تطبيق إدارة المعرفة داخل الجامعات وتحويلها إلى حاضنات للمعرفة.

الد ارسات العربیة:

 -2دراسة (الشریف )1025،بعنوان :أثر المرونة الستراتیجیة في العالقة بین التعلم
الستراتیجي وتحقیق المیزة التنافسیة في شركات التأمین األردنیة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر التعلم االستراتيجي على تحقيق الميزة التنافسية لشركات

التأمين األردنية والدور الوسيط للمرونة االستراتيجية في هذه العالقة ،واستخدمت االباحثة

المنهج الوصفي التحليلي ،والمسح الشامل للعاملين البالغ عددهم ( )110موظف في كل
شركات التأمين األردنية في مدينة عمان وعددهم( )10شركة.

وأظهرت النتائج وجود تأثير للتعلم االستراتيجي بأبعاده (توليد المعرفة االستراتيجية ،توزيع

المعرفة االستراتيجية ،تفسير المعرفة االسترات يجية ،تنفيذ المعرفة االستراتيجية) في كل من

المرونة االستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين األردنية ،وكذلك أظهرت الدراسة
وجود تأثير هام وسيط للمرونة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية ،ووجود تأثير هام

للمرونة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية.
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وأوصت الدراسة بأهمية االستفادة من المعرفة المتعلقة بالبيئة الخارجية التي يتم جمعها

وتحليلها من قبل شركات التأمين.

الدراسات األجنبیة:

) Najmaei & Sadeghinejad,2009( -2
بعنوان :ما مدى أهمیة إدارة المعرفة في المرونة الستراتیجیة للشركات – دراسة حالة
متعددة على الشركات الصغیرة والمتوسطة في مالیزیا
How Does Knowledge Management matter in Enterprise Strategic

Flexibility? Multiple Case Study Approach Based on SMEs in
Malysia

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور إدارة المعرفة ومتطلباتها في المرونة االستراتيجية للشركات

الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وجمعت البيانات

بواسطة المقابلة والمالحظة من عينة مكونة من( )130من المدراء التنفيذين في الشركات

المذكورة ،وأظهرت الدراسة أن هناك عالقة جيدة بين المرونة االستراتيجية وادارة المعرفة رغم
وجود بعض العوائق التي تعيق تطبيق متطلبات المرونة االستراتيجية.

وأوصت الدراسة بالعمل على تطبيق كل أبعاد ومتطلبات إدارة المعرفة للحصول على الكفاءة

والفعالية التشغيلية المرتفعة ،وضرورة تعزيز مفهوم المرونة االستراتيجية.

التعقیب على الدراسات السابقة :
أ -أجمعت الدراسات السابقة التي تناولت المرونة االستراتيجية واتفقت جميعها على أهمية
المرونة االستراتيجية وهي من أهم خصائص التخطيط االستراتيجي في المنظمات ودوره في

تحقيق األهداف المرجوة .

ب -وأجمعت الدراسات السابقة التي تناولت إدارة المعرفة على أهمية ان تقوم المنظمات بمختلف
أنواعها بتطبيق إدارة المعرفة بشكل علمي سليم.

ت -بالرغم من تنوع واختالف الدراسات في مجتمعات إحصائية مختلفة إال أنها جميعًا استخدمت
المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة والمقابلة كأداتين لجمع البيانات من المبحوثين.

ث -تتفق هذه الدراسة مع دراسات كل من (عطا

اهلل ،1002الجبوري ،1022صويص

وآخرون )1022في تطبيق الدراسة على قطاع شركات االتصاالت  ،وتختلف معه في مجتمع

الدراسة وعينتها.
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ج -تم االستفادة من هذه الدراسات السابقة في تحديد المنهج المتبع للدراسة الحالية باإلضافة إلى

تسليط الضوء على مشكلة البحث حيث تبلور لدى الباحث مالمح هذه المشكلة من خالل

النتائج والتوصيات التي وضحتها الدراسات السابقة.

ح -اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات في تناول المرونة االستراتيجية كمتغير مستقل ،واتفقت
مع بعض الدراسات في تناول إدارة المعرفة كمتغير تابع .

خ -اتفقت هذه الدراسة مع دراسة ( )Najmaei & Sadeghinejad2009في دراسة العالقة بين
المرونة االستراتيجية وادارة المعرفة ولكنها تختلف في مجتمع الدراسة ومكانها .

د -تتفق هذه الدراسة مع تناول المرونة االستراتيجية كعنصر من عناصر التخطيط االستراتيجي
وعالقته مع إدارة المعرفة في دراسة (عساف )1022وتختلف في مجتمع وعينة الدراسة.

ذ -اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الشريف  )1028في دراسة العالقة بين المرونة االستراتيجية
وادارة المعرفة التي هي عنصر من عناصر التعلم االستراتيجي ولكنها تختلف في مجتمع

الدراسة ومكانها .

أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
أ -اختيار أداة الدراسة.
ب -اختيار المنهج المتبع.

ت -في تكوين اإلطار النظري.

ث -تدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة والمقارنة بها.

میزة هذه الدراسة :

أ -تعد الدراسة األولى محليًا على حد علم الباحثة على مستوى الوطن التي تتناول موضوع
المرونة االستراتيجية كمتغير مستقل .

ب -تتناول هذه الدراسة موضوع المرونة االستراتيجية وعالقته بتطبيق إدارة المعرفة في بيئة
مختلفة عن البيئات ،وعينة مختلفة عن العينات التي طبقت فيها الدراسات السابقة ،حيث

طبقت هذه الدراسة على العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية -قطاع غزة.
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وتلخص الباحثة الدراسات السابقة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )2يوضح ملخص الدراسات السابقة

الدراسات التي تناولت المرونة الستراتیجیة
الباحث

المتغیر التابع

المتغیر المستقل

العالقة أو األثر بین المتغیرین

الدراسات المحلیة
جرار ودويكات 1023

مقومات التخطيط

التميز باألداء

االستراتيجي(المرونة

أثر إيجابي للمرونة االستراتيجية على
التميز باألداء

االستراتيجية)
الدراسات العربیة
العواودة1007

المرونة االستراتيجية

االداء

وجود عالقة

نجار وحوري1005

جودة المعلومات

المرونة

وجود أثر ايجابي

عوض1002

المرونة االستراتيجية

تحقيق االهداف

وجود أثر إيجابي

الشيخ يحيى 1020

المرونة االستراتيجية

عدم التأكد البيئي

وجود تأثير للمرونة على اتخاذ

االستراتيجية

على المرونة

المعاضيدي

اسهامات القيادة االست ارتيجية

المرونة

ارتباط وأثر

والطائي1022

االستراتيجية
االستراتيجية

واتخاذ الق اررات

الق اررات ،وجود أثر لعدم التأكد البيئي

االستراتيجية

الجبوري1022

البراعة التنظيمية

كتانة وأغا1021

استراتيجيات الريادة(المرونة

المرونة

وجود أثر ايجابي

االستراتيجية
إبداع المنتج

االستراتيجية)

وجود عالقة اوثر للمرونة االستراتيجية
على إبداع المنتج

محمد1023

المرونة االستراتيجية

األداء

وجود عالقة وأثر

الحدراوي ومحمد 1023

عوامل نجاح التخطيط

اإلدارة الفاعلة

وجود عالقة بين عوامل نجاح التخطيط

زعتري1023،

االستراتيجي ،مؤشرات االداء

لالزمات

االستراتيجي والمرونة االستراتيجية،

االستراتيجي(المرونة

عالقة بين المرونة االستراتيجية واإلدارة

االستراتيجية)

الفاعلة لالزمات

استراتيجيات الموارد البشرية

المرونة
االستراتيجية
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وجود أثر

الدراسات الجنبیة
Puig et al,2005

المرونة االستراتيجية

Arnold et al,2008

المرونة االستراتيجية ،األداء

االلتزام التنظيمي

المرونة تلعب دور متوسط في العالقة

واالداء

بين المتغيرين

إدارة المخاطر

تكامل تكنولوجيا المعلومات يساهم في

الوظيفي ،تكامل تكنولوجيا

تعزيز المرونة االستراتيجية ،ويتوسط

المعلومات

تكامل تكنولوجيا المعلومات العالقة بين

المرونة االستراتيجية وادارة المخاطر

Widate 2012

حل المشاكل االستراتيجية

المرونة

Bock et al2012

الثقافة التنظيمية ،الهيكل

المرونة

Radomask2015

المرونة االستراتيجية

-----

التنظيمي

االستراتيجية
االستراتيجية

وجود عالقة ايجابية
عالقة بين الثقافة التنظيمية والمرونة

االستراتيجية ،عالقة بين المناخ

التنظيمي والمرونة االستراتيجية.
ال عالقة بين المرونة االستراتيجية
والنتائج المالية المتحققة

الدراسات التي تناولت إدارة المعرفة
الباحث

المتغیر التابع

المتغیر المستقل

العالقة أو األثر بین المتغیرین

الدراسات المحلیة
الشرفا1005

إدارة المعرفة

الميزة التنافسية

وجود عالقة

عودة1020

إدارة المعرفة

----

واقع مرتفع

الرقب1022

متطلبات إدارة المعرفة

تطبيق إدارة

وجود عالقة

العالول1022

إدارة المعرفة

عطا اهلل 1022

إدارة المعرفة

المعرفة
تنمية الموارد

وجود عالقة

البشرية
بقاء المنظمات

درجة موافقة القطاع الخاص اكبر من

ومستقبلها

القطاع العام

األغا وأبو الخير 1021

إدارة المعرفة

----

نصر اهلل 1023

ادوات إدارة المعرفة

إدارة المخاطر

واقع متوسط نسبياً

أبو زعيتر 1022

عمليات إدارة المعرفة

وجود عالقة

التنظيمية
اإلبداع التنظيمي

وجود عالقة

الدراسات العربیة
حجازي1008

إدارة المعرفة

توظيف إدارة
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وجود أثر

المعرفة
األسس االستراتيجية

تطبيق إدارة

األسس االستراتيجية أكثر اهمية من

شيشون 1022

والتكنولوجية

المعرفة

األسس التكنولوجية في تطبيق إدارة

صويص وآخرون1022

عمليات إدارة المعرفة

الميزة التنافسية

وجود اثر عالي

بوزناق 1023

إدارة المعرفة

بناء

وجود عالقة قوية

المعرفة

االستراتيجيات
التسويقية

آل عثمان 1023

إدارة المعرفة

---

واقع متوسط

السيد1022

اإلدارة االستراتيجية للمعرفة

القدرات التنافسية

وجود عالقة

الدراسات الجنبیة
Stewart & waddel

إدارة المعرفة

الجودة

وجود عالقة

Bogner & Bansa

إدارة المعرفة

األداء المرتفع

وجود عالقة

Zack 2009

إدارة المعرفة

األداء التنظيمي

وجود عالقة

Ganter2009

إدارة المعرفة

النجاح االبتكاري

وجود أثر

Rasula et al 2012

إدارة المعرفة

األداء التنظيمي

وجود أثر

Kafchehi et

إدارة المعرفة

تحسين االنشطة

وجود عالقة

2006
2007

المهنية

al2013
الخصائص التنظيمية

Said et al2014

امن معلومات

وجود عالقة

تطبيق إدارة
المعرفة

الدراسات التي تناولت المرونة الستراتیجیة وتطبیق إدارة المعرفة
الباحث

المتغیر التابع

المتغیر المستقل

العالقة أو األثر بین المتغیرین

عساف 1022

التخطيط االست ارتيجي

إدارة المعرفة

وجود عالقة

الشريف 1028

التعلم االستراتيجي("توليد

المرونة

وجود تأثير

المعرفة ،توزيع المعرفة،تفسير

االستراتيجية

المعرفة،تنفيذ المعرفة)
& Najmaei

المرونة االستراتيجية

إدارة المعرفة

Sadeghinejad2009
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وجود عالقة

الفصل الرابع

اإلجراءات المنهجیة
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المقدمـــــة
ان محاولة الباحثة لتعميق وتأصيل الصفة العلمية تتطلب عرض وتوضيح اإلجراءات المنهجية
التي اتبعتها في دراستها وما تضمن ذلك من ضوابط وخطوات ،إن البحث العلمي المتين يقوم
على النظرة الفاحصة للظاهرة المدروسة وذلك من خالل التعمق في أبعادها وتحديد العالقات بينها
ومختلف الظواهر األخرى ،لذلك على الباحث عدم االكتفاء بالجانب النظري الذي يهدف إلى
توضيح مجموعة من االفتراضات النظرية حول الظاهرة المدروسة بل عليه تدعيم ذلك بجانب
ميداني باستخدام األدوات البحثية المختلفة.
وقد تناول هذا الفصل عدة خطوات تمثلت في :منهج الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وخصائص
عينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،ومحاور الدراسة ،وصدق وصالحية أداة الدراسة وثباتها ،وأساليب
التحليل اإلحصائي التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة.

منهجیة الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة تتضمن
عدداً من المناهج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعية والميدانية ،كما أن هذا المنهاج من
أكثر المناهج استخدامًا في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة موضوع
الدراسة ،حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف
طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها وما إلى ذلك من جوانب تدور حول
مشكلة أو ظاهرة معينة بهدف فهم مضمونها والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع (عبيدات
وآخرون ،2222 ،ص.)21
وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة "أثر المرونة الستراتیجیة على تطبیق إدارة
المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العلیا وموظفي شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة”.

مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في األفراد العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة (اإلدارة
العليا ،والموظفين) ،ولغرض إجراء الدراسة قامت الباحثة بحصر عدد العاملين في شركة
االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة ،والبالغ عددهم ( )302موظفًا ،وتم استثناء ذوي المؤهل
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العلمي ثانوية عامة وما دون والبالغ عددهم ( )30موظفاً يعملون في الخدمات والصيانة  ،وتم
استثناؤهم ألنهم ال يتعاملون مع تكنولوجيا المعلومات والمعرفة المتغيرة.
وبذلك يصبح مجتمع الدراسة يتكون من ( )172موظفاً في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع
غزة.

