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امللخص:
تناولت هذه الدراسة أثر املرونة االستراتيجية على تطبيق إدارة املعرفة ،دراسة حالة شركة دال (مصنع دال لأللبان-كابو) والية الخرطوم
للفترة من ( ،2019-2018تم استخد ام االستبانة كأداة لجمع البيانات ،واتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي .وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها:
أن املرونة االستراتيجية تؤثر على تطبيق إدارة املعرفة ،ووجود عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ()0.204
عند مستوى معنوية ( .)0.037كما توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين مرونة رأس املال البشري وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ()0.450
عند مستوى معنوية ( .)0.000خلصت الدراسة إلى أن املرونة االستراتيجية لها تأثير إيجابي على تطبيق إدارة املعرفة.
الكلمات املفتاحية :شركة دال؛ مرونة؛ استراتيجية؛ إدارة؛ والية الخرطوم.

املقدمـة:
تعد إدارة املعرفة إحدى التطورات الفكرية املعاصرة التي تشكلت في بادئ األمر كأطر ومداخل جديدة في دراسة وفهم األعمال املنظمية ،وسرعان
ً
ماتحولت إلى ممارسة عملية أكثر تالؤما للتغييرات املتسارعة في عالم األعمال ،وقد تعاظم دورها بعد أن أدرك أن بناء امليزة التنافسية وإدامتها يعتمد
ً
ً
ً
أساسا علي املوجودات الفكرية وتحديدا على األصول املعرفية واإلستثمار فيها ،بما يعزز من اإلبداع املستمر سواءا على صعيد املنتج أو العملية ،والذي
يعد هو اآلخر أحد مقومات تعاظم تلك امليزة ألطول فترة ممكنة (الكبيس ي2005،م).
أصبحت املرونة اإلستراتيجية من املوضوعات األساسية في بيئة األعمال الحديثة للتعبير عن التغيير السريع الحاصل في التكنولوجيا الهادفة إلى
تقليل زمن دوران املنتج ،ويعـود ظهـور مفهـوم املرونـة فـي عـام  1970نتيجـة للتخصـصات املتعددة في املجاالت التنفيذية.
فتشير املرونة إلى قدرة نظام املتابعـة أو االستـشعار املوجـود في املنظمة على مراقبة التغيرات التى تحدث في بيئـة العمل عن بعد ،والتكيف مع
متغيراتها ،وتقوم املرونة بخلق موائمة بين النظام الداخلي للمنظمـة والتغيرات البيئيـة الخارجية التي يمكن ان تسبب إضطراب في النظـام حيث تساعد
ً
املرونة على حماية املنظمات من التغيير السيئي لها وأيضا من خالل املرونة تكون املنظمة لها القدرة على مواجهة املخاطر التي تواجهها)( .زينا2018،م).
مشكلة الدراسة:
تبحث املؤسسات بشكل عام عن تحقيق البقاء واإلستمرار والنمو ،وهذا لن يتحقق إال من خالل التميز اإلداري ،وتحقيق امليزة التنافسية ،مما
يجعل القادة يركزون على القضايا األساسية وإتخاذ القرارت اإلستراتيجية التي تحقق النجاح التنظيمي .وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال املحوري
التالي:
 .1ماهو أثر املرونة اإلستراتيجية على تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)؟
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 .2ماهي األهمية النسبية لتطبيق إدارة املعرفة من وجهة نظر العاملين شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)؟
 .3ما العالقة بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة؟
أهداف الدراسة:
إن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الدراسة يكمن في بيان أثر املرونة اإلستراتيجية على تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)
وينبثق عن الهدف الرئيس ي األهداف التالية:
 .1التعرف إلى املفاهيم األساسية للمرونة اإلستراتيجية.
 .2التعرف على واقع تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال(كابو).
 .3تحديد األثير املباشر للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال(كابو).
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة "HO:اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية( ) α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال
ملنتجات األلبان (كابو)؟ .وينبثق من الفرضية الرئيسسة الفرضيات التالية:
 "HO .1اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال ملنتجات
األلبان (كابو)؟
 "HO .2اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في توليد املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان
(كابو)؟
 "HO .3اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في توزيع املعرفة في شركة دال ملنتجات األلبان
(كابو)؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة في إثراء املعرفة بأبعاد جديدة تتعلق بمفهومي املرونة اإلستراتيجية وإدارة املعرفة ،ويعتبر موضوع املرونة من القضايا
املعاصرة التي فرضت نفسها في األدبيات اإلدارية واإلقتصادية والسياسية ،في ظل واقع بيئي شديد التعقيد .كما إن تطبيق إدارة املعرفة والذي يسهم في
تحقيق أداء متميز ،من املسائل التي يسعي الباحثون الي دراستها للتقديم نموذج يساعد إدارات الشركات نحو تصنيف القدرات التي تمتلكها والتي تقود
الي املنافسة.
مصادرجمع البيانات واملعلومات:
اعتمدت الدراسة على مصدرين لجمع البيانات.
املصادراألولية :يتم اإلعتماد على اإلستبانة لجمع البيانات.
املصادرالثانوية :وتتمثل في الكتب ،املراجع ،الرسائل الجامعية ،اإلنترنت واملجالت العلمية
حدود الدراسة:
الحدود املكانية :شركة دال ملنتجات األلبان (كابو)
الحدود الزمانية :يوليو.2019
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نموذج الدراسة:
املتغير التابع

املتغير املستقل

إدارة املعرفة

املرونة الستراتيجية

املرونة االنتاجية

توليد املعرفة

مرونة رأس املال البشري

توزيع املعرفة

املرونة التسويقية

تطبيق املعرفة

tt

شكل ( :)1يوضح نموذج الدراسة املقترح
املصدر :إعداد الباحثون عام (2020م).

التعريفات الجرائية:
• املرونة الستراتيجية :هي أن تكون املؤسسة قادرة على التحول من إستراتيجية الي أخرى خاصة في حال زيادة عدم التأكد في الظروف البيئية
املتغيرة ،كما أن لها قدرة التجاوب والتكيف بنجاح مع التغيرات البيئية.
•
•

•
•
•

املرونة النتاجية :تعني قدرة املنظمة على تعديل منتجاتها في األسواق التي تتعامل بها بوقت قصير وبأسعار تنافسية (نوال2017،م).
مرونة رأس املال البشري :إن رأس املال اليشري هو مجموعة األفراد العاملين الذين يمتلكون معارف ومهارات وقابليات نادرة وذات قيمة للمؤسسة
فتشمل املرونة العددية واملرونة الوظيفية إذ تشير املرونة العددية إلى قدرة املؤسسة على تعديل عدد العاملين أو مستوى ساعات العمل ،اما املرونة
ً
الوظيفية فتشير إلى إستعداد العاملين على أداء مهام مختلفة ردا على طلبات العمل املختلفة (نوال2017،م).
املرونة التسويقية :هي قدرة املنظمة العاملة في السوق على إعادة تقييم جهودها التسويقية خالل مدة قصيرة من الوقت ،إستجابة للمتغيرات
البيئية (بن أحمد2017،م).
إدارة املعرفة :هي العملية التي تهتم بتحديد املعلومات واملعارف الالزمة للمنشأة والحصول عليها من مصادرها املختلفة وحفظها وتخزينها وتطويرها
وزيادتها (الطاهر2010،م).
توليد املعرفة :توليد املعرفة يعني إبداع املعرفة 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 املشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة
(الصاوي2007،م).

