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 شكر وعرفان
الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددسد ا ددم ىددوهلل ن محمددهلل سودد م ار ا ودد  الىدد د   ودد  

 تهي ما كتنبة هده  أس وىل ي الأ ن   ق  المبلالث  حمٍة ل لنلموال الا م آل  الوحب  الى د. البلهللل ف
ل الك مد  ه أمدهلل ي بلال د ا ديا إ ئد ا دم  لمن مبن كدن   كثود ا   طوبن   ا أقالل الحمهلل ر حمهللا  أ إلا  األط الحة

ا دم ايدود م د   ىدجهلل ر شدنك ا  أفضل ار الحهلل  ل شد و  لد ل ال  كنا مافكل  و  الجهللت  في ام ي 
 الك م .

 الالمت ددناأا أتقددهللد بنلشددك   األط الحددةوطوددا لددي القددهلل شددن فن ا ددم ال تهددنذ مددا كتنبددة هدده  
اللمدن  األط الحدةكتنبة هه   إلش اف  ا م الدكتور معن وعداهلل المعاضيدي األستاذألىتنهي الفنضل 
 ها ار.إالىلة وهلل  ل متم ون  ل  هللالاد الوحة الاللنفوة الاللم  المهللوهلل ب ل المل فت  لأمهلل ي ب  ما ا م   

 ئددوق قىددد  عتت ع ع تتد الستت ا اليمتتا  التتدكتور  المستتاعد لألستتتاذالأتقددهللد بنلشددك  الالتقددهللو  
 إهللا ال األامنلل لمتنبلت  المىتم ال في إ جنز هه  الهلل اىة.

التحضدددو وة ألىددنتهتي األفنضدددل فددي الم ح دددة  ا فدددن يا أىددجل فدددنئي شددك ي ال أالوطوددا لدددي 
 . الهللكتال ا  ما هلل اىةسالكال ىنن  
الدهوا كدنا لهدد الفضدل الكبود  فدي تالجود   المحكمدوا نص إلم األىنتهال ال يأتقهللد بشك  كمن 
 .ن ة التوالوبهناىتمن ال الىتب

التهلل وىدي فدي قىدد  يدد المل المدنن فتتا  علت  ع تد ال التدكتور المدرسالشك  الجزول إلم ال 
 .ام وة التح ول الحونئي ل بون نن التقهللود ال وح الال شنهللفي ل مىناهللال لجهالهلل  الطوبة 
قنئي مدا تهلل وىدووا المداليفوا فدي ك ودة اإلهللا ال هللإلدم إ دالتي الأود تقدهللو لالابنلشك   أتالج كمن 

ل الأ ددص مدد هد بنلددهك  م تىددبي شددلبة المىددناهللال طو ددة فتدد ال الهلل اىددةمددا جهددهلل  قددهللمال الالقتوددنهلل لمددن 
 الهلل اىنن الل ون الالمالا هلل البش وة.

كمن أتالج  بنلشك  الالتقهللو  إل التي الزمسئي في الهلل اىة كل ما سأحمهلل ا ي حىوال ال أفن 
انويل الزه اذ غنزيل الا ي أك دل الونى  هللاؤالهلل ل الهوا كنا التلنالا الالتلنضدهلل شدلن هد طو دة فتد ال 

 الهلل اىة. 
الالمت نا لكل ما الىوهلل هشند اهلل نا محمهلل الحونلي الالىوهلل أحمدهلل  نلدهلل   ودل  الأتقهللد بنلشك 

 ال هوا قهللمن وهلل المىناهللال في الحوالل ا م البون نن الالمل المنن السزمة ل هلل اىة.
بجزول الشك  الالل فنا الايود المت نا إلم الالهللتي اللزوزال الغنلوة الملطنذالل الزالجتي الأتقهللد 

ار ا دددي  وددد  الجدددزاذ الطودددا  اهدفجدددز  دددنذ الهلل اىدددة الاا جدددنز اإلط الحدددةل الأب دددنئيل الدددهوا شدددن كال ي ا
 الالفنذ.

ىدم  الاىد ل ار اهكد  أاللدد  أتقهللد بنلشك  الجزول الفنئي التقهللو  لكل ما كنا ل  فضل ا ديا ال 
                             ا وجزوهد ا ي  و  الجزاذ.أالليود 

                                                                            
 
 ال احث



 قائمة المختصرات
 المعنى العربي المصطلح االنكليزي المختصر ت
1 RBV The Resource-Based View وجهة النظر المستندة إلى الموارد 

2 VRIN Valuable, Rare, Inimitable and 

Non substituable 

ثمينة، نادرة، غير قبلة للتقليد، غير قابلة 

 لالستبدال

3 KBV The Knowledge-Based View وجهة النظر المستندة إلى المعرفة 

4 SC Strategic Communications االتصاالت اإلستراتيجية 

5 SCP Strategic Communications Patterns أنماط االتصاالت اإلستراتيجية 

6 KI Knowledge Integration خصائص تكامل المعرفة 

7 DC Dynamic Capabilities القدرات الدينامية 

8 KS Knowledge Sharing مشاركة المعرفة 

9 IG Ideas Creating  تكوين األفكار 

10 CB Cross Organizational Boundaries عبور الحدود المنظمية 

11 BR Branding العالمة التجارية 

12 EKB External Knowledge Bringing  استقطاب المعرفة الخارجية 

13 BK Business Knowledge  كوين معرفة األعمالت 

14 EOI Efficiency of Integration كفاءة التكامل 

15 SOI Scope of Integration  نطاق التكامل 

16 FOI Flexibility of Integration مرونة التكامل 

17 SC Sensing Capabilities قدرة االستشعار 

18 LC Learning Capabilities قدرة التعلم 

19 RC Reconfiguration Capabilities قدرة إعادة التشكيل 

20 SEC  SEizing Capabilities قدرة االنتهاز 

21 SEM Structural Equation Modeling أنموذج المعادلة البنائية 

22 EFA Exploratory Factor Analysis  االستكشافيالتحليل العاملي 

23 CFA Confirmatory Factor Analysis  العاملي التوكيديالتحليل 

 مالحظات مهمة

تم وضع بعض المصطلحات وفقًا لما هو محدد في أدبيات الموضوعات ذات العالقة، والبعض اآلخر تم  .1
 تحديدها من قبل الباحث وفق للمصطلحات الواردة في الدراسة.

 .المصادر الواردة في قائمة المصادر هي المصادر التي تم اعتمادها في إعداد هذه الدراسة .2
المصادر المشار  ضمنلم يذكر في قائمة المصادر فهي مصادر ذكرت أي مصدر ذكر في متن الدراسة  .3

  .في األطروحة للمعلومات التي تم تثبيتها( وتم ذكرها في إطار االستشهاد بالمصدر األصلي 2إليها في )
 راسة الحالية.  مصطلحات )تكامل المعرفة( و )التكامل المعرفي( لهما نفس المفهوم في سياق الد .4



 

 أ

 

 

 المستخلص
على   القدرة امتالكمنها  تتطلبوتغييرات مستمرة  متسارعة تواجه المنظمات اليوم تقلبات

تتجىاو  اططىر  داخلفإنىه يتتىاإ ىلى  مى لىللك، تشىارك التفىاعل  و المجتمى  الف مى  متطلبىات التكي  
ت ُيسىىىىهم فىىىى  تشىىىىكيل ال مليىىىىا التنظيميىىىىة وااسىىىىتراتيجية تطىىىىوير مىىىىنهت لالت ىىىىا تفىىىى  التقليديىىىىة 

والممارسىىىات المنظميىىىة علىىى  النتىىىو الىىىلت يمكنهىىىا مىىى  ا سىىىتفادة مىىى  موارد ىىىا ويسىىىهم فىىى  تطىىىوير 
الموضوعات المهمة الت  استتولت على  ا تمىام  ها كونها م القدرات الدينامية منو سيما  قدراتها

 مىى  ، با سىىتناد ىلىى  مىىا تملكىىه المنظمىىاتالبىىاتني  والمتخ  ىىي  فىى  مجىىال اادارة ااسىىتراتيجية
دت  ىىل  ُعىى ىل، (VRIN) المىىورد النمىىي  التىى  تت ىىف بخ ىىا   غيىىر الملموسىىةمىىوارد، و سىىيما 

  ظم .منال  ات  ي  أداءلاطساسية للمنظمات الهادفة و م  القضايا المهمة المسألة 
تسىىخير  فيهىىا يمكىى  للمنظمىىة الوقىىوف علىى  الكيفيىىة التىى  هدفت الدراسىىةللىىك اسىىت بموجىىب

ا مىىوارد منظميىىة غيىىر ملموسىىة فىى  بنىىاء القىىدرات الديناميىىة للمنظمىىة، ا ت ىىا ت والم رفىىة بو ىىفهم
أنمىىاط ا ت ىىا ت ااسىىتراتيجية فىى  بنىىاء القىىدرات الديناميىىة عبىىر الىىدور  ان كاسىىاتاسىىتجالء عبىىر 

 .الوسيط لخ ا   التكامل الم رف 

 يقدم م  خالله تفسيرًا لطبي ة ال القات القا مة بي  متغيرات تم وض  مخطط فرض وقد 
الدراسىىىة الر يسىىىة وأب اد ىىىا الفرعيىىىة لمتغيراتهىىىا المسىىىتقلة والم تمىىىدةال، المتمنلىىىة  بأنمىىىاط ا ت ىىىا ت 
ااسىىىتراتيجية لنمىىىط مشىىىاركة الم رفىىىة، نمىىىط تكىىىوي  اطفكىىىار، نمىىىط عبىىىور التىىىدود المنظميىىىة، نمىىىط 
 ال المىىة التجاريىىة، نمىىط اسىىتقطاب الم رفىىة الخارجيىىة، نمىىط تكىىوي  م رفىىة اطعمىىالال، وخ ىىا  
تكامل الم رفة الت  تتضم  لكفاءة التكامل، نطاق التكامل، ومرونة التكامىلال، والقىدرات الديناميىة 

 ممنلة بأب اد ا لقدرة ا ستش ار، وقدرة الت ل م، وقدرة ىعادة التشكيل، وقدرة ا نتها ال. 
ت ىىىميم ا سىىىتبانة بو ىىىفها أداًة ر يسىىىة فىىى  جمىىى  وطجىىىل ىنجىىىا  أ ىىىداف الدراسىىىة فقىىىد تىىىم 

 شىملتهاال فقىرة 68 ىل  اطب ىاد عبىر ل وتىم تغطيىة وأب اد ىا الدراسىة متغيىراتالبيانات بغرض قيىا  
 ا ستبانة. 
ىتىىىىدم أ ىىىىم منظمىىىىات  بو ىىىىفهاكانىىىىت جام ىىىىة المو ىىىىل ميىىىىدانًا بتنيىىىىًا للدراسىىىىة التاليىىىىة و 

مىىىى  أعضىىىىاء الهي ىىىىة  ال384ل بلىىىىد عىىىدد ا عينىىىىة استق ىىىىاء  راءتىىىم و  المدفوعىىىىة بالم رفىىىىة مجتمىىى ال
 التدريسية ف  جام ة المو ل مم   م بلقب علم  أستال وأستال مساعد. 

وتىم تتليىىل البيانىىات عبىىر اسىىتخدام عىىددًا مىى  اطسىىاليب اات ىىا ية، ىل اسىىتخرجت النتىىا ت 
نادًا ىل  ، واست(Amos. Ver. 24)و(SPSS. Ver. 19)باستخدام البرمجية التاسوبية الجا  ة 

و ىىىف وتشىىىخي  متغيىىىرات الدراسىىىة وأب اد ىىىا، وعبىىىر اختبىىىار عالقىىىة التىىىأنير بىىىي  تلىىىك المتغيىىىرات 
عىىدد مىى  ا سىىتنتاجات تو ىىلت الدراسىىة ىلىى  واطب ىىاد، وللىىك وفقىىًا للمخطىىط الفرضىى  للدراسىىة فقىىد 

القدرات  ف  بناء طنماط ا ت ا ت ااستراتيجيةىت ا ية  لات د لة م نويةتأنيرات وجود أ مها 



 

 ب

 

 

أ  لخ ىىا   التكامىىل الم رفىى  دورًا وسىىيطًا بىىي  ىنبىىات  فضىىاًل عىى  الديناميىىة علىى  نتىىور مباشىىر،
فىىى  المنظمىىىة المبتونىىىة ممنلىىىًة بجام ىىىة  أنمىىىاط ا ت ىىىا ت ااسىىىتراتيجية وبنىىىاء القىىىدرات الديناميىىىة

 . المو ل
ا سىتفادة   على ىدارة الجام ة وقدمت الدراسة عدد م  التو يات أبر  ا ضرورة أ  ت مل

م  مضامي  ا ت ا ت ااستراتيجية وأنماطها، فضاًل ع  عمليات تكامل الم رفة الت  تقوم بها 
 ،فىىى  ع ىىىر الم رفىىىة البقىىىاءمقومىىىات  لهىىىا يىىىوفر وأب اد ىىىا، بمىىىا بنىىىاء قىىىدراتها الديناميىىىةفىىى  عمليىىىة 

يما ا ت ىا ت ت ميىق الفهىم بموضىوعات الدراسىة التاليىة، و سىلضرورة أ  تس   ىدارة الجام ىة و 
ااستراتيجية الت  بدأ مفهومها يتبلور ف  منت ف ال قد النان  م  القر  التادت وال شري  بج له 

 الت  ُيمك  أ  تدر  ف  قسم ىدارة اطعمال.   البرامت لالدبلوم ال ال ، مناًلالىتدم 
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 المقدمة
على النحو الذي جسد الدور البارز لها في رة، و المجتمعات المعاص سمةالمنظمات  تمثل

الفعلية لها، وقد جاء ذلك عبر االسهامات البحثية لعلم  المكانةعملية التطور، مثلما عزز 
، المنظمة على المستوى األكاديمي والتطبيقي والذي أشر الحالة التفاعلية بين المنظمة والبيئة

نظرية والدة و فكانت إحدى اإلسهامات المهمة في مجال علم المنظمة هو نظرية النظام المفتوح 
ناء ممارستها ألنشطتها مع أطراف مختلفة أث هابما يؤشر أهمية تفاعل ،أصحاب المصلحة

 وعملياتها، عبر عمليات اتصال وتواصل مستمرين. 
البقاء والنمو واالستمرار في ظل  أدركت المنظمات أن أهدافها في فقد ومن جانٍب آخر

بيئة عملها التي تتصف بالتغير المستمر والتحوالت السريعة التي من الممكن أن تقود إلى اتاحة 
امتالك الموارد الالزمة التي تمكنها من استثمار  يتطلب منهاإنما الفرص أو مواجهة التهديدات، 
نت إحدى أهم النظريات التي قدمت في هذا ثر تلك التهديدات، فكاآتلك الفرص وتجنب أو تقليل 

ثم برز مفهوم مهم آخر  ،(RBV) نظرية أو وجهة النظر المستندة إلى المواردالاإلطار هي 
التي أشرت  ،(KBV) استحوذ على اهتمام الباحثين هو وجهة النظر المستندة إلى المعرفة

وجاء هذا في إطار االعتراف بوضوح عاٍل اعتراف بأن من أهم الموارد المنظمية هي المعرفة، 
 بأن الموارد المعرفية هي إحدى مصادر التميز للمنظمات المدفوعة باإلبداع.

والتعقيد الحاصل في طبيعة األنشطة  ،في قطاع األعمال وتسارعها ومع زيادة المنافسة
برزت الحاجة إلى مفاهيم جديدة ُيمكن عن طريقها التعامل مع حالة عدم التأكد المنظمية، 
م إجابات محددة وواضحة عن سبب نجاح بعض المنظمات يقدمع تالبيئية المستمرة،  والتحديات

 بحوثال تالالزمة إلنجاز أنشطتها، وقد أفرز للموارد  هاوفشل البعض اآلخر بالرغم من امتالك
اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم مهمة للتعامل مع هذه القضية كان من أهمها هو القدرات  في مجال

 .لتحقيق االستجابة السريعة لتلك الظروف ومنها القدرات الدينامية منظميةال
سب مفاهيم أساسية تتنا ةالمنظمات في التعامل مع ثالث حاجةبرزت ما تقدم  إطاروفي 

فلسفة  ضمن(، المنظمية، هي )االتصاالت، والمعرفة، والقدرات وطبيعة التحديات التي تواجهها
تتمكن عن  ن،والعشري حاديمع متطلبات القرن ال تتناسب ستراتيجيةإذات مضامين  جديدة إدارية

 .المختلفةالوصول إلى أهدافها  طريقها من
نضوجًا فكريًا كبيرًا في التعامل مع  في علم اإلدارة المعاصرةلقد أفرزت الدراسات 

على  المفاهيم الثالثة، إذ أخذت أبعادًا مهمة تتناسب مع متطلبات بيئة شهدت تطورات كبيرة
تمثلت  وسائل اتصاالت لم تكن متاحة سابقاً مستوى تواصل المنظمة مع جماهيرها المختلفة عبر 

، والتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة، (Social Media)بوسائل التواصل االجتماعي 
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فة" بما أطلق عليه "منظمات كثيفة المعر  واستناد الكثير من المنظمات إلى التركيز على اإلبداع
االتصاالت اإلستراتيجية وأنماطها، وتكامل المعرفة مفاهيم  ت، فبدأأو "منظمات التقانة العالية"

، والقدرات الدينامية وأبعادها ُتشكل عناوين مهمة في الدراسات الحديثة في أدبيات اوخصائصه
 اإلدارة اإلستراتيجية وأدبيات إدارة المعرفة.

بناء إطار نظري يستكشف العالقات القائمة  الدراسة الحالية استهدفتوفي سياق ما تقدم 
وذلك انطالقًا فضاًل عن حالة اإلثراء الفكري لهذه الموضوعات  بين هذه المفاهيم نظريًا وتطبيقيًا،

من أهميتها في عمل المنظمات سواء كانت منظمات القطاع العام أو القطاع الخاص على حٍد 
 . سواء

بالتساؤالت البحثية التي كان المطروحة مشكلتها  معالجةلدراسة و بغرض تحقيق أهداف او 
الدراسة المتمثلة بأنماط االتصاالت  لمتغيراتالمرتكزات الفلسفية والمفاهيمية يدور حول ) أبرزها

المخطط الفرضي للدراسة اإلستراتيجية، وخصائص التكامل المعرفي، والقدرات الدينامية(، تم بناء 
 صيغت فرضياتبناًء عليه و  ،المتعلقة بالموضوع الفرعيةاألبعاد الرئيسة و  تالمتغيراإذ تضمن 

 .المختلفةجوانبه بعالجت الموضوع  التي فرعيةالرئيسة و ال الدراسة
 ستة فصول، وكما يأتي: تتضمن فقدتحقيق أهداف الدراسة نظريًا وميدانيًا، ول

الدراسمممات  عمممضب تضممممن الفصمممل األول ثالثمممة مباحمممث، خصمممص المبحمممث األول لعمممرض
 الدراسمممة ومتغيراتهممما، وجممماء المبحمممث الثممماني لعمممرض المنهجيمممة بموضممموعاتالسمممابقة ذات العالقمممة 

وصمممف مجتممممع الدراسمممة لالتمممي اعتممممدها الباحمممث فمممي دراسمممته، وجممماء المبحمممث الثالمممث  واإلجمممراءات
 وعينته.

جية، إذ الدراسمة األول وهمو االتصماالت اإلسمتراتي ُمتغيمرأما الفصل الثاني فقمد انطلمق ممن 
اإلسممممتراتيجية  واالتصمممماالت مباحممممث، خصممممص األول لمفهمممموم االتصمممماالت ثالثممممةتضمممممن الفصممممل 

وتعريفهممممما ومؤشمممممرات نشممممموءها، بينمممممما ضمممممم المبحمممممث الثممممماني عناصمممممر االتصممممماالت اإلسمممممتراتيجية 
 أنماط االتصاالت اإلستراتيجية.و  استراتيجيات، وجاء المبحث الثالث ليتناول وهياكلها ومرتكزاتها

الثماني للدراسمة وهمو تكاممل المعرفمة المذي  المتغيمراالهتمام في الفصل الثالث على  وتركز
مباحممممث، تضممممن المبحممممث األول مفهمممموم ومسمممتويات وآليممممات تكامممممل  ثالثممممةتمممم استعراضممممه ضممممن 

لعرض العوامل المؤثرة في عمليمة تكاممل المعرفمة، واختمتم الفصمل  الثانيالمعرفة، ثم تاله المبحث 
 خصائص التكامل المعرفي.ل الثالثبالمبحث 

واختتم اإلطار النظري للدراسة بالفصل الرابع الذي استعرض فيه القدرات الدينامية ضمن 
، ومناهجهما وعواممل تكوينهمامفهوم القدرات الدينامية على المبحث األول منها ركز مباحث،  ثالثة

نصمب االهتممام فيمه علمى ، ثمم جماء المبحمث الثالمث المذي البناء القمدرات الديناميمةوخصص الثاني 
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مرتكمممزًا مهممممًا فممي الجانمممب العملمممي ، وذلمممك ليكممون الدراسممة متغيمممراتبمممين  الفكريمممة والفلسممفيةالعالقممة 
 التطبيقي من الدراسة.

أما الفصل الخامس فقد جاء لعرض وتحليل نتمائ  الدراسمة الميدانيمة، إذ جماء همذا الفصمل 
الفرعيمة، و  الرئيسمةالدراسمة  متغيمراتخيص متضمنًا ثالثمة مباحمث، األول منهما تمم فيمه وصمف وتشم

التوكيدي، وجاء المبحث و  االستكشافي وجاء المبحث الثاني ليتم فيه عرض نتائ  التحليل العاملي
 الثالث ليختتم الفصل باختبار فرضيات الدراسة.

، واختتمممممت الدراسممممة فممممي فصمممملها السممممادس الممممذي تممممم فيممممه اسممممتعراض اسممممتنتاجات الدراسممممة
  . للدراسات المستقبلية حاتهاومقتر  وتوصياتها
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 األولالفصل 
 سابقة ومنهجية الدراسةالدراسات بعض ال

Some Previous Studies & Study Methodology 
اااسهف ذرااةذاوف ااسذف الاامذف   راا  ذذجوفناارذتس راا ذجاا هذااالفذف مناالذرااةذف ستفراا ذ  راا  ت 

 ذورجا تتذففاا س ذف ل    ذف ستفر ذار غ تفت اق ذلفتذف  الا ذرةذف ستفر تذف رذا   ذهر  تفضا 
 ات ذف رنهج ا ذف  ا ذف  راسا ذف ا لامذثا ذذفخ   تذف روضوعذوف ر سفةذف رالوم ذورروغ ته  ذرن

 اتاا ذركاة  ذف ستفرا  ذذ  اات را ذظ ذن ذف  ا ذ رثالذف ررا تذف ر اسفن ذوف ةت قا ذف   ر ا ذف ر ذوذ ذا ذستفر ه
ستفر  ذوف ةتفسقذففلن س  ذف ر  رس ذا ذ ل  لذا  ن تذف ذ ف متض ذورخةةه ذوأار  ه  ذوأاسفاه  

نا  ذجا هذ خذاالفذف منالذا ذر  ق   ذر ذاضال ذ ةذل كذوف رة ن  ذوف اكت  ذف ر تا  ولسوسا ذ
وااالاذف  م ناا لذر  تضااه ذف ا لاامذضاارةذاقااتفتذذوررااوغ تذفخ   تااا  ذ ناا ذف ستفراا  ونااعذ ذرنااه

 ذوةر ذ أ  ذالفذف منل 
ذ

  مجاالت االستفادة منهاو  سابقةالدراسات بعض الالمبحث األول: 
جراءاتها ث الثاني: منهجية الدراسةالمبح  وا 

  المبحث الثالث: مجتمع وعينة الدراسة ومسوغات االختيار
ذ
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 المبحث األول
 ومجاالت االستفادة منها سابقةالدراسات بعض ال

 . الدراسات السابقةأوالا 
ذ ذ  أة ت ذف تس ر  ذف رت ة فت ذ لس س ذ  ى ذف ر اق  ذف الث   ذف جهوس ذف مةتيذ  ر  س ف ج نر

  ستفر  ذاضال ذ ةذ ان ذف رنهجذف رالس ذا ذف  ل  لذوف  مر ت ذإلذ  ذفخ   تذا  ذرةذف ستفر تذ
 :(3 ذ2 ذ1 ذف جسولذ)   ه ذف ا لمذأثن هذإنج  اذ ستفر ه ذوالاذف ستفر تذا ذفة عف   ذ

 (1الجدول )
 التصاالت اإلستراتيجيةل المجسدة سابقةالدراسات ال

  :دراسة  .1
Hallahan, K., Holtzhausen, D., Ruler, B., Verčič, D., &Z Sriramesh, K., 

(2007) 
 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Defining Strategic Communication 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 االتصاالت اإلستراتيجية تعريف

تمالعياة  فيي ياة تيصياظاال مات مةتما  دراسة االتصاالال  اسساتراتيةية صفصا ظال راالار  اة هدف الدراسة
استظدم  الدراسة تحليل مصيلح يمال اليفم  فيي ية ارتصاليظال صتخصصال  مختل ة أخرى  

  االتصالال  اسستراتيةية لتحديد مال إذا يالن يعنات صاللرارفر  فةافد ممالرساال  اتصاالال
مرةعاال   غير تاليدية فعلى النحف الذي يسمح صتاديم صدائل لاراءا  حالسمة يمين أن تيافن

 للعديد من الصالحثين مت تخصصال  مختل ة.

  التشخيصت. الفص ت المنظج منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ةزئياال  إلاى حلااة ناالشاية ترام محارري المةاو  االادفريال    صالالساتنالدصيالنال  الّتم ةم  
مدينااة  ماات 2005فالصااالحثين الاادفليين ماات راصيااة االتصااالال  الدفليااة المنعاااد  ماات أيااالر 

  مراو  عان مشاالرية عادد مان المظنياين مات مةاالال  متنفعاة اعلاى األمرييياة نيفيفرك
سصيل المثالل: مةالل اسدار   فالتسفيق  فاسعاون  فالعوااال  العالماة  مات تيافير فنشار 

   فتاييم االتصالال  نيالصة  عن عدد من المنرمال . 

فساااالئل االتصاااالل الشخصااية فعااان يريااق  اللااااالءا اعتمااد  مااات ةماا  الصيالناااال  علااى  أداة الدراسة
مرو  مراةعة فمسح العديد من الماالال  العلمية المتخصصاة مات االتصاالال    المتنفعة
 .     المنرمية

 أهم 
 االستنتاجات 

ماانظج ةديااد لتحلياال االتصااالال  التنريميااة الااذي يريااز علااى أنشااية االتصااالال   صاارفز
  ااف االتصاالال  اسساتراتيةيةتظاال  ز مظملتعزيا االفأعراالء الظالدمة من اصل االد  المنرمة

حاياتااأ أن االاتمااالم تفصاال  الدراسااة أن م ظاافم االتصااالال  االسااتراتيةية ي يااد ماات ف
 صأنأ نشالي صنيفي اتأسيست لإلدار  . ف  علم االتصالال لالرئيس يةب أن ييفن 

فالتانات  فأن استي الء أرصعة شرفي للفصفل إلى النرج رمن اسيالر النراري ررفر   أهم التوصيات
ايالد  اذا المةالل التخصصت فنالأ إلى مةاالل علمات نالراج يتيلاب فةافد مةمفعاة مان 

عاللياة مات ااذا المةاالل  فأن تعتماد ااذ   فمظنيةالصالحثين المتخصصين الذين يعملفن صةد 
 المةالل.أسالسال  للصحفث المستاصلية مت اذا الدراسة صفص ظال 

 Alessandra Mazzei (2010)  :دراسة  .2

 ان الدراسةعنو
 باللغة اإلنجليزية

Promoting Active Communication Behaviours Through 

Internal Communication 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 الترويج لسلوكيات االتصال النشطة عبر االتصاالت الداخلية

 هدف الدراسة
سااة صاادال  ماان الحااادفد تعريااا االتصااالال  الداخليااة المسااتند  إلااى الماافارد غياار الملمف

 التنريمية.

 المنظج الفص ت االنفعت . منهج الدراسة
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مجتمع الدراسة 
 وعينتها

عينة مترمن  عشار  مان مادراء االتصاالال  الداخلياة العدد من المنرمال  اسيياللية  أمال 
 العالملين مت تلك المنرمال . 

 أداة الدراسة
لاااى المااافارد  فالنررياااة الصنيفياااة للنررياااة المساااتند  إ تحليااالالمااااالصو  الشخصاااية  مااا  

 لوتصالال   فالنررية المفا ية للةمظفر. 

 أهم 
 االستنتاجات 

صيي ياة مساالامة المافارد غيار الملمفساة اعلاى ساصيل المثاالل: المعرماة   فةفد فعٌت افيٌ 
مفااا المفر ين  مت نةالح المنرماة. فأن المنرماال  المصحفثاة تساعى لتعزياز سالفييال  

ال  صين المفر ين  فأن أنمفذج المفارد يصا العديد من الخصاالئ  نشية تةال  االتصال
 لليرياة التت ينرر صظال المدراء مت الفا  الحاللت إلى االتصالال  الداخلية.  

 أهم التوصيات

أفصاا  الدراسااة صااأن ال تاتصاار الفري ااة الرئيسااة سدار  االتصااالال  الداخليااة علااى نااال 
لفييال  النشاية تةاال  االتصاالال  فعلاى ةميا  الرسالئل مااي  صال العمال علاى تعزياز السا

 المستفيال  التنريمية.
يمااال ااترحاا  تعري ااال  لوتصااالال  الداخليااة ماان شااأنأ أن يسااالعد علااى تفليااد الماافارد غياار 

اعلى سصيل المثاالل: المعرماة فالافالء  الاذي يادعم  تدعم المنرمال  صالليالاة الملمفسة التت
 شية للمفر ين.الترييز الةديد على سلفييال  االتصالل الن

 Sewestianiuk, A., 2013 :دراسة  .3

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Managing Strategic Communication: An Organizational 

Case Study on Internal Communication Channels at 

Ericsson Göteborg 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

نظمية على قنوات االتصال الداخلية مراسة حالة إدارة االتصال االستراتيجي: د
 Ericsson Göteborgفي شركة 

 هدف الدراسة

خصفصااية   ماا  تحديااد تنريميااةالصيئااة الداخاال  االتصاااللفراا  منراافر فصاا ت ألنمااالي 
المنرمة المصحفثة  مرو   مت ةالداخلي  تدمق االتصالاللة ا ال رديفالرر إيالرالحاللة مت 

 ماتالنرار فمااال  لفةظاة الحةام  يصيار   منرماةفاصل الداخلت مت حاق مت يي ية التعن الت
 . صاللمنرمة المصحفثةانفا  االتصالل الداخلية الخالصة فسعة  إدراك المفرا للثراء

 .المنظج الفص ت االنفعت  منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ة العالملين   فيالن  عينة الدراسEricsson Göteborg   شريةمنرمة امةتم  صالتةسد 
 ميظال.

 أداة الدراسة
يرياة المسح الداخلت للمنرمة م  الماالصو  الشخصية صفص ظمال أدا   رئيسة مت الدراسة 

  مراو  عان تحليال لتحديد ففصا انفا  االتصالل المساتخدمة داخال المنرماة المصحفثاة
 .ميظال ممالرسال  االتصالل

 أهم 
 االستنتاجات 

 لداخلية فاستراتيةية المنرمة  إذ يةب أن تيفن العواةعواة صين انفا  االتصالل ا انالك
فاناال  ارساالل الرسااللة اات   ساتراتيةيتظالاف إلاى األياراا المختل اة  المنرماة صين رسالئل

ماللمعلفماال  المرسالة يةاب أن تتفاماق تحديادا  ما  اختياالر الاناال .  عواة اعتمالدية فتيالصق
ااال صااين الياارق  يمااال تفصاال  الدراسااة أن انااالك المحليااة فاألسااالليب العاللميااة لنااال اختوم 

اسااام  خياااالرا   إذفااااد شااايل ذلاااك نظاااج االتصاااالل الخاااال  صاللمنرماااة     المعلفماااال
ااال فةظااال  لفةااأ ااال   فاسااتراتيةيال  االتصااالل إلااى فراا  مفةااأ محلي  ا عاللمي   عصاارفمنراافر 

يالنا  إحادى   يماال استخدام ما تمرا  ال ياديف فغيرااال مان فساالئل االتصاالل التينفلفةياة
تصاالال  داخال الشارية  لوفياوء صفصا ظم  لمحدد  األخارى اات دفر الماديرينالنتالئج ا

 .المديرين إلى المفر ين عصرحيث يتم نشر معرم المعلفمال  الداخلية المظمة 

 أهم التوصيات

اعلى  للدراسة الترييز على أحد النتالئج الرئيسة عصرث  فمزيد من الصحأفص  الدراسة ص
منصااة صفصاا أ   ماات الثاالماة التنريميااة تفاصاال االةتمااالعتالم ظاافم فساالئل ساصيل المثااالل: 

فأن عماالل  األلاياالد  ة التنريميا االتصاالال رائعة سدخالل فتيفير أميالر ةديد  مت مةالل 
التفاصااال إلااى تحلياال فايتشااالا عفاااااب اسااتخدام فسااالئل  يااا دي المزيااد ماان األصحااالث

ماا  االاتمااالم  يمياان ااتااراح صحااث إرااالمتر  يمااال صدرةااة أيصاا المنرمااةماات  االةتمااالعت
 تصالال .صاللةفانب االةتمالعية لإل

  Seyitoğlu, F., 2015 :دراسة  .4

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

The Role of Strategic Communication in Hospitality 

Industry: The Case of Antalya 
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 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 ضيافة: دراسة حالة انطاليادور االتصاالت االستراتيجية في صناعة ال

 هدف الدراسة
 أنيالليال مدينة تحليل عملية االتصالال  صين المدراء فالمفر ين مت المنرمال  السيالحية مت

 فمق األصعالد االستراتيةية. التريية

 .اليمتالتحليل المنظج الفص ت ف منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

العملت من  ريية ميدانال  لتيصيق الةالنبالليال التعد  منالدق الخمسة نةفم مت مدينة أني
الدراسة  فتمثل  عينة الدراسة صاللعالملين مت اذ  ال نالدق حيث صلغ حةم العينة مت اذ  

   منالدق مختل ة.  7مرداَ يعملفن مت سصعة ا 356الدراسة 

 أداة الدراسة

اساتيوعت رامن االستصالنة صفص ظال أدا  رئيساة مات ةما  الصيالناال   إذ تام إةاراء اختصاالر 
نيااالق الدراسااة اصاال التيصيااق النظااالئت مااتم محاا  العصااالرا  ماات االسااتصيالن ماان اصاال سااتة 
أيااالديميين لظاام خصاار  ماات المفراافي لماارو تاياايم ماادى فراافح األساائلة ثاام تاام تيصيااق 

ماات ال نااالدق المصحفثااة فمااال ان تاام التأيااد ماان فراافح األساائلة  ال  مفر اا 60االسااتصيالن علااى 
 37 ن يااذ التيصيااق النظااالئت صاان س االسااتصيالن  فتراامن  االسااتصالنةفمفثفايااة الماااالييس تاام ت

مارو تحدياد الخمالسات  فتام اساتخدام التحليال العاالملت ص عصالر  صالستخدام مايالس ليياالر 
 المحدد  مت الدراسة. اييل أصعالد االتصالال  

 أهم 
 االستنتاجات 

ة فاماال صعادين مان أصعاالد ن ال العلية العمليالتية تتأثر صتصنت فنال عنالصر الثاالماة فالمريزياأ
االتصااالال  االسااتراتيةية  يمااال ان مسااتفى ال العليااة العمليالتيااة ياازداد ماا  تصناات فنشاار 
عنالصر الثاالمة مت المنرمة. فأن للمريزية مت اياليل المنرماال  اثار علاى أداء الفراالئا 
اسداريااة ارميااال  صاللنسااصة إلااى ال العليااة العمليالتيااة رغاام مااال لاافحر ان لظااال أثاار الياال علااى 

يمااال تفصاال  الدراسااة صااأن الخاافا  الفري يااة  االتصااالال  االسااتراتيةية صشاايل عااالم.
الداخلياة لقاسااالم المن صاالة تتااأثر صأصعاالد االتصااالال  االسااتراتيةية  فان تحساان الخاافا  

 الفري ية لقاسالم المن صلة سفا يتحاق م  زيالد  مستفى االتصالال  داخل المنرمة.