عینة الدراسة ونسبة السترداد
قامت الباحثة بتحديد الحد األدنى لحجم عينة الدراسة من العاملين في شركة االتصاالت
الفلسطينية بقطاع غزة ،استناداً لمعادلة روبيرت ماسون ،وذلك وفق الصيغة الموضحة أدناه.
حيث أن:

 :حجم العينة المطلوب.

n

M

 :حجم مجتمع البحث.

q

 :القيمة المتبقية للخاصية وتساوي .0.8

P
S

 :نسبة توافر الخاصية وتساوي .0.8

.0.08

 :قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى  ،0.28أي قسمة  2.21على معدل الخطأ

وبالتعويض في المعادلة السابقة

271
0.05 / 1.96) 2  271  1  (0.5  0.5)  1







n

n = 160
تم التوصل إلى حجم عينة الدراسة المناسب وهو ( )160موظف من أصل المجتمع المتاح
وبناء على ذلك قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة
( )271موظف،
ً
المتاح،وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات واسترداد االستبانات التي تم توزيعها تم استرداد
( )231استبانة صالحة للتحليل من أصل االستبانات الموزعة ،وعلى ذلك بلغت نسبة االسترداد

وبناء عليه
( )%5128وتعتبر هذه النسبة ممثلة لمجتمع الدراسة ومطابقة لحجم العينة المطلوب
ً
يمكن االعتماد عليها في استكمال إجراءات الدراسة ،حيث يرى البعض أن نسبة االسترداد التي
تزيد عن  %40أو  %80تعتبر نسبة مقبولة ويمكن االعتماد عليها ،كما أنه وفقًا لما توصل له

( )Sekaran,2000فإنه يعتبر نسبة استرداد  %30كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.
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خطوات إعداد الستبانة:
تم إعداد االستبانة لدراسة أثر المرونة االستراتيجية على تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر
اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة ،وذلك من خالل مراجعة الدراسات
السابقة واالستفادة منها في بناء االستبانة ذات الصلة بالموضوع ،ومن ثم قامت الباحثة بإعداد
مسودة أولية لالستبانة من أجل تقييمها وعرضها على المشرف ،ومناقشة مالئمة فقرات االستبانة
ومتغيراتها لقياس ما وضعت لقياسه وقدرتها على التعبير عن مضمون البحث ،وبعد مراجعة
المشرف لالستبانة تم إعادة ترتيب محاور االستبانة واعادة صياغة بعض الفقرات .
ومن ثم تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة
من أكاديميين ومختصين ،والملحق رقم ( )1يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم ،وأخي ًار في ضوء
آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل لتستقر
االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)2
محتویات الستبانة:
تكونت االستبانة من قسميين رئيسيين ،القسم األول :عبارة عن المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة
الدراسة والمتمثلة في (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
القسم الثاني :يعبر عن متغيرات الدراسة التابع والمستقل من خالل المحاور والفقرات التي تقيسها،
حيث المحور األول :يمثل المتغير المستقل بأبعاده المختلفة ويشمل على ( )12فقرة موزعة على
أربع أبعاد ،والمحور الثاني :يعبر عن المتغير التابع ويتكون من ( )10فقرة .والجدول رقم ()1
يوضح توزيع فقرات االستبانة على محاور وأبعاد الدراسة.
جدول رقم ()1
يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على المحاور واألبعاد المكونة لها
المحاور

المحور األول

البعد

عدد الفقرات

المرونة اإلنتاجية

1

مرونة رأس المال البشري

1

المرونة التنافسية

1

المرونة السوقية

1

أبعاد المرونة الستراتیجیة ككل "المتغیر المستقل"
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14

تطبیق إدارة المعرفة "المتغیر التابع"

المحور الثاني

10
44

مجموع الفقرات
تصحیح الستبانة:

استخدمت الباحثة تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة،
بحيث تعرض فقرات االستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى
موافقتهم عليها وتُعطى اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة يستفاد منها في
التعبير عن مستوى انخفاض أو ارتفاع الموافقة على فقرات وبنود االستبانة ،والجدول رقم ()3
يوضح ذلك.
جدول رقم ()3
تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفق مقياس ليكرت للموافقة
اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

محاید

أرفض

أرفض بشدة

الدرجة

5

4

1

1

2

يتضح من الجدول أعاله أنه كلما انخفضت الدرجة الممنوحة لإلجابة كلما زادت درجة الرفض
عليها ،حيث نجد أن الفقرة التي يتم الموافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة ( ،)8والفقرة التي يتم الموافقة
عليها تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها محايد تأخذ الدرجة ( ،)3في
حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها بالرفض تأخذ الدرجة ( ،)1وأخي ًار الفقرة التي يتم رفضها
عليها بشدة تأخذ الدرجة ( ،)2ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد وكل
محور ضمن أداة الدراسة ،تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول
رقم ( )4أدناه يوضح مستويات الموافقة.
جدول رقم ()4
مستوى الموافقة

مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة
مرتفع
متوسط
منخفض
منخفض جدا

الوسط الحسابي

أقل من 28.1

الوزن النسبي

أقل من %3.

 28.1إلى 18.2
 %3.إلى
%.282
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 18.1إلى
3832
 %.1إلى

 38.1إلى
.822
 %..إلى

%..82

%.382

مرتفع جدا
أكبر من .811
أكبر من %..

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )2250تدل على وجود درجة
منخفضة جدًا من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جدًا من

الرفض ،أما المتوسطات التي تتراوح بين ( )1289-2250فهي تدل على وجود درجة منخفضة من

الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من الرفض على الفقرات أو األبعاد أو المحاور ،بينما المتوسطات

التي تتراوح بين ( )3239-1260فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة

حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو المحور المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين (-3240

 )4229تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد

عن ( )4210تدل على وجود درجة مرتفعة جدًا من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس
ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

صدق وثبات الستبانة:
صدق وثبات أداة الدراسة هم أسلوبان لقياس مدى جودة الدراسة .حيث يمكن تعريف الصدق على
أنه قدرة أن يقيس المقياس ما وضع لقياسه ،حيث أنه يتعلق بالبيانات وتلك الطرق المستخدمة
وكيفية اعتبار هذه البيانات دقيقة وصحيحة .في حين أن الثبات يعني أنه في حال استخدام باحث
آخر لنفس أداة الدراسة تحت نفس الظروف سيتوصل لنفس النتائج تقريبًا ،وهذا يعني أن الدراسة
التي تتمتع بالثبات هي دراسة متسقة وجديرة بالثقة أي أنه يمكن االعتماد على نتائجها ،والثبات
يعني درجة االتساق بين مقياسين وضعوا لقياس نفس الظاهرة ،تلك المقاييس لقياس مدى
استقالل ،اتساق ،ودرجة الثقة في االختبار لقياس نفس الظاهرة في كل مرة ،كما يمكن تعريف
الصدق على أنه معرفة مدى تمكن االختبار من قياس ما يراد قياسه لمعرفة مدى إمكانية
االستدالل من نتائج االختبار أو من المقاييس األخرى ،وأيضاً معرفة درجة تحقيق الهدف الذي
استخدم من أجله (2)Javed & Iqbal, 2008, p.27
أ .صدق الستبانة:

 .2الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاهري):
يعـد هـذا األســلوب الخطـوة األوليــة للتأكـد مــن صـدق أداة الد ارسـة ،حيــث يعنـي هــذا األسـلوب صــدق
مفـــردات االختبـ ــار وارتباطهـ ــا بالظـ ــاهرة المقاسـ ــة وتمثيلهـ ــا لجميـ ــع الجوانـ ــب المفتـ ــرض قياسـ ــها فـ ــي
الظــاهرة ،كمــا يعتمــد هــذا األســلوب علــى التحكــيم الكلــي التخمينــي .ويســتخدم هــذا األســلوب لمعرفــة
مـدى تمثيـل أداة القيــاس (االسـتبانة) للنطــاق السـلوكي للظــاهرة المـراد االســتدالل عليهـا ،اذ يجــب أن
ال جيــدًا لنطــاق المفــردات الــذي يــتم تحديــده مســبقًا (المجتمــع) ،فــإن ذلــك
ال تمثــي ً
يكــون المحتــوى ممــث ً
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يتطلـب أدلـة منطقيـة وليسـت إحصـائية وهـذا يعتمـد علـى األحكـام التقييميـة لمجموعـة مـن المحكمــين
ذوي الخبـرة والمختصــين بالظــاهرة قيــد البحــث ويطلــب مــنهم ابــداء وجهــة نظــرهم فــي محتويــات أداة
الدراسة وادخال التعديالت الالزمة من وجهة نظرهم (لبد ،1008 ،ص.)80
وبناء على ذلك تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من مختلف الجامعات والتخصصـات،
ً

حيــث قــدم الســادة المحكمــين العديــد مــن التعــديالت علــى أداة الد ارســة ،وقامــت الباحثــة باألخــذ بهــذه
التعــديالت وأعــادت صــياغة االســتبانة فــي ضــوء المالحظــات التــي قــدمها المحكمــين ،حتــى أخــذت
االستبانة شكلها النهائي.
.1صدق األبعاد الفرعیة:
يتم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة واألبعاد والمحاور الفرعية المكونة لها
للتأكد من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية ،حيث يتضح من خالل
النتائج بالجدول رقم ( )8أن معامالت االرتباط على مستوى األبعاد الفرعية للمحور األول تراوحت
بين ( )0.538وذلك للبعد الرابع "المرونة السوقیة" ،و ( )0.207وذلك للبعد األول "المرونة
النتاجیة".
وعلى مستوى المحاور ككل بلغ معامل ارتباط المحور األول "المرونة الستراتیجیة" بالدرجة الكلية

لالستبانة ( ،)0.951بينما بلغ معامل ارتباط المحور الثاني "تطبیق إدارة المعرفة" بالدرجة الكلية
لالستبانة ( ،)0.231وكانت جميع معامالت االرتباط (الصدق) ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.08ويشير ذلك لوجود درجة ممتازة من صدق األبعاد الفرعية والمحاور الرئيسية للبيانات التي
تم جمعها من أفراد عينة الدراسة.

جدول رقم ()8

معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمحاور واألبعاد الفرعية
عدد

معامل

مستوى

الفقرات

الرتباط

الدللة

المرونة اإلنتاجیة

6

*0.907

0.000

مرونة رأس المال البشري

6

*0.904

0.000

المرونة التنافسیة

6

*0.876

0.000

المرونة السوقیة

6

*0.835

0.000

14

*0.952

0.000

10

*0.911

0.000

المحور

المحور األول

البعد

أبعاد المحور ككل (المرونة الستراتیجیة)
المحور الثاني

إدارة المعرفة

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08
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 .1صدق التساق الداخلي:
يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو المحور الذي تنتمي
إليه هذه الفقرة ،ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت
االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد أو المحور الذي تنتمي إليه ،وذلك بهدف التحقق
من مدى صدق االستبانة ككل ،وفيما يلي عرض لنتائج التحقق من صدق االتساق الداخلي
لفقرات االستبانة حسب األبعاد والمحاور التي تتكون منها.
جدول رقم ()6
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "المرونة النتاجیة"
معامل

مستوى

ر

الرتباط

الدللة

*0.665

0.000

*0.612

0.000

*0.782

0.000

*0.828

0.000

5

لدى الشركة القدرة على طرح خدماتها باألسواق بالسرعة المناسبة

*0.738

0.000

6

تتمتع الشركة بقدرتها على تطویر خدماتها

*0.563

0.000

الفقرة

قم
2

تلتزم إدارة الشركة بإنتاج تشكیلة متنوعة من الخدمات

1

تهتم إدارة الشركة بتعدیل خصائص الخدمات الحالیة بما یتناسب ومتطلبات
الزبائن

1

تحرص إدارة الشركة على إنتاج وتقدیم خدمات جدیدة وبأقل التكالیف

4

تتجه الشركة نحو تطویر وتحسین العملیة اإلنتاجیة لتلبیة حاجات الزبائن
المتجددة

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

يتضح من خالل الجدول ( )1أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "المرونة
النتاجیة" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.08حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق لفقرات البعد بين ( )0.813للفقرة السادسة واألخيرة التي تنص على "تتمتع الشركة
بقدرتها على تطویر خدماتها" و ( )0.515للفقرة الرابعة التي تنص على "تتجه الشركة نحو
تطویر وتحسین العملیة اإلنتاجیة لتلبیة حاجات الزبائن المتجددة".
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جدول رقم ()7
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "مرونة رأس المال البشري"
معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

*0.703

0.000

*0.656

0.000

*0.765

0.000

4

تمكن التغیرات في ممارسات الموارد البشریة من الحفاظ على تمیز الشركة

*0.663

0.000

5

تؤكد إدارة الشركة على أهمیة تدریب وتطویر العاملین

*0.695

0.000

6

تحرص إدارة الشركة على استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل

*0.649

0.000

الفقرة

رقم
2

یتمتع العاملون في الشركة بالقدرة على التكیف مع المتطلبات المتغیرة للبیئة

1

تحرص إدارة الشركة على تعدیل وتطویر نظام إدارة الموارد البشریة بما یتناسب

1

یتم مراعاة التغییرات في ظروف العمل عند تصمیم وتخطیط إدارة الموارد البشریة

مع التغیرات في بیئة العمل

في الشركة

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

يتضح من خالل الجدول ( )7أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "مرونة

رأس المال البشري" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.08حيث تراوحت قيم معامالت
صدق االتساق لفقرات البعد بين ( )0.122للفقرة السادسة واألخيرة التي تنص على "تحرص إدارة
الشركة على استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل" و ( )0.718للفقرة الثالثة التي تنص

على " یتم مراعاة التغییرات في ظروف العمل عند تصمیم وتخطیط إدارة الموارد البشریة في
الشركة".
جدول رقم ()5

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "المرونة التنافسیة"
معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

2

تقوم إدارة الشركة بتعدیل أسعار الخدمات حسب متطلبات السوق المحلي

*0.734

0.000

1

تهتم إدارة الشركة بتخفیض تكالیف الخدمات حسب التغیرات في حجم الطلب.