• توزيع املعرفة :تشمل عملية توزيع املعرفة كل من تقاسم املعرفة ونشرها ونقلها والتشارك بها وكذلك عن طريق الوسائل املكتوبة مثل :املذكرات
والتقارير والنشرات الدورية ومختلف املطبوعات الداخلية (عبدالستار وآخرون2006،م).
• تطبيق املعرفة :تتمثل هذه املرحلة جوهر عملية إدارة املعرفة ،وتطبيق املعرفة يتطلب تنظيم املعرفة من خالل التصنيف والفهرسة والتبويب
األمثل للمعرفة (عبدالستار وأخرون2006،م).
الدراسات السابقة:
ً
أوال :الدراسات املتعلقة (املرونة الستراتيجية)
• دراسة بن أحمد آسية ( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال ماهو أثر املرونة اإلستراتيجية على جودة فاعلية األداء وتنافسية املؤسسة
دراسة تطبيقية على شركة اإلتصاالت موبيليس .هدفت الدراسة إلى قياس مستوى وأثر املرونة اإلستراتيجية في تحقيق جودة فاعلية االداء
ً
والتنافسية ملؤسسة االتصاالت موبيليس وتقديره ،وذلك كوسيلة لتحقيق إستجابة فعالة للتغيرات التي تشهدها البيئة الخارجية وسعيا لالرتقاء
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بعملية التخطيط اإلستراتيجي من أجل تحقيق األهداف املنشودة .أفترضت الدراسة الفرضيات التالية :اليوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة( )α ≥ 0.05للمرونة اإلسترايتجية على جودة وفاعلية األداء ،ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية
في تحقيق تنافسية املؤسسة .إتبعت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي وامليداني.توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود تطبيق عالي للمرونة
اإلستراتيجية في مؤسسة موبيليس ،األمر الذي أكسبها مكانة تنافسية عالية بين مؤسسات اإلتصال األخرى ،تبين أن املرونة اإلستراتيجية هي وسيلة
يعتمد عليها متخذوا القرارات لتقليص الفجوة بين الخطط واإلستراتيجيات من جهة والتغيرات التي تطرأ في بيئة األعمال من جهة أخرى ،مرونة
التسويق لها تأثير ذو داللة إحصائية علي امليزة التنافسية ،حيث أن إمتالك مرونة تسويقية يعتبر أول خطوة نحو تحقيق التميز ،من خالل التعرف
على التغيرات في طلبات الزبائن وبالتالي الحد من عدم التوازن في البيئة الخارجية ،مرونة املوارد البشرية لها تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق
فاعلية األداء وت حقيق التميز ،وذلك من خالل قيامها بالعمل املناسب وفي الوقت املناسب مهما كانت الظروف املتغيرة .أوصت الدراسة على التركيز
على القيادة اإلستراتيجية ،حيث يعتبر قطاع مؤسسات اإلتصاالت من أكثر القطاعات غير املستقرة والتي تتعرض لتغييرات كثيرة ،األمر الذي
يتطلب من املدراء التفتح وأن يكونوا على إملام تام بالبيئة الداخلية والخارجية حتى يتخذوا القرارات الصحيحية وفي الوقت املناسب (بن
أحمد2017،م).
• دراسة :نوال عبداوي( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال كيف تساهم املرونة اإلستراتيجية للمؤسسة اإلقتصادية الوطنية في خلق قيمة
الزبون دراسة حالة مؤسسة كوندور لإللكترونات برج بوعديريج .هدفت الدراسة إلى املساهمة في إثراء النقاش العلمي حول املفاهيم األساسية في
املرونة االستراتيجية وخلق القيمة للزبون وآليات تبنيها في املؤسسة ،إبراز أهمية املرونة االستراتيجية بأبعادها املختلفة (املرونة االنتاجية ،املرونة
السوقية واملرونة التنافسية) في املؤسسة االقتصادية الجزائرية .إفترضت الدراسة الفرضيات التالية :تساهم املرونة اإلنتاجية للمؤسسة
االقتصادية الوطنية في خلق قيمة للزبون ،تساهم مرونة رأس املال البشري للمؤسسة االقتصادية الوطنية في خلق قيمة للزبون .إتبعت الدراسة
املنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن املرونة االستراتيجية للمؤسسة االقتصادية الوطنية تساهم في خلق قيمة للزبون من
خالل املرونة اإلنتاجية ،مرونة رأس املال البشري ،املرونة السوقية .كما أن زبائن املؤسسة يدركون القيمة التي تسلمها املؤسسة لهم خاصة من
ناحية تخفيض التكاليف الكلية .أوصت الدراسة ضرورة تركيز املؤسسة على الزبون وزيادة اهتمامها به ،العمل على االهتمام بمجال املنافسة
واملنافسين وعدم اهمال هذا الجانب كونه يؤثر في املدى البعيد علي املؤسسة  ،التركيز على اقتناص الفرص ورعايتها من أجل تطوير جودة املنتجات
والخدمات (نوال2017،م).
ً
ثانيا :الدراسات املتعلقة باملتغير التابع (إدارة املعرفة)
• دراسة ياسر بشير( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال ماهو أثر إدارة املعرفة علي اإلبتكار التسويقي دراسة على القطاع املصرفي السوداني.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إهتمام املصارف السودانية بمفهوم إدارة املعرفة ،التعرف على مصادر املعرفة الداخلية والخارجية ومدى
توافقها مع إحتياجات ومتطلبات املصارف السودانية .إفترضت الدراسة الفرضيات التالية :هنالك عالقة إيجابية بين إدارة املعرفة واإلبتكار في
الخدمة ،هنالك عالقة إيجابية بين إكتساب املعرفة واإلبتكار في الخدمة ،هنالك عالقة إيجابية بين تطبيق املعرفة واإلبتكار في الخدمة .إتبعت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها توجد عالقة إيجابية بين تطبيق املعرفة واإلبتكار في الخدمة ،التوجد عالقة
بين إكتساب املعرفة واإلبتكار في الخدمة .أوصت الدراسة إلى عدة توصيات منها ضرورة زيادة الوعي بأهمية إدارة املعرفة لدى منظمات األعمال
ً
ً
ً
ً
وتأكيد دورها في تطوير هذه املنظمات ،وأيضا ترسيخ ثقافة اإلبتكار خصوصا في الجانب التسويقي بإعتباره عنصرا مهما لضمان وديمومة
وإستمرارية نمو هذه املنظمات (بشير2017،م).
• دراسة تهاني فيصل أبو معمر( :)2017تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال ماهو دور ممارسة إدارة املعرفة في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية دراسة
تطبيقية على مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة.هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين ممارسة إدارة املعرفة واتخاذ القرارات
اإلستراتيجية ،بيان أثر ممارسة إدارة املعرفة على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية ،الكشف عن مدى الفروق بين آراء املدراء في ممارسة إدارة املعرفة
تبعا للمتغيرات الديموغرافية .إفترضت الدراسة الفرضيات التالية :التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥ 0.05بين تشخيص
املعرفة وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية لدى مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة ،التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≥ 0.05بين
إنشاء املعرفة وإتخاذ القرارات اإلستراتيجية لدى مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة .اتبعت الدراسة املنهج املنهج الوصفي التحليلي .توصلت الدراسة
إلى عدة نتائج منها يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات إدارة املعرفة (تشخيص املعرفة ،إنشاء املعرفة ،تخزين املعرفة ،توزيع املعرفة،
تطبيق املعرفة) وأبعاد إتخاذ القرارات اإلستراتيجية (الرشد والشمول ،السلوك السياس ي ،درجة اإلتصال ،درجة اإلتفاق ،درجة الالمركزية) ،درجة
ممارسة املدراء إلدارة املعرفة في وكالة الغوث بلغت ( )%78.48بينما بلغت نسبة اتخاذ القرارات اإلستراتيجية(، )%75.28يؤثر املتغير املستقل (إدارة
املعرفة) على املتغير التابع(القرارات اإلستراتيجية) بنسبة( )%65.3وأن النسبة املتبقية ( )%34.7في التأثير على القرارات اإلستراتيجية تعود ملتغيرات
أخرى.أوصت الدراسة تبني األونروا إستراتيجية واضحة إلدارة املعرفة وتعزيز عملياتها وذلك بهد زيادة وعي اإلدارة العليا بأهمية إدارة املعرفة كونها
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ً
ً
تعد مرتكزا أساسيا من مرتكزات التطور والتقدم ،العمل على خلق بيئة محفزة ومشجعة داعمة إلتخاذ القرارات اإلستراتيجية تقوم على أساس
املشاركة وتقاسم اآلراء واملقترحات وتبادلها حول تحديد الهد وتقييم البديل األفضل (تهاني2017،م).
• دراسة معتصم أحمد وهبة ،أيوب أحمد الصوالحة ( )2020أثر عمليات إدارة املعرفة على التميز املنظمي في املصارف التجارية األردنية :
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر عمليات إدارة املعرفة بداللة أبعادها( :اكتشاف املعرفة ،وامتالك املعرفة ،ومشاركة املعرفة ،وتطبيق
املعرفة) في التميز املنظمي بداللة أبعاده( :التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز املرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي :يوجد أثر ذو داللة معنوية لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها املختلفة (اكتشاف املعرفة ،امتالك
املعرفة ،مشاركة املعرفة ،تطبيق املعرفة) في التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة (التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي ،التميز
للمرؤوسين ،التميز االستراتيجي ،التميز في الثقافة) في املصارف التجارية .أوصت الدراسة بما يلي :عقد ورشات عمل للموظفين (املرؤوسين) يتم فيها
تبادل املعرفة ودراسة استراتيجيات السوق الحديثة سواء أكانت داخل اململكة أو خارجها ،وزيادة آلية تبادل املعرفة واكساب الخبرات للمرؤوسين
والتقليل من فارق املركزية في القطاع املصرفي.