 أهم التوصيات

ة اليلية للمنرماال  السايالحية عصار زياالد  تصنات فنشار عنالصار الثاالماة ررفر  رم  ال العلي
راامن المنرمااة فالااذي يسااالام علااى نحاافح معناافي ماات تحسااين عماال المنرمااال  الساايالحة 

تحسااين الخاافا  الفري يااة لقاسااالم المن صاالة لرماا  ف صفصاا ظال منرمااال  عالليااة الةاافد .
الساايالحة صالالعتمااالد علااى  مسااتفى الي ااالء  ماات المنرمااة  صزيااالد  ةاافد  في ااالء  المنرمااال 

 فةفد مستفيال  اتصالال  ةيد  داخل المنرمة.

  Broch, C., Lurati, F., Zamparini, A., & Mariconda, S., 2017:دراسة  .5

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

The Role of Social Capital for Organizational Identification: 

Implications for Strategic Communication 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

دور رأس المال االجتماعي في التماثل التنظيمي: اآلثار المترتبة على االتصاالت 
 اإلستراتيجية

 هدف الدراسة
يعتماد علاى  ا  متميار صعاّد س الماالل االةتماالعت أنمفذج يصحث مت تاأثير رأ فاختصالر ااتراح

فالصدااة  علاى   فالمفارد صيد اآلخرين  د االميالنةعد  أصعالد مت شصيال  اتصالال  األمرا
 .المنرمية الظفيةتفسيظال ةالذصية فيلمنرمت ا التمالثل

 المنظج المسحت اليمت منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

إحدى المنرمال  االشريال   فات مةمفعة دفلية تنتج افالب فمعادا  ساحب األلمنيافم  
اليفناالن  فافلندا  فنتالةية منتشر  مت صلدان العاللم اسصالنيال  فاذ  الشرية لظال سصعة مفاا  ا

% 20فالمار الرئيس مت اييالليال فاذ  المنرماة تمتلاك   األرةنتينفاستراليال  فالصين  ف
الحصااة الساافاية ماات أفرصااال  فااات رائااد  عاللميااال  ماات مةااالل صاانالعتظال فياال مصاان  ماات 

أاادامال  فأةفصاة للمةمفعاة  فيعمال المةمفعة يعد فحد  أعمالل مستالة تحادد اسدار  ميظاال 
ذف اليالااال   ن  ذف اليالااال  الزرااالء  فالمفر افن اسداريافنمت اذ  المنرمة عمالل المصاال

فيالناا  عينااة الدراسااة ةمياا  العااالملين ماات المااار الاارئيس ماات  الصيرااالء  فاسدار  العليااال. 
 ريصال .%  تا76  عالمل  فيالن  معدل استةالصة ا160اييالليال إذ يالن عدد العالملين ا

 أداة الدراسة
أدا   رئيسااة ماات ةماا  الصيالنااال  ماان عينااة الدراسااة صفصاا ظال اسااتمالر  االسااتصالنة  اسااتخدم 

 صالعتمالد مايالس ليير  الخمالست  مرو  عن الماالصو  م  المفر ين. 

 أهم
 االستنتاجات 

مياأ أن م ظفم التمالثل التنريمت ذف صلة صالالتصالال  اسستراتيةية إلى المدى الذي يتفاا  
من المفر ين أن يتراص فا ما  اايم منرماتظم فتمثيلظاال صسالفييالتظم. فأشار  الدراساة أناأ 
فعصاار المنالاشااة صشااأن التحاافل االسااتراتيةت لوتصااالال  صاااللتحايق ماات يي يااة تااأثير رأس 
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المااالل االةتماااالعت مااات التمالثااال التنريمااات مااون ااااذ  الدراساااة تفسااا  النااااال  صشاااأن دفر 
 ريمااات إلاااى ماااال صعاااد عملياااة المشاااالرية المساااتند  إلاااى اللماااةاالتصاااالال  مااات التمالثااال التن

تيالمال فةظاال    فاذا يسالام مت تعزيز ال ظم لادفر صناالء العوااال  فالشاصيال   فالتنريمية
 .النرر المعرمية فالعوئاية لوتصالال  االستراتيةية

 أهم التوصيات

مات الدراساة  عتمادالماالصلياة تعمايم األنمافذج  لمساألةالصحافث المساتاصلية  ررفر  مراعاال 
عصر تيصياأ مت سيالاال  تنريمية مختل ة فاختصالر  م  المنرماال  التات لظاال صصامة عاللمياة  

اعتمالد الصالحثين مت المستاصل للمزيد من األسالليب اعلى سصيل المثاالل: صيالناال  أرشاي ية . ف
لاارأس المااالل االةتمااالعت فشااصية  أن تتراامن الصحاافث المسااتاصلية اختصااالر أصعااالد أخاارىف

التت تساالعد مات زياالد  تحساين مظام ترييصاة فيصيعاة فصافل ال ارد إلاى المافارد  اال العو
  .الفصفل إلى مةمفعة مرمفاة فاالئتومال  المظيمنةاعلى سصيل المثالل غير الملمفسة  

 Lestari, H. W., Dimyati, D., and Shihab, M., 2017 :دراسة  .6

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

 Strategic Communications and Corporate Branding:  

A Study of Jebsen & Jessen Indonesia Group 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

االتصاالت اإلستراتيجية والعالمة التجارية للمنظمة )الشركة( في مجموعة 
  ةاإلندونيسي (Jebsen & Jessen)جبسن وجيسن 

 هدف الدراسة
 ةالمنرمااة االشاارية  لمةمفعااة ةصساان فةيساان اسندفنيسااي تحلياال سااتراتيةية اتصااالال 

 لتيفين العومة التةالرية فانعيالسظال مت عملية التخييي االستراتيةت للعواال  العالمة. 

 منظج دراسة الحاللة الم رد  تمالشيال  م  الحاللة السيالاية. منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

 ميدانال  صحثيال  للدراسة   ةعّد  مةمفعة ةصسن فةيسن اسندفنيسي

 أداة الدراسة
تم ةم  الصيالنال  األفلية عن يريق الماالصو  المعماة صفص ظال أدا  رئيسة لةم  الصيالنال   
مرااو  عاان صيالنااال  ثالنفيااة تاام ةمعظااال ماان ملااا الشاارية  فالمفااا  اسليترفناات  ففثااالئق 

 الترميز فالت سير. الشرية األخرى  فتم تحليل الصيالنال  فالمعلفمال  صالستخدام تحليل 

 أهم 
 االستنتاجات 

أن تيفير اسستراتيةية المعتمد  من اصل اسم االتصاالال  مات مةمفعاة ةصسان ف ةينسان 
تتفامق م  تس  خيفا  للعواال  العالماة اسساتراتيةية  فأن االساتراتيةية المتصعاة يالنا  

 تةالفز  الظدا. نالةحة فأن صعو األاداا تم تحاياظال فالسيمال الشظر  اسعومية التت 

 أهم التوصيات
أخااذ صعااو الماترحااال  لتحسااين اسسااتراتيةية ماان أةاال تحايااق المزيااد ماان األاااداا ماات 
مةالل العومة التةالرية للشارية اعلاى ساصيل المثاالل: تحدياد أااداا محادد  االصلاة للاياالس  

 . مرو  عن إرالمة أدفا  ايالس تاييمية

ذف جسولذرةذإ سفسذف ا لمذالمصدر:
 

 (2)الجدول 

 بتكامل المعرفة الخاصةسابقة الدراسات ال

 Grant, R., 1996 :دراسة  .1

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Prospering in Dynamically-Competitive Environments: 

Organizational Capability as Knowledge Integration 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 القدرات التنظيمية  بوصفها تكامل معرفة ية دينامياً:االزدهار في بيئات تنافس

 هدف الدراسة

تياافير نرريااة تسااتند إلااى المعرمااة للااادرا  التنريميااة تسااتمد ماان صحاافث ماات الاادينالميال  
فالااتعلم  المنرميااةالتنالمسااية  ففةظااة النراار المسااتند  إلااى ماافارد المنرمااة  فالااادرا  

حلياال اآلليااة التاات تتيالماال المعرمااة عصراااال التنريماات  فتتمحاافر اااذ  النرريااة ماات إيااالر ت
خدم النررياااة الستيشاااالا إميالنياااال  ساااتَ ت  إذ رااامن المنرماااال  لمااارو صااان  الاااادرا . 

ة فااذا يشامل دفر شاصيال  سافق دينالميالتحايق الميزا  التنالمسية مات أفراالي  المنرمال 
  ظال.مدخو  المعرمة فمخرةالتررفا الرفاصي غير المستار  صين تح   منرمةال

 المنظج الفص ت االنفعت  الدراسة منهج

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

 النرري لمفرفي تيالمل المعرمة التحليل
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 للماالال  الصحثية ذا  العواة صمفرفي الدراسة المسحية  الدراسة أداة الدراسة

 أهم
 االستنتاجات 

أن أشار  الدراسااة مات أااام اساتنتالةالتظال صااأن المعرمااة اات المصاادر المظام ماات المنرمااة ف
الااادرا  التنريميااة تتراامن تيالماال عااد  أسااس معرميااة. فأن النرريااة النالتةااة للااادرا  

تادم فص ال  أيثر اف   لتنالمس المنرمة  فيحلل اذا التنالمس صدااة ايصار مان عوااة  المنرمية
ما  الميازا  التنالمساية مات السافق حياث اياالد  السافق فالااف  خالراعة  المنرمياةالادرا  

ن اصال المناالمس فمان التميارا  الخالرةياة  فصارز صاالن العملياال  صالستمرار إلى تاافيو ما
التت ميظال تيالمل المنرمال  معرمتظال المتخصصة يعدُّ أمارا  أسالسايال  مات اادرتظال علاى صان  

 فاستدامة الميزا  التنالمسية.
يمال أشر  الدراسة صأن فةظة النرر الخالصة صفصاا المنرماة مصادرا  لتيالمال المعرماة 

ة نفعال  مال حفل فرالئا الظييل التنريمت  يمال يمين للتحليل أيراال  تفمر فةظة نرر مختل 
 ان يعيت أميالرا  مت اليثير من التيفرا  الحديثة مت ممالرسال  اسدار .

 أهم التوصيات
ميلفب عملأ على المستفى التةريصت فالنرري فالسيمال صاللنساصة اف أن انالك اليثير ممال 

ولظال تتيالمال المعرماة  صااللرغم مان تحاياق صعاو إلى مظم العمليال  التنريمية فالتت من خ
 التادم مت تيالمل الصحفث السالصاة حفل التعلم التنريمت فالمفارد فالادرا  التنريمية.

 Kenney, J. L., and Gudergan, S. P., 2006 :دراسة  .2
 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Knowledge Integration in Organizations: an Empirical 

Assessment 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 تكامل المعرفة في المنظمات : تقييم تجريبي

 هدف الدراسة

تاااديم نتااالئج ماان اختصااالر تةريصاات لتااأثيرا  ماادمةال  مختل ااة لقشاايالل التنريميااة فااادرا  
االصلة الترييب صشأن ي الء   فنيالق  فمرفنة تيالمل المعرمة على مستفى المنرمة صفةافد 

 ر أنفاي فأشيالل المعرمة.تأثي

 فحد  تحليل.يالعتمالد المنرمة صمنظج دراسة الحاللة المتعدد   منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

  فتمثلا  عيناة الدراساة 1  منرمال  استرالية صصنالعال  مختل ة10ا مةتم  صعشرالتمثل 
 من مدراء اسدار  العليال فصنالي الارار مت األاسالم التخصصية.

 الدراسة أداة

تم ةم  الصيالنال  صالستخدام فسالئل عديد  منظال األرشيا فالموحرة فالمااالصو  فاللااالءا  
صالساتخدام اساتةالصة  مساصاال   ال  فتام محصاأ محصا أفلتاستخدم دليل ماالصو  ف  غير الرسمية

لت ياااد تاااراصي الم اااالايم فاألمياااالر ففرااافحظال فموءمتظاااال  المعمااااةالخصاااراء فالمااااالصو  
   ماالصلة شخصية. 12يالن عدد الماالصو  افلت للمحتفى. فااليتمالل الي

 أهم
 االستنتاجات 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن انااالك اختومااال  معنفيااة مااال صااين متيلصااال  التيالماال للمنرمااال  المصحفثااة فالتاات تاارتصي 
صعماق عنالصاار تعايااد المعرماة علااى عيااس ساعتظال فاااذا ي يااد علاى تااأثير أناافاي المعرمااة 

تصميم التنريمت. فليفن صعاو المنرماال  المصحفثاة اات فأشياللظال مت اختيالر متميرا  ال
منرمال  دفلية مون مال يستمد من اذا الدراسة لن ياتصر على صيئاة منيااة الدراساة فاات 
استراليال رغم ان مفا  العمليال  يعيس ممالرسال  تتعلق صاللمفا   فليان فصماال أن الصيالناال  

ال  اد تنيلت علاى منرماال  من عينال  لمنرمال  لظال تفةظال  دفلية تفمر أسالس الستنتالة
لظال عمليال  مرعية دفلية مت صيئال  مختل ة. فصاللرغم مان أن الظادا لايس ت ساير تاأثيرا  

ياأن تيافن متيافر  أف نالمياة أف رأساماللية أف مريزياة  صلدان متنفعةمعين أف  لصلدخالصة 
 لادانصصاللماالرناة ما   الصلادانفليننال ندرك صالن الظياليل المختل ة اد نةداال مات صعاو أنافاي 

 . الصلدأخرى فلين الترييز على تأثير الظييل فليس على نفي 
الشيل التنريمت فالادرا  الاالصلاة التريياب ت سار تاأثيرا  الي االء   فتفصل  الدراسة صأن

ن االختوماال  مات أنافاي أف المنرماةفالنيالق فالمرفنة على تيالمل المعرمة على مستفى 
 م ادرا  االصلة الترييب ثالنفية.المعرمة فأشياللظال ت دي إلى ررفر  استخدا

 أهم التوصيات
  عان يرياق إرظالر العواة صين الادرا  االصلة التريياب فالاادرا  االساتراتيةية للمنرماة

 .إةراء المزيد من الصحفث

 Zakaria, N., 2011 :دراسة  .3

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

The Impact of  Knowledge Integration on Enterprise 

System Success 

                                                 
1

 ( في الدراسة األصلية لالطالع على  طبيعة نشاط المنظمات ونوعها.1يمكن الرجوع إلى الجدول رقم ) 
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 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 أثر تكامل المعرفة على نجاح نظام المشروع

 هدف الدراسة

تحسين ال ظام لتاأثير تيالمال المعرماة صاين المساتخدمين النظاالئيين علاى تشاميل ناالةح لنراالم 
   ذلك عصر تحايق ثوثة أاداا رئيسة للدراسة ات:المشرفي

 سصايال  الوزمة لتيالمل معرمة مالعل.األتحديد فالتحاق من صوحية 
التحااااق مااان تاااأثير مالعلياااة تيالمااال المعرماااة علاااى ةااافد  األماااراد  االعاااد  معرماااة نراااالم 

 المشرفي .
 التحاق من تأثير ةفد  األمراد على تشميل نالةح لنرالم المشرفي.

 المنظج اليمت المستند إلى التحليل االحصالئت منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

حدد  الدراسة الصلدان النالمية سةراء الدراسة فتم اختيالر مالليزيال من صينظال صسصب أن 
مشيو  تيصيق نرالم المشرفي ترظر على نحفح يصير مت اذ  الصلدان  فتم اختيالر 

  مرد 500المنرمال  االشريال   اليصير  مت مالليزيال التت يزيد عدد العالملين ميظال عن ا
  المشرفي لصمير  ال تمتلك رأس المالل اليالمت لتشميل نرالمعالمل  صسصب أن المنرمال  ا

صفص ظم نرالم الممن لديظم خصر  مت التعالمل م  فتم اختيالر العالملين مت تلك المنرمال  
ة للدراسة  فأن اختيالر اذ  العينة لرمالن ةفد  االةالصة  حيث يالن العالملين رمن عين

    مستةيب.188تةيصين االمستفى اسداري فالتشميلت ماي  إذ يالن عدد المس

 االستصالنة صفص ظال أدا  رئيسة لةم  الصيالنال  أداة الدراسة

 أهم 
 االستنتاجات 

ماان أصاارز  فأن  نرااالم المشاارفي مالعليااة تيالماال المعرمااة تعااّد أسااصاية مصالشاار  لنةااالح تن يااذ
درفس اااذ  الدراسااة اااف تحديااد العفاماال الحالساامة تةريصيااال  ماان صااين األسااصايال  الميلفصااة 

يمااال أشاار  الدراسااة أن  الالاتمااالم.صماال معرمااة مالعاال التاات يةااب أن تعيااى األفلفيااة لتيال
نتالئةظااال تااادم شااارحال  تةريصيااال  يميااان الصااالحثين مااات مفراافعال  تيالمااال المعرمااة فنراااالم 

   المشرفي من استخدامأ لتح يز فتفةيأ الدراسال  المستاصلية.

 أهم التوصيات

صمزيااد ماان الدراسااال  المسااتاصلية   أفصاا  الدراسااة صتياارار تيصياظااال ماات حااالال  أخاارى
فااترح  الدراسة المزياد مان الصحافث مان أةال تحدياد العفامال المحتملاة األخارى التات 

 ت ثر فتسصب مت زيالد  معاللية تيالمل المعرمة رمن سيالاال  مختل ة.
أفص  صررفر  الحالةة إلى ةم  الصيالنال  صالستخدام يرائق أخرى اعلى سصيل المثاالل: ف

اد تيفن نتالئةظال تتصا صاف  أيصار ما    يالنال  صالالستنالد إلى شصية الفيبةم  عينة من الص
معدال  استةالصة متعدد   صسصب أنظال يرياة أيثر مالعلية من حياث التيل اة فالفاا  األاال  

 فتتخيى الحدفد الةمرامية.

 Aldakhil, A. M., 2011 :دراسة  .4

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Antecedents and Consequences of Effective Knowledge 

Integration: an Empirical Study in the Manufacturing 

Context 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 التصنيعدراسة تجريبية في سياق أسبقيات ونتائج تكامل المعرفة الفاعل: 

 هدف الدراسة

 تفريح مال يأتت:استظدم  الدراسة 
 يالق التصني ؟مال التيالمل المعرمت مت س .1
 تيالمل المعرمة؟ األسصايال  المظمة لمال  .2

   فاسنتااااالج الفاساااا مااااال  ثااااالر تيالماااال المعرمااااة علااااى نتااااالئج األداء االااااادر  علااااى  .3

 فأداء الشرية ؟  األداء التشميلت

 المنظج الفص ت االنفعت  فالمنظج اليمت منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

اللمادراء التن ياذيفن ص   عينة الدراسة ممثلةصحثيال   فيالنعّد  المنرمال  الصنالعية مةتمعال  
 .ال  مستةيص 213عدد المستةيصين ف    مرو  عن منالصب إدارية أخرىفيصالر المديرين

 االستصالنة أدا  رئيسة مت ةم  الصيالنال   أداة الدراسة

 أهم
 االستنتاجات 

  فأداء تشااميلت إلااى أداء منرماات أمراالأن صنااالء ااادر  تيالماال المعرمااة ال العاال سااي دي 
تيالمال المعرماة علاى تحفيال المعرماة الخاالم لماادر   المت فق  فإيصالء فاس  ناالةح  فأن 

االميتسااصة ماان المصااالدر الخالرةيااة فالداخليااة عصاار تن يااذ تيالماال داخلاات فخااالرةت  إلااى 
معرمة االصلة للتيصيق ستافد إلى نةالح المنرمة  فأنأ مات صيئاال  عادم التأياد فالتنالمساية ااد 
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 ت دي إلى نةالح المنرمة فصاالئظال. مظمة فحالسمةادر  تيالمل المعرمة تعّد أدا   ثص  مون
أشاار  الدراسااة الاادفر الاارئيس لتيالماال الزصااالئن  فتيالماال المةظاازين  فتيالماال تينلفةيااال ف

فأن ااذا ي ياد أناأ المعلفمال   أي االتيالمل الخالرةت  مت التعالمل م  عدم التأيد الصيئات  
ديو  تتنالسب م  عادم التأياد الناالةم عان الصيئاة الخالرةياة يةب على المنرمال  إةراء تع

لرمالن صاالء المنرماة علاى المادى اليفيال  فااد أرظار  الدراساة العوااة اسيةالصياة صاين 
مستفى عدم التأيد الصيئت فمستفى تن يذ التيالمل الخالرةت  فأن إةاراءا  المنرماال  مات 

  تفاةظظال.تحايق اذا التيالمل اختل   صحسب يصيعة الصيئة التت 

 أهم التوصيات

دفر  ي شارصماال ف الحااة صفص ظال ناية انيوق لصحفث ررفر  اعتمالد نتالئج اذ  الدراسة
 الظييل التنريمت فاالستراتيةية مت تيفير ادر  تيالمل معرمة نالةح. 

دعم مرريال  اذ  الدراسة عصر اختصالراال مت صانالعال  فصلادان مختل اة إذا ياالن ررفر  
  يالمياة ليال صانالعة فصلاد  فالاذي مان شاأنأ تعزياز فتأيياد صاحة من الممين ةم  صيالنال

 نتالئج اذ  الدراسة.

 Alenvret, C., and Evaldsson, J., 2015 :دراسة  .5

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Creating Customer Value Through Knowledge Integration 

- How Internal Stakeholders can be Involved in the 

Product Development Process 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

كيف يمكن تضمين أصحاب المصالح  -تكوين القيمة للزبون عبر تكامل المعرفة
 الداخليين في عملية تطوير المنتج

 هدف الدراسة
تحليال ييااا يمياان للمنرمااال  تياافين الايمااة للزصاالئن عصاار زيااالد  تيالماال المعرمااة  إذ يااالن 

يز منصصال  علاى يي ياة تيالمال المعرماة المفةافد  داخال منرماة منتشار  عاللمياال  أثناالء التري
 تيفير المنتج.  

 منظج دراسة الحاللة للمنرمة المصحفثة. منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

متخصصة  منرمةفات لينشفصينغ  مت  (IFS)أةري  مت اسم الصحث فالتيفير لمنرمة 
الاالئمة على  (ERP)  إذ تافم صتيفير  فتن يذ  فصي  صرمةيال  2(ERP)مت تفمير حلفل 

فإدار  المريزية  فتناسم المنرمة إلى  الميفنال   فتعمل اذ  المنرمة مت صلدان متعدد 
مناليق اأمرييال الشماللية فالوتينية   سيال فالمحيي الظالدئ  أفرصال الفسيى  أفرصال  نثمال

ق  الشرق األفسي فأمريايال فةنفب  سيال  فالدفل الشراية  أفرصال المرصية  منلندا فالصليي
إدارا  االصحث مت   فر ين من مختلا ال رفي اساليميةفتم اختيالر الم االسيندنالمية  

 .فالتيفير  مال اصل الصي    الصي  فاالستشالرا   سةراء الماالصو 

 أداة الدراسة

لاة  فمان صا حة الفياب ماالص 13تم ةم  الصيالنال  الخالصاة صاللدراساة التمظيدياة مان خاول 
صاللنسصة للماالصو  األفلية  سمح للمستةيصين صفصا الفر  م. صاللمنرمة المصحفثةالخالصة 

 الصاالحثينااف أن  المظييلاةيالن سصب استخدام الماالصو  غيار ف مظييلة ماالصو  غير  عصر
تميااار  منظةياااة الماالصلاااة نحاااف  ثااام  أرادفا مظااام المشااايلة دفن التاااأثير علاااى المساااتةيصين

  .متتالصعة  م  أسئلة م تفحة فأسئلة المظييلةماالصو  شصأ ال

 أهم االستنتاجات

 عصاار تيالماالماات ةمياا  مراحاال عمليااة تياافير المنااتج  تتياافن لزصاافنل المادمااة ايمااةالأن 
ياتم إنشاالء   إذ فأصاحالب المصالحة الاداخلييناسام الصحاث فالتيافير  المعرمة التت يمليظال

األةاازاء  أن  فمختل ااة ماات عمليااة تياافير المنااتجأناافاي مختل ااة ماان الايمااة ماات مراحاال 
أن المافر ين ف  خاول عملياة تيافير المناتج صالليالمال تيفينظاالالمختل ة للايمة المعزز  يتم 

ممان المظام فصاللتااللت الاذي يت االعلفن معاأ   الزصافنحساب صيحصلفن على معرماة مختل اة 
دفار مختل اة فمات صلادان االست الد  من المعرمة من عدد يصير مان المافر ين الاذين لاديظم أ

 .فمن ثم  يةب نشر أامية تيالمل المعرمة فمظمظال مت ةمي  أنحالء المنرمة  مختل ة
 

 أهم التوصيات
يااالر األسااالليب فالعمليااال  تالتاات تفصاال  إليظااال الااذي ماان شااأنأ اخ  اعتمااالد االسااتنتالةال

 .فاآلليال  التت تظدا إلى تسظيل تيالمل المعرمة مت عمليال  الصحث فالتيفير

 Rakevičius, E., and Auzias, L., 2016 :دراسة  .6

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

The Process of Knowledge Integration: A Case Study of a 

Change Project 

                                                 
2

 Enterprise Resource Planning 
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 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 عملية تكامل المعرفة: دراسة حالة لمشروع تغيير

 هدف الدراسة
ير المناااتج صاللتعاااالفن مااا  الزصاااالئن  فعصااار ذلاااك تعاااّد المعرماااة تسااليي الرااافء علاااى تياااف

  فخصااالئ  تيالماال المعرمااة عصاار حاادفد المنرمااة خالصااية أسالسااية ماات تياافير المنااتج
 فالترييز مت اذ  الدراسة على الايالي الصنالعت.

 دراسة الحاللة فالمنظج المسحت منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

 تحفيلياة السافيدية  ما  دراساة لخماسمات الصانالعة ال شريال  صنالعية اةري  مت ثوث
  مادراء صمساتفيال  مختل اة  فااد تام 9  فيالن  عيناة الدراساة متيفناة مان تساعة احالال 

  7استصعالد صيالنال  تم الحصفل عليظال من ماالصلتين لتستند الدراسة مات نتالئةظاال إلاى ساصعة ا
  ماالصو  مثل  عينة الدراسة.

 أداة الدراسة

أدا  رئيسااة ماات ةماا  الصيالنااال  صالالسااتنالد إلااى  ف الموحرااال  الميدانيااة  عااد  الماااالصو
  مرااو  عاان ذلااك فماان أةاال دعاام الصحااث الناافعت الحااالال  الدراسااية المحاادد  للدراسااة

عصر األنترن  لادعم النتاالئج فالصيالناال  التةريصياة التات تام االفص ت  تم استخدام االستصالنة 
الستصالنة عصر الصرياد اسليترفنات للمافر ين العاالملين ةمعظال عصر الماالصو   إذ تم ارسالل ا

  52%  فياالن عاددام ا74.29مت المنرمال  المصحفثة  إذ يالن  نساصة االساتةالصة اات ا
   مفرا تم ارسالل االستصالنة إليظم فام من مفر ت الميالتب الخل ية. 70من مةمفي ا

 أهم االستنتاجات

المناتج يارتصي علاى نحافح أمرال صاالألداء  أن تيالمل المعرمة م  الزصالئن مات عملياة تيافير
اسصداعت  فأن من الخصالئ  الدينالمياة لتيالمال المعرماة ااف ميال المنرماال  إلاى تيصياق 
مةمفعااة مختل ااة ماان  ليااال  التيالماال ماات مراحاال مختل ااة فذلااك اعتمااالدا  علااى المحتاافى 

فير. الماصفد من مسالامة الزصفن صمعرمتاأ ففمااال  لمتيلصاال  يال مرحلاة مات عملياة التيا
أن درةااة الااادر  التانيااة  فالااادر  علااى التيالماال الااداخلت  فمفااا  المصااالدر  ااات عفاماال ف

 مظمة ت ثر مت عملية تيالمل المعرمة.

 أهم التوصيات

تيرار الدراسة الحاللية مت المزيد من المنرمال  الدراسة رمن أرصعة مةالال   ات: دعم 
الحاللياة أف منتااد  لظاال صماال يترتاب علياأ التت يمين أن تيفن نتالئةظال داعمة لنتالئج الدراسة 

ذلك من تحسين للدراسة. يماال يميان صايالغة فةظاة نرار مظماة فمختل اة عصار دماج  راء 
م ل ين لتيالمل المعرمة فإدار  المشالري . فإن عملية تيالمل المعرماة يميان أن تصناى علاى 

ية تيالمال حفث صشأن عملأسس نررية مختل ة صمال يشير إلى ررفر  إةراء المزيد من الص
أن عملية تيالمل المعرمة ات عملية غيار خيياة خاول تيافر المشارفي فاات المعرمة. ف

متمير  م  تيافر المشارفي  فصاللتااللت رارفر  ايتشاالا المزياد عان عادم ايتماالل عملياة 
تيالمل المعرمة  الذي من شأنأ أن يساالعد مات مظام الت الصايل الخالصاة صيي ياة تميار تيالمال 

 ر.المعرمة عند حدفث التميي

 ف ا لمف جسولذرةذإ سفسذ المصدر:
ذ

 (3الجدول )

 بالقدرات الدينامية ذات الصلة سابقةالدراسات ال

 MacInerney, K., 2011 :دراسة  .1

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

The Value of Dynamic Capabilities for Strategic 

Management 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 الدينامية لإلدارة اإلستراتيجية قيمة القدرات

 هدف الدراسة

 تاديم إةالصال  عن ستة أسئلة صحثية رئيسة ذا  صلة صاللادرا  الدينالمية  ات:
لمظمااة ذا  يي يااة ت عياال الااادرا  الدينالميااة علااى نحاافح شااالمل عصاار تحديااد الةفانااب ا .1

 الصلة؟
ير الاادرا  أف ييا ترتصي الاادرا  الدينالمياة صاللمخرةاال  التنريمياة الم ترراة يتياف .2

 تأسيس الي الءا  الةفارية؟
مال السمال  المصالشر  ال ردية فالمشترية ألصعالد الادرا  الدينالمية للمخرةاال  التنريمياة  .3

 الم تررة؟
 ييا ترتصي الادرا  الدينالمية صالسصداي النالةح؟ .4
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 إلى أي مدى تدعم الادرا  الدينالمية أداء  مت فاال  للمنرمة؟ .5
 لميلفصة للادرا  الدينالمية؟مال األسصايال  التنريمية ا .6

 المنظج التةريصت اليمت  حيث استند  الدراسة التحليل على مستفى فحدا  األعمالل. منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

العالملاااة مااات مختلاااا  فمااااال  لمعياااالري اااليااارادا  فعااادد المااافر ين  المنرماااال  اليصيااار 
ال  فمق ثوثاة مساتفيال  تصعاال  للدينالمياة مةمفع اسم  إلى ثوث التت الصنالعال  األلمالنية

  فترااامن الصااانالعال  االساااليية فالوساااليية  الصيئياااة اعاللياااة  فمتفساااية  فمنخ راااة 
السيالرا   اليمصيفتر فتينلفةياال المعلفماال   الخادمال  المصارمية  التاأمين  انتاالج اليالااة 

ساة صاللعاالملين فتفزيعظال  صنالعة األدفية  النال فالخدمال   فغيراال . فتمثل  عيناة الدرا
مت تلك المنرمال  صتخصصال  فري ية مختل ة فال سيمال ممن يشملفن منالصب إدارية مات 

تيااافير  فمااادراءمصيعاااال   ال فمااادراءتصاااالال   االسااافيق فاللت مااادراءفراااالئا تةالرياااة ا
اساااتصيالن  626  حياااث تااام تفزيااا  ينتن ياااذيال المااادراءعملياااال   فال فمااادراءاألعماااالل  

  منرمة. 179لمستةيصين مت 

 داة الدراسةأ
أدا  رئيسااة لةماا  الصيالنااال   تاام الماالصلااة صصاايمة أفليااة  ثاام اعتمااد  االسااتصالنة صفصاا ظال 

 ارساللظال عصر الصريد اسليترفنت.

 أهم 
 االستنتاجات 

أن المنرمال  تتصاالين مات اادرتظال علاى تيافير فتيصياق الاادرا  الدينالمياة فااذا ناالتج عان 
صدفر  مت ادرتظال على التييا م  الصيئال   تأثير خصالئ  تصميمظال التنريمت  الذي ي ثر

 المتمير .
يمال أشر  نتالئج الدراسة أن المريزية تعيق تيافير الاادرا  الدينالمياة عصار إعالااة تميياز 
ال ر  فالتظديادا   فتيالمال المعرماة الداخلياة فالخالرةياة الةدياد   فأن المنرماة تيافن 

 ال صيرياة غير مريزية.االدر  على تحديد التميير الميلفب عندمال تن ذ أنشيتظ

 أهم التوصيات
فيالن  أصرز تفصيال  الدراسة ات الحالةة للمزيد من الصحفث ل ظم المساالامال  المحتملاة 

 للادرا  الدينالمية مت الفصفل للميز  التنالمسية المستدامة.