*0.652

0.000

1

تؤكد إدارة الشركة على تطویر أسالیب مواجهة المنافسین في األسواق

*0.655

0.000

*0.717

0.000

*0.671

0.000

*0.724

0.000

الفقرة

رقم

المختلفة
4

تستثمر إدارة الشركة في تكنولوجیا المعلومات بما یحقق سرعة الستجابة

5

تؤكد إدارة الشركة على استباق المنافسین في طرح الخدمات الجدیدة

6

لدى إدارة الشركة القدرة على وضع خیارات استراتیجیة لقتناص الفرص

لمتطلبات األسواق المختلفة

ومواجهة تهدیدات المنافسین
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*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

يتضح من خالل الجدول ( )5أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "المرونة
التنافسیة" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.08حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق لفقرات البعد بين ( )0.181للفقرة الثانية التي تنص على "تهتم إدارة الشركة بتخفیض
تكالیف الخدمات حسب التغیرات في حجم الطلب" و( )0.732للفقرة األولى التي تنص على
"تقوم إدارة الشركة بتعدیل أسعار الخدمات حسب متطلبات السوق المحلي".
جدول رقم ()9
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "المرونة السوقیة"
معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

2

تتوجه إدارة الشركة نحو زیادة الحصة السوقیة في السوق الفلسطیني

*0.511

0.000

1

تؤكد إدارة الشركة على الستجابة السریعة لحتیاجات الزبائن

*0.700

0.000

1

تعمل إدارة الشركة على الستجابة للحاجات المتجددة للزبائن في السوق

*0.651

0.000

4

تتجه الشركة نحو زیادة حجم المبیعات في السوق الفلسطیني

*0.632

0.000

5

تقوم الشركة بعرض خدمات جدیدة بین فترة واخرى بشكل دوري

*0.697

0.000

6

تحرص الشركة وبشكل مستمر على تعدیل خدماتها لتتالءم مع متطلبات

*0.646

0.000

الفقرة

رقم

الفلسطیني

وحاجات السوق الفلسطیني
*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

يتضح من خالل الجدول ( )2أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "المرونة
السوقیة" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.08حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق لفقرات البعد بين ( )0.822للفقرة األولى التي تنص على "تتوجه إدارة الشركة نحو زیادة
الحصة السوقیة في السوق الفلسطیني" و ( )0.700للفقرة الثانية التي تنص على "تؤكد إدارة
الشركة على الستجابة السریعة لحتیاجات الزبائن".
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جدول رقم ()20
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني "تطبیق إدارة المعرفة"
الفقرة

رقم
2

تمتلك إدارة الشركة القدرة على تحدید موظفیها الذین یمتلكون المعرفة المرتبطة

1

تمتلك إدارة الشركة القدرة على تحدید األفراد من الخارج الذین یمتلكون المعرفة

بأنشطتها

المرتبطة بأنشطتها
1

تهتم إدارة الشركة باستقطاب خبراء في مجال إدارة المعرفة المرتبطة بأنشطتها

4

تهتم إدارة الشركة بتشخیص أنواع المعرفة المطلوبة لكل مستوى من مستویاتها

5

یتوفر لدى العاملین بالشركة الستعداد للبحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها من

المختلفة

المصادر المتعددة
6

تهتم إدارة الشركة باستخراج المعرفة الكامنة في أذهان أفرادها لالستفادة منها في
تطویر الشركة

معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

*0.000 0.530
*0.000 0.631
*0.000 0.709
*0.000 0.490
*0.000 0.559
*0.000 0.668

4

تهتم إدارة الشركة بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من مصادرها المختلفة.

*0.000 0.645

8

تستخدم إدارة الشركة قاعدة بیانات خاصة للوصول إلى المعرفة الالزمة بسرعة

*0.000 0.463

9

تقوم إدارة الشركة بحفظ المعرفة بصورة یسهل الوصول إلیها

*0.000 0.522

 20تعمل إدارة الشركة على تصنیف المعرفة المتوفرة لدیها

*0.000 0.649

 22یجري دمج المعرفة الواردة للشركة من مصادرها المتعددة لتحقیق التكامل بینها

*0.000 0.560

 21تشجع سیاسة إدارة الشركة العاملین على طرح أفكار جدیدة ومتطورة

*0.000 0.509

 21تهتم إدارة الشركة بنقل المعرفة المرتبطة بأنشطتها من المصادر المتعددة إلى وحداتها
المختلفة
 24تعمل إدارة الشركة على عرض األفكار الجدیدة التي تحصل علیها من الخارج على
طواقم التطویر بالشركة

 25تتبنى إدارة الشركة سیاسة واضحة تهدف إلى تطویر قدرات العاملین
 26تهتم إدارة الشركة بإیجاد وحدة خاصة للتعامل مع المدخالت المعرفیة المرتبطة
بأنشطتها

*0.000 0.519
*0.000 0.560
*0.000 0.617
*0.000 0.604

 24تعمل إدارة الشركة على توثیق األفكار الجدیدة المبتكرة

*0.000 0.672

 28یتم تطبیق المعرفة في الشركة بصورة تجعلها قادرة على مواجهة مشكالت العمل

*0.000 0.600

 29تعمل إدارة الشركة على تحویل المعرفة إلى خطط عمل

*0.000 0.701

 10تستخدم إدارة الشركة المعرفة المتاحة بصورة تعزز أدائها

*0.000 0.560

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08
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يتضح من خالل الجدول ( )20أن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني "إدارة
المعرفة" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.08حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق لفقرات البعد بين ( )0.213للفقرة الثامنة التي تنص على "تستخدم إدارة الشركة قاعدة
بیانات خاصة للوصول إلى المعرفة الالزمة بسرعة" و ( )0.702للفقرة الثالثة التي تنص على
"تهتم إدارة الشركة باستقطاب خبراء في مجال إدارة المعرفة المرتبطة بأنشطتها".
ب .ثبات الستبانة:
 .2طریقة التجزئة النصفیة:
يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث تعتمد هذه الطريقة على
تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات لها إلى نصفين ،النصف األول يضم الفقرات الفردية والنصف
الثاني يضم الفقرات الزوجية ،ومن ثم يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين (أبو هاشم حسن،
 ،1006ص ،)7ومن ثم يتم تعديله باستخدام معادلة سبيرمان بروان (،)Spearman-Brown
والجدول رقم ( )22ادناه يوضح نتيجة ذلك.
جدول رقم ()22
ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
عدد

معامل الرتباط

معامل الرتباط

الفقرات

قبل التعدیل

بعد التعدیل

المرونة اإلنتاجیة

6

0.665

0.499

مرونة رأس المال البشري

6

0.665

0.499

المرونة التنافسیة

6

0.699

0.811

المرونة السوقیة

6

0.654

0.491

14

0.868

0.919

10

0.855

0.911

44

0.919

0.961

البعد

المحور

المحور األول

أبعاد المحور ككل (المرونة الستراتیجیة)
المحور الثاني

تطبیق إدارة المعرفة
الستبانة ككل

يالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط المعدل باستخدام معادلة سبيرمان براون
للتجزئة النصفية للمحور األول "المرونة الستراتیجیة" بلغ ( ،)0.212حيث تراوحت معامالت
االرتباط المعدلة لألبعاد الفرعية للمحور األول بين ( )0.723للبعد الرابع "المرونة السوقیة" ،و
( )0.513للبعد الثالث "المرونة التنافسیة" ،كما يالحظ أن معامل ارتباط سبيرمان المعدل لفقرات
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المحور الثاني "إدارة المعرفة" بلغ ( ،)0.211وبشكل عام يالحظ أن معامل سبيرمان بروان
المعدل لالستبانة ككل بلغ ( ،)0.213ونستنتج من خالل ذلك أن جميع معامالت االرتباط
المعدلة مرتفعة مما يدلل على وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم الحصول عليها
من أفراد عينة الدارسة فيما يتعلق بأبعاد المرونة االستراتيجية وأثرها على تطبيق إدارة المعرفة من
وجهة نظر اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة.
 .1طریقة ألفاكرونباخ:
صممت هذه الطريقة كمقياس لالتساق الداخلي ل لفقرات ،بمعنى هل جميع فقرات أداة الدراسة
(االستبانة) تقيس نفس العوامل التي يقيسها المقياس ،وتتراوح قيمة معامل ألفاكرونباخ بين ()2-0
حيث كلما اقتربت قيمته من  2كلما زاد االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة واتضح تجانس
المقياس فعندما يكون المقياس متجانساً فإن كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها
المقياس ) .(George and Mallery, 2003, p.53تم استخدام معامل ألفاكرونباخ في هذه
الدراسة لقياس الثبات في كل بعد وكل محور في االستبانة والجدول رقم ( )21يوضح ذلك.
جدول رقم ()21
ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
المحور

المحور األول

المحور
الثاني

عدد الفقرات

البعد

معامل

ألفاكرونباخ

المرونة اإلنتاجیة

6

0.494

مرونة رأس المال البشري

6

0.442

المرونة التنافسیة

6

0.481

المرونة السوقیة

6

0.422

أبعاد المحور ككل (المرونة الستراتیجیة)

14

0.911

تطبیق إدارة المعرفة
الستبانة ككل

10
44

0.900
0.949

يوضح الجدول السابق نتائج ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ حيث نالحظ أن
معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكل عام لجميع أبعاد ومحاور االستبانة،
حيث على مستوى أبعاد المرونة االستراتيجية نجد أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت
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بين ( )0.722للبعد الرابع "المرونة السوقیة" و ( )0.722للبعد األول "المرونة النتاجیة" ،وعلى
مستوى المحاور نجد أن معامل الثبات للمحور األول "المرونة الستراتیجیة" بلغ ( ،)0.211كما
بلغ معامل الثبات للمحور الثاني "إدارة المعرفة" ( ،)0.200وبشكل عام نالحظ أن معامل الثبات
الكلي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بلغ ( ،)0.949وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة
مرت فعة من الثبات في البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة ،وعليه يمكن االعتماد عليها
وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة.
التوزیع الطبیعي لمتغیرات الدراسة
يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول
االختبارات المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية ( Non
 ،)Parametric Testsويشترط الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات
المراد إجراء االختبارات اإلحصائية عليها ،بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات
الم علمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات
الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجمها عن ( )30مفردة
يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقًا لما تقره نظرية النهاية المركزية
(ربيع،1007،ص ،)222كما توصل ( )Geoff Norman,2010, p.31إلى أنه يمكن استخدام
االختبارات المعلمية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبي اًر او
صغي ًار ،وبغض النظر عن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام
االختبارات المعلمية وفقًا للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي
للبيانات.
األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحليل البيانات
التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة (االستبانة) ،وفيما يلي أهم األساليب اإلحصائية

الوصفية واالستداللية التي تم استخدامها في معالجة بيانات هذه الدراسة:

 .2معامل ارتباط سبيرمان بروان ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة
النصفية.

 .1معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.
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 .3الوسط الحسابي ( )Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات
الدراسة على الفقرات واألبعاد والمحاور الرئيسة لالستبانة.

 .2االنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف استجابات
مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب األبعاد والمحاور

الرئيسة ،فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.

 .8اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات على فقرات وأبعاد
ومحاور االستبانة حول القيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية.

 .1معامل ارتباط بيرسون (  )Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بين
متغيرات الدراسة ،ولقياس االتساق الداخلي بين الفقرات واألبعاد والمحاور المنتمي اليها،

واختبار فرضيات الدراسة.

 .7تحليل التباين االحادي ( :)one way ANOVAالختبار الفروق بين متغيرات الدراسة.

 .5اختبار ( :)Independent Samples T-testالختبار الفروق بين متغيرات الدارسة
واختبار فرضيات الدارسة ويستخدم للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين.

 .2نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير كل متغير من متغيرات المستقلة على
المتغير التابع على حدا ،ونموذج انحدار المتعدد لقياس تأثير المتغيرات المستقلة (أبعاد

المرونة االستراتيجية) على المتغير التابع (تطبيق إدارة المعرفة) ،من خالل حساب
معامالت انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة ،وحساب قيمة معامل التحديد

لتحديد نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير تباين المتغير التابع.
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الفصل الخامــــــس

تحلیل البیانات واختبار فرضیات
الدراسة
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المقدمة:
في هذا الفصل تستعرض الباحثة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل
اإلجابة على أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل
اإلجراءات اإلحصائية التحليلية ،كما وتم وصف عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية ،وكذلك
تم اجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات وأبعاد
ومحاور الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللحصول
على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة:
.2توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس
يوضح الجدول رقم ( )23توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ،حيث نالحظ أن غالبية أفراد
عينة الدارسة هم من الذكور بنسبة ( )%70.8بواقع ( )23موظف ،بينما بلغت نسبة االناث
( )%12.8بواقع ( )32موظفة ،وهذا يعني أن شركة االتصاالت تعزز ثقاقة الجندر في التوظيف
إلى حد ما ،ولكن ليس إلى درجة كبيرة.
جدول رقم ()23
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة %

ذكر

23

70.8

أنثى

32

12.8

المجموع

231

200.0

.1توزیع أفراد عینة الدراسة حسب العمر
يوضح الجدول رقم ( )22توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر ،حيث يتضح أن ( )%78.7من
أفراد عينة الدراسة أعمارهم أقل من  38سنة بواقع ( )78موظف ،بينما ( )%11.8من أفراد عينة
الدراسة تتراوح أعمارهم من  38إلى أقل من  28سنة بواقع ( )38موظف ،في حين بلغت نسبة
( )%21.7من أفراد عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن  28سنة بواقع ( )11موظف ،وهذا يعني أن
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شركة االتصاالت تتمتع بموظفين صغار في السن قادرين على مواكبة التغييرات االستراتيجية
والتطورات التكنولوجية .
جدول رقم ()22
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
العمر

العدد

النسبة %

أقل من  18سنة

20

7.1

من  18إلى أقل من  38سنة

18

22.1

من  38إلى أقل من  28سنة

38

11.8

 28سنة فأكثر

11

21.7

المجموع

231

200.0

.1توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي
يوضح الجدول رقم ( )28توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ،حيث يتضح أن غالبية
أفراد عينة الدراسة حاصلين على درجة علمية "البكالوريوس" بنسبة ( )%72.3بواقع ()25
موظف ،بينما بلغت نسبة ( )%27.2من أفراد عينة الدراسة حاصلين على درجة علمية "شهادة
الدبلوم" بواقع ( )13موظف ،في حين بلغت نسبة ( )%5.3من أفراد عينة الدراسة حاصلين على
درجة علمية "الماجستير" بواقع ( )22موظف ،وهذا يعني تمتع موظفي الشركة بمؤهالت علمية
تمكنهم من التعامل مع المعرفة بأشكالها وتغيراتها.
جدول رقم ()28
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة %

دبلوم

13

27.2

بكالوريوس

25

72.3

ماجستير

22

5.3

المجموع

231

200.0
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.4توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفي
يوضح الجدول رقم ( )21توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي ،حيث يتضح أن
( )%38.1من أفراد العينة مسماهم الوظيفي "إداري" بواقع ( )27موظف ،كما وبلغت نسبة
( ) %12.8من أفراد العينة يعملون تحت مسمى وظيفي "خدمات مشتركين" بواقع ( )32موظف،
وكانت نسبة ( )%11.8مسماهم الوظيفي "مشرف" بواقع ( )38موظف ،وبالنسبة لفئة نائب
المدير فقد بلغت نسبتهم ( )%8.3فقط من اجمالي أفراد عينة الدراسة بواقع ( )7موظفين ،والنسبة
المتبقية من أجمالي افراد عينة الدراسة مسماهم الوظيفي "مدير فرع" حيث بلغت نسبتهم ()%3
بواقع ( )2موظفين.
جدول رقم ()21
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظیفي

العدد

النسبة %

مدير فرع

2

3.0

نائب مدير

7

8.3

مشرف

38

11.8

خدمات مشتركين

32

12.8

إداري

27

38.1

المجموع

231

200.0

.5توزیع أفراد عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة
يوضح الجدول رقم ( )27توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة ،حيث نالحظ بأن معظم
أفراد عينة الدراسة تزيد سنوات خبرتهم عن  28سنة وذلك بنسبة ( )%23.1بواقع ( )87موظف،
وكانت نسبة ( )%18.5من أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين من  8سنوات إلى
أقل من  20سنوات بواقع ( )32موظف ،بينما بلغت نسبة ( )%10.8من أفراد عينة الدراسة
تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  20إلى أقل من  28سنة بواقع ( )17موظف ،في حين بلغت نسبة
( )%20.1من أفراد عينة الدراسة تقل سنوات خبرتهم عن  20سنوات بواقع ( )22موظف.
وهذا يشير إلى وجود خبرات إدارية كبيرة ومميزة في شركة االتصاالت قادرة على مواجهة ومقابلة
التغييرات التي تحدث في سوق العمل.
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جدول رقم ()27
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة %

أقل من  8سنوات

22

20.1

من  8إلى أقل من  20سنوات

32

18.5

من  20إلى أقل من  28سنة

17

10.8

 28سنة فأكثر

87

23.1

المجموع

231

200.0

نتائج تحلیل محاور وأبعاد الدراسة:
أ .تحلیل النتائج المتعلقة بالمحور األول "المرونة الستراتیجیة"
 .2النتائج المتعلقة بالبعد األول "المرونة النتاجیة":
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "المرونة النتاجیة" الذي يندرج
تحت المحور األول "المرونة الستراتیجیة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري
والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد
للقيمة ( ) 3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (،)One Sample T-Test
والجدول رقم ( )25يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()25

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "المرونة النتاجیة"
م

الفقرة
 .2تلتزم إدارة الشركة بإنتاج تشكیلة
متنوعة من الخدمات

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعیاري

4.61

0.53

الوزن

النسبي

قیمة
اختبار t

34.75* 92.3%

القیمة
االحتمالیة الترتیب
sig
0.000

1

 .1تهتم إدارة الشركة بتعدیل خصائص
الخدمات الحالیة بما یتناسب ومتطلبات

4.36

0.64

24.21* 87.1%

0.000

3

 .1تحرص إدارة الشركة على إنتاج وتقدیم

4.41

0.71

22.82* 88.2%

0.000

2

الزبائن
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خدمات جدیدة وبأقل التكالیف
 .4تتجه الشركة نحو تطویر وتحسین
العملیة اإلنتاجیة لتلبیة حاجات الزبائن

0.74

4.36

20.98* 87.1%

0.000

3

المتجددة
 .5لدى الشركة القدرة على طرح خدماتها
باألسواق بالسرعة المناسبة
 .6تتمتع الشركة بقدرتها على تطویر
خدماتها

الدرجة الكلية للبعد

4.36

0.72

21.66* 87.3%

0.000

3

4.29

0.56

16.41* 85.8%

0.000

4

4.40

0.46

14.81* 88.0%

0.000

األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصلة* ،دالة إحصائیة عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول رقم ( )25أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت بين (2.12
من  )8للفقرة األولى التي تنص على "تلتزم إدارة الشركة بإنتاج تشكیلة متنوعة من الخدمات"

بوزن نسبي ( )%21.3والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير
ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة السادسة التي تنص على "تتمتع

الشركة بقدرتها على تطویر خدماتها" بمتوسط ( 2.12من  )8ووزن نسبي ( ،)%85.8ويشير
ذلك لوجود درجة مرتفعة جدًا من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط االجابات يزيد

عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.08وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن

متوسط االجابة على كل فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة

إحصائية ،عند مستوى  ،0.08ويشير ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه البعد األول
"المرونة النتاجیة" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ ( 2.20من  )8بانحراف معياري
( )0.21ووزن نسبي ( )%55ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على فقرات بعد
"المرونة النتاجیة" من قبل أفراد عينة الدراسة ،وتتفق مع نتيجة دراسة( شيخ يحيي )1020،وهذا

يعني أن شركة االتصاالت الفلسطينية تتمتع بدرجة عالية في مرونة انتاج خدماتها وتطويرها

بشكل دائم والجودة المناسبة والتكلفة المناسبة بما يتوائم واحتياجات الزبائن ،وتختلف مع نتيجة

دراسة (عووادة )1007،والتي كان فيها مستوى المرونة االنتاجية متوسطاً ،وتترجع الباحثة هذا

االختالف الى مكان وزمان وعينة الدراسة.
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 .1النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "مرونة رأس المال البشري":
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "مرونة رأس المال البشري"
الذي يندرج تحت المحور األول "المرونة الستراتیجیة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي
واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام
واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات
اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار ( One
 ،)Sample T-Testوالجدول رقم ( )22يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()22
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "مرونة رأس المال البشري"
م

الفقرة
 .2یتمتع العاملون في الشركة بالقدرة على
التكیف مع المتطلبات المتغیرة للبیئة

المتوسط

النحراف

الوزن

الحسابي

المعیاري

النسبي

4.34

0.69

قیمة
اختبار t

22.46* 86.8%

القیمة
االحتمالیة الترتیب
sig
0.000

5

 .1تحرص إدارة الشركة على تعدیل وتطویر
نظام إدارة الموارد البشریة بما یتناسب

4.45

0.58

28.60* 89.1%

0.000

1

مع التغیرات في بیئة العمل
 .1یتم مراعاة التغییرات في ظروف العمل
عند تصمیم وتخطیط إدارة الموارد

4.40

0.64

25.15* 88.0%

0.000

2

البشریة في الشركة
 .4تمكن التغیرات في ممارسات الموارد
البشریة من الحفاظ على تمیز الشركة
 .5تؤكد إدارة الشركة على أهمیة تدریب
وتطویر العاملین
 .6تحرص إدارة الشركة على استقطاب
أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل

الدرجة الكلية للبعد

4.38

0.66

24.00* 87.6%

0.000

3

4.35

0.67

23.29* 87.0%

0.000

4

4.35

0.84

18.49* 87.0%

0.000

4

4.38

0.47

33.96* 87.6%

0.000

األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد صحیح* ،دالة إحصائیة عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول رقم ( )8.5أن قي مة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت بين (2.28
من  )8للفقرة الثانية التي تنص على "تحرص إدارة الشركة على تعدیل وتطویر نظام إدارة الموارد
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البشریة بما یتناسب مع التغیرات في بیئة العمل" بوزن نسبي ( )%82.2والتي جاءت في
المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جدًا من الموافقة
على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة األولى التي تنص على "یتمتع
العاملون في الشركة بالقدرة على التكیف مع المتطلبات المتغیرة للبیئة" بمتوسط ( 2.32من )8
ووزن نسبي ( ،)%51.5ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل
أفراد عينة الدراسة.
ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضًا أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط االجابات يزيد

عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.08وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن

متوسط االجابة على كل فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة

إحصائية ،عند مستوى  ،0.08ويشير ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه البعد الثاني "مرونة
رأس المال البشري" يتجه نحو الموقف اإليجابي.
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ ( 2.35من  )8بانحراف معياري

( )0.27ووزن نسبي ( )%57.1ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على فقرات بعد
"مرونة رأس المال البشري" من قبل أفراد عينة الدراسة ،وهذا يعني أن هناك اهتمام عالي من
الشركة بالكادر البشري والعمل على استثماره وتطوير قدراته المعرفية .
 .1النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "المرونة التنافسیة" :
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "المرونة التنافسیة" الذي
يندرج تحت المحور األول "المرونة الستراتیجیة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف
المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف
المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على
فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (One Sample T-
 ،)Testوالجدول رقم ( )10يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ()10

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "المرونة التنافسیة"
م

الفقرة
 .2تقوم إدارة الشركة بتعدیل أسعار الخدمات
حسب متطلبات السوق المحلي
 .1تهتم إدارة الشركة بتخفیض تكالیف
الخدمات حسب التغیرات في حجم الطلب.
 .1تؤكد إدارة الشركة على تطویر أسالیب
مواجهة المنافسین في األسواق المختلفة
 .4تستثمر إدارة الشركة في تكنولوجیا

المعلومات بما یحقق سرعة الستجابة

المتوسط النحراف

الوزن

قیمة

الحسابي المعیاري

النسبي

اختبار t

القیمة
الحتمالیة الترتیب
sig

4.14

0.73

17.95* 82.9%

0.000

6

4.41

0.69

23.55* 88.2%

0.000

1

4.38

0.66

24.00* 87.6%

0.000

2

4.30

0.72

20.74* 85.9%

0.000

3

لمتطلبات األسواق المختلفة
 .5تؤكد إدارة الشركة على استباق

المنافسین في طرح الخدمات الجدیدة

4.28

0.58

25.20* 85.6%

0.000

4

 .6لدى إدارة الشركة القدرة على وضع
خیارات استراتیجیة لقتناص الفرص

4.26

0.68

21.13* 85.2%

0.000

5

ومواجهة تهدیدات المنافسین

م

الدرجة الكلیة للبعد

4.29

0.47

31.64* 85.9%

0.000

األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصلة* ،دالة إحصائیة عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول رقم ( )10أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت بين (2.22
من  )8للفقرة الثانية التي تنص على "تهتم إدارة الشركة بتخفیض تكالیف الخدمات حسب
التغیرات في حجم الطلب" حيث جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي بوزن
نسبي ( ،)%55.1ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد
عينة الدراسة.
وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة األولى التي تنص على "تقوم
إدارة الشركة بتعدیل أسعار الخدمات حسب متطلبات السوق المحلي" بمتوسط حسابي (2.22
من  )8ووزن نسبي ( ،)%51.2ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من
قبل أفراد عينة الدراسة.
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كما ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضًا أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط االجابات

يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.08وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن

متوسط االجابة على كل فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة

إحصائية ،عند مستوى  ،0.08ويشير ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه البعد الثالث
"المرونة التنافسیة" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ ( 2.12من  )8بانحراف معياري
( )0.27ووزن نسبي ( )%58.2ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جدًا من الموافقة على فقرات بعد
"المرونة التنافسیة" من قبل أفراد عينة الدراسة ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (شيخ
يحيى )1020،وهذا يعني أن شركة التصاالت تقوم بدراسة حال المنافسين في السوق ،ولديها
القدرة على تغيير استراتيجيتها التنافسية من أجل تحقيق النجاحات المتتالية ،وتختلف مع نتيجة
دراسة (عووادة )1007،والتي كان فيها مستوى المرونة االنتاجية متوسطاً ،وتترجع الباحثة هذا
االختالف الى مكان وزمان وعينة الدراسة.
 .4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع "المرونة السوقیة":
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المرونة السوقیة" الذي يندرج
تحت المحور األول "المرونة الستراتیجیة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعياري
والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد
للقيمة ( ) 3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (،)One Sample T-Test
والجدول رقم ( )12يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()12

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المرونة السوقیة"
م

الفقرة
 .2تتوجه إدارة الشركة نحو زیادة الحصة
السوقیة في السوق الفلسطیني
 .1تؤكد إدارة الشركة على الستجابة

المتوسط النحراف

الوزن

قیمة

الحسابي

المعیاري

النسبي

اختبار t

القیمة
الحتمالیة الترتیب
sig

4.48

0.56

30.36* 89.5%

0.000

1

4.34

0.59

26.10* 86.8%

0.000

4
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السریعة لحتیاجات الزبائن
 .1تعمل إدارة الشركة على الستجابة
للحاجات المتجددة للزبائن في السوق

4.45

0.60

27.98* 89.1%

0.000

2

الفلسطیني
 .4تتجه الشركة نحو زیادة حجم المبیعات
في السوق الفلسطیني
 .5تقوم الشركة بعرض خدمات جدیدة بین
فترة واخرى بشكل دوري
 .6تحرص الشركة وبشكل مستمر على
تعدیل خدماتها لتتالءم مع متطلبات

4.39

0.66

24.17* 87.9%

0.000

3

4.39

0.66

24.09* 87.7%

0.000

3

4.27

0.72

20.22* 85.3%

0.000

5

وحاجات السوق الفلسطیني

الدرجة الكلية للبعد

4.39

0.41

39.30* 87.7%

0.000

األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصلة* ،دالة إحصائیة عند مستوى .0.05

حيث يتضح من خالل الجدول رقم ( )12أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد تراوحت بين
( 2.25من  )8للفقرة األولى التي تنص على "تتوجه إدارة الشركة نحو زیادة الحصة السوقیة
في السوق الفلسطیني" حيث جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي بوزن
نسبي ( ،)%52.8ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد
عينة الدراسة.
وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة السادسة التي تنص على

"تحرص الشركة وبشكل مستمر على تعدیل خدماتها لتتالءم مع متطلبات وحاجات السوق

الفلسطیني" بمتوسط ( 2.17من  )8ووزن نسبي ( ،)%58.3ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة
جدًا من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

كما ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضًا أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط االجابات

يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.08وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن

متوسط االجابة على كل فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة

إحصائية ،عند مستوى  ،0.08ويشير ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه البعد الرابع
"المرونة السوقیة" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمحور ككل قد بلغ ( 2.32من  )8بانحراف معياري
( )0.22ووزن نسبي ( )%57.7ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على فقرات بعد
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"المرونة السوقیة" من قبل أفراد عينة الدراسة،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراست كل من( شيخ
يحيى 1020وزعتري 1023وعوض ) 1002وهذا يعني أن شركة االتصاالت تسعى للحفاظ على
الريادة والتميز في السوق الفلسطيني من خالل المتابعة المستمرة واستقصاء ومعرفة رغبات
المستهلكين وتلبيتها  ،وتختلف مع نتيجة دراسة (عووادة )1007،والتي كان فيها مستوى المرونة
االنتاجية متوسطًا ،وتترجع الباحثة هذا االختالف الى مكان وزمان وعينة الدراسة.