املرونة الستراتيجية:
مفهوم املرونة :قدرة املؤسسة على تقديم مستوىات مختلفة ومتنوعة في السوق املستهدف ،ويمكن تأشير مرونة املؤسسة في مجالين أساسين هما :قدرة
ً
املؤسسة على مسايرة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا وتصميم املنتجات وفقا لتفضيالت الزبائن .قدرة املؤسسة في اإلستجابة للتغير في حجم
اإلنتاج بالزيادة أو النقصان بحسب مستوىات الطلب وبالتالي يجب أن يكون لدى املوسسة اإلستعداد الكافي والقدرة على العمل في محيط غير مستقر
ومتقلب( البكري2008،م).
كما تعرف املرونة على أنها " :تلك القدرات الذاتية للمؤسسة التي تساعدها على مقاومة املحيط والتكيف معه (رشدي2013،م).
تطورمفهوم املرونة الستراتيجية :تطور مصطلح املرونة اإلستراتيجية من خالل ثالث مراحل هي (بن أحمد2017،م):
 .1بعد الحروب العاملية كان مصطلح الفاعلية هو من أهم الخصائص التي يجب على املؤسسة أن تتميز بها بالنظر إلى التغيرات التكنولوجية الكبرى
التي عرفتها تلك الفترة ،والتي عرفت ظهور إقتصاديات الحجم ،وإرتفاع الطلب ،في هذه الفترة كان التركيز على التكاليف ،اإلنتاجية تقاس بالكمية،
أما الفاعلية فكانت تنجز باملعيارية.
 .2في سنوات السبعينات والثمانينات ،تزايد الطلب على السلع املتميزة ،األمر الذي أضاف الجودة كأحد معايير الفاعلية ،حيث كانت تنجز األعمال
من خالل مستوىات عالية الجودة ،مع األخذ بعين اإلعتبار تخفيض التكاليف.
 .3ومع بداية التسعينات ظهر مصطلح املرونة اإلسترتيجية كأولوية تنافسية ،وأصبحت التكلفة والجودة كمعايير هامشية لقياس التنافسية ،حيث
أخذ موضوع املرونة يلفت نظر الباحثين في العديد من التخصصات اإلقتصادية ،املالية ،التصنيع ،اإلدارة.
مفهوم املرونة الستراتيجية :يعد مفهوم املرونة اإلستراتيجية من املفاهيم التي تناولتها العديد من الدراسات في مختلف املجاالت (اإلدارة استراتيجية،
اإلقتصاد ،نظرية املنظمة ،التسويق ).وبالتالي فإن مفهوم املرونة اإلستراتيجية ال يمكن تحديده بتعريف واحد ،حيث أن له العديد من
التعريفات( ،)Genaus et alأنها قدرة املؤسسة على التكيف مع تغيرات البيئة والتي تسودها حالة عدم التأكد ،إذ تتسم بسرعة وقوعها ( بالنظر إلى
ً
الوقت املطلوب لإلستجابة) ،والتي لها أثر ذو معنى على أداء املؤسسة ،ويرى كل من ( )Buckley( ،)Evansنقال عن( Ravindtanath
 )Madhavan.1996أن املرونة اإلستراتيجية هي القدرة على إتخاذ اإلجراءات لإلستجابة للتغييرات في املحيط الخارجي.
ُعرفت املرونة اإلستراتيجية على أنها قابلية املنظمة لتحديد التغيرات في البيئة الخارجية بغرض حشد املوارد بتطلعات جديدة وإستجابات سريعة لهذه
التغيرات (زوان2015،م).
أهمية املرونة الستراتيجية :توفر املرونة اإلستراتيجية العديد من اإليجابيات للمؤسسة :تستطيع املؤسسة اإلنتقال من إستراتيجية إلى أخرى بسرعة.
إمتالك ميزة تنافسية مستدامة تجعل املؤسسة املبادرة في إحداث التغيير .تعمل املرونة على تحسين مستوى األداء اإلبداعي في البيئة الدينامكية .تمكن
ً
املرونة اإلستراتيجية املؤسسة من إعادة هيكلة ذاتها داخليا .إن املرونة اإلستراتيجية شرط لزيادة قدرة الشركات على مواجهة التغيرات البيئية الهامة
ً
والسريعة والتي تحدث سريعا في األسواق بكفاءة وفاعلية ،وتمكينها من إدارة نشاطاتها في ظل هذه الظروف) .)Hill, and Jones2008
مراحل املرونة الستراتيجية تتلخص املرونة اإلستراتيجية في أربعة مراحل أساسية هي:
 .1التوقع :يتم في هذه املرحلة تحديد العوامل الدافعة للتغيير ووضع التصورات املحتملة من خالل تطوير مجموعة من السيناريوهات املستقبلية.
 .2الصياغة :تتمثل في تطوير إستراتيجيات مستقبلية مثلى وتحديد العناصر األساسية واملحتملة لهذه اإلستراتيجيات.
 .3التجميع :بمعنى الحصول على املوارد الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية األساسية ،وإختيار العناصر الالزمة لوضع اإلستراتيجيات املحتملة.
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 .4التشغيل :تنفيذ اإلستراتيجية األساسية مع رصد التغيرات البيئية وتطبيق الخيارات الثانوية أو التخلي عن ممارستها حسب الحاجة
(نوال2017،م).
مداخل تحقيق املرونة الستراتيجية :حدد عدد من الباحثين مداخل لتحقيق هذه املرونة من خالل:
 .1املناورات اإلستراتيجية (دفاعية وهجومية) لتحقيق املرونة ،حيث تركز على مايعرف (بالحدث املحفز) أي الحالة الطارئة غير املتوقعة ،وتكمن
املناورات الهجومية بإمتالك زمام املبادرة وإستغالل الفرص ،أما املناورات الدفاعية فتكون وقائية وتصحيحية (مثل الضمان ضد الخسارة
وإصالح الضرر).
ً
 .2مرونة املؤسسة وقدرتها على إستخدام تلك املوارد على نحو مرن بطرق بديلة للعمل عندما يكون ذلك ضروريا والذي من شأنة أن يسمح للمؤسسة
أن يكون لديها خيارات مرنة عندما تتعامل مع بيئات ديناميكية.
 .3تحقيق املرونة بإمتالك القدرة من فبل صانع القرار اإلستراتيجي للحصول على البيانات في الزمن الحقيقي وتحليلها لتحديد وإستغالل اإلتجاهات
الناشئة(نوال2017،م).
أدوات املرونة الستراتيجية:
 .1نظم املعلومات كأداة للمرونة الستراتيجية :إن التقدم الهائل في تكنولوجيا املعلومات وتطبيقات اإلتصاالت عن بعد ،يلزم املؤسسات ليس فقط
ً
بإنشاء نظام للمعلومات ولكن أيضا بتفعيل نظم املعلومات املوجودة بها ملواكبة التطورات الهائلة التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا املعلومات.
تعتبر مرونة نظم امل علومات أداة للتميز اإلستراتيجي في املؤسسات التي تنشط في بيئات مضطربة يسودها التقلب العالي في األسعار وأذواق الزبائن.
وتساعد نظم املعلومات اإلستراتيجية في تحقيق التكيف اإلستراتيجي للمؤسسات ويتأتى ذلك من خالل األدوار األساسية( .فايز2010،م)
 .2تحسين الكفاءة التشغيلية :يساهم اإلستثمار في تكنولوجيا نظم املعلومات في تحسين كفاءة املؤسسة اإلنتاجية والتي تسمح لها بتقليل التكاليف
وتحسين جودة إيصال املنتجات ،ويزيد من درجة اإلقبال على الزبائن واملوردين.
 .3دعم البتكار في املؤسسة :يؤدي اإلستثمار في تكنولوجيا نظم املعلوم ات إلى إنتاج سلع وخدمات وأساليب جديدة تمتاز بإنخفاض تكاليفها وزيادة
منفعتها بالنسبة للزبون.
 .4بناء مصادرمعلومات إستراتيجية :تساعد تكنولوجيا نظم معلومات املؤسسة على أخذ فرص التقدم اإلستراتيجي.
 .5املقاولة من الباطن كأداة للمرونة الستراتيجية :تعتبر جزء من عملية البحث عن املرونة بأنها تتيح إمكانية إخراج التكاليف وإدارة تغيرات اإلنتاج
ً
خارج املؤسسة ،ويكمن السبب وراء اإلستعانة بمصادر خارجية بدال من التكامل معها في العمل على تخفيض درجة التعقيد داخل املؤسسة مع
تخفيض التكاليف الثابتة وحجم اإلستثمارات( .مطلك2006،م)
 .6البحث والتطوير كأداة للمرونة التسراتيجية :تحتل وظيفية البحث والتطوير مكانة هامة في تنظيم املؤسسة ،بكيفية تسمح بالتنقل الجيد
ً
للمعلومات ،سواءا كانت خارجية عبر وظيفة التسويق ،أو من مشاكل فنية تجابه العملية اإلنتاجية من خالل وظيفة اإلنتاج وكذلك املعلومات
الناتجة عن العلم والتكنولوجيا املتاحة( .نوال2017،م)
معوقات املرونة الستراتيجية:
جدول( :)1أهم املعوقات التي تواجه املرونة الستراتيجية
مكونات املرونة الستراتيجية
إدامة الحيطة والحذر
القدرة على التقييم يشكل صحيح
عملياتإتخاذ اإلجراءات املالئمة
وتنفيذها