 Nieves, J., and Haller, S., 2014 :دراسة  .2

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Building Dynamic Capabilities Through Knowledge 

Resources 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 بناء القدرات الدينامية من خالل موارد المعرفة

 مت اسصالنيال ة مت صنالعة الريالمةعرمة مت تيفير الادرا  الدينالميتاييم دفر مفارد الم هدف الدراسة

 لعالملتالمنظج اليمت صالعتمالد التحليل ا منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ماات راامن تصاانيا مئااة ثوثااة نةاافم مااأيثر  عااد  المنرمااال  الساايالحية ااساالمااة ال ندايااة 
حياث تتصاا صاللتةاالنس مان حياث يصيعاة ماال  ةمي  أنحاالء اساصالنيال مةتمعاال  صحثياال  للدراساة

مادراء الالعاالملين تادمأ من خدمال  مرو  عن الصيئة التنالمسية  فيالنا  عيناة الدراساة اام 
   مديرا  ممن يديرفن تلك المنرمال .50صمال ال يال عن اف

 أداة الدراسة

 7ا likertصالساتخدام ماياالس  عد  االستصالنة أدا  الدراساة الرئيساة لةما  صيالناال  الدراساة
  اساااتصالنة عصااار الصرياااد اسليترفنااات  فيالنااا  عااادد 112حياااث تااام ارساااالل ا درةاااال   

د امتااد  ال تاار  للحصاافل علااى الصيالنااال  ماان    فااا109سااتةالصال  الصاااللحة للتحلياال ااال
  .2012لمالية مالرس  2011سصتمصر 

 أهم 
 االستنتاجات 

الماالل الصشاري يشاة  علاى تيافير ةميا   رأسأشر  الدراسة صأن المستفى العااللت مان 
التت تمتلك مفر ين م الين ستيفن أيثر اادر  علاى  ماللمنرمال   الادرا  التت تم تحليلظال

ااذ  االيتشاالمال  تت اق   التميير فاالستةالصة إلى التةديد ماالصل مفاردااالإدراك الحالةة إلى 
حالةة إلاى صأن انالك  أشالرا لذانال (Augier and Teece, 2009)م  ال ير  النررية لـ 

فر ين مات يعرمافن يي ياة تساخير مظاالرا  الما ة ف مادراءعالليامظالرا   يفنيمتلمفر ين 
 ة. صنالء الادرا  الدينالمي
ن المعرمااة أصااأرظاار  نتااالئج الدراسااة  عااة الثالنيااة ماان ال رراايال  مااادأمااال راامن المةمف

ن أصا ت تارو ااذ  النتيةاةفعلاى ةميا  الاادرا   فمعنفيال   اسعونية ت ثر ايةالصيال   ةلمنرميا
لزياالد  اادرتظال  للمنرماال المستفى العاللت مان المعرماة العالماة يافمر ثارف  مان الخياالرا  

ة  اااذ  االيتشااالمال  تت ااق ماا  مياار  ينالمياافاي مختل ااة ماان الااادرا  الدعلااى تياافير أناا
Kyriakopoulos, 2011)   صاأي اساتخدام خاال   تارتصي المعرماة التات الأن التت ميظاال

 ما الي ايةاالصت المعرمة اسةرائية تارتصي ارتصايمال أن يمين ان ييفن لظال تيصياال  مختل ة. 
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 المنرماةرماة مات ة ااالستشعالر  فالتيالمال فالتنسايق. ااذا النافي مان المعالادرا  الدينالمي
مات اادر   ال  مظما ا  دفر فتا دي  من النالحية الةفارية يأتت من الخصار  مات حاالال  مشاالصظة

 على تةديد االعد  مفارداال.  المنرمة

 أهم التوصيات
أخارى مراو  عاان مافارد المعرمااة علاى الااادرا   منرميااة مافارددراساة تااأثير رارفر  
ذ  الدراسااة علااى الااادرا  الدينالميااة ماات ايااالس تااأثير الماافارد المعرميااة ماات ااافالدينالميااة  

 صنالعال  فايالعال  أخرى.

 Lin, Y., and Yu Wu, L., 2014 :دراسة  .3

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Exploring the Role of Dynamic Dapabilities in Firm 

Performance Under the Resource-Based View Framework 

 عنوان الدراسة
 ربيةباللغة الع

إطار وجهة النظر  تحتاستكشاف دور القدرات الدينامية في أداء المنظمات 
 المستندة للموارد

 هدف الدراسة
التحاااق ماان دفر الااادرا  الدينالميااة ماات إيااالر العاارو الاااالئم علااى الماافارد  مرااو  عاان 

 ة.استيشالا العواة صين المفارد المختل ة  فالادرا  الدينالمية المختل ة  فأداء المنرم

 اليمت  التحليل منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

  منرمة من أمرل المنرمال  التاليفنية مةتمعال  صحثياال  للدراساة  فااد تمثلا  1000عد  ا
عيناااة الدراساااة التااات ةمعااا  منظاااال صيالناااال  الدراساااة اااام المااادراء التن ياااذيفن  فالمااادراء 

اساتصيالنال  مااي مان عادد  164اساترةالي التن يذيفن الادامى مت المنرمال  المختالر   فاد تم 
االستصالنال  المفزعة مت المنرمال  المختالر  فيالن عدد االستصالنال  الصاللحة للتحليال منظاال 

 %  من عدد االستصالنال  المفزعة. 5.7فصاللتاللت يالن  نتيةة االستةالصة صمعدل ا 157

 الدراسةعد  االستصالنة األدا  الرئيسة مت ةم  الصيالنال  من عينة  أداة الدراسة

 أهم 
 االستنتاجات 

تساااتيي  تعزياااز أداء المنرماااة  مااات حاااين أن  (VRIN)المااافارد المتصااا ة صخصاااالئ  
لظاال تاأثير راعيا علاى األداء  فااذا يادعم  (VRIN)المفارد التات ال تتمتا  صخصاالئ  

 .الدراسال  السالصاة
 (VRIN)أشر تحليل المسالر الذي اعتمدتأ الدراسة أن المفارد المتصا ة صخصاالئ  يمال 
تااأثير ايةااالصت علااى تياافير ةمياا  أصعااالد الااادرا  الدينالميااة االتيالماال  الااتعلم  فإعااالد  لظااال 

 التشييل   مرو  عن تعزيز الادر  على تيفير الادرا  الدينالمية.
فأداء  (VRIN)للاااادرا  الدينالمياااة تاااأثير فسااايي صاااين المااافارد المتصااا ة صخصاااالئ  

يزاتظاال التنالمساية  فصاللتااللت ييافن للمافارد المنرمة  فصاللنتيةاة تساتيي  المنرماة تحساين م
 تأثيرا  غير مصالشر  على أداء المنرمة ترظر عصر الادرا  الدينالمية.

االعتصااالر فةظااة النراار المسااتند  إلااى الماافارد  صنراارأن تأخااذ يةااب اسدار  اسسااتراتيةية 
 فالادرا  الدينالمية سفية  صدال  التعالمل معظمال على نحفح من رد.

 تأهم التوصيا
رارفر  العماال علاى تياافير ماياالس الدراسااة عصار اةااراء المزياد الدراسااال  المسااتاصلية  
فررفر  مظم يي ية تيفير ادرا  التعلم صسصب دفراال الحالسام مات تعزياز أداء المنرماة  

 اعتمالد تصني ال  مختل ة للادرا  الدينالمية مت الدراسال  المستاصلية. ف

 Cyfert, S., And Krzakiewicz, K., 2016 :دراسة  .4

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

The Role of Opportunity Sensing and Learning Processes 

in Shaping Dynamic Capabilities in Polish Enterprises 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

دور استشعار الفرص وعمليات التعلم في تشكيل القدرات الدينامية في 
 البولنديةالمنظمات 

 هدف الدراسة
منالاشااة استشااعالر ال اار  فعمليااال  الااتعلم ماات تشااييل أف صاايالغة الااادرا  الدينالميااة ماات 

 المنرمال  الصفلندية.

 المنظج الفص ت اليمت منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

 عّد  المنرمال  الصفلندية ميادانال  صحثياال  سعاداد الدراساة  فتمثلا  عيناة الدراساة صخريةات
  اساتصالنة فااد تام إعاالد  215إذ تام تفزيا  ا  الدراسال  العليال من ةالمعة صفزان لواتصاالد

  127  اساااتصالنة مااان المساااتةيصين  ف يالنااا  عااادد االساااتصالنال  الصااااللحة للتحليااال ا142ا
%  ف 42اسااتصالنة  إذ يااالن عاادد الخااريةين العااالملين ماات المنرمااال  الصاامير  نسااصتظم ا

%  يااالنفا يعملاافن ماات منرمااال  يصياار  37م  ف ا%  ماات المنرمااال  متفسااية الحةاا27ا
 الحةم.
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 عد  االستصالنة أدا   رئيسة مت ةم  الصيالنال  من عينة الدراسة أداة الدراسة

 أهم
 االستنتاجات 

أن مال يحدد مت الماالم األفل المستفى العااللت مان المظاالرا  الدينالمياة الرئيساة مات عملياة 
ئة م  الترييز على خلق احتيالةال  ةديد  صين استشعالر ال ر  اف الادر  على تحليل الصي

 الزصالئن فالفعت صاللتميرا  التت تيرأ على الصيئة.
أن المنرمال  التت تم مسحظال تتصا صاللسلصية من حيث اتخالذاال التعديو  الميلفصة فماال  ف

أن عملياة تشاييل المظاالرا  عان إميالنيالتظاال المحادفد  لوصتياالر  فللتميرا  الصيئية  مرو  
الميااة ماات المنرمااال  التاات شااملتظال الدراسااة اتصااا صعاادم ال العليااة  فيعاافد ذلااك إلااى الدين

الاارصي صااين الترييااز الااافي ماات تحديااد الراافاار الصيئيااة ماا  مسااتفى عاااللح ماان  محدفديااة
مظاالرا  الااتعلم ماات المنرمااة  مالسحسااالس صااالل ر  الصيئياة ماا  عاادم تااادير عمليااال  الااتعلم 

رماة االتات تام امتصالصاظال  مير فمريرصة ي ااد المعنتيةة ر ية صأن الصيئة ات سريعة الت
 التنريمية ص التظال فخصالئصظال. فاألنشية

يمال أشر  الدراسة صأن المظالرا  ذا  األامية الاصفى مت المنرمة ات تلك التت تيافن 
 مرتصية صاللادر  على ايتسالب فنال المعرمة داخل المنرمة.  

 أهم التوصيات
ج الصحااث لعمليااال  االستشااعالر عاان ال اار  فالااتعلم  راارفر  المزيااد ماان الناالشااال  لنتااالئ

 فاليي ية التت يمين عصراال تشييل الادرا  الدينالمية مت المنرمال  الصفلندية.

 Adam, A., and Lindahl, G., 2017 :دراسة  .5

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Applying the Dynamic Capabilities Framework in the 

Case of a Large Public Construction Client 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

 الصناعة اإلنشائية العامة الكبيرة زبون تطبيق إطار القدرات الدينامية في حالة

 هدف الدراسة

مات عصار عدساة سياالر الاادرا  الدينالمياة  فالسايمال  العالماةإدار  الادرا  مات المنرماال  
فتساايير علااى ال اار   فاااد اسااتظدم   العااالم فنييااا تستشااعر المنرمااة الزصااالعمليااة ل

الدراسة استيشالا م ظفم الادرا  الدينالمية فإميالنية تيصياظال مت سيالق صنالعة اسنشالءا  
  العالمة.

 المنظج االستيشالمت المصنت على دراسة الحاللة. منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

تتعالمال علاى نحافح ت السافيد التات تمثل مةتما  الدراساة إحادى أيصار المنرماال  العالملاة ما
أسالساات ماا  تياافير فصاايالنة المرامااق العالمااة. فيالناا  عينااة الدراسااة ميفنااة ماان أرصعااة 

 مت المنرمة المصحفثة. الرئيسيين أشخال  من المفر ين

 أداة الدراسة

الفثااالئق الداخليااة فالخالرةيااة أدا   رئيسااة لةماا  الصيالنااال   إذ تيفناا  الماااالصو  فعااد  
يماال  المديناة أف صاللتعاالفن معظاال.لية من التاالرير التت تم نشراال من اصل صلدياة الفثالئق الداخ

تم موحرة تيفر الظييل التنريمت للمنرمة فالتاداعيال  التات ترتصا  علاى تيافر اييلظاال 
التنريمت مت تنمية ادرا  مفر ت المنرماة  فدعما  دراساة الفثاالئق الخالصاة صاللمنرماة 

ر ين ماات المنرمااة صماااالصو  شااصأ مظييلااة ستالحااة صماااالصو  ماا  يصااالر المااففنشاااليالتظال 
ال رصااة لظاام لتفراايح  رائظاام صحريااة ماا  فةاافد مةمفعااة ماان االساائلة األسالسااية راامن 

  من األمراد الذين تم  ماالصلتظم.  ةفاريةالماالصلة للحصفل على إةالصال  

 أهم
 االستنتاجات 

فح أيصار مات التعالمال ما  أشر  الدراسة أن إيالر الادرا  الدينالمية ييفن م يادا  علاى نحاف
مت التعالمل على المستفى ال ردي. يمال الادرا  على المستفى التنريمت  فعلى نحفح أال 

أن الادرا  الدينالمية تصرز أاميتظال على نحفح فارح مت منرمال  الايالي الخال  منظال مت 
 منرمال  الايالي العالم. فصاللتااللت رارفر  أن ييافن تصنات منرماال  الاياالي العاالم للاادرا 

أن الادرا   الدينالمية على أسالس تحايق النمف أف تعزيز ال العلية صدال  من الميز  التنالمسية.
 الدينالمية تت رد صيي ية رظفراال من منرمة إلى أخرى.

 يتوءم م  يصيعة نشالي منرمال  الايالي العالم فادمظال.لتحديد م ظفم الادرا  الدينالمية  أهم التوصيات

 Xin, J., and Zexia, L., 2018 :دراسة  .6

 عنوان الدراسة
 باللغة اإلنجليزية

Dynamic Capabilities and Innovation Performance: 

Findings From Knowledge-Intensive Service Enterprises 

In China 

 عنوان الدراسة
 باللغة العربية

لمعرفة الخدمة كثيفة ا مشروعاتالقدرات الدينامية واألداء االبداعي : نتائج من 
 في الصين
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 هدف الدراسة
دراسة يي ية تأثير األصعالد المختل ة للادرا  الدينالمياة ااادرا  االستشاعالر  فاادر  الاتعلم  

 فادر  إعالد  التشييل   على أداء اسصداعت ليل من االستيشالا فاالستمول.

 المنظج اليمت التحليلت منهج الدراسة

مجتمع الدراسة 
 وعينتها

ت منرمال  الخدمة المستند  إلى المعرمة الميث اة  التات تام اختيالرااال فمااال  الدراسة م عّد 
فتصانيا الصانالعة الادفلت  (GB / T4754-2002) لتصنيا صنالعة االاتصالد الفينت

من الصنالعة الماللية  التات تأتت معرم منرمال  الخدمال  ف  (ISIC / Rev.4.0)الايالست 
تمثلظال الصنفك فشريال  األفراق الماللياة فشاريال  التاأمين  فصانالعة خادمال  المعلفماال  
فاالتصااالال  التاات تتمثاال ماات خاادمال  االتصااالال   فخاادمال  اليمصياافتر فالصرمةيااال   
فصاانالعة الخاادمال  التينفلفةيااة  التاات يمثلظااال الصحااث فالتياافير  فالتينفلفةيااال الخالصااة  

ت الخادمال  ي الظندست فالترفيج التينفلفةت  فالخدمال  التةالرياة التات تتمثال مافالتخيي
الخاااال    فالايااااليالمملفياااة للدفلاااة   ااااذ  المنرماااال  منظاااال  الاالنفنياااة فاالستشاااالرية

ال ياال  عادد عاالملين ثوث سنفا  أف أيثر م  منذتأسس  التت المشترية   رفعال شفالم
 .مفرا 100عن

  استمالر  ماي  334ا تم استرةاليف  استمالر  استصالنة  410أ اتم إرسالل مال مةمفع
اذ   تم متف.    منظال30ا صعد استصعالد منظال يالن  صاللحة للتحليل  304ا وةماللتصف

على   لإلدار  الفسيى فالعليال ليل منرمةمن المديرين التن يذيين  العينةالدراسة اختيالر 
رية  فإدار  التخييي مديري اسم المعلفمال   فاسم المفارد الصش سصيل المثالل

    .االستراتيةت  فالتمفيل فالصحث فالتيفير

 االستصالنة أدا   رئيسة مت ةم  الصيالنال  من عينة الدراسة  أداة الدراسة

 أهم 
 االستنتاجات 

أرظر  ييا ت ثر ادر  االستشعالر فاادر  الاتعلم علاى األصعاالد المختل اة لاقداء اسصاداعت 
   .سعالد  تشييل الادر  مت الادرا  الدينالميةمت رل التأثيرا  التنريمية 

 أهم التوصيات
إةراء دراسال  حفل المنالاج الدينالمية فالمسصصال  األيثر عمااال  للاادرا  الدينالمياة فاألداء 

 اسصداعت يعّد أمرا  ذا ايمة.

 جسولذرةذإ سفسذف ا لمف  المصدر:
 

 موقع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقةثانياا. 
ذف ل    ذذ و ت ن -أذ ذا ت ن تتذفتر تف  ج  ذألسف ستفر  ذر رثال  ذف روضو  تذف رهر ذوف ر  نت 

ا ذف ا س ذف  تفا   ذاضال ذ ةذروضوعذخن س ذف  ة رلذف ر تا ذف   ذ  ذ  ن و ه ذف ا لث ةذ
ذ.ف ر اق ةذاهلفذف نلوذرةذف  من ل

ذف  -رذ ذستفر ذستفر   س ذأول ذذف ل     ذذ أث ت الم ذفت ن تت ذوخن س ذأنر ة فتر تف  ج  
ذ.ج ر  ذف رونلا ذذف  ة رلذف ر تا ذ  ةو تذف قستفتذف س ن ر  

  السابقة والجهود البحثية مجاالت اإلفادة من الدراساتثالثاا. 
ذ ذذر  تف ذف ستفر تف ات ذف الث   ذوف جهوس ذف ر اق  ذ)ذار غ تفتف ر   ق  أنر ةذف ستفر 

ف   ذفة عذ   ه ذذف قستفتذف س ن ر  ( أا  سذ تا  ذوذ ة رلذف رخن س ذفت ن تتذففر تف  ج   ذوذ
ذ: ات ذرج تتذففا س ذرةذ  كذف ستفر تذا آل  ف ا لم ذ

ذ .1 ذا ة ذف نظت   ذف رنةق   ذف  الا ت ذ لس س ذكأنه  ذرة ذنظت   ذأةت ذا ذذف ر غ تفتان ه ف ر  رس 
ذف ستفر ذف ل    .

 .فر ذف ل    ففا س ذرنه ذا ذرج لذف ستذذف ررةةففلن س  ذذفألسوفت لس سذ .2

ذا ذف ستفر ذ .3 ذف   ذ رةةذأةذ كةلذ ن نتذرهر  ذف رر سل ذ سىذف ا لمذاكأة   ر قذف تؤ  
 ف ل    .
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 وموضوع الدراسة ميدان اختيار مسوغاترابعاا. 
  سذاة عذف      ذف     ذرةذف قة   تذف رهر ذا ذف ا س ذإلذ رثلذتفاسف ذتس ر  ذورهر  ذرةذتوفااسذ .1

يذف رج رااعذا ل   ج  ااهذرااةذ خنناا تذ  ر اا ذ اااتذرختجاا تذااالفذغاال ذف االيف   اا ذوف ر تااا ذ
ف قة عذرةذن  جذ  ر ذ  رثلذا  ر ختج ةذرةذف ج ر  تذف ل ةذ رث وةذرسخالتذاكت  ذوروفتسذ
ر تا اا ذ  رنظراا تذااا ذف قة  اا تذفألخااتىذف   ر اا ذااا ذف ا ااس ذاضااال ذ ااةذراا ذ قسرااهذرؤرراا تذ

تراا سلذف ر جراا  تذوف ااسا و ذف  اا    ذوف الااومذوذف    اا  ذف  اا   ذرااةذستفراا تذ)أةاا ت هذف ااسة وتفا ذ
وتراا ر ذذاةاا عذف    اا  ذااا ر الكرخ  ااعذف  خنناا تذف   ر اا  ذوا   اا   ذاف نظت اا ذوف ر سفن اا (ذ

 ذ ا  قستفتذف س ن ر  ذوأا  سا ذر رةنه ذل كذرةذ لق قذفر ج ا ذرات   ذاةما ه ذوا   ذف ج ر  ت
  ة اارذذاراا ف رة وااا ذل   اا  ذورراا قاال  ذذااا ذ  ا اا ذف ل جاا ذف رج ر  اا ذرااةذف  خنناا تذف   ر اا 

 رنه ذفر ثر تذروفتسا ذوتر ر ذف ر تا ذوفت ن تت ذا ذان هذف قستفتذف رنظر  ذو ةو تا .ذذذذذذذ

ف راارذف اتس فذاا ذذ استذأنها ل اىذذفت نا تت ذ روضاوعأسا  تذففسفت ذففرا تف  ج  ذفغم لذ .2
لذراةذف رنظرا تذناررتذخةاةذف نا تتذوأةذف ق  اذ  نم لذففرا تف  ج  تذف رنظر تذا ذاكل

وس ر  ذ ل كذاقسذأةستذذستفر ذذ(MaÊrtensson, 2000)ج س ذا ذإة تذإر تف  ج  ذأ ر  ه ذ
(Hallahan et al., 2007)فت نا تتذففرا تف  ج  ذاا ذرتةا ذفا را  ذذ  اىذأار ا ذج الذ

ذناا  غ ذرااه ذااا أةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ذذ(Kenneth, 2008, 59)ذىأتذوذذف ااا لث ة.
ذل رر ذ ج لذففر تف  ج  ذوظ م ذف جر ع.ذوا ذ إر تف  ج  ذف رنظر 

نكا هذا (Cancino et al., 2016, 1)ذ تأكا .3 وجاوسذ الاا ذاا ةذفت نا تتذففرا تف  ج  ذوف 
 ذاا ذراه ذ  ذف هو ا ذ ذاالاذذأةذ(Wei Liu & Hung, No date, 19)ذوأةاسف هو ا ذف رنظر ا .ذ

ذ  ا  وذذها  ة رلذف ر تا ذا أ ض هذف رنظر  ذار ذ قوسذإ ىذذ ساقذف ر تا ذا  ة رلذو ا س ه ذا ة
اااه لذ   ر  ااا تذو   ااا ذ لوةرااا ذذ  هااا وا    ذةم ه هااا راااةذ إلذ  رااالذف هو ااا ذف رنظر ااا ذاونااامه ذر ر 

   وفنلذف ر تا ذ  ىذرر وىذف متسذوف رنظر .فذ س   س  ذر  قذفج ر   ذذف رن را ف ر تا ذ

ذسوتااا ذف رهاا ذااا ذاناا هوذ ذف  ة راالذف ر تااا ذوجااسذف ا لاامذضااتوت ذ راا  ةذف ضااوهذ  ااىذخناا س .4
ذ  ااىااا   تة  ذ ذإلذأغم ااتذف ستفراا تذف راا اق ذف  تة اا ذ  ااىذااالاذف خناا س ذف قااستفتذف س ن ر اا 

ذ(Grant, 1996a)اقاسذأكا تذذه. ذوررا و   ا اهذ وفرالذف راؤثت ف روضاو  تذ   ا تذف  ة رال ذوذ
 . ه رنستذفر سفرذهار  ذوخن سنرنستف ذ  ر   ذف  ن وذذ ف رنظر  ذ ة رلذجواتذف قستفتف اأةذ

أةذراسخلذف قاستفتذف س ن ر ا ذ مراتذااست ذف رنظرا ذ  اىذذ(Nieves & Haller, 2014)أكا تذ .5
ف قاستفتذاونامه ذة اا تذاالاذ ذو ّسذا  ذف اا لث ةذه  تر ج ا ذف رت   ذفوذذف  ة عذرعذا س ه 

ذا  ااس ةااو تذا راا ذ نظ ر ااهذنه س اا ذأوذة ااا تذلفتذرت ااا ذأ  ااىذرااةذف ةماا هفتذو قااس ذرنهجاا  ذ  
 لق ااقذ  ذاراا ذ راا س  ذرنهاا ذف  راالذ  ااىذ    اا ذأا اا سذااالاذف قااستفتذوفتا راا  ذا ةو تااا ذفألرااس

 أاسفاه ذا ذف اق هذوف نروذوفتر رتفت.
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 المبحث الثاني
جراءاتهاو  منهجية الدراسة  ا 

 ااات ذذهرااا  ذ  لقاااقذ ااااترة اااا  ذر ذذراااةذف ستفرااا ذ)ف  ر ااا (ذ  ج نااارذف  ةا قااا    اااسذف  ره اااسذ
ا ااا ةذوذ لس اااسذركاااة  ذستفرااا ه ذاول اااكذذف  ااا ذف  راااسا ذف ا لااامذاااا ذستفرااا هذوففجاااتفهفتذنهج ااا ف ر

ذوفألراا   رذف ر  راااس ذذااا ذجراااعذف ا  ناا تذو ل   هااا ذ  ه  اتضااا  لس ااسذ أكاا تذأااااسفاه  ذوذوذأار  هاا  ذ
ذ ذوةر ذ أ  .فلن س   ذ

 مشكلة الدراسة  .1
 ساااااا تذ  نااااااعذ راااااا تفذرنظراااااا تذف قةاااااا عذف  اااااا  ذأوذف قةاااااا عذف خاااااا  ذأنكااااااة ه ذااااااا ذا

  اىذروفجها ذف  لاس  تذف  ا ذ متضاه ذ   ها ذذغ  اا  ذذغ تذاا ست ذه ا تضةتفرذوف  غ ت ذار ذاسذ ج  
ف اتغ ذ  اىذا س ه  ذوا ذف وااتذنمراهذ را ىذاالاذف رنظرا تذنلاوذإنجا  ذأنكاة ه ذو لق اقذأااسفاه ذ

 ذ لر ااهذرااةذف رنظراا تذ ا س هاا ذارااذرجاا تف  ااات ذررااأ  ذذاناا رااةذ  ااكذف  لااس  تذف رمتوضاا ذ   هاا  ذوذ
ف اق هذ  ىذف نلوذرقور تذ  ة رذرنه ذف ر  ذف سفس ذتر الكذذفألرتذف لي لس  تذضتوت ذل ر   ذ

ذف ليذ رةنه ذرةذإنج  ذأنكة ه ذوأ ر  ه ذاةم ه ذوا     .ذ
اااست ذف رنظراا ذ  ااىذف اقاا هذااا ذذف  اا ذأكااتتذاااأةففسفت ذففراا تف  ج  ذذأسا اا توفراا ن سف ذإ ااىذ

اانةذرا ىذذ الف ذ  مرتذ ةذةت قذرسخلذف قستفتذف س ن ر ا ذرت عذوف رضةترا   غ تذف ا س ذ  نعذ
ذفرا ج ا ه ذوروا ها ذرات  ذا ذ     ذ ه غاتذذن اٌعذرةذف رنظر تذا ر رتفتذ  ةو تذاستف ه ذف س ن ر  

لفذراا ذذ اا ذف ا ساا ذوف راوقذف االيذ  راالذا اه ف قااستفتذاا ذراا ذ تغارذف رنظراا تذفر الةااهذااالاذة ناتذوف 
ذ.  ىذأا  سا ذ اتذف  تة  ه ذرنذف ر  س  كذف رنظر تذاهلفذ  ة رذأةذ ر

لفذة ناااااتذف راااااوفتسذف  ااااا ذ ر  ةهااااا ذف رنظرااااا تذاااااا ذف رت ةااااا ذ ف قاااااستفتذذرااااا الكذو ةاااااو تتوف 
سفت ذف ذراااا ذأكاااات هذأسا اااا تذففسفت ذففراااا تف  ج  ذوذذالراااارأااااا ذ  ااااكذف راااوفتسذذرااااة  ر تااااا ذاف س ن ر ااا  ذ
اا ذألاسذأاا ذف راوفتسذة ناتذف ر تاا ذذانة رنظر ت ذا ذفر تف  ج   ذإف ر تا ذروتسف ذذاونعف ر تا ذ

 رنظر تذاوذ ة رلذف ر تا ذف   ذ ر  ةه ذف   ر وةذاا ذ نةذرم  حذف  رّ  ذا  نرا ذاذ غ تذف ر رور 
وأةذتذ ة م ذال ك ذاالذ جارذأةذذف رنظر ذفذاوذف سوتذفألر فذف ليذ جرذأةذ ؤس هف رنظر  ذوال

ذ.ذ ذو ةو تا ذ اتذ ةو تذو     ذخن س ذالفذف  ة رل  رلذ  ىذفر سفر ذ ر   ذ ة رلذف ر تا
ةذتغا ذف رنظر تذا ذان هذاستف ه ذف س ن ر  ذفر ج ا  ذ ا س ذ ر ه  ذوفر ن سا ذإ اىذ ر  ا ذوذ ف 

 ة رااالذف ر تاااا ذوخن سناااه  ذ  نااا ذأةذف رنظرااا ذرااا  رلذو  م  ااالذراااعذأةاااتفعذر  اااسس ذورخ  مااا ذ
ةذ وفجههاا ذف رنظراا ذرراا قاال  ذةراا ذ لناالذ ر كاا تذرااةذخال هاا ذف ماات ذوف  لااس  تذف  اا ذ رةااةذأ

ف رنظراا ذ ااةذةاات قه ذ  ااىذف ر تااا ذف ال راا ذفنجاا  ذأنكااة ه  ذوااالفذ  ناا ذأنهاا ذراا ر تفذ ر  اا ذ
أاا ذفألنظرا ذفتسفت ا ذألاسذذاالاذاا ذرنظورا ذفت نا تتذألةفألةاتفعذف رخ  ما  ذذراعفت ن تتذ
ف  ا ذذوفخ ن ناه ذوترا ر ذف ج ر ا ترنظرا ذرهرا ذةا ةذنكا ةه  ذو وجهها  ذذ أل ذ    ف رهر ذوف م
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ا ذ ةو تذف رج رع ذو اواتذ  رنظرا تذف رخ  ما ذذأر ر  ذف   ذ   ّسذذرساو  ذا  ر تا  ذ  نعذاةونه 
انا ذ اات ذأار ا ذراةذف ر تاا ذف ال را ذفنجا  ذأنكاة ه .ذذلرالرسخال ه ذرةذف راوفتسذف اكات  ذف  ا ذ 

راا مقسذذ اااسونهسوتف ذلتة اا  ذوس ن ر اا   ذإلذ ة هاا ذفت نا تتذاوناامه ذ ناارذل اا  ذف رنظراا تذف اليذ 
فت نااا تتذاضاااال ذ اااةذأةذف رنظرااا ذااااست ه ذ  اااىذ نرااا قذو ة رااالذفألنكاااة ذف رة اااورذإنج  اااا  ذ

 ة ذ  رنظر ذف قاو ذف  ن ارا  ذاا ذف   اتعذ  اىذف رن ارا ةذورا ذ لاسمذراةذر اونمه ذروتسف ذرهر  ذ
ت نا تتذاا ذفوراعذأار ا ذذ روفجها ذل اك.اه ذف رتونا ذف ال را ذو ةراذ  غ تفتذا ذف ا سا ذف خ تج ا 

ل اا  ذف رنظرااا ت ذ ا اااوتذراانهجذجس اااسذاااا ذفت ناا تتذاااا ذف قاااتةذف لاا سيذوف  كااات ةذ لاااتذررااارىذ
فألراتذف اليذ را س  ذذف ن  ج ذ ةذالفذف رنهجذا ذفت ن تت.وفألنر ةذفت ن تتذفتر تف  ج   ذ

اناا هذف قااستفتذذااا ذت ناا تتأنراا ةذااالاذفرر تراا ذ تذفن ة راارااةذف رنظراا تذ راا  ةذف ضااوهذ  ااىذ
ذ.ذ  ة رلذف ر تاف خن س ذ ذف ور ةسوتذف  اتذذ ه ذف س ن ر  

ستفرااا ذإجاااتفهذف ا لااامذإ اااىذذ راااسذاااا ذف ر اااسفةذو  وااااوعذ  اااىذوفااااعذف ر غ اااتفتذف رالوثااا 
كر تذف ستفر ذ  ن ذراةذ ذاونمه ذر سفن  ذالث   ذذا ذج ر  ذف رونلذ(4ر لقذف )ذأو   ذفر ةال   

ذخااتج ذواا ذة  ا تذر نو ا ذأ ضا هذف ه سا ذف  ست را  ذراةذجر ااعذفأل قا رذف   ر ا (ذ ضاوف ذراةذ95)
ذ  رؤكتفتذفآل   :ا ا لمذ ةذةت قه ذف
فت ن تتذففر تف  ج  ذ اتذأنر ةه ذاونامه ذأسف  ذذ  ىذف رالوث ذ   ر سذف ج ر  ف غرو ذاذ .1

و و  اسذذ اس ه ذ  لنلذ ةذةت قه ذ  اىذف ر  ورا تذففرا تف  ج  ذارا ذ  ا  ذراةذا    ا ذف ر تاا
ذف جس س .ف ر تا ذ

 ذ ر   ذف  ة رالذف ر تاا ذو    ا ذخن سناهفتا ر  ذرةذاالذف ج ر  ذف رالوث ذا ذذرلسوس  ذ .2
 .رر تر ذف ج ر  ذألنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذ رلسوس  ةر ذ أ  ذل كذفن ة ر  ذ

ذ ر ة اااا تذف رااات   إرة ن ااا ذف ج ر ااا ذاااا ذ ةاااو تذااااستف ه ذف س ن ر ااا ذ  لق اااقذفترااا ج ا ذذاةااا ذ .3
اا ذرر ترا ذذ  ج ر ا ذرنظور ذفت نا تتذففرا تف  ج  ذ  ض عذا فن ة ر  ذذار ذ  رثلا س ه  ذ
ذذوض عذخن س ذف  ة رلذف ر تا ذ س ه .ذذذذذذأا  سا 