نتائج التحلیل اإلحصائي ألبعاد المحور األول "المرونة الستراتیجیة":

والجدول رقم ( )11يلخص نتائج التحليل ألبعاد المحور األول "المرونة الستراتیجیة" ،حيث نجد
أن البعد األول "المرونة النتاجیة " جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاد بمتوسط (2.20
من  ،)8أما في المرتبة الثانية جاء البعد الرابع "المرونة السوقیة" بمتوسط حسابي ( 2.32من
 ،)8في المرتبة الثالثة جاء البعد الثاني "مرونة رأس المال البشري" بمتوسط حسابي ( 2.35من
 ،)8بينما في المرتبة الرابعة واألخيرة جاء البعد الثالث "المرونة التنافسیة" بمتوسط حسابي
( 2.12من  ،)8كما وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمحور ككل ( 2.31من  )8بوزن
نسبي( )%57.3وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة جدًا من الموافقة من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة على هذا المحور.
جدول رقم ()11

ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد المحور األول "المرونة االستراتيجية"
البعد

المتوسط النحراف

الوزن

قیمة

الحسابي المعیاري النسبي اختبار t

القیمة

الحتمالیة الترتیب
sig

المرونة اإلنتاجية

4.40

0.46

14.81* 88.0%

0.000

2

مرونة رأس المال البشري

4.18

0.44

11.96* 87.6%

0.000

1

المرونة التنافسية

4.19

0.44

12.64* 85.9%

0.000

4

المرونة السوقية

4.19

0.42

19.10* 87.7%

0.000

1

4.16

0.40

19.41* 87.3%

0.000

الدرجة الكلیة للمحور

األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصلة* ،دالة إحصائیة عند مستوى .0.05

وتتفق نتيجة هذه الدراسة في ارتفاع مستوى المرونة االستراتيجية مع دراسات كل من
(الشريف 1028و الحداوي ومحمد 1023وجرار ودويكات  1023و كتانة واغا  1021والجبوري
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 1022والشيخ يحيى 1020ونجار وحوري 1005و Puig et al 2005و Widate
2102و  ، )Arnold et al 2008والتي كان فيها مستوى المرونة االستراتيجية مرتفعًا.
وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراست كل من (زعتري  1023ومحمد  1023وعوض 1002
والعووادة  )1007والتي كان مستوى المرونة االستراتيجية متوسطا ،ويرجع الباحث ذلك الختالف
مكان وزمان وعينة الدراسة عن الدراسات المذكورة.
وتعزو الباحثة ارتفاع مستوى المرونة االستراتيجية بشركة االتصاالت الفلسطينية إلى وجود قيادة
استراتيجية واعية ومؤهلة وقادرة على التكيف مع التغيرات البيئية الداخلية والخارجية ،وكوادر
بشرية مؤهلة قادرة على تنفيذ الخطط البديلة بكفاءة بما ينعكس على نجاح الشركة وتحقيق
أهدافها.

ب .النتائج المتعلقة بالمحور الثاني "إدارة المعرفة"
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "إدارة المعرفة" والذي يمثل
المتغير التابع ضمن هذه الدراسة ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن
النسبي لكل فقرة من فقرات المحور ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري
والوزن النسبي للدرجة الكلية للمحور ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات
المحور للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (،)One Sample T-Test
والجدول رقم ( )13يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()13
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "إدارة المعرفة"
م

.2

الفقرة

بأنشطتها

sig

4.51

0.57

30.23* 90.2%

0.000

1

تمتلك إدارة الشركة القدرة على تحدید
األفراد من الخارج الذین یمتلكون المعرفة

4.31

0.69

21.84* 86.2%

0.000

9

تهتم إدارة الشركة باستقطاب خبراء في

4.36

0.63

24.67* 87.1%

0.000

6

المرتبطة بأنشطتها

.1

الحسابي المعیاري

النسبي

اختبار t

الحتمالیة الترتیب

تمتلك إدارة الشركة القدرة على تحدید
موظفیها الذین یمتلكون المعرفة المرتبطة

.1

المتوسط النحراف

الوزن

قیمة

القیمة

59

مجال إدارة المعرفة المرتبطة بأنشطتها
.4

تهتم إدارة الشركة بتشخیص أنواع
المعرفة المطلوبة لكل مستوى من

4.40

0.63

25.63* 88.0%

0.000

3

مستویاتها المختلفة
.5

یتوفر لدى العاملین بالشركة الستعداد
للبحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها

4.29

0.82

17.95* 85.8%

0.000

11

من المصادر المتعددة
.6

تهتم إدارة الشركة باستخراج المعرفة
الكامنة في أذهان أفرادها لالستفادة منها

4.23

0.83

16.90* 84.5%

0.000

13

في تطویر الشركة
.4

تهتم إدارة الشركة بشراء المعرفة المرتبطة
بأنشطتها من مصادرها المختلفة.

.8

تستخدم إدارة الشركة قاعدة بیانات خاصة
للوصول إلى المعرفة الالزمة بسرعة

.9

تقوم إدارة الشركة بحفظ المعرفة بصورة
یسهل الوصول إلیها

 .20تعمل إدارة الشركة على تصنیف المعرفة
المتوفرة لدیها
 .22یجري دمج المعرفة الواردة للشركة من
مصادرها المتعددة لتحقیق التكامل بینها
 .21تشجع سیاسة إدارة الشركة العاملین على
طرح أفكار جدیدة ومتطورة
 .21تهتم إدارة الشركة بنقل المعرفة المرتبطة
بأنشطتها من المصادر المتعددة إلى

4.30

0.74

20.15* 85.9%

0.000

10

4.27

0.70

20.84* 85.3%

0.000

12

4.33

0.74

20.69* 86.5%

0.000

8

4.29

0.74

20.09* 85.8%

0.000

11

4.34

0.63

24.53* 86.8%

0.000

7

4.34

0.72

21.44* 86.8%

0.000

7

4.38

0.61

25.89* 87.6%

0.000

5

وحداتها المختلفة
 .24تعمل إدارة الشركة على عرض األفكار

الجدیدة التي تحصل علیها من الخارج

4.27

0.62

23.59* 85.3%

0.000

12

على طواقم التطویر بالشركة
 .25تتبنى إدارة الشركة سیاسة واضحة تهدف
إلى تطویر قدرات العاملین

4.27

0.63

23.17* 85.5%

0.000

12

 .26تهتم إدارة الشركة بإیجاد وحدة خاصة
للتعامل مع المدخالت المعرفیة المرتبطة

بأنشطتها

 .24تعمل إدارة الشركة على توثیق األفكار

4.39

0.64

25.06* 87.9%

0.000

4

4.23

0.74

19.17* 84.5%

0.000

13
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الجدیدة المبتكرة
 .28یتم تطبیق المعرفة في الشركة بصورة
تجعلها قادرة على مواجهة مشكالت العمل
 .29تعمل إدارة الشركة على تحویل المعرفة
إلى خطط عمل
 .10تستخدم إدارة الشركة المعرفة المتاحة
بصورة تعزز أدائها

الدرجة الكلیة للمحور

4.39

0.64

25.06* 87.9%

0.000

4

4.29

0.83

17.75* 85.8%

0.000

11

4.41

0.62

26.23* 88.2%

0.000

2

4.33

0.41

37.52* 86.6%

0.000

األوزان النسبیة في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصلة* ،دالة إحصائیة عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول رقم ( )13أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور تراوحت بين (2.82
من  )8للفقرة األولى التي تنص على "تمتلك إدارة الشركة القدرة على تحدید موظفیها الذین
یمتلكون المعرفة المرتبطة بأنشطتها" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي
بوزن نسبي ( ،)%20.1ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جدًا من الموافقة على هذه الفقرة من قبل
أفراد عينة الدراسة.
وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة السادسة والتي تنص على "تهتم
إدارة الشركة باستخراج المعرفة الكامنة في أذهان أفرادها لالستفادة منها في تطویر الشركة"
والفقرة السابعة عشر والتي تنص على "تعمل إدارة الشركة على توثیق األفكار الجدیدة المبتكرة"،
بمتوسط ( 2.13من  )8ووزن نسبي ( )%52.8ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة
على هاتان الفقرتان من قبل أفراد عينة الدراسة.
كما ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضًا أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط االجابات

يزيد عن القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف الحيادي ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.08وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)3ويشير ذلك الن

متوسط االجابة على كل فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )3زيادة جوهرية وذات داللة

إحصائية ،عند مستوى  ،0.08ويشير ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الثاني
"إدارة المعرفة" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمحور ككل قد بلغ ( 2.33من  )8بانحراف معياري
( )0.22ووزن نسبي ( )%51.1ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على فقرات
المحور "إدارة المعرفة" من قبل أفراد عينة الدراسة.
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وتتفق نتيجة هذه الدراسة في ارتفاع مستوى تطبيق إدارة المعرفة مع دراسات كل من(الشريف
 1028والسيد 1022وأل عثمان 1023ونصر اهلل 1023وعطا اهلل  1022وشيشون 1022
وصويص وآخرون 1022وعودة 1020و Stewart &Waddel2010و Canter 2009و
 Rasulsa et al2012و Kafchechi et al 2013و  ) Said et al 2014والتي كان فيها
مستوى تطبيق إدارة المعرفة مرتفعًا.
وتختلف نتيجة هذذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من (عساف  1022وابو زعيتر  1022واالغا
وابو الخير  1021والرقب  1022والعالول  1022والشرفا  1005وحجازي  )1008والتي كان
مستوى تطبيق إدارة المعرفة فيها متوسطًا وتعزولباحثة هذا االختالف الختالف مكان وزمان وعينة
الدراسة مع الدراسات المذكورة .
وتعزو الباحثة ارتفاع مستوى تطبيق إدارة المعرفة داخل شركة االتصاالت الفلسطينية إلى إدراك
إدارة الشركة الهمية إدارة المعرفة ودورها المهم في تحقيق االهداف الموضوعة وخاصة في سوق
االتصاالت وهو سوق معرفي بالدرجة االولى يعتمد على المعلومات ،لذا تولي الشركة اهتماماً
كبي اًر بعمليات إدارة المعرفة من حيث تشخيصها ونقلها وتعميمها في هياكل الشركة ،واختيار
االفراد الذين يمتلكون القدرات الخاصة والقادرين على استخدام المعرفة المرتبطة بأنشطة الشركة .
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اختبار ومناقشة فرضیات الدراسة
الفرضیة الرئیسة األولى:
تنص الفرضية الرئيسية األولى على "تؤثر المرونة الستراتیجیة على تطبیق إدارة المعرفة من
وجهة نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى
دللة احصائیة (.")α≥0.05
ويتفرع من هذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية ،تم التحقق من صحتها من خالل حساب أسلوب
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد ،حيث تم دراسة تأثير كل متغير من المتغيرات المستقلة التي
تمثل أبعاد "المرونة الستراتیجیة" على المتغير التابع "إدارة المعرفة" باستخدام االنحدار البسيطـ،
ومن ثم تم دراسة تأثير المتغيرات المستقلة معًا على المتغير التابع باستخدام نموذج االنحدار
المتعدد ،حيث إحصائياً يتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود أثر ذو داللة
إحصائية مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود أثر ذو داللة إحصائية ،ويتم الحكم على
بناء على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث يتم رفض الفرضية
نتيجة االختبار ً
العدمية والتوصل لصحة الفرضية البديلة في حال كانت قيمة ( )Sigأقل من مستوى  0.08ويقال
عندها أن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود أثر جوهري وذو داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية
العدمية في حال كانت قيمة ( )Sigأعلى من  0.08ونستنج عند إذن عدم وجود أثر ذو داللة
إحصائية.
وفيما يلي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسة للتحقق من وجود أثر للمتغيرات
المستقلة (المرونة اإلنتاجیة ،مرونة رأس المال البشري ،المرونة التنافسیة ،المرونة السوقیة)،
على المتغير التابع المتمثل في "إدارة المعرفة".
 .2بالنسبة للفرضیة الفرعیة الولى:
تنص الفرضية الفرعية األولى على "تؤثر المرونة النتاجیة على تطبیق إدارة المعرفة من وجهة
نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى دللة
احصائیة (.")α≥0.05
يوضح الجدول رقم ( ) 12بأنه يوجد ارتباط خطي طردي بين المرونة اإلنتاجية وتطبيق إدارة
المعرفة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( ،)0.182وبالنظر إلى نتائج تحليل االنحدار
الخطي البسيط نالحظ أن هناك تأثير موجب للمرونة اإلنتاجية على علمية تطبيق إدارة المعرفة،
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حيث بلغ معامل االنحدار الخطي البسيط ( )0.877وهذا يعني أن الزيادة في مستوى المرونة
االنتاجية بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى عملية تطبيق إدارة المعرفة بمقدار

( ) 0.877درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبلغ معامل التحديد
لنموذج االنحدار ( )0.215وهذا يعني أن متغير المرونة االنتاجية يفسر ( )%21.5من تباين
متغير عملية تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت

الفلسطينية بقطاع غزة.

جدول رقم ()12

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير المرونة اإلنتاجية على تطبيق إدارة
المعرفة

المتغیر التابع "تطبیق إدارة المعرفة"
معنویة النموذج عند مستوى 181.

المتغیر المستقل

معامل
ارتباط
بیرسون
( )r

الحد
الثابت
( )a

معامل
االنحدار
()B

معامل
التحدید
()R2

F

المرونة االنتاجیة

*0.654

1.790

0.577

0.428

*97.383

مستوى
الداللة
()Sig.
18111

النتیجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

كما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار ( )F-Testبلغت ( )0.000وهي

قيمة أقل من مستوى  ،0.08وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس

تأثير المرونة االنتاجية على عملية تطبيق إدارة المعرفة وبالتالي معنوية متغير المرونة االنتاجية

عند مستوى داللة .0.08

وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى التي تنص على "تؤثر المرونة النتاجیة على
تطبیق عملیات إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة التصالت

الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى دللة احصائیة (.")α≥0.05

وهذا يعني أن المرونة االنتاجية التي تعتمدها شركة االتصتاالت الفلسطينية من حيث العمل على
تشكيل المنتجات وتعديلها بشكل دوري بما يتالءم مع متطلبات الزبائن يساهم في ارتفاع مستوى

تطبيق عمليات إدارة المعرفة .
 .1بالنسبة للفرضیة الفرعیة الثانیة:
تنص الفرضية الفرعية الثانية على "تؤثر مرونة رأس المال البشري على تطبیق إدارة المعرفة من
وجهة نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى
دللة احصائیة (.")α≥0.05
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يوضح الجدول رقم ( )18بأنه يوجد ارتباط خطي طردي بين مرونة رأس المال البشري وتطبيق
عمليات إدارة المعرفة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( ،)0.112وبالنظر إلى نتائج

تحليل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك تأثير موجب لمرونة رأس المال البشري على

علمية تطبيق إدارة المعرفة ،حيث بلغ معامل االنحدار الخطي البسيط ( )0.877وهذا يعني أن
الزيادة في مستوى مرونة رأس المال البشري بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى عملية

تطبيق إدارة المعرفة بمقدار ( )0.877درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى،

كما وبلغ معامل التحديد لنموذج االنحدار ( )0.237وهذا يعني أن متغير مرونة رأس المال

البشري يفسر ( ) %23.7من تباين متغير عملية تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا
وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة.

جدول رقم ()18

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير رأس المال البشري على تطبيق إدارة
المعرفة

المتغیر التابع "تطبیق إدارة المعرفة"
المتغیر المستقل

معامل
ارتباط
بیرسون
( )r

الحد
الثابت
( )a

معامل
االنحدار
()B

مرونة رأس المال
البشري

*0.661

1.802

0.577

معنویة النموذج عند مستوى 181.

معامل
التحدید
()R2

F

مستوى
الداللة
()Sig.