املعوقات
القواعد والقرارات والفكر املنظم والثابت.إهمال األفكار واألفعال التي تتجاوز الروتين. تبرير ذاتي وشخص ي. السياسات التنظيمية.مقاومة التغير.

الشروط التي تزيد من خطورة املشاكل
 النجاح بالتجارب السابقة. البقاء الطويل األمد لإلدارة العليا.املشاريع الكبيرة التي ينتج عنها إلتزام كبير وخسائر كبيرة.ثقافة تنظيمية وإجتماعية متخوفة من األخطاء.عدم تأكد بيئي عالي.

املصدر:إدريس وائل محمد والغالبي طاهر،السيناريو والعملية التخطيطية ،داروائل للنشروالتوزيع ،عمان2012،م.

أبعاد املرونة الستراتيجية :من أبعاد قياس املرونة اإلستراتيجية ما يلي:
ً
أوال :املرونة النتاجية :تتمثل املرونة اإلنتاجية في قدرة املؤسسة على تقديم منتجات جديدة في مدة تخطيط قصيرة( .نوال2017،م)
ً
ً
ثانيا :املرونة التسويقية:عرفها ( )Gurauنقال عن نوال عبداوي بأنها قدرة املؤسسة على الحصول على املعلومة الصحيحة من الزبون في الوقت املناسب
من أجل العمل على تحقيق رغباته ،وأشار ( )Grewal and Tansuhajإلى أنها قدرة املؤسسة على إعادة موازنة قواها التسويقية في فترة قصيرة من
الزمن ،وذلك لإلستجابة للتغيرات في بيئة األعمال (احمد.) 2014 ،
ً
ثالثا :مرونة رأس املال البشري :تعبر مرونة رأس املال البشري عن " قدرة املوارد البشرية على أداء مهام مختلفة ومعقدة ،أو هي قدرة املوارد البشرية
ً
على التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على ساعات العمل وفقا للحاالت الطارئة"( .نوال2017،م)
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إدارة املعرفة:
ً
مفهوم املعرفة :يعد الحصول على املعرفة شيئا يستحق الجهد والعناء من طرف املؤسسة فهي تقوم بالحصول عليها من عدة مصادر تصنف إلى
صنفين هما:
• مصادر داخلية :عن طريق البحث والتطوير وتجارب أفراد املؤسسة إلنشاء املعرفة الجديدة أو تطويرها...الخ
• مصادر خارجية :عن طريق التراخيص واإلمتيازات أو حتى التقليد والتعلم من األطراف الخارجية كاملنافسين أو الزبائن أو املوردين...الخ
تعرف املعرفة على أنها":مزيج من الخيارات واملهارات والقدرات واملعلومات املتراكمة لدى العاملين ولدى املؤسسة"( .عبدالستار2006،م)
ً
وتعرف أيضا بأنها" :موجودات لها القدرة علي تحويل التقنية من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق إلنتاج سلع وخدمات" ( .عالء2009،م)
كما عرفت على أنها " :ذلك الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسات امليدانية وتطوير املشروعات االبتكارية وغيرها في
أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر الزمان( .املغربي2002،م)
أنواع املعرفة :حسب تصنيف  BEKERتنقسم إلى( :نجم2008،م)
 .1املعرفة الضمنية :تمثل األساس املعرفي لبقية املعارف إذ أنها املصدر ألي معرفة أخرى وبدونها اليمكن نقل أو توليد أي معرفة ويمكن التعبير عنها
بمهارات وممارسات فردية وجماعية من تجسيدها في املهام املوكلة لألفراد.
 .2املعرفة الصريحة :وهي املعرفة التي يمكن إيصالها وإبالغها إلى اآلخرين بشكل رسمي أو مبرمج ومن خالل العمليات التعليمية أو التربوية التقليدية.
جدول ( :)2مميزات املعرفة الصريحة والضمنية
املعرفة الصريحة
موثقة
سهلة
الكمبيوترات،األعمال اليدوية