ذ ات ذركة  ذف ستفر ذا   ر ؤتتذف الث  ذفآل   :ذ ر ذ قس ذوواق  ذ
  رالوث ذا ذ ةو تذاستف ه ذف س ن ر  ؟إرة ن  ذف ج ر  ذفذاة فألرا رذف   ذأستذإ ىذر ذ -ذأ

الذ   ن ذف ج ر  ذف رالوث ذرةذض عذا ذ راخ تذروفتساا ذفت نا ت   ذوف ر تا ا ذف رة واا ذ -ذر
   ةو تذاستف ه ذف س ن ر  ؟ذ

ف رت ةااا فتذف م رااام  ذوف رم ا ر ااا ذةذ  اااىذف ج ر ااا ذ اااةذاااالذانااا كذ ناااوٌتذوفضاااٌهذ اااسىذف قااا سر  -ذت
فت ناااا تتذففراااا تف  ج   ذوف  ة راااالذف ر تااااا  ذوف قااااستفتذف ستفراااا ذف ر رث اااا ذاااااااااذ)ذ روضااااو  ت
 ف س ن ر  (؟
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  ةفذ اتاااااا ذتؤ  هااااا  ذ ااااااااااالذ رااااا تفذف ج ر ااااا ذف رالوثااااا ذأنرااااا ةذفت نااااا تتذففرااااا تف  ج  ذ -ذم
 و ره ذا ذإنج  ذإر تف  ج  ه ؟ذوأاسفاه  ذوتر   ه  

 رنظرااا ذراا ذفن ةاا فذأنراا ةذفت نااا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذخناا س ذف  ة رااالذف ر تااا ذااا ذف -ذج
ذف رالوث ؟

ااااالذ رااااه ذأنراااا ةذفت ناااا تتذففراااا تف  ج  ذااااا ذ    اااا ذأا اااا سذف قااااستفتذف س ن ر اااا ذ الراااا ج ا ذ -ذح
ذغ تذرا كتذا ذف رنظر ذف رالوث ؟ذذوف رت   ذ  ىذنلٍوذرا كتذ

قاستفتذف الذ ر تفذخن س ذف  ة رلذف ر تا ذ)ف ةم ه  ذوف رتون  ذوف نة ق(ذإره ر  ذا ذانا هذ -ذخ
 ر ذف رالوث ؟ف س ن ر  ذا ذف رنظ

ذ

 أهمية الدراسة .2
ف  ا ذذف  تا ا  ستفر تذفذنست ا ذذ ات ذمعرفيةذ:ف ل    ذضرةذجوفنرذأار  ذف ستفر ذ  ضه

الررذإةالعذذ)فت ن تتذففر تف  ج  ذوأنر ةه ذوف  ة رلذف ر تا ذوخن سنه(ذر غ تفتذ ن و ت
اا ذذف ر غ تفترق  ذواهر  ذ هلاذ رثلذرنة ق  ذنلوذستفر تذأةثتذ ذالاذف ستفر وا      ذانةذ ذف ا لم

.ذر غ ااااتفتذف ستفراااا ذااااا ةذف نظت اااا ذةا  اااا ذف  الااااا ذ وضاااا هوذذف ا ساااا ذف  تفا اااا ذورنهاااا ذف ا ساااا ذف  تا اااا 
  اىذذ)ف ق ا سفتذف ج ر  ا (ذ وج اهذأنظا تذف قا سر ةذ اات) رج راعذف ستفرا (ذذأار  ه ذ ظهتية ميدانو 

اااالاذذر غ اااتفتذعذوف   اااتعذ  اااىففةاااالإ اااىذضاااتوت ذذوغ تاااا ذراااةذف رنظرااا تذف رالوثااا ذف ج ر ااا 
  ةّ اعذراعذف  غ اتفتذ رة نها ذ ذراةذنظتف ذ ر ذ رةةذأةذ  ره ذاهذالاذف ر غ اتفتذ ااتذاهرها ف ستفر  ذ

 ذاقسذرا تذف ستفرا ذإ اىذ اأة تذرؤكاتفتذف ا س ذف  تفا  ذار ذ  وفاقذرعذر ة ا تف ا س  ذف ر ر ت  ذوذ
نا تتذففراا تف  ج   ذوخنا س ذ ة رالذف ر تااا  ذا ا فذر غ اتفتذف ستفرا ذف ر رث اا ذااااااذ)أنرا ةذفت 

ذوأا  سذف قستفتذف س ن ر  ( ذف   ذ  رةةذف  ر سا ذ  ق  فذا ذستفر تذوالومذرر قا   ذأختى.
ذ

 أهداف الدراسة .3
ذف ل    ذإ ىذ لق قذرجرو  ذرةذفألاسفع ذوةر ذ أ  :ف ستفر ذذهسع 

ذ -ذأ ذر تا  ذإة ت ذوف ذروضو  تاان ه ذففر تف  ج    ذوف قستفتذ)فت ن تت ذف ر تا    ة رل
نعذ سا  تذف ر خنن  ذفألذف جهوسذف الث  ذف   ذ  تضه ور غ تف ه  ذ اتذ  اعذذف س ن ر  (

 ره ذا ذإثتفهذف رة ا ذف  تفا  ذأوت ذستفر ذ  ر  ذذ ات   كذف روضو  ت ذذف تس ر فت ج ا تذ
سفت ذذجه رةذذإلسفت ذففر تف  ج  ضرةذف جهوسذف  خنن  ذ  ذث ذف  تا  ذث ن   ذ ف ر تا ذرةذوف 

ذ.جه ذأختى
)أنر ةذفت ن تتذففر تف  ج   ذوخن س ذذا ةف  الا تذذكةلذ نعذرخةةذاتض ان هذ  --ذذرر

وفخ ا تاذرعذإاتف ذةا   ذف  الا تذف رل ر  ذا نه ذواقذ ذف  ة رلذف ر تا  ذوف قستفتذف س ن ر  (
  ..ف ج اذاتض   ه 
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نج  ا ذ  ر ه ذأثن هذإذت   ذا ذف رنظر ذف رالوث وأا  سا ذف مذف ستفر ذر غ تفتف   تعذ  ىذوفاعذ -ذت
 ور فو  ذأنكة ه .

ذذف ر   -ذم ذورت  ذ ف رر رت ذف ر غ ت  ذ  ا س  ذرر رت  ذروفجه  ذأجل ذرة ذف س ن ر   ذف قستفت  ةو ت
 فتر ج ا ذ ه .ذ

رهرا ذف ذ رة ن ها إلسفمذرق تا ذأة س ر  ذور سفن  ذاكأةذف ر غ تفتذف   ذ  ان ا ذف ستفر ذف ل   ا ذ -ذج
 إة تذر تا ذر ر رك.ذذضرةذفر ةك اه ذوذسا  تذففسفت ذففر تف  ج   ذا ذأ

 وظ عذف روضو  تذف تس ر ذذف رنظر ذف رالوث ذ نس كخ  ذف ر وا تذف   ذ رةةذأةذ وفجهذ -ذح
راةذففةا تذف نظاتيذ)ف رما ا ر ذوف م رام (ذإ اىذوفااعذذفتن قا لف   ذ  تضه ذف ستفرا ذف ل   ا  ذوذ

  ذ نم لذأنكة ه .ف  جتا ذوف  ةا قذف ر سفن ذا

   ااسذف ستفراا ذف ل   اا ذرنة قاا  ذ ستفراا تذرراا قا   ذأخاااتىذ اااتذ راا  ةذف ضااوهذ  ااىذستفراا ذاااالاذ -ذخ
 ف ر غ تفتذو وج هذأنظ تذف ا لث ةذنلوا .

 

 والفرضيات  الفرضي للدراسة وحركيته المخطط .4
 

 أوالا. المخطط الفرضي للدراسة وحركيته
 ةذالاذف ستفر  ذ   ة ذ نوتف ذأو    ذذا  ر غ تفتذف ر  رس ذ ذرخةة(ذ1 وضهذف كةلذ)

ذوذذاةت ه  ذف    ذف  الا ت ذا ضه ذه ر غ تف ذ أث تذ ا ةرجرو   ذرع ذف لي ذف نلو ذ  ى جرعذ  
اأنر ةذفت ن تتذ ذف ر رث  ذر غ تف ه ف ر ة  تذف تس ر ذف   ذ ؤكتذ ا وتذاةت ذف ستفر ذا ذإة تذ

ذوف قستفتذف ذواسذ رتذن  غ ذففر تف  ج   ذوخن س ذ ة رلذف ر تا   ف ستفر ذذرخةة س ن ر   
ذا ذفر ن سف  ذفتر تف  ج   ذفت ن تت ذأنر ة ذ  لس س ذ(Sewestianiuk, 2013)ةتول ت

(Ahmad, 2016) إلذ  ذف  ةتقذألنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذضرةذالاذف ستفر تذاقة ذذ
ذ ذ أة ت ذإ ى ذف ر   ذف ا لمذضتوت  ذرة ذفر س ى ذار  ذالا ذاكأة ذف مه  فألنر ةذووضعذو  ر ق

ذ (Grant, 1996)ث ذ لس سذخن س ذف  ة رلذف ر تا ذواق  ذ اااذذو ةو تذأسف ذف ق  فذ رن را ذ ه .
االررذإةالعذف ا لمذانةذالاذف خن س ذا ر ذ  ذف  ةتقذإ  ه ذا ذأسا  تذإسفت ذف ر تا  ذاضال ذ

 ذف رنظر ت ذفألرتذ ةذرلسوس  ذةا ت ذا ذا  ره ذ  ىذنلٍوذرمنلذا  تغ ذرةذأار  ه ذوسوتا ذا
ف ليذساعذف ا لمذإ ىذ     ذ  كذف جهوسذف الث  ذو  ىذنلٍوذأةثتذ من ال ذ هلاذف خن س ذ  ىذ

ذةتلهذف ا لث ةذواق  ذ ر أا  سذف قستفتذف س ن ر  ذث ذ لس سذذرر وىذف ان هذف نظتيذوف ق  فذف ر سفن .
ذفر تف  ج   ذوفر ن سف ذإ ىذر ذ قس  ه ذلفتذف  الا ذاروضوعذف قستفتذا ذأسا  تذففسفت ذف ا ذستفر

ذذذذ ذف ر رث  ذا آل  :ر غ تف ه ذ اتذواةت ه ذف ستفر ذرخةةذ ا وت
ذذ
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ذر ذذاالتصاالت اإلستراتيجية:أنماط  -ذأ ذ أث ت ذلو ذرر قل ذر غ ت ذاااذجرس ذر رث    ذف سفخ    اأنر ةه
ذف رنظر  ( ذف لسوس ذو اوت ذفألاة ت  ذو ةو ة ذف ر تا   ذذ )رك تة  ذف خ تج   )ف  الر ذوأنر ةه

  واعذ أث تاذا  ر غ ت ةذإلذذف  ج ت   ذوفر قة رذف ر تا ذف خ تج   ذو ةو ةذر تا ذفأل ر ل( 
ذ  ىذنلٍوذغ تذرا كت.ذف ور ةذ  ىذنلٍوذرا كتذوف ر غ تذف ر  رس

ذر غ تف ذور ة  ذ ت اةذا  ر غ ت ةذف رر قلذوف ر  رس ذإلذ  أثتذذالتكامل المعرفي:خصائص  -ذر   ّس
ف قستفتذفت ن تتذففر تف  ج  ( ذو لققذأثتف ذا ذف ر غ تذف ر  رسذ)أنر ةذقلذ)ا  ر غ تذف رر 

ذوف نة ق ذف س ن ر   ذ)ف ةم ه   ذف  ة رل ذخن س ذالف ذ ات ذف  أث ت ذالف ذ  ى ذوفتر ستل  )
ذف س ن ر  ذ ذف قستفت ذا  ذأثتا ذوا  ف ذ مل  ذ نس ذرر قل ذر غ ت ذنم  ذو أخل وف رتون ( 

ذ رالوث . الر ج ا ذف رت   ذ  رنظر ذف
ا  ر غ ت ةذف رر قلذوف ور ة ذوأةذ خ  عذذا ذت ذ  واعذ أث ذذ اونمهذر غ تذر  رسذالقدرات الدينامية: -ذت

ذ هلاذف قستفتذ رر وىذف قست ذف س ن ر  ذا ذف رنظر ذف رالوث ذا خ العذرر و  تذفألا  سذف رةون
                     .)است ذفتر ك  ت ذواست ذف      ذواست ذإ  س ذف  كة ل ذواست ذفتن ه  (
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 فرضيات الدراسةثانياا. 
ف ستفراا ذذراا   رسذرخةةهاا ذف متضاا وركااة  ه ذف رةتولاا  ذوذذ رااعذأاااسفعذف ستفراا ذ ر كاا   ذ

ذ:ف متض  تذفآل     ىذ
و  اىذذ  ره ذأنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا   أث تذف ج ا ا  ذ: األولى الفرضية

نلااٍوذرا كاااتذاااا ذ    ااا ذخنااا س ذف  ة راالذف ر تاااا ذ  اااىذف ررااا وىذف ة ااا ذاااا ذ
 .ف رنظر ذف رالوث 

  رااه ذخناا س ذف  ة راالذف ر تااا ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذالفرضييية الثانييية: 
نلااااٍوذرا كااااتذااااا ذاناااا هذف قااااستفتذف س ن ر اااا ذ  ااااىذف رراااا وىذف ة اااا ذااااا ذف رنظراااا ذ

 .ف رالوث 
  ره ذأنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا   أث تذف ج ا ا  ذو  اىذالثالثة:  الفرضية

اناا هذف قااستفتذف س ن ر اا ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذااا ذف رنظراا ذ نلااٍوذغ ااتذرا كااتذااا 
 .ف رالوث 

 اىذ  ره ذأنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا   أث تذف ج ا   ذو الفرضية الرابعة: 
اناااا هذف قااااستفتذف س ن ر اااا ذ  ااااىذف رراااا وىذف ة اااا ذااااا ذف رنظراااا ذ نلااااٍوذرا كااااتذااااا 

 .ف رالوث 
 وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية

  رااه ذأنراا ةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذغ ااتذ .1
 . رالوث ان هذا  سذاست ذفتر ك  تذا ذف رنظر ذف را كتذا 

  رااه ذأنراا ةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذغ ااتذ .2
 .ان هذا  سذاست ذف     ذا ذف رنظر ذف رالوث  را كتذا 

  رااه ذأنراا ةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذغ ااتذ .3
 .  س ذف  كة لذا ذف رنظر ذف رالوث ان هذا  سذاست ذإ را كتذا 

  رااه ذأنراا ةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذغ ااتذ .4
 .ان هذا  سذاست ذفتن ه  ذا ذف رنظر ذف رالوث  را كتذا 

 ا ا  ذ  راه ذأنرا ةذفت نا تتذففرا تف  ج  ذ  اىذف ررا وىذف ج سا ذا   اأث تذف جالخامسية:  الفرضيية
و  ىذنلٍوذرا كتذا ذ     ذخن س ذف  ة رلذف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ة  ذ

 .ا ذف رنظر ذف رالوث 
 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

  رااه ذنرااةذركاا تة ذف ر تااا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذرا كااتذااا ذ    اا ذخناا س ذف  ة راالذ .1
 . ذف رالوث ف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا ذف رنظر
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  رااه ذنرااةذ ةااو ةذفألاةاا تذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذرا كااتذااا ذ    اا ذخناا س ذف  ة راالذ .2
 .ف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا ذف رنظر ذف رالوث 

  رااه ذنرااةذ اااوتذف لااسوسذف رنظر اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذرا كااتذااا ذ    اا ذخناا س ذ .3
 .ف رنظر ذف رالوث ذف  ة رلذف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا 

  رااه ذنرااةذف  الراا ذف  ج ت اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذرا كااتذااا ذ    اا ذخناا س ذف  ة راالذ .4
 .ف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا ذف رنظر ذف رالوث 

  راااه ذفرااا قة رذف ر تاااا ذف خ تج ااا ذا   اااأث تذف ج ا ااا  ذو  اااىذنلاااٍوذرا كاااتذاااا ذ    ااا ذخنااا س ذ .5
 .ىذف ة  ذا ذف رنظر ذف رالوث ف  ة رلذف ر تا ذ  ىذف رر وذ

  ره ذ ةاو ةذر تاا ذفأل را لذا   اأث تذف ج ا ا  ذو  اىذنلاٍوذرا كاتذاا ذ    ا ذخنا س ذف  ة رالذ .6
 .ف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا ذف رنظر ذف رالوث 

  ره ذخن س ذف  ة رلذف ر تاا ذ  اىذف ررا وىذف ة ا ذا   اأث تذف ج ا ا  ذو  اىذالسادسة:  الفرضية
 .ا ذان هذف قستفتذف س ن ر  ذا ذف رنظر ذف رالوث نلٍوذرا كتذ

  رااه ذأنراا ةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذف رراا وىذف ج ساا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذالفرضييية السييابعة: 
و  ىذنلٍوذغ تذرا كتذاا ذ    ا ذخنا س ذف  ة رالذف ر تاا ذ  اىذف ررا وىذ

 .ف ج س ذا ذف رنظر ذف رالوث 
 ت الفرعية االتيةوتتفرع من هذه الفرضية الفرضيا

    ااا ذخنااا س ذاااا ذ  راااه ذنراااةذركااا تة ذف ر تاااا ذا   اااأث تذف ج ا ااا  ذو  اااىذنلاااٍوذغ اااتذرا كاااتذ .1
 .ف  ة رلذف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ج س ذا ذف رنظر ذف رالوث 

     ذخن س ذف  ة رالذرا كتذا ذغ تذ  ره ذنرةذ ةو ةذفألاة تذا   أث تذف ج ا   ذو  ىذنلٍوذ .2
 .ف ج س ذا ذف رنظر ذف رالوث ف ر تا ذ  ىذف رر وىذ

     ذخن س ذ  ره ذنرةذ اوتذف لسوسذف رنظر  ذا   أث تذف ج ا   ذو  ىذنلٍوذغ تذرا كتذا ذ .3
 .ف  ة رلذف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ج س ذا ذف رنظر ذف رالوث 

    ااا ذخنااا س ذ  راااه ذنراااةذف  الرااا ذف  ج ت ااا ذا   اااأث تذف ج ا ااا  ذو  اااىذنلاااٍوذغ اااتذرا كاااتذاااا ذ .4
 .ف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ج س ذا ذف رنظر ذف رالوث ف  ة رلذ

    اااا ذرا كااااتذذغ ااااتذفراااا قة رذف ر تااااا ذف خ تج اااا ذا   ااااأث تذف ج ا اااا  ذو  ااااىذنلااااوٍذذنرااااةذ  رااااه  .5
 .خن س ذف  ة رلذف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ج س ذا ذف رنظر ذف رالوث 

    ا ذخنا س ذاا ذذرا كتغ تذ ةو ةذر تا ذفأل ر لذا   أث تذف ج ا   ذو  ىذنلٍوذذنرةذره   ذ .6
 .ف  ة رلذف ر تا ذ  ىذف رر وىذف ج س ذا ذف رنظر ذف رالوث 
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  رااه ذأنراا ةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذف رراا وىذف ج ساا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذذ:الثامنييةالفرضييية 
و  ااىذنلااٍوذغ ااتذرا كااتذااا ذاناا هذف قااستفتذف س ن ر اا ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذااا ذ

 .ف رنظر ذف رالوث 
 هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية: ويتفرع من

  رااه ذنرااةذركاا تة ذف ر تااا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذغ ااتذرا كااتذااا ذاناا هذأا اا سذف قااستفتذ .1
 .ف س ن ر  

ا   اااأث تذف ج ا ااا  ذو  اااىذنلاااٍوذغ اااتذرا كاااتذاااا ذانااا هذأا ااا سذف قاااستفتذ  راااه ذنراااةذ ةاااو ةذفألاةااا تذ .2
 .ف س ن ر  

ا   اااأث تذف ج ا ااا  ذو  اااىذنلاااٍوذغ اااتذرا كاااتذاااا ذانااا هذأا ااا سذر ااا ذ  راااه ذنراااةذ ااااوتذف لاااسوسذف رنظ .3
 .ف قستفتذف س ن ر  

ا   ااأث تذف ج ا اا  ذو  ااىذنلااٍوذغ ااتذرا كااتذااا ذاناا هذأا اا سذف قااستفتذ  رااه ذنرااةذف  الراا ذف  ج ت اا ذ .4
 ف س ن ر  ؟

 ا سذا   اأث تذف ج ا ا  ذو  اىذنلاٍوذغ اتذرا كاتذاا ذانا هذأافر قة رذف ر تا ذف خ تج ا ذذنرةذ  ره  .5
 .ف قستفتذف س ن ر  

ا   اااأث تذف ج ا ااا  ذو  اااىذنلاااٍوذغ اااتذرا كاااتذاااا ذانااا هذأا ااا سذ ةاااو ةذر تاااا ذفأل رااا لذذنراااةذراااه   ذ .6
 .ف قستفتذف س ن ر  

  رااه ذأنراا ةذفت ناا تتذففراا تف  ج  ذ  ااىذف رراا وىذف ة اا ذا   ااأث تذف ج ا اا  ذالفرضييية التاسييعة: 
ذا ذ  ىذف رر وىذف ج س .ة رلذف ر تذرا كتذا ذ     ذخن س ذف  ذو  ىذنلوٍذ

ذويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
را كاتذذ  ره ذأنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا   اأث تذف ج ا ا  ذو  اىذنلاوٍذ .1

  رلذف ر تا ذا ذف رنظر ذف رالوث .ا ذ     ذخ ن  ذةم ه ذف  ة

را كاتذذرر وىذف ة  ذا   اأث تذف ج ا ا  ذو  اىذنلاوٍذ  ره ذأنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذ  ىذف  .2
ذ رلذف ر تا ذا ذف رنظر ذف رالوث .ا ذ     ذخ ن  ذنة قذف  ة

را كاتذذ  ره ذأنر ةذفت ن تتذففر تف  ج  ذ  ىذف رر وىذف ة  ذا   اأث تذف ج ا ا  ذو  اىذنلاوٍذ .3
ذ رلذف ر تا ذا ذف رنظر ذف رالوث .ا ذ     ذخ ن  ذرتون ذف  ة

  رااه ذخناا س ذف  ة راالذف ر تااا ذ  ااىذف رراا وىذف ج ساا ذااا ذف  ااأث تذف ج ا اا  ذ العاشييرة:الفرضييية 
ذتذف س ن ر  ذا ذف رنظر ذف رالوث .و  ىذنلٍوذرا كتذا ذان هذف قستف
 وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

تذااا ذاناا هذف قااستف  راه ذخ ناا  ذةماا ه ذف  ة راالذف ر تااا ذااا ذف  ااأث تذف ج ا ا  ذو  ااىذنلااٍوذرا كااتذ .1
ذف س ن ر  ذا ذف رنظر ذف رالوث .
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تذ  راه ذخ نا  ذنةاا قذف  ة رالذف ر تاا ذااا ذف  اأث تذف ج ا ا  ذو  ااىذنلاٍوذرا كاتذااا ذانا هذف قااستف .2
ذف س ن ر  ذا ذف رنظر ذف رالوث .

تذ  ره ذخ ن  ذرتونا ذف  ة رالذف ر تاا ذاا ذف  اأث تذف ج ا ا  ذو  اىذنلاٍوذرا كاتذاا ذانا هذف قاستف .3
ذ  ذا ذف رنظر ذف رالوث .ف س ن ر

 

  جرستذلسوسذف ستفر ذف ل    ذا آل  :حدود الدراسة:  .5
      ذف لسوسذف ر تا  :ذف روفتسذوف قستفتذف رنظر  ذوأار  ه ذ رؤرر تذف      ذف
 ذف لسوسذف اكت  :ذأ ض هذف ه س ذف  ست ر  ذررةذا ذا قرذ  ر ذ)أر  لذوأر  لذرر  س(ذ
 ار ذ  ضرنهذرةذتس ر ذوة   تذورتفة ذالث  ذف لسوسذف رة ن  :ذج ر  ذف رونل 

ذ

 وسائل جمع البيانات .6
ف  اا ذرااةذكااأنه ذأةذ  رااه ذااا ذذ ااالاذف ستفراا ذفنجاا  ف لنااولذ  ااىذف ا  ناا تذف ال راا ذذاغ اا 

ذ أ  :ذر   ىذأ  رسذف ا لمذذ ه  ونولذف ىذن  سجذو لق قذأاسفا ذ واتض   ه ذرخةةه فخ ا تذ
ف ا  ناا تذإ ااىذفراا خسف ذراا ذف اا هذ ااهذرااةذرناا ستذ  ر اا ذذف ا لاامذااا ذجرااعذ جااأذالجانييا النييير : -ذأ

كااار تذفتةااا ت هذوف ترااا سلذف ج ر  ااا  ذوف الاااومذوف رقااا تتذف رنكاااوت ذاااا ذف رجاااالت ذوف ة ااار ذ
اضااااال ذ ااااةذراااا ذرنكااااوتذ  ااااىذكاااااة ذف ر  وراااا تذف سو  اااا ذ)ففن تناااات(ذلفتذف  الااااا ذاروضااااوعذ

ذف ستفر .
اوناامه ذفألسف ذف تس راا ذااا ذذ(2)ف ر لااقذذا ن فراا خس ذف ا لاامذفراا ر ت ذفتراا  :التطبيقيييالجانييا  - ا

إة تذجرعذف ا  ن تذف خ ن ذا  ج نرذف  ر  ذ)ف  ةا ق (ذرةذف ستفر  ذإلذ رتذن  غ ه ذ  ىذ
را ذفرا ن سف ذف اىذذأرس  ه أا  سا ذوذذف ا لمذ ساسذوذذ إ سفسا ف نلوذف ليذ لققذرالهر ه ذ غت ذ

ف رقااا   فذف ر اااوفات ذاااا ذذا ااا ذإ اااىذوا ترااا ن س اا ذ تضاااهذاااا ذف ج نااارذف نظاااتيذراااةذف ستفرااا  ذ
اضااال ذ ااةذذ فألسا اا تذل ثراا ذ راانىذإ ج سااا ذواناا  غ ذ اا اله ذورمهااو ذف ر غ ااتذف رااتفسذا  رااه

ذهااالفذف رجااا ل اظااا تذف خااااتفهذف ر خننااا ةذراللوذرالهر هااا ذ ا سااا ذف ستفرااا ذ  لق اااقذر ة ا  هااا ذ
ارا ذذ ة  مها ذو ةو تاا    ىذاقاتفتذف رقا   فذذف   س التذوف  غ  تفتذا  للعذوففض ا ذ تأجتذوذ

 .ا هذ   ذف ستفر ذليف ر سفةذف وذذف ا س ذ  نرج ذرعذةا  
فراا خسف ذرق اا فذ)  ةااتت(ذف خر راا ذااا ذا اا فذر غ ااتفتذف ستفراا ذوف رت ااا ذواااقذف ااستج تذوذ

( ذواوراةذلرا ا ذ1 ذ2 ذ3 ذ4 ذ5 ذتذأ مق ذتذأ مقذاكس ( ذوااأو فةذ)رل  س)أ مقذاكس  ذأ مق ذ
 لو الذن ا سجذففج اا تذ اااتفسذف رالاوث ةذراةذا  نا تذونام  ذإ اىذةر ا ذ( ذاهاسعذ3اتض ذااستاذ)

ذواسذ ضرنتذفر ر ت ذفتر ا ن ذف رل وتذفآل   :  ه ذا   ر سذفألر   رذففلن س   ذ  رةةذ ل 
ذ
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 :ف ر  وراااا تذف   راااا  ذو  ضاااارةذا  ناااا تذلااااولذفألاااااتفسذف رج ااااا ةذ  ااااىذفراااا ر ت ذذالمحييييور األول
ذفتر ا ن .

 :ذ ضرةذالفذف رلوتذر غ تفتذف ستفر ذف ر رث  ذا آل  :ذالمحور الثاني
و ضارةذاالفذف ر غ اتذفألراس  ذف ر اات ذ اةذأنرا ةذفت نا تتذذاالتصياالت اإلسيتراتيجية:أنماط  .1

 (ذر غ تف ذ)رؤفت (.32(ذأنر ةذ  ذف   ا تذ نه ذ اتذ)6رث تذ)وذففر تف  ج   ذ

خن س ذ  ذف   ا تذ نه ذاوفرة ذ(ذ3ج هذالفذف ر غ تذر ضرن  ذ)ذخصائص التكامل المعرفي: .2
 (ذرؤفت ذرث تذر غ تف ه ذف مت   .15)

(ذر غ اااتف ذ  رثااالذ  اااكذ21(ذأا ااا سذات  ااا ذ ضااارنتذ)4 ةااافذاااالفذف ر غ اااتذ)ذالقيييدرات الديناميييية: .3
 فألا  س.

 ذرؤكاااتفتذا  راااه وذذف مت  ااا أا  ساااا ذوذذالرااا ا ن  (ذف ر غ اااتفتذف تس رااا ذ4ف جاااسولذ)ذو  ااات 
ذذذوةر ذ أ  :ذ

 (4جدول )ال

 كما وردت في االستبانة مؤشرات قياسها، والفرعية أبعادهاو ،الرئيسة للدراسة المتغيرات

مؤشرات  األبعاد الفرعية الرئيس المتغير
 القياس

 ةمصادر القياس المعتمد

أنماط االتصاالت 
 اإلستراتيجية

ذX1-X6 مشاركة المعرفة

(Hsu, 2008) 

 أخرى  صياغة فقرات فضالً عن

ستناداً لما تم االباحث  من قبل 

عرضه في الجانب النظري من 

 الدراسة

ذX7-X11 تكوين األفكار
ذX12-X17 عبور الحدود المنيمية

ذX18-X22 العالمة التجارية
ذX23-X27 استقطاا المعرفة الخارجية
ذX28-X32 تكوين معرفة األعمال

خصائص تكامل 
 المعرفة

ذX33-X37 كفاءة التكامل
وفقاً ألبعادها يرات تم صياغة المتغ

اعتماداً على ما تم عرضه في 

  من الدراسة الجانب النظري 

ذX38-X42 نطاق التكامل
ذX43-X47 مرونة التكامل

ذX48-X52 قدرة االستشعار القدرات الدينامية
(Chukwuemeka & Onuoha, 

2018) 

(Xin & Zexia, 2018) 
(Adriana et al., 2017) 

(Pavlou & El Sawy, 2011) 

ذX53-X57 قدرة التعلم
ذX58-X62 قدرة إعادة التشكيل

ذX63-X68 قدرة االنتهاز
 المصدر: الجدول من اعداد الباحث  
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 صدق المقياس وثباته .7
 ق اااا فذذ   اااىذ لق ااااقذف هااااسعذراااةذإ ااااسفساذفتراااا ا ن ذاغااات ذف  أةااااسذرااااةذا ا  ااا ذفراااا ر ت 

 ه  ذأجتىذف ا لامذ اسسف ذراةذفتخ اا تفتذ  لقاقذر غ تفتذف ستفر ذوأا  سا ذف مت   ذواقذر ذرخةةذ
ذرةذنساه ذوثا  ه  ذوةر ذ أ  :

    أوالا. اختبارات قبل التوزيع
 اسلذ  اىذراسىذا ا فذوذذوفتخ اا تفت ذ انا هذف رقا   فذوت را  ذذ  ذضتوت ذ  ذةكتذ سذف نسقذ  ذذ:الصدق -ذأ

 :ا ذ ف نسقذالفذ ق  فذف ةتفسقاضلذأةذف ذ مقتفتذ  ظ ات ذف رتفسذا  ره  ذوذف
ذفخ ااا تذف نااسقذف ظاا اتيذ مقااتفتذفراا ر ت ذفتراا ا ن ذا ااسذإ ااسفسا ذول ااكذ اا ذالصييدق الييياهر : .1

رااااااةذرااااااةذلويذفتخ ناااااا  ذذ اااااااتذ اااااات ذاقااااااتفتذف رق اااااا فذ  ااااااىذرجرو اااااا ذرااااااةذف خاااااااتفه
ورالهر هاا ذاراا ذنااالل  ه ذذرااسىذ  لةاا ذ  ااىذ( 3لااقذف ر )ذف ر خنناا ةذااا ذإسفت ذفأل راا ل

تساااا ذلذفرااا ر ت ذفتراا ا ن ذواقااا  ذ  راللظاا تذف  ااا ذأوذ ضاارةذساااا ذووضااوحذاقتف هااا  ذإلذ اا ذ  اااس 
 .ف ر س ذف رلةروة

جااتىذف  أةااسذرااةذكاارو   ذأا اا سذواقااتفتذفتراا ا ن ذ اااتذرجرو اا ذرااةذفألرااس  ذف  اا ذذالشييمولية: .2
 ذوااسذلالاتذا ا ذف مقاتفتذوأضا متذأخاتى ذارا ذأراه ذ(1)ف ر لاقذذوجهتذ  را س ذف رلةرا ة

  المذور غ تف ه.أةذ ةوةذفتر ا ن ذرر و ا ذألا  سذف
 اختبارات بعد التوزيع  ثانياا.