النتیجة

0.437

*101.098

18111

معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

كما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار ( )F-Testبلغت ( )0.000وهي

قيمة أقل من مستوى  ،0.08وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس

تأثير مرونة رأس المال البشري على عملية تطبيق إدارة المعرفة وبالتالي معنوية متغير مرونة
رأس المال البشري عند مستوى داللة .0.08

وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على "تؤثر مرونة رأس المال البشري

على تطبیق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة التصالت

الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى دللة احصائیة (.")α≥0.05
وهذا يعني أن المرونة في رأس المال البشري في شركة االتصاالت الفلسطينية من حيث االهتمام

بتطوير قدرات وامكانات العاملين وتطوير نظام الموارد البشرية في الشركة يساهم في ارتفاع
مستوى تطبيق عمليات إدارة المعرفة .
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 .1بالنسبة للفرضیة الفرعیة الثالثة:
تنص الفرضية الفرعية الثالثة على "تؤثر المرونة التنافسیة على تطبیق إدارة المعرفة من وجهة
نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى دللة
احصائیة (.")α≥0.05
يوضح الجدول رقم ( )11بأنه يوجد ارتباط خطي طردي بين المرونة التنافسية وتطبيق عمليات

إدارة المعرفة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( ،)0.718وبالنظر إلى نتائج تحليل
االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك تأثير موجب للمرونة التنافسية على علمية تطبيق إدارة

المعرفة ،حيث بلغ معامل االنحدار الخطي البسيط ( )0.115وهذا يعني أن الزيادة في مستوى
المرونة التنافسية بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى عملية تطبيق إدارة المعرفة بمقدار

( ) 0.115درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبلغ معامل التحديد
لنموذج االنحدار ( )0.811وهذا يعني أن متغير المرونة التنافسية يفسر ( )%81.1من تباين
متغير عملية تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت

الفلسطينية بقطاع غزة.

جدول رقم ()11

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير المرونة التنافسية على تطبيق إدارة
المعرفة

المتغیر التابع "تطبیق إدارة المعرفة"
معنویة النموذج عند مستوى 181.

المتغیر المستقل

معامل
ارتباط
بیرسون
( )r

الحد
الثابت
( )a

معامل
االنحدار
()B

معامل
التحدید
()R2

F

المرونة التنافسیة

*18.1.

28.33

18.1.

18.1.

*2..81.1

مستوى
الداللة
()Sig.
18111

النتیجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

كما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار ( )F-Testبلغت ( )0.000وهي
قيمة أقل من مستوى  ،0.08وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس

تأثير المرونة التنافسية على عملية تطبيق إدارة المعرفة وبالتالي معنوية متغير المرونة التنافسية
عند مستوى داللة  . 0.08وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على "تؤثر

المرونة التنافسیة على تطبیق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة

التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى دللة احصائیة (.")α≥0.05
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وهذا يعني أن المرونة التنافسية التي تمارسها شركة االتصاالت الفلسطينية من حيث العمل على
تعديل أسعار خدماتها واستقطاب زبائن جدد واستباق المنافسين وتخفيض تكاليفها الخاصة يساهم
في ارتفاع مستوى تطبيق عمليات إدارة المعرفة .

 .4بالنسبة للفرضیة الفرعیة الرابعة:

تنص الفرضية الفرعية الرابعة على "تؤثر المرونة السوقیة على تطبیق إدارة المعرفة من وجهة
نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى دللة
احصائیة (.")α≥0.05
يوضح الجدول رقم ( )17بأنه يوجد ارتباط خطي طردي بين المرونة السوقية وتطبيق عمليات
إدارة المعرفة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( .)0.122وبالنظر إلى نتائج تحليل
االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن هناك تأثير موجب للمرونة السوقية على علمية تطبيق إدارة

المعرفة ،حيث بلغ معامل االنحدار الخطي البسيط ( )0.127وهذا يعني أن الزيادة في مستوى

المرونة السوقية بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى عملية تطبيق إدارة المعرفة بمقدار

( ) 0.127درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبلغ معامل التحديد
لنموذج االنحدار ( )0.252وهذا يعني أن متغير المرونة السوقية يفسر ( )%25.2من تباين
متغير عملية تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت

الفلسطينية بقطاع غزة.

جدول رقم ()17

نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير المرونة السوقية على تطبيق إدارة
المعرفة
المتغیر التابع "تطبیق إدارة المعرفة"
معنویة النموذج عند مستوى 181.

المتغیر المستقل

معامل
ارتباط
بیرسون
( )r

الحد
الثابت
( )a

معامل
االنحدار
()B

معامل
التحدید
()R2

F

المرونة السوقیة

*18.2.

281..

18.2.

18..2

*2118.22

مستوى
الداللة
()Sig.
18111

النتیجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى .0.08

كما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار ( )F-Testبلغت ( )0.000وهي

قيمة أقل من مستوى  ،0.08وهذا يشير إلى معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط الذي يقيس
تأثير المرونة السوقية على عملية تطبيق إدارة المعرفة وبالتالي معنوية متغير المرونة السوقية عند
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مستوى داللة  .0.08وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على "تؤثر

المرونة السوقیة على تطبیق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العلیا والموظفین في شركة
التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة عند مستوى دللة احصائیة (.")α≥0.05
وهذا يعني أن المرونة السوقية في شركة االتصاالت الفلسطينية التي تركز على زيادة الحصة
السوقية في السوق مع االستجابة الحتياجات الزبائن تساهم في ارتفاع مستوى تطبيق عمليات

إدارة المعرفة .

ولدراسة تأثير المتغيرات المستقلة (أبعاد المرونة الستراتیجیة) معًا على المتغير التابع (تطبیق

إدارة المعرفة ) تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي المتعدد ،ومن خالل تقدير معامالت
االنحدار للمتغيرات المستقلة يتم تحديد حجم األثر لكل متغير من المتغيرات المستقلة على المتغير

التابع ،والجدول رقم ( )15يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد.
جدول رقم ()15

نموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير أبعاد المرونة االستراتيجية على عملية تطبيق إدارة
المعرفة

المتغیر التابع "تطبیق إدارة المعرفة"
المتغیرات

معامالت
االنحدار

قیمة اختبار
""T

مستوى
الداللة

0.786
0.074

381.2
18.21

18111
18.31

.

1823.

3

18111
18111

2
1

الحد الثابت
المرونة اإلنتاجیة
مرونة رأس المال
28.2.
0.137
البشري
.81..
0.306
المرونة التنافسیة
38...
0.297
المرونة السوقیة
*التأثیر ذو داللة إحصائیة عند مستوى 8181.

الترتیب

معنویة النموذج
F

.28...

Sig.

18111

معامل
التحدید

18.11

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل التحديد بلغت ( )0.110وتعني هذه القيمة أن

المتغيرات المستقلة (أبعاد المرونة االستراتيجية) المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  %11.0من

التغير في المتغير التابع (تطبيق إدارة المعرفة) والنسبة المتبقية والتي تبلغ  %35.0تعزى لعوامل
ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج با إلضافة ألخطاء التقدير العشوائية ،وبشكل عام يالحظ

من خالل اختبار ( )Fمعنوية نموذج االنحدار الخطي المتعدد حيث مستوى داللة االختبار

( )0.000أقل من .0.08

كما نالحظ من خالل الجدول أن بعد المرونة التنافسية جاء في المرتبة األولى من حيث التأثير

في تطبيق إدارة المعرفة حيث بلغ حجم التأثير ( )0.301وكان هذا التأثير ذو داللة إحصائية
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عند مستوى  ،0.08ويعني ذلك أن تحسن مستوى المرونة التنافسية بدرجة واحدة سيساهم في

تحسين عملية تطبيق إدارة المعرفة بمقدار ( )0.301درجة وذلك في ظل ثبات تأثير باقي

المتغيرات المستقلة األخرى.

وفي المرتبة الثانية من حيث التأثير في عملية تطبيق إدارة المعرفة يأتي بعد المرونة السوقية

بتأثير مقداره ( )0.297وكان هذا التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  ،0.08ويعني هذا أن

تحسن مستوى المرونة السوقية بمقدار درجة واحدة سيساهم في تحسين مستوى عملية تطبيق إدارة

المعرفة بمقدار ( )0.297درجة وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقلة األخرى.

وبالنسبة لباقي المتغيرات (المرونة اإلنتاجية ،مرونة رأس المال البشري) لم يكن لهم تأثير ذو
داللة إحصائية على عملية تطبيق إدارة المعرفة ،حيث مستويات الداللة المحسوبة لكل منهما أكبر

من مستوى  .0.08وبذلك نستنتج أن أهم المتغيرات المؤثرة في عملية تطبيق إدارة المعرفة من

وجهة نظر اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة تتمثل في (المرونة

التنافسية ،المرونة السوقية).

وترى الباحثة أن التأثير الواضح لبعدي المرونة التنافسية والمرونة السوقية إنما يعكس اهتمام

شركة االتصاالت بدرجة كبيرة بالعملية التسويقية والتنافسية بما ينعكس على ق ارراتها االستراتيجية
ومرونتها ،وانه كلما ازداد االهتمام بالسوق والمنافسين واستقطاب الزبائن الجديد مما يترتب عليه

ارتفاعا في مستويات تطبيق إدارة المعرفة.

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات (الشريف  1028و عساف  1022و & Najmaei

 )Sadeghir 2oo9والتي أجمعت أن المرونة االستراتيجية ترتبط وتؤثر على عمليات إدارة
المعرفة وأنه كلما ارتفع مستوى المرونة االستراتيجية ارتفع مستوى تطبيق إدارة المعرفة .

وترى الباحثة ان االستعداد المسبق ووضع الخطط البديلة في إطار الخطط االستراتيجية للشركة

بما يضمن المرونة التامة يساهم في التغلب على المعيقات والمشاكل التي قد تواجهها الشركة

وخاصة فيما يتعلق بالمجال المعلوماتي والمعرفي.
الفرضیة الرئیسة الثانیة:

تنص الفرضية الرئيسية الثانية على "توجد فروق ذات دللة إحصائیة عند مستوى دللة
( )α≤0.05في استجابات المبحوثین حول المرونة الستراتیجیة تبع ا للمتغیرات الدیموغرافیة
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظیفي ،سنوات الخدمة).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار
الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One Way
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 )ANOVAالختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين،
ال على حدا.
وفيما يلي اختبار الفرضية الثانية وفقًا للمتغيرات الشخصية ك ً
بالنسبة لمتغیر الجنس.
باستخدام اختبار ( )Independent samples t-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير الجنس،
مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة
االستراتيجية تعزى لمتغير الجنس ،والجدول رقم ( )12أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()12
نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في المرونة االستراتيجية تبعاً لمتغير الجنس
الوسط الحسابي

الوزن النسبي

النحراف المعیاري

الجنس
ذكر

4.37

87%

0.41

انثى

4.35

87%

0.38

T-test

Sig

0.115

0.446

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.746للتحقق من وجود
فرق جوهري كانت أكبر من مستوى  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أن
الوزن النسبي إلجابات الذكور واإلناث حول المرونة االستراتيجية ككل بلغ .%57
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات دللة
ً
إحصائیة حول المرونة الستراتیجیة تعزى لمتغیر الجنس".
بالنسبة لمتغیر العمر.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير
العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة
االستراتيجية تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )30أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()30
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في المرونة االستراتيجية تبعًا لمتغير العمر
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

أقل من  15سنة

4.36

87%

0.51

من  15إلى أقل من  15سنة

4.36

87%

0.38

من  15إلى أقل من  45سنة

4.43

89%

0.45

 45سنة فأكثر

4.27

85%

0.29

العمر

F-test

0.422

Sig

0.544

يتضح من الجدول رقم ( )30أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.547للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير العمر،
كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب العمر تراوح ما بين  %58للذين أعمارهم
تزيد عن  28سنة ،و %52لمن أعمارهم تتراوح من  38سنة إلى أقل من  28سنة.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
المرونة الستراتیجیة تعزى لمتغیر العمر".

بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير

المؤهل العلمي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول رقم ( )32أدناه يوضح نتيجة

االختبار.

جدول رقم ()32

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في المرونة االستراتيجية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

دبلوم

4.33

87%

0.47

بكالوریوس

4.36

87%

0.39

ماجستیر

4.47

89%

0.26

المؤهل العلمي
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F-test

0.489

Sig

0.625

يتضح من الجدول رقم ( )32أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.615للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير
المؤهل العلمي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤهل العلمي %57
لحملة شهادة الدبلوم وحملة البكالوريوس ،و %52لحملة درجة الماجستير.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
المرونة الستراتیجیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي".

بالنسبة لمتغیر المسمى الوظیفي.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدول رقم ( )31أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()31

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في المرونة االستراتيجية تبعًا لمتغير المسمى
الوظيفي

المسمى الوظیفي

الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

مدیر فرع_ نائب مدیر

4.56

91%

0.21

مشرف

4.39

88%

0.38

خدمات مشتركین

4.39

88%

0.35

إداري

4.28

86%

0.46

F-test

2.415

Sig

0.265

يتضح من الجدول رقم ( )31أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.165للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
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 %51لإلداريين ،و %22للمدراء ونوابهم .كما وتجدر اإلشارة إلى أنه تدم دمج فئتي مدير فرع
ونائب مدير لقلة عددهم.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
المرونة الستراتیجیة تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي".