املعرفة الضمنية
ليست موثقة
صعبة
عقول البشر

املميزات

وسيلة التصال

سهل
تكنولوجيا املعلومات والوسائل األخرى

صعب
التصال وجه لوجه ،ورواية القصص

التخزين
الستراتيجية

سهل
ليست ذات طابع شخص ي

صعب
ذات طابع شخص ي

املنظمة

املنظمة وأعضاؤها

املحتوى
الوضوح
املوقع
التصال

امللكية

املصدر :السعيد لوناس ،أثر إدارة معرفة الزبون علي تنافسية املؤسسة ،جامعة املسيلة ،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،تخصص إستراتيجية وتسويق،
 ،2015ص.10

خصائص املعرفة :تتمثل في :املعارف يمكن أن تولد .املعرفة يمكن أن تموت .املعرفة متجذرة في األفراد .املعرفة يمكن أن تخزن .املعرفة يمكن أن
تصنف .عدم نضوب املعرفة( .عجالن2008،م)
نشأة وتطور إدارة املعرفة):غنيم2004،م) إن إدارة املعرفة قديمة من جهة وجديدة من جهة أخرى ،فقد درج الفالسفة على الكتابة في هذا املوضوع
ً
منذ أالف السنين ،لكن اإلهتمام بهيكلة أماكن العمل فهي جديدة نسبيا
ً
ً
مرت إدارة املعرفة بوصفها تطورا فكريا بمراحل عدة ،فمن الناحية النظرية كانت املشكلة قائمة منذ الثالثينيات من القرن املاض ي ،عندما تحدثوا
عن العمليات املعرفية واألنشطة العقلية وحل املشكالت .إن املشكلة املركزية في إدارة املعرفة على املستوى النظري كانت معروفة على مدى عقود ،لكنها
على مستوى التطبيق لم تكن معروفة إال قبل بضع سنين .والحداثة في موضوع إدارة املعرفة إنحسرت في الجانب التطبيقي ،ذلك أنه لم يأخذ مداه إال في
ً
السنوات األخيرة ،وتحديدا بعد أن تم وضع بعض املقاييس لها ،وتزايد اإلدراك لفوائد بعض مبادراتها الناجحة .أول ( )Don Marchandفي بداية
الثمانينيات من القرن املاض ي على أنها املرحلة النهائية من "الفرضيات" املتعلقة بتطور نظم املعلومات ،لكنه لم يشير إليها بشكل مستقل أو بوصفها
ً
عمليات .وفي املرحلة ذاتها تنبأ رائد اإلدارة ( )Druckerإلى أن العمل النموذجي سيكون قائما على املعرفة ،وأن املنظمات ستتكون من صناع معرفة الذين
يوجهون أداءهم من خالل التعذية العكسية لزمالئهم ومن الزبائن .وأرجع بعضهم بداياتها إلى التطبيقات األولى إلدارة املعرفة التي بدأتها شركة
ً
( )Hewlett Packardاألمرييية في عام ( ،)1985وتحديدا في برنامجها إلدارة املعرفة للقناة الحاسوبية للتاجر والتي أطلق عليها شبكة أخبار( .)HPومن
وجهة نظر( )Stromguist & Samoffفإن التأثير اإلستراتيجي إلدارة املعرفة بدأ عام ( ،)1997وفي عام ( )1999خصص البنك الدولي( )%4من امليزانية
اإلدارية السنوية لتطوير أنظمتها .وأشار( )Turban etalإلى أن العديد من املديرين ّ
عدوا إدارة املعرفة أعظم عملية إستراتيجية متميزة تطورت خالل
السنوات العشرين املاضية(سعد2007،م).
األول ّ
ُ
للذكاء اإلصطناعي ،أشار ادوارد فيجنبوم " Edward
ومنذ مطلع التسعينات من القرن املنصرم ،في عام  ،1980وفي املؤتمر األمريكي
 "Freigneboumإلى العبارة الشهيرة "املعرفة قوة" ومنذ ذلك الوقت ولد حقل معرفي جديد أطلق عليه هندسة املعرفة ومع والدته استحدثت سيرة
وظيفة جديدة ،وهي مهندس املعرفة.
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وفي عام ( )1997ظهر حقل جديد آخر نتيجة إلدراك أهمية املعرفة في عصر املعلومات ،وهو إدارة املعرفة )(Knowledge Management
(ليث2013،م)
مفهوم إدارة املعرفة :يتباين تعريف إدارة املعرفة وفيما يلي بعض التعاريف إلدارة املعرفة:
ً
ً
 .1إدارة املعرفة :هي العمل من أجل تعظيم كفاءة إستخدام رأس املال الفكري في نشاط األعمال ،وهي تتطلب تشبيكا وربطا ألفضل األدمغة عند
األفراد من خالل املشاركة الجماعية والتفكير الجماعي( .سعد2006م)
 .2إدارة املعرفة :هي اإلدارة التي تهتم بتحديد املعلومات واملعارف الالزمة للمنظمة والحصول عليها من مصادرها املختلفة وحفظها وتخزينها وتطويرها
وزيادتها( .الكبيس ي2004،م)
 .3إدارة املعرفة :هي مجموعة من األنشطة والعمليات التي تساعد املنظمات على توليد املعرفة وإختيارها ،وإستخدامها ،ونشرها والعمل على تحويل
املعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها املنظمة والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية املختلفة ،كإتخاذ القرارات وحل املشكالت والتعلم
والتخطيط اإلستراتيجي( .عواد2008،م)
 .4إدارة املعرفة تقوم على أساس أن املعرفة هي املورد األكثر أهمية في املنظمات الحديثة ،فإنها ال تكتفي بما لديها من رصيدها املعرفي ،بل تسعى إلى
اغنائه بإنشاء املعرفة الجديدة .ووفق هذا السياق فإن إدارة العرفة هي العملية املنهجية املنظمة لإلستخدام الخالق للمعرفة وإنشائها .وهذا
التعريف يمثل إلى حد كبير املفهوم الذي دعا إليه (( )Nonakaنجم2008،م).
أهمية إدارة املعرفة( :الصاوي2007،م) .يمكن إجمال أهمية إدارة املعرفة في النقاط اآلتية :تعد إدارة املعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض
التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد اإليرادات الجديدة ،عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة ،تعزز قدرة املنظمة لإلحتفاظ
باألداء املنظيمي املعتمد على الخبرة واملعرفة ،وتحسينه ،تتيح إدارة املعرفة للمنظمة تحديد املعرفة املطلوبة ،وتوثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة
بها وتطبيقها وتقييمها ،تعد إدارة املعرفة أداة املنظمات الفاعلة إلستثمار رأسمالها الفكري ،تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية
ملواردها البشرية لخلق معرفة جيدة ،تسهم في تحفيز املنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير املستقرة ،توفر الفرصة للحصول على امليزة
التنافسية الدائمة للمنظمات ،عبر مساهمتها في تمكين املنظمة من تبني املزيد من اإلبداعات املتمثلة في طرح سلع وخدمات جديدة ،تدعم الجهود
لإلستفادة من جميع املوجودات امللموسة وغير امللموسة.
ً
أهداف إدارة املعرفة( :ريحي2001،م) .تهدف إلى :نقل املعرفة املخبأة الكامنة .نقل املعرفة الداخلية والخارجية .املعرفة املتاحة جدا .تطور املعارف
الجديدة .وجود ثقافة للتعليم والتجربة داخل املؤسسات .تقييم عمليات املعرفة.
وظائف إدارة املعرفة :تقوم على الوظائف التالية( :عواد2008،م) .تطوير املوارد الفكرية واملعرفية التي تمتلكها املنظمة .تعزيز توليد املعرفة واإلبداع
لدى كل فرد .تحديد املعرفة والخبرة املطلوبتين لتنفيذ مهام العمل .تغيير وإعادة هيكلة املشروع من أجل إستخدام املعرفة بشكل أكثر فاعلية .توليد
النشاطات واإلستراتيجيات املستندة إلى املعرفة املتسلسلة ومراقبتها والسيطرة عليها .حماية املعرفة التنافسية التي تمتلكها املنظمة.
مستوىات إدارة املعرفة :تتم على ثالثة مستوىات( :السلمي2001،م).
 .1املستوى اإلستراتيجي :يتم فيه تحليل القيمة اإلستراتيجية لرأس املال املعرفي.
 .2املستوى التكتيكي :يتطلب نظام مرجعي إلدارة املعرفة.
 .3املستوى العملي :يهدف للوصول إلى األهداف اإلستراتيجية للمنظمة.
إستراتيجيات إدارة املعرفة :تتبنى املنظمات االستراتيجيات التالية( :الكبيس ي2004،م)
 .1اإلستراتيجية الترميزية مقابل اإلستراتيجية الشخصية وهما :اإلستراتيجية الترميزية ( )Codification Strategyوالتي تتمحور حول الحاسوب،
ويجري بموجبها ترميز وخزن املعرفة في قواعد يمكن الوصول إليها .اإلستراتيجية الشخصية ( )Personalization Strategyترتبط هذه
اإلستراتيجية بالشخص الذي يتولى تطويرها ،وتجرى املشاركة فيها من خالل اإلتصال املباشر بين األشخاص.
 .2إستراتيجيات جانب العرض مقابل إستراتيجيات جانب الطلب :وهما :إستراتيجيات جانب العرض ( )Supply-side strategiesالتي تميل إلى
ً
التركيز فقط على توزيع ونشر املعرفة الحالية للمنظمة تبعا لذلك .إستراتيجيات جانب الطلب( )Demand-side strategiesالتي تركز على تلبية
حاجة املنظمة الى معرفة جديدة .هذه اإلستراتيجية تتجه نحو التعلم واإلبداع ،أي التركيز على آليات توليد املعرفة.
عمليات إدارة املعرفة :وتتمثل في:
ً
 .1تشخيص املعرفة :وتتمثل في (صبحي2001،م) أوال :مصادر املعرفة الداخلية التي تعني ما لدى املؤسسات من إمكانات وما لدى أفرادها وخبرائها من