ذاهاسعذفخ اا تذرل اوىذا سرا ذفترا ا ن ذ ا ذفخ اا تذفت را قذف اسفخ  :ذاالتساق اليداخلي للمحتيو  -أذ
ول اااكذ ناااسذررااا وىذذر غ اااتفتذف ستفرااا ذف تس رااا ذوف مت  ااا ذاااا ةذ ااااتذفرااا خسف ذر  رااالذفتت اااا ة

تذ قذ  لس سذستج ذفر قال   ذ  كذف ر غ تف( ذإلذ ر خس ذالفذفت ر5ف ر لقذ ذ)(0.01)ر نو  ذ
 ذو وضااهذااا  ذااالفذفت راا قذستجاا ذرنااسفا  ذف ر غ ااتفتذااا ذ رث االذفألا اا سذف رااتفسذ ااةذا ضااه 

فت ا ةاا  ذذ(P-Value)ذا  رااه ذواقاا  ذ  وجهاا تذف ستفراا ذف ل   اا  ذإلذ ظهااتذااا  ذفتت ااا ةذواست اا 
ج ناار ذورااةذج نااٍرذ خااتذس ااتذا راا ذر نو اا  ذااا ةذف ر غ ااتفتذوااالفذ ااسلذ  ااىذف  ااتفاةذا نهاا ذرااةذ

ذ را ذااوا ا فذةالذر غ اتذإرة ن ا ذارا ذ  ةافذوذفتت ا ةذ  ىذفر قال   ذةالذر غ اتذ اةذفآلخاتذ
 ذذ.ذذذ هرلسسذ

:ذ ق فذف ثا تذرسىذااست ذفترا ا ن ذ  اىذ لق اقذف ن ا سجذنمراه ذ ناسذ ةا قها ذ  اىذفألااتفسذالثبات -رذ
راا ا ن ذاقااسذ اا ذفت  راا سذ  ااىذر  راالذف رالااوث ةذأةثااتذرااةذراات  ذو غاات ذف  أةااسذرااةذثااا تذفت

فرااا ا ن ذ)ذف رق ااا فذ  لس اااسذررااا وىذوستجااا ذثاااا ت، (Cronbach Alpha)اااا خذأ مااا (ذن)ةتوذ
 اااسذور غ اااتذراااةذفألا ااا سذفل رااا رذاااالفذف ر  رااالذ  اااىذررااا وىذةااالذا ذذ ااا ذإل ذ(ف ستفرااا ذف ل   ااا 

ذ اترج  ذفتلن س  واقذةت ق ذفت ر قذف سفخ  ذا   ر سذفذوف ر غ تفتذف   ذ ضرن ه ذفتر ا ن 
(SPSS).(ذأةذ8 ذ2008)ف تا  ا  ذذوأكا تذ(Cronbach, 1970)ذ(Nunnally, 1978)ذ
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 & Amir)ذ(Sekaran, 2000)وأةذذ (0.70)ذااسسذلااسسفذف ق راا ذف رقاو ا ذتخ ااا تذأ ماا ذاااااا

Sonderpandian, 2002)اااا  ذاااالفذوااااسذة ناااتذ.ذ(0.60)ذااااسسذلاااسسفذف نراااا ذف رقاو ااا ذاااااااذ
ف  اااا ذذف مت  اااا ذ ذوة نااااتذف قاااا  ذ  ر غ ااااتفت(0.98)  ااااىذف رراااا وىذف ة اااا ذذوا ف رلرااااذف ر  راااال

ا راا ذ    اا ذرق تناا ذوواقاا  ذ اال كذاننهاا ذذ(0.96)وذذ(0.84)راا ذاااسذفنلنااتتذااا ةذ ضاارن ه ذف ستف
 ذ(.5ف جسولذ) ذا  ق ر ذف رقاو  ذا ذف ستفر تذف ر وة  ذوففسفت  

 (5جدول )ال

 الفرعيةأبعادها الدراسة الرئيسة و يراتلمتغباخ ألفا( نقيم معامل الثبات )كرو

 (Cronbach Alpha) قيمة البعد / المتغير

 0.96 أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

 0.92 أنماط اإلتصاالت الداخلية 

 0.85 مشاركة المعرفة

 0.87 تكوين األفكار

 0.86 عبور الحدود المنظمية

 0.93 أنماط اإلتصاالت الخارجية

 0.87 ريةالعالمة التجا

 0.89 استقطاب المعرفة الخارجية

 0.84 تكوين معرفة األعمال

 0.93 خصائص تكامل المعرفة

 0.88 كفاءة التكامل

 0.85 نطاق التكامل

 0.85 مرونة التكامل

 0.96 القدرات الدينامية

 0.88 قدرة االستشعار

 0.88 قدرة التعلم

 0.89 قدرة إعادة التشكيل

 0.90 قدرة االنتهاز

 اإللكترونياستناداا إلى مخرجات الحاسا  الجدول من إعداد الباحثالمصدر: 
 

ذاختبار التوزيع الطبيعي:  - ت ذفألسوفتذفتلن س   ذف ةا   ذألس ذف  و  ع ذفخ ا ت ذف   ذ  س ف رهر 
ذ ذوا ذالف  ذجر ه ذر قوسذإ ىذن  سجذلق ق  ف ا  ن تذف   ذذجأذف  ه ذف ا لثوةذ   أةسذرةذأة  

 تذ)ر  ر ة(ذ"أةذالفذفتخ ا تذ   اتذضتوت   ذا ذل   ذف   ن تذف نغ ت ذف لج  ذأكذف ر  ق
أر ذا ذل   ذف   ن تذف ةا ت ذا رةةذف  خ  ذ نه ذول كذألنهذواق  ذ نظت  ذف لسذف رتة   ذنجسذ
أةذف  و    تذفتل ر    ذ  ا  ن تذف رتفسذ ل   ه ذ ؤولذإ ىذف  و  عذف ةا   ذا ذل لذف   ن تذ

أةذا     ذالفذفتخ ا تذ  الكىذذ(Hair et al)(ذرك اس .ذوأك تذ30 سذلجره ذ ةذ)ف   ذ  ذ
ذ) ذ ة ذ سسا  ذ   س ذف   ن تذف    ذرك اس 200رع ذذ"( ذ2018)ف  تا   ذأةذ109  ذو ةوة  )
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ذ ذف ل     ذف ستفر  ذرك اس 384)ا ذ  ن  ذف   ن  ذواق  ذوذذ ( ذانةذالا ذ قس  ذ كتةذذر  رر وا  
  فخ ا ت.ذلفذاتذ  ة رذإجتفهذوذذف ةا    

 

 منهج الدراسة .8
ااا  تغ ذرااةذف رناا اجذف   ر اا ذف ر  ااسس ذف  اا ذ اا  ذف  ر سااا ذااا ذف ستفراا تذوف الااومذف   ر اا ذ

الميينهج فراا نسذف ا لاامذإ ااىذ اناا ذةراانهجذستفراا ذف ل  اا  ذوف راانهجذف وناام  ذوف راانهجذف رقاا تة ذاقااسذ
رااانهجذا ر ااا ذف رونااال ذف رااا  ذإجاااتفهفتذستفرااا هذف ل   ااا ذف  ااا ذأ جت اااتذاااا ذجذالوصيييفي التحليليييي

ف ر  وراا تذف  اا ذوذذف ا  ناا تذ جرااعذ ذف رالسراا وضااعذف خةااذ ااةذةت قااهرةااةذ  ذذ  ذ ناار رذ   ااس ذف ستفراا ذ
ةذروضااوعذف ستفراا ذوأاااسفاه ذوذذ ور تفاةا ذأغتفضاه ذاةت قاا ذرارااة ذونظ ر اا ذ  لااسس ج الذف ستفراا ذ ف 

جراعذف ا  نا تذوف ر  ورا تذ ذف رالسا ذرا ورفألا ذفخ   تذرنهجها  ذو لس اسذذا  غذفألار  سوتف ذذ ؤسي
   رااسذ  ااىذجرااعذف ا  ناا تذذ  رنهجذف وناام ذف  ل   اا ااا ذأا  سااا ةا  اا ذف رة وااا ذاراا ذ  وفاااقذرااعذ

ذ  ا ه ذإلذر غ تف ها ف خ ن ذا  ستفر ذو نن مه ذو او اه ذث ذ ل   ه ذو مر تا ذوةكعذف  الا تذا ةذ
 ذو   ااااسذرااااةذأةثااااتذف رناااا اجذثاااا  ل  اااالذف ر ااااسفن ذ  ظاااا ات ذف رالوذ  ا لاااامذف ونااااعذوف ذااااالفذف راااانهج

ذذذف رر خسر ذا ذف ستفر تذلفتذف ة اعذفتج ر   ذوف ر وة .ذذ
 

 األساليا االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات .9
ف  رسذف ا لمذوفر ن سف ذإ ىذ ةا   ذف ستفر ذو وجه  ه ذارجرو  ذرةذفألر   رذففلن س  ذ

ذف رخةةرةذاتض   ه  ذوف ونولذإ ىذرسىذسا ذف   ذ  ر كىذرعذ لق قذأاسفعذف ستفر  ذو  لققذ
  SPSS Statistic)ذف متضا ذف اليذ ا ذ ان اهذاا ذرنهج ا ذف ستفرا ذا   را سذف اترج ا ذففلنا س  

V.21)ذ ذوةر ذ أ  :ذ
ف  ةااتفتفتذوف نراارذف رسو اا ذوفتنلتفااا تذف ر   ت اا ذ ونااعذإج ااا تذفألاااتفسذف رالااوث ةذف خ ناا ذ .1

 ا ذفر ر ت ذفتر ا ن .ذذا كخ  ذر غ تفتذف ستفر ذف وفتس 
ف  وة سيذ ر غ تفتذف المذ  كخ  ذنسقذف ان هذوذذ( فتر ست  )ذفتر ةك ا ذف  ل  لذف   ر   .2

  رق  فذف ستفر .
ف ستفراا ذواااقذذر غ ااتفت ستفراا ذف  ااأث تذااا ةذذ(Amos V.24)ذاتناا رج ل  االذف رراا تذا راا خسف ذ .3

 .رخةةه ذف متض 
ذ
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 المبحث الثالث
 سة ومسوغات االختيارمجتمع وعينة الدرا

 مجتمع الدراسة وعينتها. أوالا 
ا سا ذف ذ   أةاسذراةذرالهرا ذ  فألر راوذذف رهرا ذفألراوتوفلسف ذراةذ سذفخ   تذرج رعذف ستفر ذ  ذ

رة ن  ذ وفخ ا تذاتض   ه ذ  ستفر ذف ركة   ذ جاتيتفهذف  ا ذوفآلذاةا ت  ىذوااقذفأل  ر  ذن  سجه ذذوف 
ذرهراا  ذذأرااتف ذ   ااسذف االيذ جااتيذا ااهذف ستفراا ذذف ر ااسفة لس ااسذ ااةذ ذاضااال ذ ن و هاا ذااا ذف ج ناارذف نظااتي

ذف رق  فذف ليذ خ ت ر ذا ذذكتوة  ذاونمه ذوف ثا تذذ وف نسقذ  لق قذف روضو    ذوضتوت   ذ
ذ.   ن ذف رالوث ذا ذر سفةذف  ةا قف

 ذاة عذف      ذرةذف قة   تذف رهر ذا ذف رج رعذات    هذ   ر   ذف     ر  ذوف ر تا ذ   سوذ
ف ضتوت  ذوف رهر ذ  قس ذف رج رعذو ةوتا ذو رثلذف ج ر  تذج هف ذرهر  ذوتس ر  ذرةذالفذف قة ع ذ

ذفخ   ت ذ   ذل ك ذإ ى ذذوفر ن سف  ذ)ف ر لق ذف رونل ذإلسىذ6ج ر   ذةونه  ذالث    ذر سفن   ذاونمه  )
 ذا ذرل اظ ذف   ر ذف     ر  ةونه ذإلسىذف رنظر تذوذفجتفهذف ستفر ذف  ةا ق  ذذف ج ر  تذف  تفا  

ف   ن ذف ةاق  ذذفر خس ذف ا لموذذا ر ذة ةذأ ض هذف ه س ذف  ست ر  ذا ه ذرج ر   ذالث   ذواسذن نوى 
  ذفخ   تذ  ن ذفألاتفسذف رالوث ةذرةذأ ض هذف ه س ذف  ست ر  ذررةذا ذ ذإلذف  كوفس  ذف قنس  

ذذ  س(اأ ق رذ  ر  ذ)أر  لذوأر  لذرر 
و  ىذف نلوذف ليذ  ةفذ رث لذ  ن ذليذ جرذف ونولذإ  هذواسذ  ذ لس سذلج ذف   ن ذف 

ذنل ل  ذ ذ رث ال  ذول كذف ستفر  ذفف ة تون ذورن را   ذف رواع ذفر خسف  ذف سو   ذذ ات ذف كاة    ى
ذ ذففن تنت وف ر خن ذذ(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm)  ر  ور ت

ذف رن رر  ذف   ن  ذا قرذ  ر ذذا ذلر رذلج  ذف  ست ر  ذررةذا  ذف ه س  ذأ ض ه ذا غذ سس واس
(ذول كذالررذرنظور ذف اوفا ذفف ة تون  ذ سفست ذف ستفر تذوف  خة ةذ1376أر  لذوأر  لذرر  سذ)

انرا ذخةأذ%( ذوذ95)ذ(confidence level)إلذ  ذ لس سذستج ذف ثق ذ ذ2019وف ر  ا  ذ رن ذ
(confidence interval)ذ(.2%( ذوةر ذروضهذا ذف كةلذ)5)ذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تحديد حجم العينة 2)الشكل 

 Source: www.surveysystem.com/sscalc.htm 
 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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(ذأةذلج ذف   ن ذف رن ررذوف ليذ  رةةذأةذ رثلذف   ن ذف رخ  ت ذ2إلذ اللظذرةذف كةلذ)
ذ) ذاو ذ رث لذو  ةفذخن سنه  ذأاضل ذفر ر تفتذفتر ا ن ذ300  ستفر  ذ  سس ذوواق   ذكخ   )

ذة نتذن  ل  ذف    ذ   ه  ذف لنول ذ   ذ)ذف    ذاو ذ)384   ل  ل ذرجروع ذرة ذفر ر ت  (ذ507(
ذا غذ سسذفر ر تفتذفتر ا ن ذغ تذف ن  ل ذا ذف ج ر  ذفر ر ت ذ  ذ و   ه ذ  ىذف ة   ت  ذا ر 

%(ذوا      ذانةذالفذف  سسذرةذ75.73(ذفر ر ت  ذوواق  ذ ل كذة نتذنرا ذفتر ج ا ذ)19   ل  لذ)
ذ ذلج  ذأة ذ  ةف ذ   ل  ل ذف ن  ل  ذف ر ة ا تذفتر ر تفت ذ  ا  ذف ل     ذف ستفر  ذا  ف   ن 

ا ذذففلن س  ذف ر  ر ذا ذأةذلج ذف   ن ذاوذا   سسذف ة ا ذوف رالس  ذ  ىذف نلوذف ليذر ن ةف
ذف  ر س  ذونسقذن  سجذف ستفر .

 مسوغات اختيار عينة الدراسةثانياا. 
ذ:  فر نسذف ا لمذإ ىذ سسذرةذف رروغ تذا ذفخ   تذ  ن ذف ستفر  ذوةر ذ أ

ن وا ذلنتذرج رعذف ستفر ذوأاتفساذ  ىذنلٍوذك رلذول كذارارذر  ذلجره ذإلذ ا غذ سسذ .1
ذ) ذف رونل ذج ر   ذ)4180رن را  ذو ذ ست ر  ذإلن س  ذ3922( ذالرر ذول ك ذروظم   )

ف  ست ر  ةذوف روظم ةذ رنظور ذف اوفا ذفف ة تون  ذ سفست ذف ستفر تذوف  خة ةذوف ر  ا  ذ رن ذ
ذ ة تون ذ ج ر  ذف رونلذ  ىذكاة ذف ر  ور تذف سو   ذففن تنت. ذوف رواعذفف2019

ذوف ستف  ذ .2 ذا  خات  ذرر  س( ذوأر  ل ذا قرذ  ر ذ)أر  ل ذف  ست ر  ذررةذا  ذف ه س    ر عذأ ض ه
ذورج  فذ ذف      ذوف ستفر ت ذف   ر   ذف  ج ة ذا  ذأ ض ه ذاه  ذوأنكة ه  ذا  ج ر   وف ر تا 

ذ ه ذ  رةة ذف    ذذ فألار    ذ ة ذفتر ا ن ذةت قه  ذا  ذف وفتس  ذفألرس   ذ  ى ذففج ا   لس س
ذف ر  رس ذا ذف ستفر ذف ل    .

ان كذ سسف ذرةذأ ض هذف ه س ذف  ست ر  ذررةذا ذا قرذ  ر ذ)أر  لذوأر  لذرر  س(ذة نوفذاسذ .3
ذوا      ذ ذإسفت  ذرثال (  ذة    ذوتس فذار  ذوولس  ذرن نرذا  س  ذا ذف ج ر  ذ) ر س كغ وف

ذف خات ذف   ذفة راوا ذخاللذرس ذ ر ه ذا ذ  كذف رن نر.فتر م س ذرةذ
ذف ه س ذ .4 ذأ ض ه ذرة ذوفر   ذكت ل  ذرة ذور  ور ت ذا  ن ت ذ  ى ذف لنول ذف ا لم فر هسع

ذو  ا ذف هسعذرةذ ذ  ا لم  ذووفضل  ذرلسس  ذف كت ل  ذرتف  تذأةذ ةوةذالا ذرع ف  ست ر  
ذف ستفر .

ذ) ذف جسول ذف رالوث ة6و وضه ذ خن س ذفألاتفس ذونم   ذا ذذ( ذف وفتس  ذ  ر  ور ت واق  
فر ر ت ذفتر ا ن  ذف ج هذفألولذف خ  ذا  ر  ور تذف   ر ذ/ذف ا  ن تذف خ ن ذلولذف رج رذ  ىذ

ذفتر ر ت :
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 (6لجدول )ا

  توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب بعض الخصائص

 الجنس

 أنثى ذكر

  النسبة العدد % النسبة العدد

257 66.93 127 33.07 

 هادة )التحصيل العلمي(الش

 ماجستير دكتوراه

  النسبة العدد % النسبة العدد

338 88.02 46 11.98 

 العمر

 فأكثر 56 51-55 46-50 41-45 36-40 30-35

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

6 1.57 42 10.94 84 21.87 84 21.87 77 20.05 91 23.70 

 الموقع الوظيفي الحالي

 تدريسي رئيس قسم معاون عميد كلية عميد كلية مساعد رئيس جامعة رئيس جامعة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 0.26 1 0.26 8 2.08 13 3.39 41 10.68 320 83.33 

 اللقب العلمي

 ستاذ مساعدأ أستاذ

  النسبة العدد % النسبة العدد

64 16.67 320 83.33 

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث
 

ذ(ذإ ىذر ذ أ  :6ر ة  تذف جسولذ)ذ  ك توذ
أةذنرا ذف لةوتذا ذ  ن ذف ستفر ذا ذأةاتذرةذنرا ذففن م ذإلذا غتذنرا ذف لةوتذا ذف   ن ذ .1

ذففن مذ%(66.93) ذا غتذنرا  ذا ذل ة ذف لة%(33.07)  ذنرا  ذ ةوة ذوا       ذا ذ  وت
ف   ن ذا ذض عذنرا ذففن م ذوالفذ ؤكتذأةذر  ذف لةوتذا ذج ر  ذف رونلذنلوذف  تا  ذ

ذففن م ذر   ذرة ذأةات ذاو ذف   ر   ذ  لر ةذ  ذف ر سفت ذأة ذأاره  ذألرا ر ذ تجع ذاس والف
لنولذ  ىذررؤو   تذ  س   ذأةثتذرةذف تج لذرر ذ كخ ذ  سق  ذرهر  ذا ذر  ه ذنلوذف 

 أ ق رذ  ر  ذأ  ى.
رةذفألاتفسذف رالوث ةذذ%(88.02)ا ر ذ خ ذف كه س ذف   ر  ذ   ن ذف ستفر  ذانةذر ذنرا ه ذ .2

رةذلر  ذذ%(11.98)ا ذرةذلر  ذكه س ذف سة وتفا ذوأةذف نرا ذف ر اق  ذرةذف   ن ذوف ا  غ ذ
ذا ذف  ست ر   ذف ه س  ذأ ض ه ذأة ذ  مرت ذف لي ذفألرت ذف ر جر  ت  ذ ر وةذكه س  ذف ج ر    

كه س ذ  ر  ذ  رةةذف لنولذ   ه  ذار ذ ؤكتذتغا ه ذف رر رت ذا ةو تذذ  لنولذ  ىذأ  ى
 رر وىذف ر تا ذف   ذ ر  ةونه ذار ذ    ذرةذاست ه ذف   ر  .

إلذوج هتذف مس تذف  رت  ذالررذر غ تذف  رتذوواق  ذ  ر  ور تذف وفتس ذا ذفر ر ت ذفتر ا ن  ذ .3
 ذا ر ذج هتذف مس تذ%(23.70)ج هتذاأ  ىذنرا ذا غتذذرن ذاأةثت(ذ56) ذأةذف مس ذف  رت 
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ذف مس ذ%(21.87)(ذانمفذف نرا ذإلذا غتذنرا هر ذ50-46(ذوذ)45-41ف  رت  ذ)  ذ   هر 
ذ) ذ55-51ف  رت   ذانرا  ذف  رت  ذذ%(20.05)%( ذف مس  ذلن ت ذواس ذف ستفر   ذ  ن  رة

ذ36-40) ذنرا ه ذر  ذ  ى ذج هتذف%(10.94)( ذا ر  ذ)  ذف  رت   ذنرا ذ35-30 مس  ذاأال )
ذ ؤكتذاأةذف نرا ذفألةاتذرةذف مس تذف  رت  ذ ر لذألةذ ةوةذ لويذذ %(1.57)ا غتذ والف

ذ  ىذ ذاقست ه  ذف رالوث  ذف   ن  ذاأة ذ  ستفر  ذج س ذرؤكت ذوالف ذف ج ر   ذا  ذوف  جتا  ف خات 
 ن نتذف ك ا ذتذف ظففج ا ذ ةذاقتفتذفتر ا ن ذرةذجه  ذورةذجه ذأختىذر  ةفذوجه ذن

 رةذأاتفسذف   ن ذلولذف ج ر  ذونك ة  ه .
أر ذا ر ذ ت اةذا  رواعذف وظ م ذف ل   ذاقسذفنقررتذا ةذا  سفتذج ر   ذ رث تذا  ر سذتس فذ .4

ف ج ر   ذوف ر سذرر  سذتس فذف ج ر   ذرعذ سسذرةذ رسفهذف ة   تذور  ون ه  ذاضال ذ ةذ
ذفألار   ذتؤر ه ذ)  ذجر     ذا غتذنرا ه  ذ)16.67إل ذ اا ذنرا  ذ رثل ذوا  ذرةذ%64( ذاتسف  )

(ذار ذ  ر  ذار ذ100(ذة   ذوأةثتذرةذ)24ا  سفتذف ج ر   ذاا  تغ ذرةذأةذف ج ر  ذ ض  ذ)
ذإ ىذ  ن ذأةذ ذ  وس ذف ستفر  ذا ذ  ن  ذف ق  سفتذف ج ر    ذف   ذرث  ه  ذف رنخمض  ذف نرا  الا

ةذتؤر هذفألار  ذففج ا ذ  ىذاضال ذ ذ  س ذتغا ذا  ذف ر س ذ رسفهذف ة   تذور  ون ه 
ذف روف  سذ ذرة ذا  تغ  ذفتر ا ن  ذ ة ذا فج ا  ذ ق  ذ   ذف ا  ذفآلخت ذوأة ذفتر ا ن   فر ر ت 

ذفتر ا ن  ذ  ر    ذلسسا  ذف    ذ  ا لمذف  س س  ذ ر    ذكة ت ذةر  ذ  ذ ا  ذإ  س  فف ر ت
ر   ذارارذف خ لا ذف را ن ذف خ ن ذا  ة   تذ  سق  ذأر ذف ا لمذا  ونولذإ ىذف ق  سفتذف ج 

ذف ث ن ذرةذ ذف قر  ذأر  ذف ر اق . ذ روفاعذ ر ه  ذاس    ذف  ست ر وةروفاع ذاه  ذف رالوث ة ذفألاتفس
 %(ذرةذ  ن ذف ستفر .83.33ف ل ةذتذ كغ وةذرن نرذا  س  ذاقسذا غتذنرا ه ذ)

ذنرا ه ذ .5 ذا غت ذإل ذا قرذأر  ل  ذا  ذرة ذ   ضرة ذف   ر   ذفأل ق ر ذ رثل ذف    ذف نرر وج هت
%(ذوالفذ  ر كىذرعذر ذ83.33%( ذورةذا ذا قرذأر  لذرر  سذاة نتذنرا ه ذ)16.67)

و  ر كىذأ ض  ذرعذا ةلذذا ذأةذ  ن ذف ستفر ذا ذ  ن ذانس  ذ ااتفسذف رالوث ة.ذا  ذ لس س
ارةذا ذاستج ذفر  لذأالذررةذا ذاستج ذفر  لذرر  سذل ر   ذفأل ق رذف   ر  ذا ذف ج ر  ذ

 ذف  وف ةذا ذا ةلذفأل ق رذف   ر  ذواسذ  كةلذج نرذر ا ذ  ىذج ر  ذ سذرؤكتف ذا ذ سو  ذ
ذفر  لذ ذاستج  ذفأل ق رذف   ر  ذررةذا  ذارعذختوجذلر   ذف   ر   ذوأار ره  ف رونلذاة    ه 

اهلفذ  ن ذاقسفةذف ج ر  ذج هذره ذرةذر تا ه ذوال كذ جرذ  ىذف ج ر  ذأةذذ   ىذف  ق  س
ف ه ذضرةذ ر   تذف  تا  ذف   ر  ذ  لق قذف  وف ةذوف لم ظذ كجعذرن را ه  ذو رتعذرةذإجتفه

ذذذذذ  ىذا ةلذفأل ق رذف   ر  ذا ذف ج ر  .ذذ
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 الثانيالفصل 

 ة: تأطير نظرياالتصاالت اإلستراتيجي

Strategic Communication(s): Theoretical framing 

 تمهيد
ُتعدددالتصاتتددد التكددد تصرئيددد لحتصرئلإلنددديتر فإلددد نتص إنددد إإليرت و اندددتإ الت رإل ددد تت ددد ئلت إكدددلت

شو عتف ج ت متصركجتكع لرت ذتتُت ا كديتكي تصأل ئصالت تنكحتر متو رتعوإلئتع تكش عئهمرت ص  صرإفندإليرت ص 
فتكعإلإديتالعك دمت دنتك صادعد تعالا لتصجتك عإليتوإلإ مرت صركشد ئييت دنتإشد   لتجك عإلديرت  دال ت

ع ت ئإلقت حصريتصرغك ضت صرفت لتع ىتكع  ك لتوشأ تك   ع لتكعإلإيرت هنتصرق بتصرإد وضت
تت(.1رت2009)صرإ ئرتتو تف  تيإل إ لتصجتك عإليتر كإظك لت تكثلت ظإلفيتج هئإليتر  

ص ت رددىتكدد تتقددالمتإلشددإلئتصرو فدد تإل تعك إلدديتص تتدد التصرتددنتتك ئندد  تصركإظكدد لتكدد ت صنددتإ ال
صأل دددئصفتصركفت فددديتادددالتصندددتف ذلتع دددىتصهتكددد متصروددد فثإل تصأليددد الإلكإلإل ت صركك ئندددإل تيددد  تإل تهدددذ ت

كد تشدف تترت صركعئ دي صأل يد ئترصركع  كد ل تترصروإل إ لتإقلتعوئه إلتمتتالإلإ كإليتعك إليصرعك إليتتكثلت
تفققتصألهدالصفتصركإشد النت دنتت ع ىتصرإف تصرذيتإلتمتع ت ئإلقهتك عيت رىتإلفئى ك تكجت رىتآفئ
نت صفالنت فال  ت تجعلتكإصرتإظإلكنتت  هإلي تإلجحصءرئو تتنتفتكإلي ئ ئتهذ تصرعك إليترت تكثلتصركإظكي
 صإ الا  تكد تذردكتيد  تهإد كتويف ءنت   ع إليرتتإش ت  أوتو رقإل متر  تالئجيتك تصرتي كلتتنكحتتكت ك

حت توددئتتصآلئصءرت  ج دد لتصرإظددئرت صركددالصفلت ددنتالئصندديتصاتتدد التصرتإظإلكإلدديت تدد ا ت رددىصرعالإلددالتكدد ت
 ودددذركتندددإلئيحتهدددذصتصرفتدددلتع دددىتتدددأ إلئتصاتتددد التصاتتددد التصاندددتئصتإلجإليتتهددد كف ددد متجالإلدددالت

تص نتئصتإلجإليت  قتصركو ف تصآلتإلي:
 ءتع ىتصاتت التن  تصر إل ذصتصركوف ت صاتت الت صاتت التص نتئصتإلجإليتت:المبحث األول

تتتصاتت التصانتئصتإلجإليت كف  ك  . إلهكإلت  رت إشأنت
ت. هإل ي   إلنتعئضتهذصتصركوف تعإ تئتصاتت التص نتئصتإلجإليرت كئتيحصت  تت:المبحث الثاني
صرتدنتي إدلتت د إلإك  صاتتد التصاندتئصتإلجإليت تتهدذصتصركوفد ت ندتئصتإلجإل لتإلعدئضتالمبحث الثالث:

 :تإلإكددد  تالصف إلددديتت دددكإلتكشددد ئييتصركعئ ددديرت تيددد إل ت  دددقتإك دددإل تئلإلندددإل تهكددد
صأل يددد ئرت عوددد ئتصرفددددال التصرتإظإلكإلددديت تإلإكدددد  تف ئجإلددديتت ددددكإلتتكإلإلدددحتصرعالكدددديت

صندددددتق  بتصركعئ ددددديتصرف ئجإلددددديرت تيددددد إل تكعئ ددددديتصألعكددددد لت تصرتج ئإلددددديتر كإظكددددديرت
تصرف ئجإلي.

ت
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 المبحث األول
 االتصاالت اإلستراتيجيةو  االتصاالت

  وأهميتها االتصاالتأواًل. 
صرود فث  تت إلدهتيدئ ترإلت دك ت ج د لتإظدئتكتعدالالنت  ت صندعوفثإلد  تتصاتت التكجد ا تلتعال ت

و تدف  تإلإفن مترت  إلئتصركف هإلمت صرإظئإل لتصرتنتتن عالتع ىت  متإل  لتر دذ تصروإللديتصاجتك عإلديرت
ص  تصاتتد الت تت.(Ruao & Kunsch, 2014, 14)تردالعمتصركك ئند لتصركإظكإلدي ند للت إلال صلت

ند صءت ك كد تيد  تعكدلتصرفدئالتتررئن للتك تإليثدئتصرإشد   لتصروشدئإليتصرند لالنصتو اللتف  ت ئإلقيتر تو
تدثثئت تتر كع رجت د تصرئند للت نتصئن لت صندتالم  متإلك   تصريثإلئتك ت ات متترص تكالإلئتتإلمت  ت وإلوتي  

ت إلقدد لت.(Feinberg, 2011, 1)ك كدد  تتع ددىتإفدد  تهددذ تصرئندد للت ددنتصرإ  إلدديتع ددىتندد  ي مت
وأ تصاتت التهنتج هئت ت  تصرتإظإلمت نتج هئ ته تظ هئنتصتت لرتت(Karel Weick)تصرو ف 

صرفإلدد نتصروشددئإليرت اتنددإلك تصركإظكدد لرتوكدد تإلشددإلئت رددىتإل تصروفدد ت ددنتكجدد لتصاتتدد التإلجددبتإل ت
إلئيددحتع ددىتصرددال ئتصر صندد تصرددذيتتثالإلددهتصاتتدد الت ددنت إشدد ءتإظددمتكإظكإلدديتوإظدد متصجتكدد عنت صفددالت

(Ruao & Kunsch, 2014, 14).عئ ددلتصاتتدد التوأإ دد تإشدد  ت الصئيتجدد هئيتترددذركت
(Sewestianiuk, 2013, 13)إش   لتت دالفت ردىت إشد ءتتئتإلدبتإلإقدلتصركع  كد لتت.ت هنتإلإل   ت

 صركعئ دديتو تددف  تئيإلددحنتإلن نددإليت ددنتصرفإلدد نتصاجتك عإلدديت صر إليددلتصرتإظإلكددنرت  ددال تعدد تإشدد   لت
توددئحتو رتدد رنت تت.(Seyitoğlu, 2015, 17)ت دد تشدديلتصرعالادد لتوددإل تصركإظكدد لت صركجدد كإل تالصف 

تتوك تإلأتن:تصركإظكإليتإلهكإليتصاتت ال
تعودددئ ثق  ت ددد تتصركإظكددديت ندددتئصتإلجإليت دددنتصركف  ظددديتع دددىتندددكعييتإلهكإلددديتإلدددتتددد التصركإظكالر .1

ذرددكتفدد التك صج دديت إلشددكلتتر1كجك عدديت جددئصءصلتتعيدد تئندد ريتث وتدديتت تدد   ت رددىتصرجك دد ئ
ت.(Lestari  et al, 2017, 38)تحك لصركإظكيترأل

كدددد تفالر دددد ت  ددددمتصانددددتئصتإلجإل لتت   ددددكإصرتددددنتإلت نددددإل يتكددددالئصءتصركإظكدددد لصاتتدددد التتتعددددال ت .2
ودإل تت2صرتئصتدف إقد تترصركف  يتو   حت او ر  ت تإفإلذه توإج حتك تاودلتإلع د ءتصركإظكدي

الئصكتصركدددد ظفإل تر دددد  تصأل ر إلدددد لندددد ءت  ددددمتفدددد لتتعإددددهإلإددددت تتر الئصكتص الصئنترالنددددتئصتإلجإل لت ص 
تت.(Rosalin, 2011, 19)تصانتئصتإلجإليفشلت نتت وإلقتصرإلثاليت رىتتك وتئصتإلجإليص نت

تجكد عنتكد تكجك عد لتتو تدف  صركإظكد لت .3 كشددتئكرتتهدالف تترتفقإلدقصروشدئتإلعك د  تع دىتإفد  
إل تصرك كدديتصألن نددإليترالتتدد التهددنتصرتإندددإلقتتتثيدددالعدد ت ئإلددقتت دد إلئتإلإشدد يتكتفتتدديت

تت.(Ruao & Kunsch, 2014, 15)صرع مترقالئصلتصركإظكيت

                                                 
1

خاطب الجمهور سواء كانوا جمهور المنظمة بوصفهم أصحاب المصلحة أم لم يكونوا توسع االتصاالت االستراتيجية الرؤية بأن ت 

 أصحاب المصلحة في المنظمة، وقد يكون هذا أحد مميزات منهج االتصاالت االستراتيجية في إطار الرؤية الشاملة للمنظمة.
2

  : حالة التوافق والمواءمة الرتصافا 
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 نشأة االتصاالت االستراتيجيةثانيًا. 
عدد ت ددنتصرعتددئتصرئ كدد إنتيدد  تتص نددتئصتإلجإليصاتتدد التتصنددتفالصم توددأت(Taylor)تإلشددإلئ

 هدذ تصرالع إلديتترر دالع نت ردىتصرالإل إديتصركندإلفإليت "Propaganda"صنتفالصمتكتد  حتتصرالع إلديت ئإلق
ت.(Taylor, 1993, 111)تتت الرالإك ذجتتإفلتو تف  تإلهنت ئإلقيت اإ عت
ك تصرعالمت ه ترإل ترمتإل رالتتص نتئصتإلجإليكت  حتصاتت الت إ تت(Donfried)   ق  تردددت