بالنسبة لمتغیر سنوات الخبرة.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير
سنوات الخبرة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،والجدول رقم ( )33أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()33
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في المرونة االستراتيجية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

الوزن

الوسط

النحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

أقل من  5سنوات

4.33

87%

0.38

من  5إلى أقل من 20سنوات

4.45

89%

0.37

من  20إلى أقل من  25سنة

4.37

87%

0.46

25سنة فأكثر

4.32

86%

0.38

F-test

0.900

Sig

0.441

يتضح من الجدول رقم ( )33أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.443للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المرونة االستراتيجية تعزى لمتغير سنوات
الخبرة ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب سنوات الخبرة تراوح ما بين %51
لمن سنوات خبرتهم تزيد عن  28سنة ،و %52لمن سنوات خبرتهم تتراوح ما بين  8سنوات إلى
أقل من  20سنوات.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
المرونة الستراتیجیة تعزى لمتغیر سنوات الخدمة".
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الفرضیة الرئیسة الثالثة:
تنص الفرضية الرئيسية الثالثة على "توجد فروق ذات دللة إحصائیة عند مستوى دللة
( )α≤0.05في استجابات المبحوثین حول تطبیق إدارة المعرفة تبعا للمتغیرات الدیموغرافیة
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظیفي ،سنوات الخدمة).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار
الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One Way
 )ANOVAالختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين،
وفيما يلي اختبار الفرضية الثالثة وفقًا للمتغيرات الشخصية كالً على حدا.
بالنسبة لمتغیر الجنس.
باستخدام اختبار ( )Independent samples t-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس،
مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة
المعرفة تعزى لمتغير الجنس ،والجدول رقم ( )32أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()32
نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في تطبيق إدارة المعرفة تبعًا لمتغير الجنس
الوسط الحسابي

الوزن النسبي

النحراف المعیاري

الجنس
ذكر

4.11

86%

0.41

انثى

4.16

87%

0.36

T-test

Sig

0.655-

0.525

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.515للتحقق من وجود
فرق جوهري كانت أكبر من مستوى  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أن الوزن
النسبي إلجابات الذكور حول إدارة المعرفة ككل بلغ  ،%51و %57لإلناث.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات دللة
ً
إحصائیة حول تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغیر الجنس".
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وتتفق نتيجة هذه الدراسة في عدم وجود فروق تعزى للجنس مع دراسات كل من( ابو زعيتر
 1022وال عثمان  1023والرقب  1022وعودة  1020والشرفا  )1005وتختلف مع نتيجة
دراسة (العالول  )1022والتي كانت فيها فروق لصالح اإلناث.
بالنسبة لمتغیر العمر.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير
العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق
إدارة المعرفة تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )38أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()38
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في تطبيق إدارة المعرفة تبعاً لمتغير العمر
الوسط

الوزن

ال نحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

أقل من  15سنة

4.34

87%

0.42

من  15إلى أقل من  15سنة

4.37

87%

0.40

من  15إلى أقل من  45سنة

4.30

86%

0.44

 45سنة فأكثر

4.25

85%

0.40

العمر

F-test

0.528

Sig

0.642

يتضح من الجدول رقم ( )38أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.671للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير العمر،
كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب العمر تراوحت ما بين  %58للذين
أعمارهم تزيد عن  28سنة ،و %57لمن أعمارهم تقل أعمارهم عن  38سنة.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغیر العمر".

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (الشرفا  )1005التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى
لمتغير العمر .
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بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير
المؤهل العلمي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول رقم ( )31أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()31

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في تطبيق إدارة المعرفة تبعاً لمتغير المؤهل
العلمي

المؤهل العلمي

الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

دبلوم

4.30

86%

0.42

بكالوریوس

4.32

86%

0.41

ماجستیر

4.45

89%

0.30

F-test

0.542

Sig

0.581

يتضح من الجدول رقم ( )31أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.583للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير المؤهل
العلمي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤهل العلمي بلغ  %51لحملة
شهادة الدبلوم ولحملة البكالوريوس ،و %52لحملة درجة الماجستير.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي".

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (ال عثمان  )1023وتختلف مع نتائج دراسات (أبو زعيتر
 1022و االغا وأبو الخير  1023وعودة  )1005والتي أظهرت فروقا في متغير المؤهل العلمي
ولصالح المؤهالت األعلى (ماجستير فأعلي).
بالنسبة لمتغیر المسمى الوظیفي.
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير
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المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول إدارة المعرفة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدول رقم ( )37أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()37

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في تطبيق إدارة المعرفة تبعًا لمتغير المسمى
الوظيفي

الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

مدیر فرع_ نائب مدیر

4.51

90%

0.39

مشرف

4.31

86%

0.45

خدمات مشتركین

4.37

87%

0.30

إداري

4.26

85%

0.45

المسمى الوظیفي

F-test

2.151

Sig

0.160

يتضح من الجدول رقم ( )37أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.260للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي بلغ
 %58لإلداريين ،و %20للمدراء ونوابهم .كما وتجدر اإلشارة إلى أنه تدم دمج فئتي مدير فرع
ونائب مدير لقلة عددهم.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي".

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج كل من ( ال عثمان  1023وصويص وآخرون  1022والعلول
.)1022
بالنسبة لمتغیر سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير
سنوات الخبرة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
إدارة المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،والجدول رقم ( )35أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()35
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في تطبيق إدارة المعرفة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعیاري

أقل من  5سنوات

4.37

87%

0.35

من  5إلى أقل من 20سنوات

4.34

87%

0.46

من  20إلى أقل من  25سنة

4.45

89%

0.35

25سنة فأكثر

4.26

85%

0.41

سنوات الخبرة

F-test

2.466

Sig

0.114

يتضح من الجدول رقم ( )35أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.227للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.08ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير سنوات
الخبرة  ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب سنوات الخبرة تراوحت ما بين
 %58لمن سنوات خبرتهم تزيد عن  28سنة ،و %52لمن سنوات خبرتهم تتراوح ما بين 20
سنوات إلى أقل من  28سنوات.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائیة حول
ً
تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة".

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج كل من ( ال عثمان  1023و العلول  1022و الرقب 1022
وعودة  1020و الشرفا  )1005في عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة .
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الفصل السادس

النتــائج والتوصیــــــات
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بناءا على الدراسة الميدانية التي أجرتها الباحثة حول أثر المرونة االستراتيجية على تطبيق إدارة

المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة  ،وذلك من

خالل البيانات التي جمعتها الباحثة من خالل االستبانة التي قامت بها ،وبعد عرض وتفسير
النتائج وربطها بالدراسات السابقة ذات العالقة فقد توصلت الدراسة إلى :

أو ال :النتائج:

 .2تؤثر المرونة االنتاجية على تطبيق عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة
العليا والموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة.
 .1تؤثر مرونة رأس المال البشري على تطبيق عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر
اإلدارة العليا والموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة .
 .3تؤثر المرونة التنافسية على تطبيق عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا
والموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة .
 .2تؤثر المرونة السوقية على تطبيق عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا
والموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة .
 .8أبعاد المرونة االستراتيجية المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  %11.0من التغير
إدارة المعرفة والنسبة المتبقية والتي تبلغ  %35.0تعزى لعوامل ومتغيرات أخرى.
 .1أهم المتغيرات المؤثرة في عملية تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العليا
وموظفي شركة االتصاالت الفلسطينية بقطاع غزة تتمثل في (المرونة التنافسية،
المرونة السوقية).
 .7بعدي (المرونة اإلنتاجية ،مرونة رأس المال البشري) لم يكن لهما تأثير ذو داللة
إحصائية على عملية تطبيق إدارة المعرفة.
 .5إن مستوى ممارسة المرونة االستراتيجية في شركة االتصاالت الفلسطينية مرتفع
جدا وبوزن نسبي مقداره( .)%57.3
 .2إن مستوى تطبيق إدارة المعرفة في شركة االتصاالت الفلسطينية مرتفع جدا وبوزن
نسبي مقداره(.)%51.1
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 .20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر المبحوثين حول المرونة
االستراتيجية تعزى لمتغير (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخدمة) .
 .22ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر المبحوثين حول تطبيق إدارة
المعرفة تعزى للمتغيرات (الجنس  ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخدمة) .

ثانیا :التوصیات:

 .2تعزيز مفهوم المرونة االستراتيجية وأبعادها في شركة االتصاالت الفلسطينية ،واعتماده
كمنهج وممارسة من خالل تطوير البنى التحتية(البشرية والتقنية) للشركة بالشكل الذي
يجعلها قادرة على استيعاب التغيرات البيئية عامة والسوقية خاصة وسرعة التعامل معها.
 .1استحداث دائرة خاصة بإدارة المعرفة ضمن الهيكل التنظيمي في شركة االتصاالت
الفلسطينية تنظم وتتابع عمليات تطبيق إدارة المعرفة في الشركة.
 .3ضرورة تمتع العاملون في الشركة بالقدرة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة للبيئة من
خالل تصميم البرامج التدريبية المتخصصة بالمرونة االستراتيجية .
 .2ضرورة أن تتسم الخطط االستراتيجية لشركة االتصاالت الفلسطينية بالمرونة ومراعاة
وضع خيارات استراتيجية القتناص الفرص ومواجهة التهديدات المحتملة .
 .8تعديل خدمات الشركة لتتالءم مع متطلبات وحاجات السوق الفلسطيني من خالل تشجيع
األبحاث التسويقية ومعرفة توجهات الزبائن المتنوعة .
 .1العمل على استخراج المعرفة الكامنة في أذهان أفراد الشركة لالستفادة منها في عمليات
تطوير نظم وقواعد البيانات في الشركة ومتابعة استخدام التقنيات الحديثة في تخزين
وتوثيق المعرفة وتسهيل مهمة الوصول إليها.
 .7العمل على تطوير قدرات العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية من خالل دراسة
احتياجاتهم المعرفية  ،وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المالئمة لذلك.
 .5ضرورة توثيق وتبني وتشجيع األفكار الجديدة المبتكرة من قبل العاملين .
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 .2تشجيع العمل الجماعي وتشكيل فرق العمل داخل األقسام اإلدارية المختلفة بما يساهم في
إشراك العاملين في عملية التخطيط المستقبلية وتنفيذ البرامج الموضوعة وتشجيع روح

المبادرة لديهم.
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المراجع:

أولا :المراجع العربیة:

 األغا ،ناصر وأبو الخير ،أحمد :)1021(.واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة
القدس المفتوحة واجراءات تطويرها ،مجلة جامعة األقصى(سلسلة العلوم اإلنسانیة) مج
 ،21ع ،2ص.11-30
 أبو رحمة ،إبراهيم :)1020(.متطلبات تطبيق إدارة الجودة التسويقية :دراسة حالة شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية(جوال) ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة .
 أبو ريا ،ماهر :)1022(.دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز المؤسسي ،رسالة
ماجستیر غیر منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.
 أبو زعيتر ،عال :)1022(.العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية " دراسة تطبيقية على جامعات قطاع غزة " ،رسالة ماجستیر غیر
منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.
 أبو هاشم حسن ،السيد .)2006(.الخصائص السیكومتریة ألدوات القیاس في البحوث
النفسیة والتربویة باستخدام  ،SPSSكلية التربية جامعة الملك سعود .
 ال عثمان ،عبد العزيز :)1023(.واقع تطبيق إدارة المعرفة في جامعة نايف العربية
للعلوم االمنية ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة األمير نايف للعلوم االمنية،
الرياض.
 البستنجي ،غالب :)1022(.أثر كفاءة نظم المعلومات التسويقية في اكتساب الميزة
التنافسية في الشركات الصناعية األردنية ،أبحاث اقتصادیة واداریة ،ع.2
 أمين ،أسامة ربيع  .)2007(.التحلیل اإلحصائي باستخدام برنامج  ،SPSSالقاهرة:
المكتبة االكاديمية ،ط.1
 بنات ،عبد القادر :)1002(.ضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفين في شركة
االتصاالت الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة .
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 بوزناق ،حسن :)1023(.إدارة المعرفة ودورها في بناء االستراتيجيات التسويقية ،رسالة
ماجستیر غیر منشورة ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر.
 جرار ،ذياب

ودويكات ،سعيد : )1023(.قياس العالقة بين مقومات التخطيط

االستراتيجي والتميز باألداء في مصانع األدوية الفلسطينية -تحليلية من وجهة نظر
المديرين االستراتيجيين ،مجلة جامعة األزهر -سلسلة العلوم اإلنسانیة ،مج،20عدد،2
ص.121-122
 الجبوري ،حيدر :)1022(.تأثير البراعة التنظيمية على المرونة االستراتيجية -مقارنة
بين شركتي زين وآسيا لالتصاالت في العراق ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة
الكوفة ،العراق.
 حجازي ،هيثم :)1008(.قياس أثر إدراك إدارة المعرفة في توظيفها لدى المنظمات
األردنية ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
 الحدراوي ،حامد ومحمد ،منتظر :)1023(.العالقة التفاعلية بين عوامل نجاح تخطيط
السيناريو االستراتيجي ومؤشرات أداؤه وأثرهما في اإلدارة الفاعلة لألزمات ،مجلة الغري
للعلوم القتصادیة واإلداریة ،السنة التاسعة ،ع،12ص.128-187
 حمود ،خضير :)1020(.منظمة المعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن.
 الخطيب ،صالح :)1003(.التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي -دراسة تحليلية
لقطاع صناعة األدوية االردنية ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة األردنية ،األردن.
 داسي ،وهيبة :)1007(.إدارة المعرفة ودورها في تحقيق المزايا التنافسية ،دراسة تطبيقية
في المصارف الحكومية السورية ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة دمشق ،سوريا.
 دروزة ،سوزان :)1005(.العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز
األداء المؤسسي ،دراسة تطبيقية في و ازرة التربية والتعليم العالي االردنية ،رسالة ماجستیر
غیر منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 الرقب  ،محمد ( :)1022متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،جامعة األزهر ،غزة
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 زعتري ،عبد العزيز :)1023(.ممارسات استراتيجيات الموارد البشرية ودورها في المرونة
االستراتيجية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية ،دراسة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة
الشرق األوسط ،األردن.
 الزهيري ،مروة :)1020(.دور عوامل النجاح الحرجة وسلوك المواطنة التنظيمية في الحد
من االنهيار التنظيمي ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة الكوفة.
 الزيادات ،محمد :)1005 (.اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،االردن.
 الساعدي ،مؤيد :)1022(.مستجدات فكریة معاصرة في السلوك التنظیمي وادارة الموارد
البشریة ،الوراق للنشر والتوزيع ،األردن.
 السكارنة ،بالل :)1020(.التخطیط الستراتیجي ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
االردن.
 السيد ،مروة :)1022(.إدارة المعرفة كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية منظور استراتيجي،
رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة بنها  ،مصر.
 الشرفا ،سلوى :)1005(.إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية
في المصارف العاملة في قطاع غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة.
 الشريف  ،رزان : )1028( .أثر المرونة االستراتيجية في العالقة بين التعلم االستراتيجي
وتحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 الشيخ يحيى ،بسمة :)1020(.أثر المرونة االستراتيجية كمتغير وسيط بين عدم التأكد
البيئي واتخاذ الق اررات االستراتيجية-