ً
معلومات وخبرات ذات فائدة للمؤسسة ومستقبلها .ثانيا :مصادرها الخارجية التي تمثل في البيئة املعرفية املحيطة باملؤسسة والتي يجب رصدها
ً
بدقة وفقا إلهتمامات املؤسسة وإلرتباطها معها.
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 .2عملية تحديد أهداف املعرفة :ومن أهمها( :هيثم2005،م) تحسين العمليات .تسهيل عملية اإلبداع .التوجه نحو الزبون .تسهيل عملية التخطيط
والتنبؤ.
 .3عملية توليد املعرفة :يتوليد املعارف من خالل :إكتساب املعرفة من خالل تدريب األفراد وتعليمهم أو من خالل مالحظة الخبرات والتجارب .توليد
معرفة جديدة من خالل املعارف السابقة :بواسطة التفكير والتحليل ملواقف وكيفية ترابط األشياء ببعضها .اإلكتشاف :أي توليد املعرفة من
خالل االستكشاف والتجربة واإلبداع .شرائها :ويتم ذلك من خالل شراء األفراد أي املعرفة املوجودة داخل عقول األفراد من خالل اإلستخدام
والتوظيف .االستئجار :كأن يتم استئجار خبير مقابل مبلغ مالي او من خالل دعم مراكز البحوث شرط ان تكون املؤسسة أول مستخدم تجاري
للنتائج .ومنه فإن عملية توليد املعرفة هي خالصة الجهد البشري.
 .4خزن املعرفة (االحتفاظ بها) :تعني تلك العمليات التي تشمل االحتفاظ والبحث والوصول واإلسترجاع واملكان( .هيثم2005،م)
 .5توزيع املعرفة :تشمل عملية توزيع املعرفة كل من تقاسم املعرفة ونشرها ونقلها والتشارك بها( .الكبيس ي2004،م)
 .6تطبيق املعرفة :من خالل عمليات تنفيذية( :العلي2006،م)
• العمليات املوجهة (املباشرة) :تعني العملية التي يقوم األفراد بمعالجة املعرفة مباشرة نحو الفعل اآلخر من دون اإلنتقال أو تحويل املعرفة إلى
ذلك الشخص الذي وجهت إليه املعرفة.
• املعرفة الروتينية :تعني اإلنتفاع من املعرفة التي يمكن الحصول عليها من التعليمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرين نحو
السلوك املستقبلي.
الخطوات العملية لدارة املعرفة( :الكبيس ي2004،م) تتمثل فيما يلي :إكتشاف وفهم املعرفة التي تمتلكها املنظمة .تحديد وتوقع املعرفة املطلوبة .جعل
املعرفة جاهزة ومتوافرة بصورة أكبر .املعرفة حول الزبون .املعرفة حول الدوافع والرضا الوظيفي .التعلم من الخبرة .ضمان وضوح الرؤية .التعلم من
اآلخرين .شراء املعرفة .اإلبداع والتغيير غير النمطيين.تطوير ثقافة التعلم .تصميم نظم معلومات جديدة
عوامل النجاح والفشل في إدارة املعرفة:
 -1عوامل النجاح في إدارة املعرفة( :الكبيس ي2004،م) اإلبتكار والتأكيد على فرص التعلم املستمر لألفراد .توفير الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار
والبحث والنقاش .التشجيع ومكافأة روح التعاون .تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم واملشاركة به .دفع العاملين للتطوير واملشاركة بالرؤيا
الجماعية .تحديد وتطوير القادة الذين يبنون ويدعمون نماذج التعلم .تطوير الفهم املشترك على املستوىات املعنية .تمكين األفراد في مناسبات
متكررة من البدء في مناقشات وتداول الحوارات ليتضح لهم ما الذي يشكل أساس املعرفة إلنجاز أعمالهم .تقديم خطة معتمدة على املهارة كجزء
من النظام األشمل للحوافز واملكافآت.
ً
 -2عوامل الفشل في إدارة املعرفة( :الكبيس ي2004،م) عدم القدرة على تطوير التعريف أو التحديد العملي للمعرفة ،وتحديدا الفشل في التمييز بين
البيانات واملعلومات واملعرفة .اإلعتماد على املعرفة املخزونة في القواعد املعرفية ،وعدم اإلهتمام بالتدفق املعرفي .التصور املطلق للمعرفة .تجاهل
الهدف األساس ي إلدارة املعرفة املتمثل في إبتكار السياقات املشتركة عبر الحوار .عدم إدارك أهمية ودور املعرفة الضمنية ،وعدم التشجيع على
ً
إظهارها .عزل املعرفة عن إستعماالتها .ضعف التفكير واإلستنتاج العقالني .التركيز على املاض ي والحاضر بدال من التفكير والتركيز على املستقبل.
الفشل في إدراك أهمية التجريبية .إحالل اإلتصال التكنولوجي بدل التفاعل البشري.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
إعتمد الباحثون على املنهج الوصفي التحليلي ألنه يتناسب مع الظاهرة موضع الدراسة ،ويهدف هذا املنهج إلى دراسة خصائص املجتمع املراد
دراستهه وطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة املتمثلة في أبعاد املرونة اإلستراتيجية كمتغير مستقل وأبعاد إدارة املعرفة كمتغير تابع ويقوم هذا املنهج
بتفسير الوضع القائم للظاهرة أو املشكلة من خالل تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها ،حيث البقتصر هذا املنهج على عملية وصف
ال ظاهرة وإنما شمل تحليل البيانات وقياسها والتوصل إلى توصيف دقيق للظاهرة أو املشكلة ونتائجها.
أداة الدراسة:
أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات الالزمة عن الظاهرة موضع الدراسة ،ويوجد العديد من األدوات
املمستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على البيانات واملعلومات ،واعتمدت الباحثون على اإلستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينات
الدراسة.
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مجتمع الدراسة:
ً
يتكون مجتمع الدراسة من ( )450موظفا بشركة دال -كابو في الخرطوم من (مدراء أقسام وقطاعات ،ومشرفين ومناديب مبيعات) وتم إختيار
قطاع شركة دال بإعتباره قطاع حيوي من بين القطاعات الصناعية واإلنتاجية.
عينة الدراسة:
لقد تم إختيار عينة عشوائية بسيطة وهي أفضل طريقة للحصول على املعلومات األساسية بسرعة وأقل تكلفة ممكنة.
حجم عينة الدراسة:
نسبة لكبر حجم مجتمع الدراسة املتمثل في املوظفين العاملين شركة دال -كابو بالخرطوم وفي ظل قيود الوقت والجهد ،ستقتصر هذه الدراسة
على بعض املوظفين بإستخدام الطريقة العشوائية البسيطة لذا تم إختيار  130موظف لتمثيل مجتمع الدراسة.
قياس متغيرات الدراسة:
يحتوي هذا القسم على مصادر قياس متغيرات الدراسة ،ويتم اإلعتماد على اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وتتكون اإلستبانة من قسمين هما:
القسم األول :يحتوي هذا القسم على مجموعة من األسئلة التي تتعلق بالبيانات الشخصية واملهنية مثل (النوع -العمر -املستوى التعليمي -سنوات
الخبرة -الوظيفة).
ً
القسم الثاني :يحتوي هذا القسم على عدد من العبارات التي تقيس األبعاد الثالثة املتعلقة بإدارة املعرفة وأيضا العبارات التي تقيس أبعاد إدارة املعرفة
ً
وبالتالي يتم قياس هذه األبعاد بإستخدام مقياس ليكرت الخماس ي (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق مطلقا).
إختبارثبات وصدق أداة الدراسة:
ثبات األداة :يشير إلى قدرة اإلستبيان في الحصول عل نفس النتائج لو كرر البحث في ظروف مشابهة بإستخدام نفس األداة (اإلستبيان) على نفس
العينة (أي عدم تناقضه) ،كذلك تشير دقة املقياس وثبات نتائجه إي مدى خلوه من األخطاء ،وبذلك يتأكد لنا تماسك وثبات نتائجه عند قياس
مختلف العناصر املوجودة به.
صدق األداة :تعني مدى قدرة األداة على قياس املتغيرات التيي صممت اإلستبيان لقياسها وألجل ذلك عرضت على أربعة محكمين من ذوي الخبرة
والدراية في هذا املجال بغرض التأكد من صدقه.
 8-2-3األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة :لإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها والتحقق من فرضياتها تم إستخدام أساليب
إحصائية عديدة قد أعتمد الباحثون في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب نمذجة املعادلة البنائية تم إستخدام حزمة برنامج التحليل
اإلحصائي ( )Spssفي إجراء عملية التحليل العاملي اإلستكشافي بهدف إكتشاف العوامل التي تصف املتغيرات وإلختبار األختالفات بين العبارات التي
تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة.
إختبار وإثبات الفرضيات:
الفرضية الرئيسة "HO:اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية( ) α ≥ 0.05للمرونة اإلستراتيجية في تطبيق إدارة املعرفة في شركة دال
ملنتجات األلبان (كابو)؟
جدول ( :)3نتائج تحليل العالقة بين مكونات املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة
املتغيرات املستقلة