جد هئتإظئإلديتإلكثدلتيت وهت  تصروالغيتت ذتإل ترصركت  حت رىت تئنتإلئن  تإلتلإلع الت ذتتر رإلالتصرإل م
إلتع كدلتودهتصركتفدال ت صرك  د عتصردذيتت: تصريالمتإلتي  تك تثالثديتإلجدحصءأعإالك تا لتوترصاتت ال
تت.(Lim, 2015, 8)تصرذيتإلعإ  ترهتهذصتصرك   عت()صركت قنت صرشف 
تدددددئصعتتإلثإددددد ءتص تشدددددالإلالت  ت عالكإلدددددت  تصرفدددددئبتصرع ركإلددددديتصرث إإلددددديتشددددد التصرعدددد رمتتإ  ندددددتصثإددددد ءت ددددن ت

 صنددددتفالكلتصر اإلدددد لتصركتفددددالنتصرفددددئبتترص إلددددالإل ر جإل لتوددددإل تصرندددد   لتصراليت ت ئإلدددديت صرالإلك ائص إلددددي
 صندتفالكلت ئإلقديتكد تإلندكىتتر ن للتص عالكإليتركندتكعإل مت دنتجكإلد تصردال لصرإفنإليتإل تص اإ عتو ر

تشدئإلئو رصرعال ت  تدفهتتت ئنتت الفت رىتتش إلهتصرتنت "Black Propaganda"و رالع إليتصرن الصء
 White"ءترالع إلديتصروإل دد صو نددتفالصمتكتد الئتحصلفديت  وئيديت إلي ذإلددبرتإلكد تتي دنتعك إلد لتتجنندإل

Propaganda" توأئتكع  ك تإليت ص فيتتع متصركنتك تصألجإونت صركف نت  نتالع إليتك تكت الت 
 تتقإع مترالعمتج  اله تر ف حت نتصرفئبت  دقتكودالإلتصرفإلدئتكق ودلتإلفي كيتصر اإل لتصركتفالنتتف  لت

ت.(Taylor, 1993, 226)صرشئ
شيلتوتذركتصرفئبتصرو ئالنت صرت تئتوإل تصاتف التصرن  إلتنت صر اإل لتصركتفالنتصإعي تإلثإ ء ت

 نتت صنتفالكتهتإلإل   تتصركذي ئتآإف  تت صنتكئلتصر اإل لتصركتفالنت نتإ ج  تر لتصرالع إليآفئتك تإلشي
فئبت إلتإ مت إل غ إنت  ت نتكف  ريترينبتكثإلالإل تر  تركف ئويتإلعالصل  ت نتهذ تصرال ل.ت اتعجبت

ت نتصاتت التإل تك تصرئي لحتصرئلإلني تاتإلتجحإل تصرف حتوعق لت ا  بتصركثإلالإل تهنتجحء  تفك ي
تصرعنيئإليتإلجإليص نتئصت تصنتفالمترر ق ى تصركش التتثم تك  ترإلغإلئ ت صرنتإلإ ل تصرفكنإلإ ل ت ن صرت ف ح

ت تصاتت ال ت  تص عالم ت صنتفالصم تصرنإل نيتص نتئصتإلجإليصرنإل نن تهنتتر ن ترذرك تكف  ري  إل ل
ت ي تإإلين   تصرئلإلنإل  توإل  ت  حتإلإإلصركإ ظئن تإلاللت رى تصرت ف ح تع ى تكإ ظئن تتف رلت رى تصرتن الي

 تإل و  صتتقإإل ت متصاإتف وإليتإلي  تع ىتصرنإل نإلإل ت تتف للتهذ تصركإ ظئنتإق يتإلتوف تتراليإلإإلي
ت.(Owen, 1995, 138)و اعتك التع ىتهذصتصر ن تصرجالإلالت

 االتصنتفالمتكف  متصاتت التص نتئصتإلجإليت دنتصألتدلت دنتصرإظئإلديتصرعنديئإليت صرعالاد لت
صاتتدد التص نددتئصتإلجإليت ددنتصرشددئقتتصرال رإلدديرت ذتيدد  تإل لتعكددلتإليدد الإلكنتصنددتفالمتصركف دد متوعإدد ص 

صأل ندد تاددالتإشددئت ددنتكج دديتصرشددث  تصرف ئجإلدديتإلثإدد ءتصرفددئبتصرع ركإلدديتصرث إإلدديرت ي إددلتصاتتدد الت
ص نددتئصتإلجإليتتعددالتإ عدد  تكدد تصإظكدديتصرإقددلتإلثإدد ءتصرفددئبرت وعددالتعقددالإل تصنددتفالمتصركف دد مت ددنتكق ردديت

فقإلدددقتصاندددتقئصئتصرإددد  يتإلثإددد ءتوكج ددديتوفددد  تصرندددالمتفددد ل:تال ئتصندددتئصتإلجإل لتصاتتددد الت دددنتت



 39 

صرفئبتصرو ئالنرت و رئغمتك تإل تر كف  متإلت لتتع الت رىتك تاولتصرقئ تصرعشئإل رت ا تإلإهتإلعال تكإلالصإ  ت
 ,Falkheimer and Heide, 2014)وفثإل  رت  ال تع تفالصثتهتو تفهتكإلالصإ  تر كك ئنيتصرك إإليت

128). 
صندديتصرإ شددليت ددنتع دد متصاتتدد الت ع ددمتتعددال تصاتتدد التص نددتئصتإلجإليتكدد تكجدد التصرالئت ت

ص الصئنرت ع  متصاجتك عرت االتظ ئلتوعضتصرإق ش لتصألي الإلكإلديتصرفالإلثديتفد لتهدذصتصرك  د عت دنت
 الرإلدددددلتت2007كإشددددد ئصلتكثدددددلتصركج ددددديتصرال رإلددددديترالتتددددد التص ندددددتئصتإلجإليتصرتدددددنتتدددددالئلتعددددد مت

Routledgeصرعالالتصرف  تإل تفتتفنتهذص (رت2015رالتت التص نتئصتإلجإليتصرذيتإشئتع مت)ت
كف ددددد متصاتتددددد التص ندددددتئصتإلجإليتوإق ددددديتتف عدددددلتودددددإل تص الصئنتص ندددددتئصتإلجإليت صاتتددددد الرت إلدددددئىت
صروددددد فث  تودددددأ تهدددددذصتصرتقددددد   تردددددمتإلأفدددددذتكج ردددددهتإندددددوإل  ت دددددنتصروفددددد  تصألي الإلكإلددددديرت وفددددد  تص الصئنت

 لتفد لتذردكت ا تص نتئصتإلجإليتتشإلئتو نتكئصئت رىتإلهكإليتصاتت الت ريإ  ترمتتودالإلتو  د تصرإظئإلد
 .(Thomas and Stephens, 2015, 3)فالإلث  ت

تإل كف ددد متإليدد الإلكنت ك إدددنتفدداللتصرعقدددالو تددفهتوددئحتكف ددد متصاتتدد التصاندددتئصتإلجإليت ذت
رت ذتصندددتفالمتصركتددد  حتصرإلددد متكددد تاودددلتصركدددالئصءتصرتإفإلدددذإلإل رت صرنإل ندددإلإل رت صرالو  ك ندددإلإل رتإل صألفإلدددئت

الإلدالتكد تصرجدإل،رت صرعتاد النصرعالاد لت صاتتد الرت تت كفتئ نتصاتت الرت صركنتش ئإل ت نتكجد ل
يكد تإلتدوفلتصاتتد التص ندتئصتإلجإليتكقدئئنتالصفدلتصرج كعد لرتكد تتصركجك ع لتصرك إإليتصألفدئىر

عددالالتكتحصإلددالتكدد تصألاندد مت ددنتجكإلدد تإلإفدد ءتصرعدد رمتيتقددالإلمتصرددال ئصلتصرتالئإلوإلدديت الئصندد لتصرويدد ر ئإل  ت
تئصتإلجإليرت ود رئغمتكد تصرت د ئت دنتج إدبتصركك ئنديت صرالئصن لتصرع إل ت نتتفت تصاتت التصان

 صرج إدددبتصأليددد الإلكنرت اتإل تهإددد كتصئتو يددد  تيوإلدددئص توفتددد  تكددد تتعإإلددديتصاتتددد التصاندددتئصتإلجإليت
 ,Falkheimer & Heide)و رفعلت ك تهنتع إله؟ت هذصترإل تغئإلو  تإظئص تر فالصثيتصرإنوإليتر كف  مت

تت.تت(56 ,2018
كت  حتصاتت التص نتئصتإلجإليتإلفكلتإ ع  تك تصركعإدىتإل تت(Lim, 2015, 1)ت إلش ئ 

تغإلددئت ص ددحرت إل تصركتدد  حتاددالتشدد عتصنددتفالصكهتوعددالتصرفدد اليتعشددئتكدد تإلإل دد ل تصرشدد كلتريإددُهتاحصلر
 ددنتكددالىت ددنتصر اإلدد لتصركتفددالنرت اددالتصنددتفالمتصركتدد  حت ددنتصرنددإ صلتصرق إل دديتصرتددنتت ت دد تت(2001)

كإظكددد لتصرفي كإلددديت تغإلدددئتصرئوفإلددديت ع دددىت  ددددقت صنددد تكددد تصرتدددإ ع لت صركف  دددلتصألي الإلكإلددديت صر
تفندددإلئصت  تصرف تددديرتككددد تإلالىت ردددىتتشددد  ت تشددد إل،ت دددنتصاتددد الف لتصركتفدددقتع إل ددد ترالتتددد الت
ص ندتئصتإلجإليرت ئغددمتإل تصركتدد  حتفئ إلدد  تإلقتددالتوددهتصرفدد صئت صركفدد  ئنت إليتشدديلتكدد تإلشددي لتتودد اللت

ندددتفالصمتكتددد  حتصاتتددد التصردددئإليرت اتإل تهدددذ تصركإظكددد لتتتدددئتع دددىتكف  ك ددد تصرفددد  ت دددنتص
ص نددددتئصتإلجإليرت هددددذصتإلعإددددنت ددددئ ئنتصر تدددد لت رددددىت جكدددد عت اودددد لتفدددد لتصركتدددد  حت ددددنتكجتكدددد ت

ت(7)صرك فقتتصرعالإلالتك تصألكث يتصرتنتتثيالتصتن عتصنتفالصكهرتهنت هإ ركتصاتت التص نتئصتإلجإلي.
(Hallahan et al., 2007, 7).ت
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إل ت ددددنتوعددددضتوفدددد ث متإلشددددإلئ  توددددأ توأإددددهتودددد رئغمتكدددد تإل تصرودددد فثتر هإدددد تإلشددددإلئتصرو فدددد 
صاتتدد التص نددتئصتإلجإليتهددنتكإلددالص توفثددنتفددالإل تإنددوإل  توددئحت ددنتصرعقددالتصرثدد إنتكدد تصرقددئ تصرفدد اليت

جدددذ ئتنددد وقيتر دددذصتصرإددد عتكددد ت جددد الت صرعشدددئإل رت اتإل تكددد تإلالفدددظت عودددئتإلالوإلددد لتصروفددد تصرع كدددنت
هدد تصرددذيتإُلعدداُلتفددالإلث  رتوددهتمت تددئصلتحكإإلدديتندد وقيرت إل تتو دد ئتصركف دد مت وددالإلتصاهتكدد  ددنتصاتتدد الت

انددإلك ت ددنتكجدد لتصروفدد تصرع كددنتصرددذيتعينددتهتكجك عدديتكدد تصركثشددئصلتكإ دد تصركثرفدد لت صريتددبرت
 صرتفتت لتصرتنتتكإف  تصرج كع لت نتهذصتصرتفت رت صركثتكئصلت صرإال صلت  ئ،تصرعكلتصرتنت

تع تصركإظك لتصرتدنتتمتعقاله ت نتت  إلحتهذصتصركت  حرت إلهالص هرت إلوع ال رت صنتئصتإلجإل تهرت  ال ت
توالإللتو اهتك متو ذصتصرإ عتك تصاتت ال.ت

 . مفهوم االتصاالت اإلستراتيجيةثالثاً 
تعال تصاتت التص نتئصتإلجإليتتئيإلويتك تكتد  فإل رتهكد تص ندتئصتإلجإليتصرتدنتتعدئفتوأإ د ت

ر ئصلدقتصر ت لت رىتإلهالصفتكعإلإيتكفالالنتكنوق  توأيثئتصر ئصلدقتندئعي ت   ع إلديتعودئتت ظإلدفتصت  
ت صر ندد للتصركث ددىرت إلكدد تتعددئفتصاتتدد التع ددىتإلإ دد تعك إلدديتإقددلتصرئندد ريتصرتددنتتفتدد يتصركع  كدد ل

ت.(Seyitoğlu, 2015, 18)ك تصركتالئت رىتصركنت متعوئتاإ نتكعإلإيتت صركعئ ي
تعددد مترإلتدددفتإلت(Çınarlı)تيدددالإل ت  تصاتتددد التص ندددتئصتإلجإليتكف ددد متإلندددتفالمتع دددىتإفددد  

صرجإلدددد ،رت تصرفي كدددد لرت تر دددد رت كدددد تصرككيدددد تإل تتددددتكي تصرددددال لرتفكدددداللتصاتتدددد التصركف دددد ت
صركجك عددددد لتصرتدددددغإلئنتكددددد ت الصئنتصاتتددددد التص ندددددتئصتإلجإليرتيكددددد تإلكيددددد تإل تتدددددالصئتصاتتددددد الت ت

ص نددددتئصتإلجإليتكدددد تاوددددلتكإظكدددد لتصألعكدددد لت تصركإظكدددد لتغإلددددئتصرفي كإلدددديرت هددددذصتإلعإددددنتصنددددتفالصمت
وفإلدددديتإل تألغددددئصضتإلفددددئىرت  اتتدددد التصاتتدددد التص نددددتئصتإلجإليتندددد صء تألغددددئصضتصألعكدددد لتصرئت

 دددنتصركقددد متصأل لت)تندددتفالمت دددنتوعدددضتصرالئصنددد لتغإلدددئتت3ص ندددتئصتإلجإليتتندددتفالمتر الئصنددد لتصرئندددكإلي
 ,Özkan)صرئنكإلي(رتصركشياللرتصرجك  ئتصركنت الفتصركعإنرت صألهالصفت صأل ي ئتصرق و يتر قإلد  ت

رتعئإلف لتصرف تيتو اتتد التصرعالإلالتك تصت تصركإظك لتصرو فث  وعضت االتإل ئالتت.(176 ,2015
ت.ت(7)وك تتعإإلهرت يك تك  حت نتصرجال لتتص نتئصتإلجإليتك  فإل ت ج  لتإظئهم

 (7الجدول )

  الباحثينالمنظمات وتعريفات االتصاالت االستراتيجية بحسب بعض 

 التعريف المصدر
(UNICEF, 2005, 6) صنتش ئإل  ت دك تعك إليتكنتإالنتع ىتصألالريتصرك ج يت رىتصرإت ل ت إلتع التو  ت

كجك عدددديتإل تكجك عدددد لتكشدددد ئييتكئتو دددديتصئتو  دددد  تج هئإلدددد  توعإ تددددئتوددددئصك ت
إلفئىت ك  عيتع ىتصرنإل قتصركف نت تف لتتعالالت ئصلقتصاتتد الترتففإلدحت

تصرن  كتصاإلج ونت صرتغإلئتصاجتك عنتصرق و إل تر قإل  .

                                                 
3

في دراسات االتصاالت االستراتيجية على المنظمات الحكومية والسيما المنظمات ذات الطابع يقصد بها التركيز  الدراسات الرسمية: 

 السياسي والعسكري، والحكومات المحلية.
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(Argenti et al., 2005, 83) صري إلدديتر كإظكدديترتعددححتك اع دد تتكدد تص نددتئصتإلجإليتصاتتدد التصرتددنتتتئصتددف
تص نتئصتإلجنت نتصروإللي.

(Hallahan et al., 2007, 3)تصانتفالصمتصركتعكالترالتت التك تاولتصركإظكيترتفققتئن رت  ت
(Ahern, 2008, 765)صتتدد الته ال دديتندد صء تكدد تاوددلتصألشددف  تإل تصركإظكدد لرت كتددككيت اإدد عتت

رك صادفرت تففإلدحتصرند  كتصرك  د برتصرجك هإلئتو الفتحإل النتصركعئ يرت تغإلإلئتص
تعد مترالندتج ويت ردىت  إلتمتتتكإلمتفكاللتصاتت التص نتئصتإلجإليتع ىتإفد  

تصفتإل ج لتصاتت التصركتت ئنترالىتجك  ئتيوإلئ.
(Tatham, 2008, 3)ن ندد يتكإتظكدديتكدد تصألإشدد يتصركإنددقيت صركنددتالصكيتصرتددنتتددتمتعوددئتصركنددت إل لتت

ئصتإلجإليرتصرتددددددنتتكيدددددد تكدددددد ت  ددددددمتصرجك دددددد ئتصرتشددددددغإل إليرت صرتيتإليإلدددددديرت صانددددددت
صركنددت الفرت تفددالالتاإدد صلتصاتتدد لتصرفع ردديرت ت دد ئت تعددححتصأل يدد ئت صآلئصءت

ت.عوئتت كتصرقإ صلترتشجإل ت صنتالصكيتإلإ صعتكعإلإيتك تصرن  ك
(Murphy, 2008, 3) هدددنت ئإلقددديتصرتدددأثإلئتع دددىتتتددد ئصلرت ك صادددفرت كعتقدددالصلتصرجك ددد ئتصردددئلإل ت

تركإظكإلي.رالعمتتفقإلقتصألهالصفتص
(Cecilia & Helen, 2009, 

1) 

تإقال تع تصروإكتصرال رن

صرنددد  كتودددإل تتتتدددكإلمتصرودددئصك تصرتدددنتت دددالفت ردددىتتعحإلدددحتصرتغإلإلدددئتصر ددد عنت دددن
نتإلتددف بتصركتدد فيتصرك كددإل ترإجدد حتص تددالف لرتكدد تيدد  تصاتتدد التإلالص

ت. تالحتصرنإل ن لت صروئصك رت رإل تكجئالت نإل يترإشئتصركع  ك ل
(Communication 

Leadership Institute, 

2012) 

اإدد عت إلندد  بتإظدد كنت ددنتصر اددلتصركإ نددبت  دد تتكثإلددلتصرفيددئنتو  دد حت الادديت ص 
ك ج دد  ت رددىتصرشددف تصركإ نددبترتعظددإلمتصركدد صئالتصركتدد ص ئنت تتك  دد تصركإظكدديت

ت نتك ا تصنتو انتإلفققتر  تصرإج ح.
(Seyitoğlu, 2015, 18) ع ددديترندددكعيتصركإظكددديرت ذتتددد  ئتإلالصنت ندددتئصتإلجإليتت دددالفت ردددىتوإددد ءتص الصئنتصرف 

صاتتددد التص ندددتئصتإلجإليتالرإلدددلترف ئ ددديت ئإلدددقتُتنددد مت دددنتت وإلدددقتنإل نددد لت
صركإظكيرتصألكئتصرذيتإلن عالت نتتفالإلدالتكد تتق ردهتصرئند ريتصرتدنتنتتشد ئكتكد ت
صرددددئإليتصرعدددد مت ت ددددئحتئثإلدددديت إل دددد تنددددكعيتصركإظكدددديتإليثددددئتصاتددددالصئص تعوددددئتكعئ دددديت

تمتوفكاللتصاتت التصرعش صلإلي.تصرفإلثإل لت صريإلفإل لتوالا تك تصرقإل 
(Falkheimer & Heide, 

2018, 57) 
تإلإش يتصتت الت صعإليتت الفتر  ت لت رىتصألهالصفتصركإظكإليتصرش ك ي.

تصرجال لتك ت عالصالتصرو ف تالمصدر:
 تعدددال تصاتتددد التصرتدددنتتقددد متو ددد تصرفي كددد لتعودددئت نددد للتص عدددالمت صر  ال ددديت ردددىتتفقإلدددقت

تإلال صلت ئييتصرع كدديتصتتدد الت نددتئصتإلجإليرتيكدد تتعددال تصر ندد ل تصاجتك عإلدديصرشددف  إليت صرتعدد   ت صركشدد
لتئندد للتعددال تصتتدد الت نددتئصتإلجإليت ددنتصرج كعدد لرت صركثنندد لرت صرتددف  يت صرعالادد لتصرع كدديرت ت

 كددد تصاندددتفالصك لتصألفدددئىترالتتددد التتإليتو عتو ئهددد تصتتددد الت ندددتئصتإلجإليرصرشفتدددإل لتصرنإل نددد
صرحود ل رت ص عددال تعدد تصركنددث رإليتصاجتك عإلدديتر كإظكدديرتتىرددىتشددي  تص ندتئصتإلجإليتهددنتصانددتج ويت 

ئنددددد لتصرئنددددد للت ردددددىتإلتدددددف بتصألنددددد م  ت  ت فدددددالىتصأل جدددددهتصرال تددددديترالهتكددددد متو اتتددددد التتر ص 
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رت ك ظفإل دد تو تددف متشددوهت4شبببم منةمببةص نددتئصتإلجإليتهددنتتجحلدديتصركإظكدديت رددىت الصئت دد تو تددف  ت
إل تصرك جهت رىتص الصئنتو تفهتصتت الت ندتئصتإلجإليرتصنتإل ءتصرك ظفت(Garner)كإظكيرت االتالئ ت

 إلأفدذ  ت ج ديتإظدئتكع ينديت إلدئ  تودأ تصركد ظفإل تكندت كإل تت (Heide & Simonsson)إلكد 
رالتتدددد التصركإظكإلدددديرتو ددددذصتإلكيدددد تإل تُتتددددإ تصاتتدددد التص نددددتئصتإلجإليتكدددد تاوددددلتإلفددددالتإل ددددئصفت

 .(Allison, 2017, 4)إفن  تتصركإظكيت ت جهت رىتصر ئفتصآلفئت نتصركإظكي

ت ص دحتتإلئىتصرو ف هإ ت ت وأ تكف د متصاتتد التص ندتئصتإلجإليت تعئإلف د تإلعيد تع دىتإفد  
وددأ تصاتتدد التصرتإظإلكإلدديترددمتترُعددال تت ددكتصرعك إلدديتصركئتو دديتوإقددلتصروإل إدد لت صركع  كدد لتكدد تُكئنددلت ت

تفكدلت دنت إل ت د ت ُكئنلت رإلهتعوئتاإ نتكعإلإيرت إك تهدنتعك إلديتتندتإالت ردىتصرُوعدالتص ندتئصتإلجنرت ذت
  دددك تإلهدددالص   تإقدددلتصركعددد إنت صأل يددد ئرت صرعكدددلتع دددىتتفقإلدددقتص اإددد عت صرتدددأثإلئتصرف عدددلترجك ددد ئت

حو لإ  ت ق رتكنتإالنت رىتفكاللتصاتت التصركف  يتكوتعالن تعد تصرعشد صلإليت دنترصركإظكيت رإل ت
إلليتعك   رت االتتئيحلت عالصاله تكنت اِل ري تهال  رتئلإلن  ت كئيحإل  ته توإ ءتنكعيت ت ئنتصركإظكيت نتو

تئلإل ت نتكإظك لتصرق  عتصرع مت)صرفي كن(.تتت تالئصنيتهذصتصرإ عتك تصاتت التع ىتإف  
 أهمية االتصاالت اإلستراتيجيةرابعًا. 

 تتي  تصرعإ تئتصاجتك عإليت صركإظك لتإليثئتتالوئص ت  عإل  ت دنتصتتد ات متإلصحالصاللتإلهكإليت
ألهكإليتك تتحصإلدالتصاتتد التصركإظكإلديتص ندتئصتإلجإليت دنت االتحصاللتهذ تصتررتي  تإلت صت متكنك عي

 دنتإلإكد  تصاتتد الت دنتتكدال رتغإلئصلتصر صندعيتصأل دت.(Sewestianiuk, 2013, 13)تع رمتصرإلد م
صركجتكعدد لتصرفالإلثدديتاددالتتددإعلتتفدد التهإلي إلدديتجالإلددالنت ددنتصركفددإل تصرعدد متإلهك دد تظ دد ئتصر ندد ل ت

ذ تتتد التإ عتك تصات و رت رنتوئحرتصرع مإللتصرئإليتلتو نتكئصئتإلن رإلبتتشيصاجتك عإليتصرتنتتعال ت
 ,Engelstad)تصرإلد مت نتصرعد رمت صنع  تتص تش اللتإك تت ذترهنتصاتت التص نتئصتإلجإليتيوإلئنرتإلهكإلي

ت.(139 ,2017
تندتف ذتص تصاتت التص نتئصتإلجإليتإلجبتص تت(Hallahan  et al., 2007, 27)ت إلش ئ

تعي تالئصنيتصاتت التص نتئصتإلجإليتك تكإظ ئتت ذتت الرتصهتك متصرو فثإل ت نتكج لتصاتع ى
كإلدددي.ت ت دددالفتوفددد  تصاتتددد التإلإظتع دددمتصاجتكددد عتصرتغإلدددئصلتصرفقإلقإلددديت دددنتصركجتكددد ت تكو اللدددهتصر

صركإظكد لتصركعد إنت تتو الر د تكد تصآلفدئإل ت كدإ متت إل د تتتدإ تإليتصرتدنيإلفصر رىتالئصنيتتصانتئصتإلجإلي
تر ود انتإلتدف بتصركتد فيتو ج الهد ت صركندث رإل ت ككث دنتصألعدالمتصرحو ل ت صرك ظفإل ت صركنتثكئإل 

صركإظكدديتإفندد  تإلكددد متت إل دد تت ددئحتصرتددنتيإلفإلدديصر ددنتتصانددتئصتإلجإلييكدد تتوفدد تالئصندد لتصاتتدد الت

                                                 
4

تنظر االتصاالت االستراتيجية إلى إدارة المنظمة بأنهم شبه منظمة، فإدارة المنظمة لها أهدافها الخاصة التي تسعى إلى  شبه منظمة: 

تمد أنشطة وإجراءات في ممارستها ألعمالها وفق أسلوبها الخاص، وينتج عن تلك األنشطة مخرجات تمثل نتائج أعمالها. تحقيقها، وتع

بالمقابل فإن الموظفين لديهم أيضاً أهدافهم الخاصة التي يسعون إلى تحقيقها عبر أنشطة وممارسات يعتمدونها ينتج عنها مجموعة 

ظمة تمثل كياناً مستقالً، يقابلها كيان آخر هم الموظفين، وهذان الكيانان يمثل كل منهما شبه منظمة مخرجات، وبالتالي فإن إدارة المن

 يجمعهما الكيان األكبر هو المنظمة التي يعملون بها، التي هي أيضاً لها أهداف وأنشطة ومخرجات.
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إل توعود ئنتإلفدئىتترعإتئتصجتك عنتإلتإ تصرثق  يتصرع كيت إلإ ا،تصركن للتصرع كديتو تف  صركجتك ت
صرإشددد   لتصركقتددد النتتعودددئىتيإلفإلددديتتدددئ إل تصركإظكددديترإفنددد  تتئيدددحتصاتتددد التص ندددتئصتإلجإليتع ددد

ترق الت  ت ك ظفإل  ت كك ئننتصاتت الت إل  .
ع دددددىت  دددددقتئإليتتصرإلددددد مرقدددددالتصيتندددددولتصاتتددددد التص ندددددتئصتإلجإليتإلهكإلت ددددد تأل تصركجتكددددد ت ت

Anthony Jiddens كتحصإلدالتو ركندتقولت اتإلكيد تند ىتصرت صتدلتته تكجتك تكإشغلتع دىتإفد  ت"ت
 تصركجتكد تكإشدغلتإل إشدغ لتصركجتكد تع دىتإفد تكتحصإلدالتو ركندتقولتتعإدنت ت"رلت تفإل هف لتصركنتقو

تودالإلتصرفدالإل تعد  دنتصآل إديتصألفإلدئنت تترصرذيتإلئص قتكف  متصركفد  ئتصركنت الفتو ركنتقولت و ألك  
 رددإل تصركقتدد التكإ دد تتالعولمببة:ت هددنتتر ت رددالتصركفدد  ئتنكنددتقو رصتص الئصكعك إلدد لتتشدديلتتثددال 

 إلعإدنتتوالتحبول الرممبيترولته تصرتغإلئت نتكإلحص تصرق ىتك تصرغئبت ردىتوقإلديتصرعد رمترتي كلتصرع رم
صردذيتتوالتجردتر ع النتئنمتصرفال التوإل تصرق  ع لتصرع كيت صرف تيت صاتت التصرنإل نإليت صرتج ئإلدي

حتإلدئيصرتت اتإل إهتإلفدال ت دنتصريثإلدئتكد تكجد التفإل تإد تإلئغمتيرت صر  و تصرك التإلعإنتصاوتع التع 
صرددذيتهدد تكدد تصرإ فإلدديتتركدد لت يددئيتئإل ع ددىتصرتجددئالتكدد تصر دد و تصركدد اليتر ثددئ نترتتفدد لت رددىتتهإدد 

ت.ت(Verčič, 2016, 29)تتت الصاتإ ع  تك تصرج هئإلي
عك إلدديتصتتدد الت  ع دديتتشددكلتكشدد ئييتتص نددتئصتإلجإلي تصاتتدد الت ددإت(Jones)تدددد   قدد  تر

 إلهدالص   ت تتئيدحتع دىتتكإظكديتفقتكد تئثإلديتصرك تصرئإليتصرع متو ئإلقيتكإ نويتتتئن ريتكفالالنتكنوق  ت
كدد تصرإ فإلدديتصألن نددإليتهددنتتص نددتئصتإلجإلي اتتدد الت ترإلج وإلددي صألثددئت تشدديلتصرددئإليتصرعدد متو ئإلقدديت

صاتتدد التإل تت(Tatham).ترددذصتإلدئىتصرددئإليتصرعد مت دنصرتدأثإلئتتعد ت ئإلددقتكإظكدديت د إلئترندكعيتصر
كتك تصرئإليتصرعد مت تشدف تكندت إل لتص الئصكتتش ئتتتقإل ت  ع إليتصرئن ريتصرتنتن فتتص نتئصتإلجإلي

دددكقدددالصئتصر دددئئتعإدددالك تإليددد  تهإددد كتصفدددتالفتادددالتإلُتت تقدددإلم ت صألثدددئتتفقإلدددقف دددمتإل تعدددالمتتصرنددد ءتت  ت ِتير
 اتتالعتكج لتر ئإليتصرع مترإلأفدذتصإ ود عتفد   تتلتهذ تصافتال  لت  ئص ت وعالتصرتقإلإلمتتعال تترصركئغ ب

ص الئصكتت تيدئصئظكيتاالتتنوبت الئصكتف   تتج ه د ت تصركع  ك لتصرف  ليتإل تصركفق النتف لتصركإأل
عك إلديت  إل ديتتتتفإلحتصآلئصءتصرف  لي وك جبتي  تصرحك .تتعوئصرف   تإلتف لت رىتآئصءتف  ليت

ال ئتآرإلديتندإل ئنتك كديتتكإد تصركإظكديتتص ندتئصتإلجإليصاتت التت وعو ئنتإلفئىتتثاليترصألكالت كي في
تص ندتئصتإلجإليصاتتد التتيد  تو رتد رنت تترصألف د ءتصر ا عت نتت دك تإلإت نتو  تصرك  فت رىتإلك ت

ت.(Seyitoğlu, 2015, 19)تتإ تص الئصكعك إليتإج حت ع كلتك مت نت
صاتتدددد التص نددددتئصتإلجإليتع ددددىتت ددددكإل تصركع  كدددد لرت ص اإدددد عرت صعتكدددد الترددددذركتتإ دددد يت

تإشدإل ت ئتديتك كديترتو تدف    ال تع تصاتتد لتو رعالاد لرت ذتإلإظدئت رإل د تترصألن  بتصرف  ون
صاتتددد التصركإظكإلددديتكددد تفإلددد تتقدددالإلمتصركإظكددديترإفنددد  ت صرتف عدددلتكددد تإلتدددف بتصركتددد رحتالئصنددديت

(Overton-de Klerk & Oelofse, 2010, 391).دد رت تت حإلدد النتصاهتكدد متت(Giddens)تئرتنر
 تص ت تتر"إتإلجديتر فالصثديت دنتظدئ فتعدالمتصرتأيدالت صرفإلد ئصلتصركتعدالالن"تي إ د و اتت التص نتئصتإلجإليت
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ص نددتئصتإلجإليتتقدديت صركفدد  ئتر دد تت وإلقدد لتكعإلإددي.ت تك شدإل  تكدد تهددذصتصرتفيإلددئتتعددال تصاتتدد ال يدئنتصرث
جك د ئتكفت دفتصرفلد لرتتإلكد مصركإظكد لت صأل دئصالترتفقإلدقتإل ت دئضتشدئعإلت  تتإظ متفوإلئتتندتفالكهُت

تتد الترإلتصرت د ئتصركع تدئتصرندئإل ت(Mahoney)إلفندئت تإل تإلتف بتصركت رح.تترثنن لصرك ت
ألحكدد لتصااتتدد الإليترتتإلجددي تإتصرددذيتت صج ددهتصركإظكدد لتحإلدد النتعددالمتصرتأيددالرإتإلجدديتتي إ دد تص نددتئصتإلجإلي

ت.(Falkheimer & Heide, 2014, 128)صرع ركإليت
تع ددىتإفدد  ت تص الصئنتص نددتئصتإلجإليتكنددتفالكيتصرإلدد متإلت(Vasile, 2014, 664)ت إلشدد ئل

تصألعكددد لت رإلندددلتإتإلجدددي تهدددنتإتإلجددديتر تجئوددديت دددنتصرتدددنت صنددد رتتئص ق ددد تصاتتددد التص ندددتئصتإلجإليت
تفندإلإ لتتإقدلتت د عإ إتجدلتت دنتإلعك ر د رتت  ئلتإتإلجيتت ن تصركإظكد ل تتري الإلكإليصألالئصن لتر 

ت.إليثئت  ع إليتف ريت رىتصركإظكي
تتصاالت اإلستراتيجيةاال . خصائص خامساً 

هإليددلتكتعددالالتصألوعدد الت فتدد ل تككإلددحنرت إلددتمترالتتدد التص نددتئصتإلجإليتإل تت(Onat)تئإلى
ت:ت(Özkan, 2015, 176)تصرفت ل تع ىتصرإف تصآلتنتإإلفتهذ تت
ت.صرف حتو ألشف  تصركنتق إل تع ت ئإلقتعك إليتصاتت لوقتالتهالفتكفالالت .1
كدد تصرقدد لمتوإئندد لتصرئندد ريرت  ددال تعدد تصرئندد ريرت كنتيشددفتإلال صلتصاتتدد لتكف  دديتكنددوق  ت .2