تطبيقية على شركات تصنيع األدوية البشرية

االردنية ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،االردن.
 شيشون ،بو عزيز :)1022(.أهمية األسس االستراتيجية والتكنولوجية في تطبيق إدارة
المعرفة ،مجلة أبحاث اقتصادیة واداریة ،ع  ،20ص .55-28
 الصباغ ،عماد :)1005(.إدارة المعرفة ودورها في إرشاد مجتمع المعلومات ،جامعة
قطر .
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 صويص  ،راتب وفالق ،محمد وبوتجاني ،جناة وأبو حماد ،أيمن :)1022(.عمليات
إدارة المعرفة وتأثيرها في تحقيق الميزة التنافسية ،المجلة األردنیة إلدارة العمال،
مج،7ع،2ص.811-822
 صيام ،أمال :)1020(.تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية
النسوية في قطاع غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة األزهر ،غزة .
 الطائي ،محمد والخفاجي ،نعمة :)1002(.نظم المعلومات الستراتیجیة :منظور المیزة
التنافسیة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
 الطاهر ،عالء :)1020(.إدارة المعلومات والمعرفة ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن.
 العارف ،نادية :)1001(.التخطیط الستراتیجي والعولمــة ،الدار الجامعية  ،االسكندرية،
مصر.
 العارف ،نادية :)1002(.اإلدارة الستراتیجیة :إدارة األلفیة الثالثة ،الدار الجامعية ،
االسكندرية ،مصر.
 عبد المؤمن ،علي :)1005(.مناهج البحث العلمي في العلوم الجتماعیة ،جامعة 7
أكتوبر.
 عبد الوهاب ،سمير :)1008(.متطلبات تحقيق إدارة المعرفة في المدن العربية :دراسة
حالة على مدينة القاهرة ،مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ،مصر.
 عبيدات ،محمد و أبو نصار ،محمد و المبيضين ،عقلة : )2222( .منهجیة البحث
العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان-األردن.
 عساف ،محمود :)1022(.التخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة المعرفة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،مجلة جامعة األمة
للبحث العلمي ،ع ،2ص.181-108
 عطا اهلل ،سمر :)1022( .دور إدارة المعرفة في بقاء المنظمات ومستقبلها" حالة قطاع
االتصاالت وتكن ولوجيا المعلومات في السلطة الوطنية الفلسطينية" ،رسالة دكتوراه غیر
منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 العلول ،سمر :)1022(.دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في
الجامعات الفلسطينية ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.
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 عليان ،ربحي :)1005(.إدارة المعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط، 2االردن.
 عليان ،ربحي :)1021(.إدارة المعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط، 1االردن.
 العلي ،عبد الستار :)1001(.المدخل إلى إدارة المعرفة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،االردن.
 العواودة ،وليد :)1007(.أثر المرونة االستراتيجية على اداء الشركات الصناعية األردنية
العاملة في السوق الدولي ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات
العليا ،األردن.
 عودة ،فراس  :(2010).واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها،
رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 عوض ،عبد الكريم :)1002(.تأثير المرونة االستراتيجية على تحقيق األهداف
االستراتيجية-

تطبيقية على الشركات الصناعية األردنية ،المجلة األردنیة إلدارة

العمال ،مج ،8ع  ،3ص.232-228
 عوض ،محمد :)1000(.اإلدارة الستراتیجیة :األصول واألسس العلمیة ،الدار
الجامعية ،مصر .
 الغالبي ،طاهر وادريس ،وائل :)1007(.سلسلة إدارة األداء الستراتیجي :اساسیات
األداء وبطاقة الداء المتوازن ،دار وائل للنشر ،االردن.
 الغزالي ،كرمة :)1000(.التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة األردنية ،رسالة
ماجستیر غیر منشورة ،جامعة اليرموك  ،األردن.
 القطامين ،أحمد :)1001(.التخطیط الستراتیجي واإلدارة الستراتیجیة :مفاهیم ونظریات
وحالت تطبیقیة ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،االردن.
 الكبيسي ،صالح الدين :)1008(.إدارة المعرفة  ،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،
العراق.
 الكبيسي ،عامر : )1001(.إدارة المعرفة وتطویر المنظمات  ،المكتب الجامعي الحديث،
جمهورية مصر العربية.
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 كتانة ،خيري وأغا ،أحمد :)1021(.عناصر استراتيجيات الريادة وأثرها في أبعاد إبداع
المنتج من وجهة نظر العاملين في مركز االطراف الصناعية في الموصل ،مجلة أبحاث
اقتصادیة واداریة ،ع ،22ص.230-22
 الكرخي ،مجيد :)1002(.التخطیط الستراتیجي :عرض نظري وتطبیقي ،دار المناهج
للنشر والتوزيع ،االردن.
 لبد ،خليل:)1008( .

تقویم بعض اإلجراءات المنهجیة المستخدمة في رسائل

الماجستیر المقدمة لكلیات التربیة في الجامعات الفلسطینیة بغزة.
 محمد ،أثير:)1023(.

تأثير مرونة الموارد البشرية االستراتيجية في تحسين االداء

التشغيلي ،مجلة دراسات مالیة ومحاسبیة ،جامعة بغداد ،مج،5ع ،13ص.322-370
 مساعدة ،ماجد :)1023(.اإلدارة الستراتیجیة مفاهیم – عملیات -حالت تطبیقیة ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع ،االردن.
 المعاضيدي ،معن والطائي ،أيمن :)1022(.إسهامات القيادة االستراتيجية في تعزيز
المرونة االستراتيجية لمنظمات األعمال ،مجلة تنمیة الرافدین ،جامعة الموصل ،مج،33
ع،208ص. 220-222
 الملكاوي ،إبراهيم :)1007(.إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهیم ،مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع ،االردن.
 النجار ،فايز والحوري ،فالح :)1005(.جودة المعلومات وأثرها في تحقيق المرونة
االستراتيجية-

ميدانية في شركات صناعة األدوية األردنية ،مجلة تشرین للبحوث

والدراسات العلمیة -سلسة العلوم القتصادیة والقانونیة ،مج ،1ع ،1ص.77-87
 نجم ،نجم :)1008(.إدارة المعرفة :المفاهیم والستراتیجیات والعملیات ،مؤسسة الوراق
للنشر والتوزيع ،االردن.
 نصر اهلل ،عبد اهلل :)1023(.تطبيق أدوات إدارة المعرفة في إدارة المخاطر التنظيمية
في الدائرة الفنية بشركة توزيع كهرباء غزة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
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- إدارة الجودة المعاصرة:)1022( غالب، وصويص، راتب، محمد وصويص، النعيمي
 دار اليازوري، عمان،مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعملیات والخدمات
.للنشر والتوزيع
 دار وائل للنشر، مدخل استراتیجي: إدارة الموارد البشریة:)1003(. خالد، الهيتي
. االردن،والتوزيع
 دار المناهج للنشر، التقنیات- النظم- المفاهیم، إدارة المعرفة:)1007(. سعد، ياسين
. األردن،والتوزيع
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ملحق رقم()2
االستبانة النهائیة للتوزیع

جامـــــــــــعـة األزهـــــــــــــــر – غـــــــــــــــــــــزة
عمــــادة الدراســـــات العلیـــــــا
كلیــة االقتصـــاد والعـلــوم اإلداریة
قســــــــــم إدارة األعــمــــــــــال

استبیــــان
أخي املوظف  /اخيت املوظفة:
السالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
إ ن التطور العلمي ال يمكن تحقيقه إال من خالل ربط الجوانب النظرية بالجوانب الواقعية
التطبيقية ،وحيث أن الباحثة تقوم بإجراء دراسة بعنوان

"" أثر المرونة الستراتیجیة على تطبیق إدارة المعرفة من وجهة نظر اإلدارة العلیا
وموظفي شركة التصالت الفلسطینیة بقطاع غزة " وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزهر -غزة.
وأود أن أحيط سيادتكم بأن كل ما تدلونه من آراء او بيانات ستكون موضع اهتمام الباحث ولن
تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط .

وانتهز هذه الفرصة ألعبر لكم عن شكري وتقديري لتخصيصكم جزء من وقتكم الثمين لتعبئة هذه

االستبانة ،متمنية أن تتم قراءة العبارات بعناية ووضع عالمة(  ) xفي الخانة التي تعبر عن مدى
موافقتكم عليها .

ولكم جزیل الشكر

الباحثة  :هنـــــد عابـــــد
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المحور األول  :المتغیرات الدیموغرافیة
 . 2الجنس

ذكر

 .1العمر

أقل من  15سنة

أنثى
من 15إلى اقل من 15سنة

من  15إلى أقل من 45سنة

 45سنة فاكثر
 .1المؤهل العلمي
دبلوم فأقل
 .4المسمى الوظیفي:
مدیر فرع

خدمات مشتركین
 .5سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

بكالوریوس

مدیر دائرة

ماجستیر

نائب مدیر

دكتوراه

مشرف

إداري

من 5إلى أقل من 20سنوات

 25سنة فاكثر
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من  20إلى أقل من  25سنة

المحور الثاني:

المرونة الستراتیجیة :

وهي تعبر قابلي ة المنظمة لتحديد التغيرات في البيئة الخارجية لغرض حشد

الموارد باتجاهات جديدة واستجابات سريعة لهذه المتغيرات.

م.

أوافق أوافق

الفقرة

بشدة

محاید

أرفض

أرفض
بشدة

المرونة اإلنتاجیة :قدرة المنظمة على تصنيع خدماتها ،وتقديمها بوقت قصير ،وبأسعار منافسة.

 .2تلتزم إدارة الشركة بإنتاج تشكيلة متنوعة من الخدمات
 .1تهتم إدارة الشركة بتعديل خصائص الخدمات الحالية بما
يتناسب ومتطلبات الزبائن
 .3تحرص إدارة الشركة على إنتاج وتقديم خدمات جديدة
وبأقل التكاليف

 .2تتجه الشركة نحو تطوير وتحسين العملية اإلنتاجية لتلبية
حاجات الزبائن المتجددة

 .8لدى الشركة القدرة على طرح خدماتها باألسواق بالسرعة
المناسبة

 .1تتمتع الشركة بقدرتها على تطوير خدماتها
مرونة رأس المال البشري :قدرة المنظمة للعمل من خالل هياكل تنظيمية غير هرمية وااللتزام بثقافة تنظيمية مرنة من خالل

المشاركة في المعرفة وادارة التدريب الوظيفي الشامل واجراءات العمل غير التقليدية.

 .2يتمتع العاملون في الشركة بالقدرة على التكيف مع
المتطلبات المتغيرة للبيئة

 .1تحرص إدارة الشركة على تعديل وتطوير نظام إدارة
الموارد البشرية بما يتناسب مع التغيرات في بيئة العمل

 .3يتم مراعاة التغييرات في ظروف العمل عند تصميم
وتخطيط إدارة الموارد البشرية في الشركة
 .2تمكن التغيرات في ممارسات الموارد البشرية من الحفاظ
على تميز الشركة

 .8تؤكد إدارة الشركة على أهمية تدريب وتطوير العاملين
 .1تحرص إدارة الشركة على استقطاب أصحاب الخبرة
والكفاءة في العمل
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المرونة التنافسیة  :قدرة المنظمة على االستجابة للتغيرات اإلنتاجية ومزيج المنتج للتالؤم مع الحاالت الفريدة للزبون واالستجابة
لحاجات الزبون المتغيرة.

 .2تقوم إدارة الشركة بتعديل أسعار الخدمات حسب
متطلبات السوق المحلي

 .1تهتم إدارة الشركة بتخفيض تكاليف الخدمات حسب
التغيرات في حجم الطلب.

 .3تؤكد إدارة الشركة على تطوير أساليب مواجهة المنافسين
في األسواق المختلفة

 .2تستثمر إدارة الشركة في تكنولوجيا المعلومات بما يحقق
سرعة االستجابة لمتطلبات األسواق المختلفة
 .8تؤكد إدارة الشركة على استباق المنافسين في طرح
الخدمات الجديدة

 .1لدى إدارة الشركة القدرة على وضع خيارات استراتيجية
القتناص الفرص ومواجهة تهديدات المنافسين

المرونة السوقیة :قدرة المنظمة العاملة في السوق المحلي على إعادة تقييم جهودها من خالل فترة قصيرة من الوقت ،وذلك
استجابة للمتغيرات البيئية.

 .2تتوجه إدارة الشركة نحو زيادة الحصة السوقية في السوق
الفلسطيني

 .1تؤكد إدارة الشركة على االستجابة السريعة الحتياجات
الزبائن .

 .3تعمل إدارة الشركة على االستجابة للحاجات المتجددة
للزبائن في السوق الفلسطيني

 .2تتجه الشركة نحو زيادة حجم المبيعات في السوق
الفلسطيني
 .8تقوم الشركة بعرض خدمات جديدة بين فترة واخرى بشكل
دوري

 .1تحرص الشركة وبشكل مستمر على تعديل خدماتها
لتتالءم مع متطلبات وحاجات السوق الفلسطيني

المحور الثالث:
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إدارة المعرفة:

منظومة األنشطة اإلدارية القائمة على احتواء وتجميع وصياغة كل ما يتعلق باألنشطة الحرجة

والمهمة بالمؤسسة بهدف رفع كفاءة األداء وضمان استم اررية تطور المنظمة في مواجهة المتغيرات المحيطة بها

م.

أوافق أوافق محاید أرفض أرفض

الفقرة

بشدة

 .2تمتلك إدارة الشركة القدرة على تحديد موظفيها الذين
يمتلكون المعرفة المرتبطة بأنشطتها .

 .1تمتلك إدارة الشركة القدرة على تحديد األفراد من الخارج
الذين يمتلكون المعرفة المرتبطة بأنشطتها .

 .3تهتم إدارة الشركة باستقطاب خبراء في مجال إدارة
المعرفة المرتبطة بأنشطتها
 .2تهتم إدارة الشركة بتشخيص أنواع المعرفة المطلوبة لكل
مستوى من مستوياتها المختلفة

 .8يتوفر لدى العاملين بالشركة االستعداد للبحث عن
المعرفة المرتبطة بأنشطتها من المصادر المتعددة
 .1تهتم إدارة الشركة باستخراج المعرفة الكامنة في أذهان
أفرادها لالستفادة منها في تطوير الشركة

 .7تهتم إدارة الشركة بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من
مصادرها المختلفة.

 .5تستخدم إدارة الشركة قاعدة بيانات خاصة للوصول إلى
المعرفة الالزمة بسرعة

 .2تقوم إدارة الشركة بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصول
إليها

 .20تعمل إدارة الشركة على تصنيف المعرفة المتوفرة لديها
 .22يجري دمج المعرفة الواردة للشركة من مصادرها المتعددة
لتحقيق التكامل بينها

 .21تشجع سياسة إدارة الشركة العاملين على طرح أفكار
جديدة ومتطورة .

 .23تهتم إدارة الشركة بنقل المعرفة المرتبطة بانشطتها من
المصادر المتعددة إلى وحداتها المختلفة
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بشدة

 .22تعمل إدارة الشركة على عرض األفكار الجديدة التي

تحصل عليها من الخارج على طواقم التطوير بالشركة

 .28تتبنى إدارة الشركة سياسة واضحة تهدف إلى تطوير
قدرات العاملين

 .21تهتم إدارة الشركة بإيجاد وحدة خاصة للتعامل مع
المدخالت المعرفية المرتبطة بانشطتها

 .27تعمل إدارة الشركة على توثيق األفكار الجديدة المبتكرة
 .25يتم تطبيق المعرفة في الشركة بصورة تجعلها قادرة على
مواجهة مشكالت العمل

 .22تعمل إدارة الشركة على تحويل المعرفة إلى خطط عمل
 .10تستخدم إدارة الشركة المعرفة المتاحة بصور تعزز
أدائها
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مالحظات
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