النتيجة

توليد املعرفة
Beta

Sig

0.204

0.037

دعمت

املرونة التسويقية

0.251

0.008

دعمت

مرونة رأس املال البشري

0.223

0.017

دعمت

املرونة النتاجية

قيمة  Fاملحسوبة

25.547

R2
معامل تحديد الرتباط

0.730

R2 Square
معامل الرتباط املربع

0.268

مستوى املعنوية*p<0.10, **p<0.05,***p<0 :
املصدر :إعداد الباحثون من بيانات الدراسة امليدانية (2020م).

إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد التدرجي للتعرف على أثر املرونة االستراتيجية على توليد املعرفة ،ومن خالل
تحليل االنحدار تم التوصل إلى أنه وجود عالقة إيجابية بين كل محاور املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة حيث كانت قيم مستوى الداللة لكل األبعاد
أصغر من مستوى الداللة املعتمد ( )0.05في هذه الدراسة .وقد أشار إختبار  Fإلى أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة F
املحسوبة ( )25.547بمستوى داللة ( )sig=0.000وهى أكبر من مستوى الداللة املعتمد في هذه الدراسة ( ،)0.05أما القابلية التفسيرية لنموذج
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االنحدار واملتمثلة في معامل تحديد االرتباط ( )R2فقد بلغت ( )0.730مما يشير إلى أن  %73تقريبا من التغيرات في توليد املعرفة يفسرها املرونة
االستراتيجية .واملتبقي  %27تفسرها عوامل أخرى خارج موضوع الدراسة باإلضافة إلى االخطاء العشوائية الناجمة عن دقة إختيار العينة ودقة وحدات
القياس وغيرها وهي عوامل عشوائية ترجع للصدفة وغير جوهرية .أما على مستوى العالقة التفصيلية بين املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة فقد
اشارت النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )9-4ومن خالل التحليل تم التوصل إلى وجود عالقة إيجابية معنوية بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة حيث
بلغت قيمة  )0.204( Betaومستوى املعنوية ( )0.037ووجود عالقة ايجابية معنوية بين املرونة التسويقية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة Beta
( ).251ومستوى املعنوية ( )0.008وجود عالقة ايجابية معنوية بين مرونة رأس املال البشري وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.223( Betaومستوى
املعنوية ( )0.017وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة إيجابية بين كل أبعاد املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة كما هو موضح في الجدول رقم ( )4التالي.
الفرضية الرئيسية الثانية :هنالك عالقة ايجابية بين املرونة االستراتيجية (املرونة اإلنتاجية ،املرونة التسويقية ،مرونة رأس املال البشري) وتوزيع
املعرفة.
جدول ( :)4نتائج تحليل العالقة بين مكونات املرونة االستراتيجية وتوزيع املعرفة
املتغيرات املستقلة

توزيع املعرفة

املرونة االنتاجية
املرونة التسويقية
مرونة رأس املال البشري
قيمة  Fاملحسوبة

النتيجة

Beta

Sig

0.0780.022

0.393
0.802

لم تدعم
لم تدعم

0.469

0.000
32.938

دعمت

0.469

R2

معامل تحديد الرتباط

0.220

R2 Square

معامل الرتباط املربع

مستوى املعنوية*p<0.10, **p<0.05,***p<0 :
املصدر :إعداد الباحثون من بيانات الدراسة امليدانية (2020م).

إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد التدرجي للتعرف على أثر املرونة االستراتيجية على توزيع املعرفة .وقد اشار
إختبار  Fإلى أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة  Fاملحسوبة ( )32.938بمستوى داللة ( )sig=0.000وهي أكبر من مستوى
الداللة املعتمد في هذه الدراسة ( ،)0.05أما القابلية التفسيرية لنموذج االنحدار واملتمثلة في معامل تحديد االرتباط ( )R2فقد بلغت ( )0.469مما يشير
ً
إلى أن  %46تقريبا من التغيرات في توزيع املعرفة يفسرها املرونة االستراتيجية .واملتبقي  %54تفسرها عوامل أخرى خارج موضوع الدراسة باإلضافة إلى
االخطاء العشوائية الناجمة عن دقة إختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها وهي عوامل عشوائية ترجع للصدفة وغير جوهرية .أما على مستوى
العالقة التفصيلية بين املرونة االستراتيجية وتوزيع املعرفة فقد اشارت النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )10-4ومن خالل التحليل تم التوصل إلى عدم
وجود عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.078-( Betaو مستوى املعنوية ( )0.393وعدم وجود عالقة ايجابية بين
املرونة التسويقية وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.022( Betaومستوى املعنوية ( )0.802ووجود عالقة إيجابية معنوية بين مرونة رأس املال البشري
وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.469( Betaومستوى املعنوية ( )0.000وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة إيجابية جزئية بين املرونة االستراتيجية
وتوزيع املعرفة كما هو موضح في الجدول رقم ( )45التالي:
الفرضية الرئيسية الثالثة :هنالك عالقة ايجابية بين املرونة االستراتيجية (املرونة االنتاجية ،املرونة التسويقية ،مرونة رأس املال البشري) وتطبيق
املعرفة.
جدول ( :)5نتائج تحليل العالقة بين مكونات املرونة االستر اتيجية وتطبيق املعرفة
املتغيرات املستقلة
املرونة النتاجية
املرونة التسويقية
مرونة رأس املال البشري

النتيجة

تطبيق املعرفة
Beta

Sig

0.154
0.156

0.092
0.081

لم تدعم
لم تدعم

0.450

0.000
29.648
0.450

دعمت

قيمة  Fاملحسوبة
 R2معامل تحديد الرتباط
 R2 Squareمعامل الرتباط املربع

0.202

مستوى املعنوية*p<0.10, **p<0.05,***p<0 :

املصدر :إعداد الباحثون من بيانات الدراسة امليدانية (2020م).
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إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد للتعرف على أثر املرونة االستراتيجية على تطبيق املعرفة ،وقد اشار إختبار F

إلى أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة  Fاملحسوبة ( )26.948بمستوى داللة ( )sig=0.000وهى أكبر من مستوى الداللة املعتمد
في هذه الدراسة ( ،)0.05أما القابلية التفسيرية لنموذج االنحدار واملتمثلة في معامل تحديد االرتباط ( )R2فقد بلغت ( )0.450مما يشير إلى أن %45
تقريبا من التغيرات في تطبيق املعرفة يفسرها املرونة االستراتيجية .واملتبقي  %55تفسرها عوامل أخرى خارج موضوع الدراسة باإلضافة إلى االخطاء
العشوائية الناجمة عن دقة إختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها وهي عوامل عشوائية ترجع للصدفة وغير جوهرية .أما على مستوى العالقة
التفصيلية بين املرونة االستراتيجية وتطبيق املعرفة فقد اشارت النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )11-4ومن خالل التحليل تم التوصل إلى عدم وجود
عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.154( Betaو مستوى املعنوية ( )0.092وعدم وجود عالقة ايجابية بين املرونة
التسويقية وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.156( Betaومستوى املعنوية ( )0.081ووجود عالقة إيجابية معنوية بين مرونة رأس املال البشري
وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة  )0.450( Betaومستوى املعنوية ( )0.000وهذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة إيجابية جزئية بين املرونة االستراتيجية
وتوزيع املعرفة كما هو موضح في الجدول رقم ( )6التالي:
جدول ( :)6يوضح نتائج فرضيات
الفرضيات

م

حالة االثبات

الفرضية الرئيسية األولى :العالقة بين املرونة االستراتيجية وتوليد املعرفة
1-1

العالقة بين املرونة االنتاجية وتوليد املعرفة.

دعمت

2-1

العالقة بين املرونة التسويقية وتوليد املعرفة.

دعمت

3-1

العالقة بين مرونة رأس املال البشري وتوليد املعرفة.

دعمت

1-2

الفرضية الرئيسية الثانية :العالقة بين املرونة االستراتيجية وتوزيع املعرفة
العالقة بين املرونة االنتاجية وتوزيع املعرفة.

لم تدعم

2-2

العالقة بين املرونة التسويقية وتوزيع املعرفة.

لم تدعم

3-2

العالقة بين مرونة رأس املال البشري وتوزيع املعرفة.

دعمت

الفرضية الرئيسية الثانية :العالقة بين املرونة االستراتيجية وتطبيق املعرفة
لم تدعم

1-3

العالقة بين املرونة االنتاجية وتطبيق املعرفة.

2-3

العالقة بين املرونة التسويقية وتطبيق املعرفة.

لم تدعم

3-3

العالقة بين مرونة رأس املال البشري وتطبيق املعرفة.

دعمت

املصدر :إعداد الباحثون من ب يانات الدراسة امليدانية (2020م).

النتائج والتوصيات:

ً
أوال :النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
• وجود عالقة إيجابية بين املرونة اإلنتاجية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.204ومستوى املعنوية (.)0.037
• وجود عالقة ايجابية بين املرونة التسويقية وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.251ومستوى املعنوية (.)0.008
• وجود عالقة ايجابية بين مرونة رأس املال البشري وتوليد املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.223ومستوى املعنوية (.)0.017
• وجود عالقة إيجابية بين مرونة رأس املال البشري وتوزيع املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.469ومستوى املعنوية (.)0.000
• وجود عالقة إيجابية بين مرونة رأس املال البشري وتطبيق املعرفة حيث بلغت قيمة بيتا ( )0.450ومستوى املعنوية ()0.000
ً
ثانيا :التوصيات:
من خالل اإلطار النظري ونتائج الدراسة تم إستخالص التوصيات التالية:
• ضرورة زيادة الوعي بأهمية املرونة اإلستراتيجية وإعتمادها في الشركة املبحوثة كمنهج وممارسة ويمكن الوصول إلى ذلك من خالل تطوير البنى
التحتية (البشرية والتقنية) للشركات بالشكل الذي يجعلها قادرة على إستيعاب التغييرات البيئية عامة والسوقية خاصة وسرعة التعامل معها.
• من املهم تشجيع اإلدارة األفكار اإلبداعية للعاملين واإلهتمام بمقترحات التي يقدمونها لتطوير العمل.
• من األفضل للشركة أن تهتم بآلية مراجعة القرين لتوزيع املعرفة على فرق العمل حسب إحتياجهم لها لتحقيق الفاعلية والكفاءة في الشركة.
• من املفيد اإلستجابة السريعة إلحتياجات الزبائن من حيث الكم والنوع وذلك لتخفيف املخاطر البيئية والتنافسية من قبل الشركات العاملة في
نفس املجال.
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Abstract: This study deals with the impact of strategic flexibility on the application of knowledge management, a
case study of Dal Company (Dal Dairy Factory-Kabo) Khartoum State for the period from (2018-2019). The
questionnaire was used as a tool for data collection, and the research followed the descriptive and analytical
approach. The research reached several results, including: That strategic flexibility affects the application of
knowledge management, and the existence of a positive relationship between productivity flexibility and
knowledge generation, as the value of beta was (0.204) at a significant level (0.037). It also reached a positive
relationship between the flexibility of human capital and the application of knowledge, as it reached the value of
beta (0.450) at the level of significance (0.000) The study concluded that strategic flexibility has a positive effect on
the application of knowledge management.
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