تصرئن ري.
تر  ت لت رىتصألهالصف.ت الئصنت  تصرف  تصروالإل يتتأشإلئ .3
ركددد تهددد تكفدددالالت دددنتت  قددد  تصألنددد رإلبرت صرالئصنددد لترتفقإلدددقتإتددد ل تإ جفددديت تإليددد لرتصرتيتتت ظإلدددف .4

ت.تصركإظكإليتص نتئصتإلجإلي
رتيكدد تإلإوغددنترددتفيمت ددنت  ددمتصرئندد ريت فددلتشددفئت  صرئندد ريتر غددئضتصركفددالال.تإلجددبتهإدد تصت عددالصال .5

تصتف ذتي  يتصرتالصوإلئتصرالحكيتو الفتإلاتإلف متصرجك  ئتصركنت الفتن ىتصرئن للتصركفالالن.
تتفإلح.تصالتصركئنلترإقلصنتعال .6 تصرئن ريتع ىتإف  
ت.رالتت لتصنتفالصمتصرتق إيتصأليثئتت  ئص ت .7
ت صرك ظفدد تتنددت الفتصاتتدد التص نددتئصتإلجإليتصرك  دد ع لتصرف نددكيت صركتددإلئإليتصرتددنتإلتفددذه ت .8

إليدد  تتإلجددبتإل  تكتفدد ع إل تكدد تهددذ تصرئندد للصرصأل ددئصالتتإل تصأل ددئصالتصركنددت ال   تاتشددع ئإل  رت إلكدد 
ترئغو لتصرف تيتو م.هإ كتتت ئتع تص

 .ت غإلئتصركقت التو تصركإظكيتإلتمتصتف ذتصرتالصوإلئتصرالحكيتركإ تصنتفالصمتصرئن للتك تاولتجك  ئ .9
كفي كدديتوق صعددالت كعدد إلإلئت هإل يدددلتتإلإ دد تصاتتدد التصاندددتئصتإلجإليتيكدد تإل تكدد تفتدد ل 

ت دنتت دف هدنتتفتك رإلديت ي دفتصجتك عإلدير تي فيتتج  حتهذ تصركو الئتكفت فيتوإل تي دفتإل تتركعئ إلي
ريدد تصافددتالفتإليدد  توددإل تصركإظكدد لت ددنتصرتف تددإللت رددإل ت ددنتترإلفددئىت رددىكإظكدديتتكدد ت وإلق دد ت
ت ا تإل تركإ ندو لتكفت فدديترعك  دد تص عالكدنت)صفددتالفت ددنتصرتف تددإلل(تتفتدد ئت ركإظكدد ل صركفد هإلمرت
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 ,Fredriksson & Pallas, 2011)جكإل تصركإظك لتتق متوعكلت عالكنت)تش وهت دنتصركفد هإلم(ت

عد ت إل د تتتفت دففتد ل تالتت التصاندتئصتإلجإليترإل تت(Seyitoğlu, 2015, 20)ت إلش ئت.(4
ت(.8صرجال لت)تإلعئ   ترصاتت التصرتق إلالإلي

 (8جدول )ال

 االختالف بين نماذج االتصاالت التقليدية واالستراتيجية

 نموذج االتصاالت االستراتيجيةأ نموذج االتصاالت التقليديةأ
نموذج وباهتمامات وآراء هناك عدة مستلمين في اال نموذجالهناك مستلم واحد في ا

لذا فان بيئة االتصاالت لها هيكل بعدد  ،مختلفة
 األطراف

تتكون بيئة االتصاالت من مصدر فاعل ومستلم 
منفعل )مستجيب( وقناة رسالة مغلقة أمام األثر 

 الخارجي

البيئة الخارجية عامل ثالث بعد المصدر والمستلم  دتع
ئة الخارجية تؤثر على المستلمين في البيئة وعلى فالبي

المصدر يؤثر على البيئة الخارجية من خالل ف ،القناة
 منظمةسمعة ال

 العملية موجهة للمستلم العملية موجهة إلى الرسالة

 المستلم هناك اعتماد متبادل بين المصدر و المصدر مستقل عن المستلم

رسالة تأتي تستند على فرضية )يقبل المستلم كل 
ط وليس للمستلم ومن المصدر على نحو غير مشر

 اثر على المصدر(

يمكن ان يقبل المستلم أو يرفض الرسالة القادمة من 
المصدر بدرجات مختلفة ويؤثر المستلم على المصدر 

 من خالل عملية التغذية الراجعة

عملية االتصاالت ال تبدأ إال عندما تتوفر رسالة 
أخرى هناك عملية اتصاالت  لنقلها، أي بعبارة

 منقطعة

 عملية االتصاالت غير منقطعة

تتجاهل الخصائص المشروطة السابقة والتحيز 
 المسبق للمستلم

الخصائص السابقة المشروطة والتحيز المسبق للمستلم 
مأخوذة في الحسبان لذا يعتبر التحليل الصحيح إلدراك 

 وآراء المستلم أمر مهم 

Source: Seyitoğlu, F., (2015), The Role of Strategic Communication in Hospitality 

Industry “The Case of Antalya”, Journal of Social Science Studies, Vol (2), 

No (2), P 20. 
ت

(تإل تإلإك ذج دد ت8 هإدد تإلددئىتصرو فدد توددأ تصاتتدد التصرتق إلالإلدديت يكدد تك  ددحت ددنتصرجددال لت)
  ددنتكفددالالنت كفددال النتصرتددأثإلئرتوكدد تإلتئتددبتع إلددهتإل تصرتددأثإلئتنددإلي  تإلت ددك تكنددت مت صفددالت و رتدد رنت

كإفتددئص تركئنددلتصرئندد ريتال  تصرفتدد لتع ددىتصانددتج ويتصرك   ودديتإتإلجدديتإل تاإدد صلتصاتتدد لتهددنت
و تج  ت صفالت ق رت هذصتإ ت تع تإل تعك إليتصاتت لتا لكيتع ىتصرتئيإلحتع ىتصرئن ريتصركئن يت إل ت

 صركئنددلت رإلدده(ت ئ دد  تاددالتإلي إدد  تع ددىت ئ ددنتإقددإلض.ت رُكئِنددلتت ئ ددنتعك إلدديتصاتتدد لت)صركئنددل
صرِئندد ريتإلددئىتإل تُكنددت متصرئندد ريتع إلددهتإل تإلف ك دد ت إلفنددئه تيكدد تإُلئإلددالتهدد رتإلكدد تُكنددت متصرئندد ريت  دد ت
إلعددئفتكنددوق  توددأ تردد تإليدد  ترددهتصرقُددالئنتع ددىتصرتددأثإلئت ددنتكفتدد ىت  وإلعدديتصرئندد ريرت و ددذصت ددإ تهددذصت

هلتفت ل تكشئ  يتكنوق  ت نتعك إليتصاتت لتصرك   وي.ت نتفإل تصركإ  ت نتصاتت التإلتج 
إلق ودددلتهدددذصتصركدددإ  تصرتق إلددداليت دددنتصاتتددد لتكدددإ  تصاتتددد التص ندددتئصتإلجإليتصرقددد لمتع دددىتصأل دددئصفت
صركتعدددالالنت دددنتعك إلددديتصاتتددد لت هدددذصتإلعإدددنتإل تعك إلددديتصاتتددد لتهدددنتعك إلددديتكإفتفددديتغإلدددئتكغ قددديرت

 إلددديتصاتتددد لتع دددىتكندددت كإل تصرئنددد ريرت إلتئتدددبتع دددىتهدددذصتكعتئ ددديتوتدددأثإلئتصروإللددديتصرف ئجإلددديت دددنتعك
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صاعتئصفتف ريتك تصرتو اللت صرتف علتوإل تُكئنلتصرئن ريرت صرُكئنرلت رإلهرت هإ تإلظ دئتئالت عدلتُكندت مت
صرئن ريتوئ  هتإل تاو رهتصرئند ريتعودئتصرتغذإلديتصرئصجعديرت هإد تتندتكئتعك إلديتصاتتد لتال  تصإق د عت

و ئتشدئ  ت  د صو تصرئند ريتصرك   وديتكندتإالإل ت دنتذردكت ردىتتف إلدلت ت ا ت رىتصألفذتوعإل تصاعت
ت   متتفإلحتآلئصءتكنت كنتصرئن ري.

عدد تصاتتد التصركتي ك دديتتهدنتصفتال  د صاتتد التص نددتئصتإلجإليتكد تفتدد ل تإل تتيكد 
 رتئيإلحتع ددددىتصرت وإلددددقتوددددي إ دددد تتئيددددحتع ددددىتيإلفإلدددديتت صتددددلتصركإظكدددديتعوددددئتكندددد عإل  تصركإظكإلدددديت

 دددنتعدددئضتتي  ع دددتيصجتك عإلدددتيإلإ إدددي  ت تدددف يإلدددفتتعكدددلتصركإظكددديتوترتتددد الصاندددتئصتإلجنترال
يكد تإلودئحتصافدتالفتودإل تصاتتد التص ندتئصتإلجإليتت.(Hallahan et al., 2007, 10)تئند رت  

 صاتتددد التصركتي ك ددديتإل تصرشددد ك يت قددد ت دددنتصرجدددحءتصردددذيتإلئيدددحتع إلدددهتيدددلتكف ددد مرت  اتتددد الت
 جدددئصءصلتصرككيإدديت)وكددد تإل  دددقتع إلدددهتصاتتددد التصرالصف إلددديتصركتي ك دديتتئيدددحتع دددىتت دددكإل تجكإلددد تص

جإلددي(ترتفقإلددقتإلهددالصفتصركإظكدديرتإلكدد تصاتتدد التصانددتئصتإلجإليت  ددنتكفددالالنتكدد ت ج دديتإظددئت ئت صرف
صألهالصفتصرك   بتتفقإلق  ت صرقدئصئصلتصرتدنتإلجدبتصتف ذهد ترتفقإلدقتهدذ تصرغ إلديتودالا تكد ت ج ديتإظدئت

إ تصرقددئصئصلتصركتفددذنتنتت ددك ت جددئصءصلتشدد ك يت كتي ك دديتص جددئصءصلتصر صجددبتصتف ذهدد رت و رتدد رنت دد
ترالتتدددد الرت إلكثددددلتهددددذصتصرددددئصو تصرددددذيتإلددددئو تصاتتدددد التصانددددتئصتإلجإليتو اتتدددد التصركتي ك ددددي

(Carrillo, 2014, 82).ادددالمت تت(Lim, 2015, 3)تتكإلدددحتو ددد تصاتتددد التتفتددد ل ت
ت:هنصانتئصتإلجإليرت

ع ددىتصركجك عدديتتعئإلددفترالتتدد التصانددتئصتإلجإلي ددنتتعئإلف دد تتصركإظكدد لتغإلددئتصرئوفإلدديتتئيددحت .1
 ع ددىتصرعالادد لتترشفتددنصرئوحتصرددجتكدد عنت ردإل تع ددىتصاإلددئتإلتغصر ددئصالرت ع ددىتصأل ردإل تع ددىت

ت رإل تع ىتصألهالصف.
ت(s)فتصركتدد  حتو جدد التئِتعردد  تكإظكدد لتصرتددإ عإليت كإظكدد لتصرعالادد لتصرع كدديتتف ددلتص تتُت .2

(communicationsرت تنتفالمتصركإظك لتصرع كيت)إل تغإلئتصرئوفإليتصركت  حتوال  ت  د  يت
(s)ت (communication)يكإظكيتصلتت(UNICEF).ت

صندددتفالصمتهدددذصتتع دددىالفتودددإل ت حصئنتصردددال  عت  حصئنتصرف ئجإلددديت دددنتصر اإلددد لتصركتفدددالنتتفدددصهإددد كت .3
  حصئنتصرف ئجإليتتف لتصنتفالصمتكت  حتصرالو  ك نإليتصرع كديتودالا تكد تصاتتد التترصركت  ح

رتإلك ت حصئنت ري تكفت فإل تو ر فظتإفنهتصركعإىت تإلفكال  صضتإلإ ك تكت  فصانتئصتإلجإليتو  تئت
ك تصرج إبتصرعنيئيتوأإ  تعك إل لت ج  التكئيحنتكد تاودلتفي كديتصر اإلد لتتهصرال  عت  نتتعئ 

شددئصكتصركندتك ت)صركت قددن(تصرددئلإل صركتفدالنتع ددىت  ددمت  ددنتتدإ تإل تتعحإلددحتإل تصركف  ظدديتع ددىتت ص 
صندتفالصمتتعودئفي كديتصر اإلد لتصركتفدالنت نإل ند ت  ت إلهدالص   تتصرظئ فتصركنتفويترتقالمتكت في

 وئصك ت ف  ت ك ص إل ت ئن للت كإتج لتكإنقيتكتحصكإي.

ت
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 المبحث الثاني
  ها، وهياكلهاومرتكزات، ها: عناصر االتصاالت اإلستراتيجية

تصاتت ال تص الصئنتتتنتإال  تإلالوإل ل ت ن تصركع تئن تصركف هإلم تإلفال تو تف   صانتئصتإلجإلي
تتيك تإلأتن:ت تئصتإلجإليت رىتكجك عيتك تصرعإ تئت صركئتيحصلتصرتنتإلكي تت  إلف  رتص نت
  اإلستراتيجيةاالتصاالت  عناصر. أوالً 

ت.(Farwell, 2012, 2) صرعنديئيتتصرنإل ندنصاتت التص نتئصتإلجإليت نتصركج لتتإشأل
ت وإلق ددت توددالإل ذت.ت(Sabine, 2013, 14)تفتتدد لتعالإلددالنتكفت فدديتتكج ر دد ترتشددكلتصتندد  اددالت

صرعالادددد لتصرع كدددديرتتكإ دددد رتكتعددددالالنتتفتتدددد لرر تأيإلددددالتع ددددىتصاتتدددد التصركنددددتإالنت رددددىتصر ددددالفت
 & Holtzhausen)رت صاتتددد التصرك رإلددديتإليصرتنددد إلق صاتتددد الت صاتتددد التصرتدددفإليرت

Zerfass, 2015, 3).إلشد ئتت (Overton-de Klerk & Oelofse, 2010, 391)وأإ د تت
 صاتتدد التصرتندد إلقإليرت صرعالادد لتصرع كدديرت صاتتدد التصرنإل نددإليتتصاتتدد التص الصئإلدديرتتت ددك 

ت.جكإلعد  تإلتدف بتصركتد رحتتكد  تترجكإل تصركنت إل لتصرتإظإلكإليت نصرتع   ت صركش ئييتت رىت لت تر 
 ئ عد  تكج لتوفثدنت كك ئنديتإ شدليتتدالك تت  أإو (Falkheimer & Heide, 2018, i) إل إلفت

هدذصت إلندتإالت صاتت التصرتن إلقإليت دك ت  د ئتشد كلرتتع كيري رعالا لتصرترصركإظكإليك تصركعئ يت
ت كإظك ل.تترتإل  لإلالصءترتفقإلقتصركج لتع ىتصر عنتو ألهكإليتصألن نإليترالتت الت

صاتتددد التصاندددتئصتإلجإليتترصركإظكإلددديتصركتفتتددد  ت دددنتصاتتددد الصروددد فث  ت تتصندددتفالم ت
 التالادد لتصرع كدديرت صتتددكئتو دديتو اتتدد التكثددلتصرعتعالإلددالنتتفتتدد لتتغ ددنكظ دديتتو تددف  

ت ترددمتإلوفثدد صصرودد فثإلت اتإل ترجالإلددالو ر تصركتدد  حترددإل تإلرت ودد رئغمتكدد تصرعالكدديتصرتج ئإلدديرت ص عددال 
 .(Roberts, No Date, 2)ت كتيدد كال تت  تكتك ندديتإلإكدد ذج تفتددىت اددلتائإلددبتو تددفهتتصركتدد  ح

الصئإلدديرتصاتتدد التص ترهددنتو جدد التنددتيتتفتتدد ل (Hallahan et al., 2007, 7) وأشاا  
 صاتت التصرتند إلقإليرت صرعالاد لتصرع كديرت صاتتد التصرتقإإلديرت صاتتد التصرنإل ندإليرت فكداللت

 إلدئىتت. فد تصاتتد التص ندتئصتإلجإليت ت ئإلق د صرتن إلقتصاجتكد عنت تصركع  كد تنرتصرتدنتإلدتمتعد
تتت.التت التصانتئصتإلجإليرت يك تإلأتنرصرو ف تإل تهذ تصرتفتت لتهنتعإ تئت

  ت اإلداريةاالتصاال .1
 رت صركدددالئصءت دددنتجكإلددد تإلإفددد ءتصركإظكددديرت ذتإليددد  تصرغدددئضتكإ ددد تصأل دددئصالتص الصئإلدددإلتتت دددك 

تن إللتصرعك إل لتصرتإظإلكإليتر كإظكديرت يدذركتتعحإلدحتصرف دمتوشدأ تئثإلديتصركإظكديت ك كت د ت إلهدالص   رت
عإل رتتعددد كاللتصروددد ل ت رتددد  إلئتصركع  كددد لتصرالحكددديت دددنتصرعك إلددد لتصرإل كإلددديتصرتدددنتتت دددك تصرحوددد ل رت

  .(Hallahan, et al, 2007, 5)ت تالئإلبتصرحو ل ت تصرع ك إل 
رت صألغددئصضرت صإجدد حتصر ظدد لفتصألهددالصفصاتتدد التص الصئإلدديترتفقإلددقتتوإدد ءتإل ت ا كددي إلددتمت

صركئتو ددديتو دددذصتصرإددد عتكددد تصاتتددد لت ذردددكتصعتكددد الص تع دددىتصر إليدددلتصرتإظإلكدددنتر كإظكددديرت  دددال تعددد ت
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تتودد تكعدد إلإلئتتصرتددنتلتص الصئإلدديت ددنتإليتكدد تإلإدد صعتصركإظكدد لنددإل ا لتصرثق  دديتصرتإظإلكإلددي.ت صاتتدد ا
ت ص دحت ددنت إلفالاإلديتكفددالالنتإلكيد تصرعثدد ئتع إل د ت ددنتثق  ديتصركإظكدديت نإل ند ت  رت تظ ددئتع دىتإفدد  

 ,Kalla)تردددت  قد  ت تت.(Grabara, 2014, 63)قإل الإلديتصركإ تدبتصرإلفالاإل لتصأل ئصالتصرذإل تإلشدغ   ت

  ع إلدديتيفدد ءنت تصئإلدديتت دد إلئت إشددئتصركعئ دديتصرتددنتتحإلددالتهددالفتصاتتدد التص ال   ددإ (305 ,2005
صركدددالئصءت دددنتوإللددديتصألعكددد لتصركع تدددئنرتردددذصت قدددالتإليددد  تصرتئيإلدددحتهددد تع دددىتت ددد إلئتك ددد ئصلتكشددد ئييت

أل تصركالئصءتإلق د  تتريتك كيتت التو تف  تيف ءنت الصئإليتئلإلنصا ك تثمتصركعئ يترالىتصركالئصءرت
ئ دد ترددالىتكنددت إل لتصرت ت  ع إلدديتصتتدد ات متتددثثئتع ددى إلترجددحءص تيوإلددئص تكدد ت اددت مت ددنتصاتتدد ال

لتصاتتد اإل تهدذ تت(Vlăduțescu et al., 2015, 192-198) إلشد ئتت. دنتصرعكدلتصركئث ندإل 
صرتأيإلالت نتصاتتد الت تصركإظكيرتتيلت نتئصتإلجإلصعتو  نرتري ت  ق  تتعف يت تع ىتإف ت ك ئرتتُتتا

صركإظكإلدديتع ددىتترألهددالصف ت كي إإلدديتصر تدد لتص الصئإلدديتو تددف  تجددحءتكدد تصاتتدد التصركإظكإلدديتهدد
تيفدد ءت   عددلرت تنددعىت عالكإلدديرت  ظإلفدديتتعإددىت  ظإلفدديتصصرإجدد حتعددالالتكدد تصر ظدد لفتهددن:ت إفدد  

وددد رقئصئصلرت  ظإلفددديتصرتدددأثإلئرت  ظإلفددديتصرتع دددإلمت صرتدددالئإلبرت  ظإلفددديتصرتدددئ إل ترثق  ددديتصركإظكددديرت هدددذ ت
ت .يترجكإل تصرع ك إل ت نتصركإظكي  ص فتصر ظ لفتإلجبتإل تتي  تكالئ نيرت كإتظكيرت كف  كي

تفددد  ترف ع إلددديت   ددنت  ددد ئتف دديتصاتتددد التص الصئإلدديتإلإوغدددنتصإلدددالءتصاهتكدد متع دددىتإفدد  
تتددفإلحت   دع  تك  د تصرتإفإلددذرت صاتتد لرتإليتيإلفإلديتكع رجديتصرئندد للتصرتدنتتدمت  ك دد تع دىتإفد  

ه إلددديتصركإظكددديتت.ت  تصاتتددد التص الصئإلددديتتت نددد تصرعالاددديتودددإل يوكددد تإلدددثاليت ردددىتصرإتددد ل تصركت اعددد
 نكعت  رت إلجدبتع دىتص الصئنتصرتأيدالتكد تت ص دقتكالفظد لتصرند قتكد تصركق تدالتصركع إديتر كإظكديرت
 و ذصتصرتالالتنإلتمتت جإلهتصاتت التص الصئإليتصرالصف إلديت دنتصركقد متصأل لتإفد تعك إلديتتدإ تصرقدئصئرت

تفندددإل تندددكعيتوتصاتتددد التص الصئإلددديت ردددإل تشدددئ   تإل تتتفدددالال صرت صتدددلتوشدددأ تصر  إلددديتصركإظكإلدددي.ت
توإدددنتندددكعيتتنددد عاله تع دددىت ودددئصحتإقددد  تا ت ددد رت و رتددد رنت  اتتددد التص الصئإلددديتاتصركإظكددديتريإدددهت

ت.(Mădălina, 2017, 180)صرت الايتع ىتتكإلإلحتنكعت  تصركإظكيتريإ  تتن عالتصركإظك لت
  االتصاالت التسويقية .2

كد تكفت دفتت تفالر  كصاتت التصرتن إلقإليتوأإ  تعك إليت الصئإليتتتع كلتصركإظكيتتت تف
رت ذتتنددعىتصركإظكدد لت رددىتت دد إلئت تقددالإلمتئندد للتصرحودد ل   ددمتوإللدديتصتتدد التتعوددئرت ذرددكتحو لإ دد 

لتقدددركجك عددد لتكفدددالالنتكددد تإلتدددف بتصركتددد رحرتاودددلتتقإلدددإلمتصردددئال الت صرتتدددئفتوإددد ء تع إل ددد رتعودددئتإ
 & Fill)ت ندويصركإترتقالإلمتصانتج ويتصرند  يإليت صرك صادفتصرحو ل ئن للتك كيت ذصلتاإلكيرت تشج ت

Jamieson, 2014, 12).ف دقتصرد عنتهدذ تصاتتد التوكد ظفنتصرتند إلقرت ص عدال رترتتدئتو  تت
 دنتذردكتصر ند  ءت دنتجذبت صافتف ظتو ركنتفالكإل ت صرحود ل رتوكد تصرركوإلع لرت  ال تع تتتإشإل  ت

تتد الت وإل تصركإظك لتغإلئتصرفي كإليت صركإظك لتغإلئتصر  ال يتر ئوحرت تدالك تصاتاإ صلتصرت حإل ر
ت.(Hallahan et al., 2007, 6)تصرعالا لتصرتن إلقإليتوإل تجك تصألك صلت ت  إلئ
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تيدد إل تصرئغودديتإل تصاهتكدد متودد رعئضتصرتندد إلقنرتت ددنغددئضتصاتتدد التصرتندد إلقإليتتإليكدد  ت
رندددد قتص ذتإلجددددبتإل تتددددثاليتصاتتدددد التصرتندددد إلقإليت رددددىتتغإلإلددددئصلت ددددنتندددد  كتتر هددددذصترددددإل تي  إلدددد  ت

رت صردد اءتتجدد  تصرعالكدديتصرتج ئإلدديتر كإظكدديرت  ركندد ا  تإلنددت إلع  تصركنددت الفت ددنتشددئصءتصركإتجدد ل
ندددتئصتإلجإليتصاتتددد التصرتنددد إلقإليت اإددد عتصرنددد قتإل تصألنددد صقتصركندددت ال يتصركفدددالالنتودددأ ت صندددتفالصمت

 ,Lamb et al., 2009) ت ند تصركإتج لتصركقالكيتت  ئتكإلحنتيوإلدئنت تإ  ندإليتتفد قتكد تإلقالكدهتصركإ 

ن إلقإليت صفالنتك تإليثئتصركجد الت ثد ئن ت تففإلدحص ت دنتصرتند إلقتصرفدالإل رتصاتت التصرتت تعال تت.(315
تغإلدئلتصر ند للتصرتدنتإلدتمتصرت صتدلتو د ت ترتن تجكإل تكج التصرتن إلقتتأثئلتو رتقالمتصرتيإ رد ج  ذت

ص  تهددذ تصرت ددد ئصلتاتنددإلك تصاإتئإددلت شدددوييت ترتع ددىتعددد رمتصرتجدد ئنجددذئيتوكددد تصإعيدد تتع ددىتإفدد  ت
تكإذتو عيتعق الرت   عالإ لتتفقإلقهرتف علتع ىتإ  قترمتإلي تك تصرككي تصر إلبتصرع ركإليتتتإلحتص

ت.(Jedličková, 2013, 14)تأثإلئتذصتهتصرصر صنعيترمتإلعالتر  تتصرتق إلالإلي
  رحود ل توف جديت رددىتص  دالعتع دىتج صإددبتتر ت دإلفتصاتتد التصرتند إلقإليتاإلكدديتر حود ل 

 كدد ت ذصتي إددلتعالكدديتتج ئإلدديترتددنتإلكيدد تشددئصثه رتصركحصإلدد ت صرف صلددالتصركفتك دديتر كإتجدد لتصتكإ دد ك كدديرت
ذصتك تي إلتاالتشي لتعالايت ت و رتد رنتترإلج وإليت نتإلذه  تصركندت  يإل  كعئ  يتذصلتنكعيتجإلالنرت ص 

صركنددت الفتر ندك لتصرف نددكيت صرددئ صو تتصرحود  إلكيد ترالتتدد التصرتند إلقإليتإل تتددثثئت دنتتتدد ئصلت
ت(Pelsmacker)   ق  ترددددتت.(Duncan, 2002, 15)صرئكحإليتصرتنتتف قتت كتصرف تيتو ركإ  نإل ت

صردددذيتإلشدددإلئتت:الوصبببولتتتدددإفت ردددىتثالثددديتكجك عددد لرتهدددن دددإ تإلغدددئصضتصاتتددد التصرتنددد إلقإليت
تجحلديت تف إلدلتند  كت ند للتص عدالمتتودئرت صرذيتإلكيد تتفقإلقدهتعإل صركنت ال تصرحو ل ر  ت لت رىت
 ذتإلجدبتإل تترتجعدلتصاتتد الت  ع ديتصرتنتتئتو تإلهالص   تو رشدئ  تصرتدنت:المعالجةو تصرف تيتوه.

تصركجكدددددددد عتإل صرتددددددددنتتتفقددددددددقتوتفقددددددددقتتوالفاعليببببببببة:تتجددددددددذبتصاإتودددددددد  ت جع  دددددددد تك  دددددددد تتقددددددددالإلئ.
 . (Korhonen, 2014, 3)إل تصرن وق

  العالمات العامة .3
 & Grunig)تعئفتصرعالا لتصرع كيتو تف  ت الصئنترالتت التودإل تصركإظكديت جك  ئهد ت

Hunt, 1984, 7)ند ت تفد  ظتع دىتعالاديتكتو الرديتصركإفعديتثت د ت ظإلفديت الصئإلديتت.تيكد تعئ دلتوأإ
يكد ت تدفت.ت(cutlip et al., 1994, 1)وإل تصركإظكيت جك  ئه ت إلت ادفتع إل د تصرإجد حت صرفشدلت

(Gruing, 2006, 171)ر وإد ءتصرإظدئيتتلد  تصرعالا لتصرع كيتوأإ د تإشد  تركدالتصرجند ئترتيد  تكي  ت
تكثننإلي. نت   ئتصرصئنتص نتئصتإلجإليتصرتنتإلجبتإل تتي  تو عتو ئتصرعالا لتصرع كيت ظإلفيترإلال

كندأريتوعإلدالنتصركإد لرت  دال تعد تي إ د تتفالإلالتتعئإلفتكفدالالتر عالاد لتصرع كديتت االتإلتعب
)صرندإل ئنتت:إدارة االتصباالت:تندتئصتإلجإليتهدنري ت   ق  تركجك عديتتعئإلف ت د ت دإ تر د تثالثديتإلهدالصفت 

ت:والحببوار)ت دد إلئتصرثقدديتكدد تإلتددف بتصركتدد رح(رتت:اتوبنبباا العالمببع ددىتصرئندد ريتكدد تصركإظكددي(رت
 بتصركتددددددد فيترتفالإلدددددددالتصركندددددددتقولتكعددددددد  رت)صرتعددددددد   رت صرتعددددددد   ت صاوتيددددددد ئتصركشدددددددتئكتكددددددد تإلتدددددددف
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رتيإلدددصركإظكتتددد التصاالإل ددديتصركقو رددديتر عالاددد لتصرع كددديتهدددنت الصئنتصاتتددد الت تصركتددد  ف لتصرو ت
تكتو اللتت و رت رن صرغئضتك تهذصتصرإ عتكد ت تت.(Burger, 2016, 13)إلكي تصنتفالصك  تع ىتإف  

الصكديتعالاد لتكتو الردديتصركإفعديتكد تصركإ تدئإل تصرئلإلندإلإل رت هدذصتإلت ددك تهد تصاتتد الت تأندإل ت ص 
رت اددد النتصركجتكددد رت صركندددث رإل تركندددتثكئإل رت صركددد إفإل رت صركددد ظفإل صركندددت  يإل ت صرحوددد ل رت يدددذركتص

ت .(Hallahan et al., 2007, 6)تصرفي كإلإل 
رت ندتئصتإلجنوكث وديتصإعيد  تإُلعدال تإل تصردال ئتصاندتئصتإلجنتر عالاد لتصرع كديت (Steyn)ت إلش ئ

إليتتح إلدددددالتص الصئنتصرع إلددددد توكإظددددد ئتصجتكددددد عنتعودددددئتتفندددددإلئتصرت اعددددد لرت صاهتك كددددد لرت صركفددددد  فت
ألتف بتصركت فيت نتصركجتك ت  دنتصركإظكديتوكد تإلتع دقتو اندتئصتإلجإل لرت صألهدالصفرت صر ظد لفت

  كت صألالصءت صرتدددأثإلئصلت دددنتكفت دددفتصركجددد الت)ع دددىتندددوإللتصركثددد لرتصرتدددنتتدددإعي تآث ئهددد ت دددنتصرنددد
صألعك لت صااتت الرتصروإلليتصاجتك عإليت صرثق  إلي(تر كإظكي.ت و رت رنت إ تصرعالا لتصرع كيتتوتعالتع ت
كجدددئالتإلالصءتال ئتتيتإليدددنت ردددىتال ئتصندددتئصتإلجنتع دددىتكندددت ىتص الصئنتصرع إلددد تإل تصركندددت ىتصركجتكعدددنت

 ,Verčič et al) ىتتفقإلقتصرت صح توإل تصألهالصفتصااتت الإليت صاجتك عإلديتركن عالنتصركإظك لتع

ت.(27 ,2012
إل تصرعالإلالتك تصركإظك لتصريوئىترإل تت نتالئصنتهت(Abdullah, 2006, 305)تإلش ئ إلك ت

رالإل  تف  ت نتئصتإلجإليت ص فيتإل تنإل ن لترالتت الرت صروعضتصآلفئتتكت كتف د ت ندتئصتإلجإليت
تتددددئإلحتوت دددد إلئت نددددتئصتإلجإلت  تصركإظكإلدددديرت إل تال ئت ددددعإلفيتاتتتنددددقتكدددد تإل تتدددد ئتو تع ددددىتإفدددد  

تتت كإل تت ئنتصركإظكيتوالا تك ت الصئنتنكعت  .تإلوئحت نع كيت إل  تصرعالا لتصر
  االتصاالت السياسية .4

إلتإدد  لتكجدد لتصاتتدد التصرنإل نددإليتصرتفدد عاللتوددإل ت ندد للتص عددالمت صألإظكدديتصرنإل نددإليرت
يدحتهددذ تصاتتد التع دىتتف إلددلتصركفتد ىتصرنإل نددنتر ند للتص عددالمرتكف إلد  رت   إإلد  رت ال رإلدد  رت تئت

صرج دد لتصرف ع دديت صر يدد التصركعإإلدديتوإإتدد جتهددذصتصركفتدد ىرت تددأثإلئتكفتدد ىتصر ندد ل تصرنإل نددإليتع ددىت
صرجك ددد ئت  تإل تع دددىتت ددد إلئتصرنإل نددديرت تدددأثإلئتصرإظددد متصرنإل ندددنتع دددىتصرإظددد متص عالكدددنرت تدددأثإلئت

صرنإل ندددنرت إتإلجدددي تردددذركتتودددئحتصرف جددديت ردددىتصندددتإلع بتصركحإلدددالتكددد تصرإظددد متص عالكدددنتع دددىتصرإظددد مت
صركإ ه تصرتف إل إليتصركتإ عيرت صرف فإل لتصألالوإليتصركتفتتيترع ك ءتصاتت لرت إ  قتت كتصرف فإلد لت

 ,Franklin)كدد تصرع دد متصرنإل نددإليت رددىتصرتدد ئإلةرت صرإظئإلدديتصرثق  إلدديت رددىتع ددمتصرددإف تصاجتكدد عنت

صرنإل ندنتهدمتك ظفد تصرشدث  تصرفي كإلديرت  دال تعد تتصاتتد لتإلكد ئ ك ت.ت ت(225-226 ,1995
جكد عت صرنإل نإلإل رت صرجك ع لتصركإ تئنرت  رغئضتك تهذصتصرإ عتك تصاتت التهد توإد ءتت ص دقت ص 
وشددددأ تصرق دددد إل تصرك كدددديتصرتددددنتتإ دددد يتع ددددىتكك ئندددديتصرندددد  يتصرنإل نددددإليت تفتددددإل تصركدددد صئالت ددددنت

صرتتد إللت دنتصاإتف ود لرت  دال تعد تادئصئصلتج د التصرتدأثإلئت دنتعك إلد لتتذردكصركجتك .ت إلت ك ت
صرنإل نيتصرع كديتكد تاودلتصركشدئعإل تإل تصركندث رإل رت ع دىتصركندت ىتصردال رنتتشدكلتهدذ تصاتتد الت
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.ت الئصنديتصآلثد ئت(Hallahan et al., 2007, 6)العدمتصرالو  ك ندإليتصرع كديت صاندتقئصئتصرنإل ندنت
 ,McNair)عوئتثال ت ج  لتإظئرتهدنتصركتئتويتع ىتصاتت التصرنإل نإليتإلكي تصرإظئت رإل  ت

ت:(27 ,2011
وإلددد  تصركدددالىتصرتدددأثإلئيتر نددد  كتصرت صتددد نتصر ددد الفتر فددد ع إل تصرنإل ندددإلإل ت)ع دددىتندددوإللتصركثددد ل:ت .1

ص عالإدد لتصرنإل نددإليرت صرف  ودد لرت صركددثتكئصل(رتع ددىتك صاددفتصرجك دد ئتصركقتدد الرت ذتإلكيدد ت
صركنددت متر ئندد ريرتإل تع ددىتت فدد تآثدد ئتهددذصتصرإدد عتكدد تصاتتدد لتع ددىتصركنددت ىتصرجحلددنتر فددئال

صركنت ىتصري نتعإالتتجكإل تصاندتج ويتصرفئالإلديترالتتد التصرنإل ندإليتكعد  توتدإلغيتصندت الع لت
تصرئإليتصرع مت كثشئصلتإلفئىترإلالصئنتصرنإل نإليتصاجتك عإلي.

الئصنددديتصريإلفإلددديتصرتدددنتتندددإلئتو ددد تصرعك إلددديتصرنإل ندددإليتر الإلكقئص إلددديت) جئصءصت ددد ت كك ئنددد ت  (رتعددد ت .2
تيتصركتحصإلالنتالصف   تو اتت التصر صنعيتك تصرجك هإلئ. ئإلقتصألهكإل

تصرإظئت نتيإلفإليتصرتأثإلئتصركإظمترالتت التصرنإل نإليت نتصركجتكع ل.ت .3
  تصر ددالفتكدد تصاتتدد التصرنإل نددإليتص نددتئصتإلجإليتهدد تصنددتفالصمتصركع  كدد لت صاتتدد الت

فالإلداله رتوكد تإلد فنتودأ تع ىتإف ت نتئصتإلجنت   ع لتاالئتص كي  تر  ت لت رىتصألهالصفتصرتنتتمتت
  ددددمتصاتتدددد التص نددددتئصتإلجإليتإلت  ددددبت  ددددمتصألفددددحصبتصرنإل نددددإليرت صرفكدددداللتصرنإل نددددإليتو تددددف  ت
كإظك لرت يلتفك يتنإل نإليتتئيحتع ىتهالفتكعإل رت و رت رنت إ تفت ل تيلتصتتد لتنإل ندنت

 دإل تت دكتنتتأثئت  قتصأل ر إليتصركع  نتر فك يتصرنإل نإليرت صتت التت كتصرفك يرت يإلفتإلكيد تتف
    . (Strömbäck & Kiousis, 2014, 124)صاتت ال

  التقنية االتصاالت .5
صرالعمتصرفإنت صر إالننرت يد صالئتصرتدالئإلبرتتصرع ك   ت نتصرك ظف   ذ تصاتت الإلإشغلتو 

يف ءت مرت إلإ  يتهذصتصرإ عتك تصاتتد التتك تتفن إلن رإلبتغئضتتع إلمتصرك ظفإل رت صرحو ل رتو
ددد ِت ءت تعحإلدددحتصاندددتفالصمتصرفعددد لت صركئ دددنتر تق إددديتعإدددالتتإفإلدددذتصرك ددد متصركُتع دددىتصرفدددالتكددد تصألف ددد يتكر

تودد اللتتعك إلدديتصرتقإإلدديتوأإ دد تصاتتدد ال تعددئف ت .(Hallahan et al., 2007, 6)تر كإظكددي
 ذتتند مت دنتفدلتصركشدياللتصركعقدالنر تُتصركع  ك لتصرتنتتن عالتصأل ئصالتع ىتصرتف علتكد تصرتيإ  جإلد ت

 حت د:تتثوإلدلتجيكد ت دنائصئصلت  تإل ت جدئصءصلتتعتكدالتع دىتصركع  كد لتصرتقإإلديت)تيلتإل متتقئإلو  تتتفذت
رت يددذركتاوددلتإل تإفتدد ئتإلفددال ت ذتإلددتمتصروفدد تعدد تكع  كدد لتص عددالصالجالإلددالتي ر  وعدد لتصر إلحئإلددي(ت

عالجت ونتع رنتصرتقإإليتإلتمتصروف تع تصركع  ك لتصرف تيتوف صلال ت كف  ئ رت ذتتتأثئتج صإبتات
 جديت ردىتكع  كد لترإلندلتالاإلقديتيثإلدئنرت و رتد رنتصرفتصلدقإل كإلديتو رتيإ  جإلد تو ئتتفتىتك تصرفإل نتصر

تقصاتتددد التصرتقإإلددديتصفتإل جددد لتكفت فددديت  دددتفدددالمت تتودددلتنددد  يتصرف دددمت صاندددتفالصمرتر فندددبتتقإإلددد  ت
 Lannon)ت(كفدالالتأالصءتك كيتكعإلإيرت ص ج ويتع تنثصلتكفالالرت صتفد ذتادئصئي)كفت فيتتكت  و ل

& Gurak, 2014, 3).ت
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ركع  كددد لتصركتفتتددديتو ئإلقددديتصيكدد تتشدددإلئتصاتتددد التصرتقإإلددديت ردددىتإشدد  ت عدددالصالت إشدددئت
تنددددكحترغإلددددئتصركتفتتددددإل ت  ددددمت صنددددتفالصمتصركع  كدددد لت إجدددد حتوعددددضتصرك دددد م.ت ذتإلكيدددد تتقددددالإلمت
صركع  كدد لترفظإلدد  تو عتكدد التصرفتدد لتصرالئصنددإليرتإل تصر دد تفرت إلأفددذتع ددىتإفدد تتفئإلددئيت)كيتدد ب(تإل ت

صرك و عددديرتتلصاتتددد التصرتقإإلددديت)الرإلدددلتإلج دددحنتصرف نددد برت ص تدددالصئصكئلدددنرت كددد تصألكث ددديتع دددىت
 ش ش لتصركن عالنرت تع إلك لتتجكإل تصألج حنت صركعدالصلت صألثد  ت صألرعد ب(رت  دال تعد تصركقد الت

إل المتصرتالئإلبتصرتنتت  حتصرعك إليرت غإلئه ت إذصتك تيإلفإليتصتك متعك إليتكعإلإيرت تصرع كإليتصرتنتت  حت
ع ردديت إإ دد تنددتجعلتذرددكتككيإدد  ت ندد لتصرف ددمتر كع  كدد لت صرعكددلتع إل دد تقإإلدديت  تي إددلتصاتتدد التصرت

 .(Graves & Graves, 2012, 29)ألالصءتصرك كيت

صرعالاددديتصرق إلددديتودددإل تصرع دددمت صاتتددد الت ص دددفيتعإدددالتتتددد ئتصرع ددد متو تدددف  تإتإلجددديتت  
تك عإليتتإشأت نت تصركإ  اي(تذصلتجذ ئتصجتيكو شئنترالتت الرت يلتإلشي لتصاتت الت)صركيت و

تتإفنددهتنددإل قتصجتكدد عنت ثقدد  نتكعددإل ت إلكيدد تصرتأيإلددالتع ددىتصركعإددى  ددنتصركجدد لتصرع كددنت ع ددىتإفدد  
ولت  تصرتقالمتصرتيإ  جنتاتإلتمت نت ئصغت  نتظلتوإلليتعقإلكيت كعح ريرت ذتإليثئتتفالإلالص تصرتيإ  جإل رت

إند إنرترتف عدلتص ت  دبتصرعكدلتصرجكد عنرت صع ىتصرعي ت  رتيإ  جإل تعود ئنتعد تكشدئ عتجكد عنتإل
 صرتع   تع ىتكنت إل لتكفت فيرت  نتإ  إليتصرك  فتصنتئصتإلجإل لتصاتتد لتتتيإلدفتكد تصاغدئصضت
صركفالالنرت وإ ء تع دىتذردكتكد تصركفإلدالتصرتع كدلتكد تصاتتد التصرتقإإلديتو تدف  تإد عتصندتئصتإلجنتكد ت

تتت.(Rus, 2014, 655-656)اعإليتصيثئت ترإلي  تر  تال ئتفقإلقنت إلتصاتت ال
  الت التسويق االجتماعيحم .6

 تهإدد كتكثرفدد لتإلن نددإليتفدد لتصرتندد إلقتإل (Cavicchi et al., 2011, 1533)تإلشد ئ
 صرندددوعإلإ لتكددد تصرقدددئ تصرت نددد تعشدددئتوف دددلتإلعكددد لصاجتكددد عنرت ذتتدددمتتقدددالإلمتهدددذصتصركتددد  حت دددنت

(Kotler & Zaltman)رت ذتئيددحلتصريثإلددئتكدد تصركثرفدد لتع ددىتتعئإلددفتصرتندد إلقتصاجتكدد عنرت
هرت صرفددال التوددإل تصرتندد إلقت صرتندد إلقتصاجتكدد عنرت ت وإلددقتوعددضتصركفدد هإلمتع ددىتصرتندد إلقت إلفالاإل تدد

تر تددأثإلئصرتتددكإلمت صرتإفإلددذت صرئا ودديتروددئصك تكفندد ويت  رتندد إلقتصاجتكدد عنتإلعددئفتوأإددهت .صاجتكدد عن
 كإدت رت صرتندعإلئرت صرتدئ إل ترر كدحإل تصرتند إلقنتتيف ريتتشد ئيإلو تف  تكقو ريتتجتك عإليصتإل ي ئع ىت
ت.ت(Kotler & Zaltman, 1971, 5)توف  تصرتن إلقع تإش  تترت  ال ت حإل  صرت

ت قدالعدالتإظئإلديتوفدالتذصتدهرتعالتصرتن إلقتصاجتك عنتكجد لتوفثدنتكتإد كنتود رئغمتكد تإلإدهتإلُت إلُت
إلتوحتإليثئتشعوإليتإتإلجدي ترت وإلدقتكو اللدهت دنتصرعالإلدالتكد تصرفكداللتصاجتك عإلديتصرك كديرت ادالتصثودلت

تددأثإلئت ددنت  ع إلدديتصروددئصك تصرتددفإليت إلكيدد تإل تإلندد عالت ددنتتشدديإللتتصرتندد إلقتصاجتكدد عنترددهذرددكتإل ت
 .(Cavicchi et al., 2011, 1533)ن  كتصأل ئصالت ه تصر الفتصرئلإل تر كن اإل تصاجتك عإلإل ت

تجإلالرت   تجحءتك تصركفدئالصلتتإلتوحرقالت ك  حتصرتن إلقتصاجتك عنتصآل تئصنف  تع ىتإف  
صركإظكدد لتغإلددئتصرئوفإلدديرت  ددال تعدد تصركإظكدد لتيرت تصرج كعدد لرت صر يدد التصرفي كإلددصرتندد إلقإليت ددنت
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 ,Akinsanya & Bach)صرئوفإلديرت كدد تذرددكت دإ تهددذصتصركجدد لتاإلدحصلتاإلددالتصرتفنددإل تصركندتكئت

إل تت ت ت صرغئضتكد تهدذصتصرإد عتكد تصاتتد التصرفدالتكد تفدال  تصرند  يإل لتصرف دئنت.(1 ,2014
هإد كت ت .(Hallahan, et al, 2007, 6)رتدئ إل تصرق د إل تصاجتك عإلديتصرك كديترتفندإل تصركجتكد ت

صرعالإلالتك تصركف هإلمتصألن نإليتصرتنتإلجبتإلفذه توإظئتصاعتو ئتإلثإ ءتت د إلئت تإفإلدذتصرفك ديرت  إد كت
 (Andreasen)تتكيد ترت ذفكاللتصرتن إلقتصاجتك عنإج حتعالتإلن ن  ت نتنتيتكع إلإلئتإلن نإليتتُت

قيرت  دددنتالئصنددديتافقددديتإلشددد ئتعودددئتكئصجعددديتصرعالإلدددالتكددد تصرفكددداللتصرإ جفددديتصرنددد وت  صنتيشددد   كددد 
(Gordon et al.)  صرج  التصرتن إلقإليتصاجتك عإليتإلإوغنتإل تتندت  نتجكإلد تصركعد إلإلئتصرقإل ندإليتتوأ

ت.(Peet, 2015, 8-9)المعايير، هي  رت هذ (Andreasen)صرتنتفالاله ت
هددالصفتندد  يإليت ص ددفيتإلأل ددئصالت إل تتيدد  تصرفكدداللتذصلتصتغإلإلددئتندد  كتهدد ت  ر ددالفتتتغييببر السببلو : .1

تا و يتر قإل  .
نددد رإلبتجكددد تصروإل إددد لت صروفددد تصركفت فددديترف دددمتصرجك ددد ئتإلإلإوغدددنتصندددتفالصمتتبحبببث وتوجيبببم الجمهبببور: .2

تصركنت الفت صفتإل ج تهرتك ت ئ ئنتصرك صءكيتوإل تعإ تئتصرفك يت صرجك  ئتصركنت الف.
تإلجبتتقنإلمتصرجك  ئت رىتشئصلحتكفت فيتصنتإ الص تع ىتإت ل تصروف  .تالتقسيم واالستهداف: .3
تصرإظئت نتصرتي رإلفت صركإ   تصرك ك نيت غإلئتصرك ك نيتصركفتك يتر ن  يإل لتصرجالإلالن.تتبادل:ال .4
تفذتوإظئتصاعتو ئت نتصرفك ي.ثتيلتعإ تئتصركحإل تصرتن إلقنتإلجبتإل تتتالمزيج التسويقي: .5
 صإتو  تصرجك  ئتصركنت الف.تجذبتتفالإلالتصرئن للتصركتإ  نيت ك صج ت  توف ع إليتر ك  تالمنافسة: .6

 

 التصاالت اإلستراتيجيةامرتكزات . اً ثاني
أل تصرعدد رمتإلتدوحتإليثددئتتعقإلددالص رتترصرف جدديت ردىتصاتتدد التص نددتئصتإلجإليتإتإلجديتكو شددئنتعدال ت

تجدددالتإفنددد  تتإ  دددلتكددد تإلجدددلتتفقإلدددقتصاهتكددد مرت ت تدددع وي تو رإندددويتر كإظكددد لترإلوفددد ئتالصف دددهرت
 ,.Hallahan et al)ت إل  تكت فيإلتف بتصر تت  حو لإت ص عج برت صألرفيرت صرك صءكيرت صر اءتك 

ادالئنتصركإظكديتت دنإلكيدإ متصرتدأثإلئتكجك عد لتإلمتإل دئصالتتن صءتيد إ ص أتف بتصركت فيتت.(4 ,2007
قتصرتدنتتجدذبتو د تصركإظكد لتصإتود  تإلتدف بتصركتد فيتهدنتصلدتفقإلقتإلهالص   .ت إل ت فالىتصر ئتت ن

 ,Sabine, 2013) تصرج د التصتف ذتائصئصلت نتئصتإلجإليتوشأ تفجمت  وإلعيتصرك صئالتصرتنتتيئ تر دذ

 تتي  تكنتجإلويتر جكإل ت  صجبتصركالإلئته تتفالإلدالتإليتصرعإ تدئتكد تإل تصتت ات  تإلجبتص ت تت.(15
تعوددئصرتددنتت دد ئته إلدديتكتك نددييترإفندد  تتكإظكدديرت  ر ددئفإلجددبتت صتدد   تكدد تيددلتتص نددتئصتإلجإلي

تتففدإلضتعدالالتكندوو لإل تترإلندو بتصاإدالك جت دنكإ اشديتك ظفإل د تإل تتركثد لع ىتندوإللتصرص عال ت
تتفتددد جترصرت اعددد لتصرفتددد إليتيت وإلدددتندددو بتعدددالمألألتدددف بتصألنددد متتص تتفندددإلئتتتقدددالمتإل تإل ترصرعددد ك إل 

رئنددد للت ردددىتإلجدددحصءتصإلجدددبتتجحلددديتت ذك دددمتتإلكدددئ تتأل تذردددكتكتك ندددييتصندددتئصتإلجإليتت ظإلدددفتصتتددد ال
ع  ءتصرجحءتصركإ نبت رىتصركت قنتصركإ نب إلفدالالتإلجدبتإل ت تترريلتف ريتصتتد التكعإلإدي ذت  ترت ص 

صرئند ريتت  دإتصرقإد صلتصرف ع ديرت  دنتصرفقإلقديت تفالإلدالترر متتئنلإ عتصرئن ريتصرتنتترصألهالصفتصركالئصء
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 صاندتج ويت رإل د تتص ندتئصتإلجإلي   متهدذ تتكإظكيصرت نتئصتإلجإلي صركئنلتهمتف ق لت تلتك كيتوإل ت
صاتتدد الت تأ ددنتصاتتدد الت صركددالئصءتإلتفقدد  توددتصركفت فددي.تص تصركتفتتددإل تصأل ددئصفكدد تاوددلت

كددد تهدددمت دددنتالصفدددلتتهدددذ تصاتتددد التص تتفددد  ئ تتر   صتنددد اتتت  دددبت  ددد حتصرئنددد ريتص ندددتئصتإلجإلي
ت.(Argenti et al., 2005, 87)ت ف ئج  تكإظكيصر

ت جددالتف ردديتكدد تصرتددئصو توددإل تفجددمتصرتغإلددئصلت صاتتدد الت صفتال دد لتفددنتعدد رمتصألعكدد لت 
 ريد تصرعد رمتتو دالص تإل تتف ا د روقدالئنتتادالتتيد  ت يوئت ادالئت إلإلتوفلتصركإظك لتصرإل متت قالترصرق صإإل 

 نتت  تأتوحتصرك ص  تك تصرئإليتصرع مت صرذيتي  تت كت ترصإيك،ت نتظلتث ئنتصاتت الت صركعئ ي
تدغئتصركإظكد لتإل   د ءتإل تصرشدوي لتصركالع كديتو رتيإ ر جإلد رت تتعودئكنك عتتصرن وقترهتت ل ت

قودددلتعقددد التي إدددلتفإل تإددد ت ترصثه تفددد لتصرعددد رماوددديتادددالتإلتدددئالالتإلتدددالغإلدددئتصرفي كإلددديتصرإ شددد يت دددنتصركئص
صركثنندددد لتصركقتددددالئنت صركتكث دددديتو رفي كدددد لت صرقدددد صإإل ت صألإظكدددديتتعوددددئت كجتكع تإدددد تكئتو دددديتندددد إلي ت

 ريدد تكتدد الئتصرتددالفإل لتهددذ ت ددعفلتترصرتع إلكإلدديت صركثنندد لتصرالإلإإلدديت صألنددئنت كإظكدد لتصرعكددل
 لت ردددىتصأل دددئصالتئغدددمتصركإددد   تصرعالإلدددالنتإلكددد متصرتيإ ر جإلددد ت تف ردددلتاددد ىتص إلدددالإل ر جإل لتكددد تصركثننددد

ت ردىتإل تو ركإظكد لتإلدثالي ري تحإل النتصرتئصو تصرذيتإلال  توثد ئنتصاتتد التادالتتيررألوع التصرتيإ ر جإل
تفقددالت إندد إإلت  تإل تشددع ئه تصركجتكعددنتصر صندد ت ذرددكتو اعتكدد التع ددىتصرددال ئتصرددذيتتفتدد ئ تصركإظكدد لت

ت.ت(DeBeer, 2014, 1)تألإفن  
تددمتتندد إل تصر دد ءتع ددىتجدد إوإل تإل تتك  دد عتصاتتدد التص نددتئصتإلجإليتددمت ددئحتإل ت كإددذت

صأل لتهدد تصركجدد لتصرعدد متصرددذيتتددمتصرت ددئقتصرإلددهت ددنتعددالالتكدد تالئصندد لتصاتتدد التتكئتيددحإل تك كددإل 
رتثدمت(Self, 2015)ت ت(Bentele & Nothhaft, 2015) لتص ندتئصتإلجإليرتيد  تإلوئحهد تالئصند

ت  تث إإلدتص تو تدفهتكئتيدحتتاتتد لتصر د الفصركجد لتصرعد متصت ردىت(Slabbert, 2016, 5)الئصنديتتإل   ل
رت  إلكدد تإلددأتنتت  ددإلحتإلإتدد ئتكدد توعددالتصرفالصثدديت ج دديتإظددئرالتتدد التص نددتئصتإلجإليترددتعي توددذركت

ت.ر ك 
 المجال العام  .1

 ظإلفتهتصألن نإليت نتصركج لتصرنإل ننتو رإنويتر الإلكقئص إليرتوصركج لتصرع متتإلتمتصرتعوإلئتع 
 The)ودد ئحت ددنت يددئنتاالإلكدديت ددنتصرثق  دديتصرإل إ إإلدديتتفددلتكتدد  حتت إلعدد التإلتددلتصركتدد  حتوشدديل

agora)صرتددنتتعإددنتصركيدد  ت)صرندد ق(تصرددذيتإلتجكدد ت إلددهتصرك ص إدد  ت ج دد  تر جددهتركإ اشدديتصركندد للتت
رت  تر فيئنتصر إلوئصرإليتصريالندإليإليذصلتصاهتك متصرع م.ت هذصتصركف  متصركي إنتر كج لتصرع متإل  ئتكف  

ئصرإلدديتر ندد للتص عددالمتإلفتددئضتإل تصرتغ إلدديتص عالكإلدديتتكثددلتصألتدد صلتصركتعددالالنت   قدد  تر إظئإلدديتصر إلو
ن لتعك إليتصرتالص لتصرئإليتصرع م.ت إلكي تهإ ترالتت التإل تتُتتإل ئصالتكثلتصريثإلئتك الصفلتصركجتك رت

رت ريد ت قد ت دنتف رديت جد التإظد مت عالكدنتذصتدنتصرتإظدإلمت ئال التصرفعدلتر ق د إل تصرك ئ فديتصرشئعن
 االتتمتتوإنتصركف  مت ك تكإ ه تصرعالا لتصرع كيرت  نتصآل إيتصألفإلئنتانإلك تكد تك تصرجك  ئرت
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وئ حتتيإ  جإل تصركع  كد لت صاتتد التتدمتتتد إلئتصركجد لتصرعد متو تدفهتشدوييرت صرندوبت دنتذردكت
 تصركجتكع لتإلتوفلتإليثدئت صألهكإليتصركتحصإلالنتر كف هإلمتصركنتإالنت رىتصرشوييت نتصركج لتصرع مرت ذت

رت كدددد تصركفتددددئضتإل تتيدددد  تصرشددددوي لت ددددنتا ددددبتهددددذصتصرتعقإلددددال.ت قددددالتإلالىتصإتشدددد ئتتيإ  جإلدددد تتعقإلددددالص ت
صركع  ك لت صاتت الت رىتإلشي لتجالإلالنتك تصرتإشليتصاجتك عإليتصرتنتتثاليت رىتتف إللتصركجتك ت

رت  دنتهددذصتصركجتكد تصركنددتإالت ردىتصرشددوييتإلدتمتتإظددإلمتصركجد لتصرعدد متو تدفهتشددوييتشددوييت ردىوأيك دهت
 تصرعكددددددلتصرجكدددددد عنتانددددددإلك تصاتتدددددد لرت اددددددالتإلتدددددد حتصاإتئإددددددلتإلشددددددي ا تجالإلددددددالنتكددددددتكدددددد ت ندددددد لل

تتتتت. (Raupp, 2011, 76)ر كإظك ل
ت  توشددأ تصرف دد برت صاتتدد الرت صركإ اشدد لتصتج هددت(Jürgen Habermas)كددلتعرتتمرتالرتاردد ت

تركف  متصركج لتصرع متصردذيتتدمتت وإلقدهتع دىتإ د قت صند ت دنتالئصند لتصاتتد الت  ند للتص عدالم
(Benson, 2009,176)صرإظ متصرنإل ندنتكد تإ فإلديت.ت  ركج لتصرع متإلتي  تك توإإليت نإل يتوإل ت

رت هد تإلكثدلتشدوييتكعقددالنتر غ إلديتتتفدئعت رددىتكد تإ فإلديتإلفددئىت صرق  عد لتصرف تديت صردإظمتصر ظإلفإلددي
الصف ديتصرعالإلالتك تصركجد التصرال رإلديرت صر  إإلديرت ص ا إلكإلديرت صركف إلديرت كجد التصرثق  ديتصرفئعإلديتصركت

(Habermas, 1989, 173)عدد النتتددإل غيتكف دد متصركجدد لتصرعدد متو تددفهتعك إلدديتتل اددالتتكدد.ت 
 رق دد إل تصرتددنتإلددتمت  الا دد تإل ت كإ قإلدديتتأفددذتكي إ دد ت ددنتشددوي لتكعقددالنتكدد تصركإظكدد لت صأل ددئصالرت

صركجد لتتإلعودئتعد .تيكد ت(Ihlen, 2008, 7)صرجكإلد تتردالىك  د تصهتكد متكشدتئكتتيد  ت ئف د ت
تت.(Self, 2015, 78)تكع  تتجك تصأل ئصالإلتصرذيت رف  ءو

:تصركج لتهنت ظ لفرتثال ترهوأ تت(Inger Jensen)ت  حع ت ظ لفتصركج لتصرع مت ت
صرعددد متصألالودددنرتصركجددد لتصرعددد متصرنإل ندددنرت صركجددد لتصرعددد متصردددذيتإلدددئتو توعك إلددد لتصر  إلددديت صركشدددئ عإليت

إندويتر كإظكديرت فدنتهدذصتصركجد لتصر ظإلفيتصألفإلئنتتعالتإليثئتصر ظ لفتإلهكإلي تو رإلئىتإل ت ت.تصركإظكإلي
.ت إلعال تصركجد لت(Ihlen, 2008, 7)تإلتمتصرعث ئتع ىتات توشأ تصركنث رإليتصاجتك عإليتر كإظكي

أل تترنددإلي  ت ددنتصركجدد لتصرعدد مصرددذيتكفددالالتصرك  دد عتصرصرعدد متشددوييتكدد تصرإقدد  تصركثإلددئنترالهتكدد مت ت
رعددد مت دددنتصرفقإلقددديتإددد عتكددد ترت  ركجددد لتصصركتتددد إل تو تدددف متإقددد  ت دددنتصرشدددوييتنإلت صتددد   توشدددأإه

صرتأندددإل تصرفددد انتصردددذيتإلظ دددئت إلفدددتفظتودددهتإل دددئصالتكتإددد عإل رت تتدددالصفلت إلدددهتصركثننددد لت صركإظكددد لت
تكعددإل ت تنددكحتو نددتئصتإلجإل لتكعإلإدديتكدد تفجدد تكعإلإددي   تصركجدد التصرع كدديتهددنتكجدد الترتوندد  ك 

 لتصرعد متإلع دىتصتت لتتتكإلحتوالئجيتع رإليتك تيث  يتصاتت لت إل تيث  يتصاتتد لت ردىتالصفدلتصركجد
تت.(Bentele & Northhaft, 2015, 64-74)تك تصريث  يتإف تصرف ئج

إل تصفددتالفتصركجدد لتصرعدد مت ددنتت(Holtzhausen & Zerfass, 2015, 5-6)ت إلشدد ئ
ي رت هدذصتإلعإدنتإلشد ئيتادالتإلتدوحتإليثدئتتصركجد لتصرفد رنتإل ترصرقئ تصرف اليت صرعشئإل  تصرقئ تصرعشئإل ت

رتقالإلمت ج  لتإظدئتكتإ عديتصرتدنتتعدئفتصركجتكد رت د رإل متترئلإل متهنتصركتالئتصإل ت ن للتص عال
و تفهتتق إ لتتف ع إلديتجالإلدالنتتندكحتإليثئتك تي إهتكج ا تع ك  تتبالرمح االتصاليإلوئحتك تإلنكىت
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تكو شدددئت دددنتصرإقددد ،تصرعددد متال  تصردددالف لت ردددىتاإددد صلت ألع ددد ءتكددد تصرجك ددد ئتصركشددد ئييتع دددىتإفددد  
ئ ددنتصاتتدد التص نددتئصتإلجإليتهدد تصر تدد لت رددىتصركجدد لترت إل تصرددال ئتصرددذيتإلك ئنددهتكفتصر ندد  ي

صركإظكدد لت كتدد رحتصركجتكدد رتندد مت ددنتال دد تكتدد رحتصرعدد متعوددئتصرفجدد تصر  ال دديتصرتددنتإلكيدد تإل تتُت
 دنتصرتع كددلتكع د رت كد تذرددكتت  دال تعد ت الصئنتصرتد صح توددإل تصردال  عتعد تا ددإليتكعإلإديت صرك  د عإلي

هإددد كتف جدددديت ردددىتص عددددال تعددد توعددددضتتتوقدددىتوعدددضتصركع  كدددد لتصرع ددد إليتالصلكدددد  تف تددديرتريدددد 
تصركع  ك لت كإ اشت  ت نتصركج لتصرع م.ت

آلئصءتالصفلتصركجد لتصرعد متإلإوغدنتإل تتئيدحتع دىتصرق د إل تذصلتصاهتكد متصركشدتئكرت إل تص  ت
تيدد  ت ددنتكتإدد  لتجكإلدد تصركعإإلددإل ت ذرددكتصنددتإ الص ت رددىتصركددالص التصرعقالإإلدديرت صرإقالإلدديرت إل تتف دد ت

 ت دددنتصاتتدددد التصركتفتتدددد تتي إلدددثالت.(Haas, 2004, 180) ئإلدددديتركعددد إلإلئتصرتقإلدددإلمتصركعإل
ص نددتئصتإلجإليتو تددف متكشدد ئيإل ت ددنتصركجدد لتصرعدد متال ئص تك كدد  ت ددنتفددلتصرق دد إل تصركجتكعإلدديرت  ددال ت

 اتتدد التص نددتئصتإلجإليتتقت ددنترت عدد تتقددالإلمتا دد إل تفقإلقإلدديتا و دديتر إقدد ،ت ددك تصركجدد لتصرعدد م
تعدد مت ددك تصاهتك كدد لتصرف تدديتر كإظكدد لرت هددنت ددكإ  تإل تتيدد  تكتدد فيتصركجتكدد تع ددىتإ فدد  

تفدد  توأإ دد تتدد رفيترك صج دديت وكث ودديتص نددتئصتإلجإليتصرك دد النتصرئلإلندديتصرتددنتإلع دد تعإ دد تع ددىتإفدد  
تت.(Slabbert, 2016, 6)صركإ  نإل ت

      االتصال الهادف .2
ت تئيإلددحتع ددىتصرعكددلتكق وددلتصريددالمرت تنددكحتصاتتدد الرتإل ر إلدديصاتتدد التصر  ال دديتت دد ت

و ركشدد ئييتودد ركعإىت صأل يدد ئرتيكدد تتعكددلتصاتتدد التع ددىتتعكإلددقتصرف ددمتصركتودد اللرت تيدد إل تإلعكدد لت
ه ال دددديرت  اتتدددد التص نددددتئصتإلجإليتتتف ددددىتكدددد تهدددد تإلوعددددالتكدددد تكجددددئالتتدددد  إلئتصركع  كدددد لتإل توإدددد ءت

صاتتد التتودهتند مصرعالا لتذصلتصركإفعيتصركتو الريت صرفف ظتع إل  ت رىتصألند  بتصردذيتإلكيد تإل تتُت
نددد مت دددنتتفالإلدددالتتشددديإللترت  دددال تعددد تإل تصاتتددد التص ندددتئصتإلجإليتتُت دددنت إجددد حتغدددئضتصركإظكدددي

تا   ت إلإهتإلجبتاو ر د تو تدف  ت ظإلفديتصاتتد لتصرشد كلت صركتالادنتكد ت صركإظكيتإفن  تع ىتإف  
ت.ت(Slabbert, 2016, 6)إلغئصضتصركإظكيت

تتدددد التصرك ج دددديت تصر دددد ءتع ددددىتصاتندددد اتتدددد التص نددددتئصتإلجإليتركدددد توعددددالتصرفالصثدددديت ص
رت)إلنددددفلت رددددىتإلع ددددى(تإكدددد ذجتصرف ددددن"رت وددددئ حتصاتتدددد ال"صألرتصرتددددنتتت ددددك تئ ددددضتودددد رتغإلإلئ

تثيددالتع ددىتيإلفإلدديتإل تصركعإددىتصرفددئاليت صركشددتئكتإلتشدديلتعدد تتإكدد ذجتصرف ددن"أل"ص ددئ ضت صرتعدد   .ت
ص نددددتئصتإلجإليتهدددد تتددددد  إلئت ئإلددددقتعك إلدددديتصاتتدددد التإفندددد  رت إليددددد  تال ئتكفتئ ددددنتصاتتدددد الت

 كدد لتصرتددنتإلكيدد تإل تتيدد  توكث ودديتكإتدديترتيدد إل تصركعإددىتوددإل تصركإظكدديت إلتددف بتصركتدد فيتصركع 
 ود رئغمتكد تإلإدهتندإلي  تهإد كتالصلكد  تكجد ا تركدإ  ت ظإلفدنتترك تغئضتصرتغإلإلئتصاجتك عنت صرعكل

صرتدددنتت دددالفتوددد  ئصالت ردددىتإل تصرتئيإلدددحتف رإلددد  تع دددىتص ندددتئصتإلجإليتصر  ئلددديتترتف دددإل تصاتتددد الرت ا ت
كددد تكجك عددديت صندددعيتكددد تت صاوتي ئإلددديندددتئصتإلجإليتصركإظكإلددديتعودددئتصاتتددد التص والصعإلددديتتشددديإللتص 
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رقددالتإلالىتصرتئيإلددحتع ددىتوإدد ءتت.(Holtzhausen & Zerfass, 2015, 9)إلتددف بتصركتدد فيت
صرعالا لتعوئتصرف صئت نتوالصإليتصرقئ تصرف اليت صرعشئإل تكتأثئص توتفيإلدئتكد توعدالتصرفالصثديت ردىتصرتئيإلدحت

يكدد ت  تكددإ  تت.(Self, 2015, 75) فدد صئت صاتتدد الترتصرك ددمتال ئ دد شددليترع ددىتصركإدد ه تصرإ
إلن  تصر  ءتع ىتكقالئنتا النتصركإظكيتت)إلع ىت رىتإلنفل(تكق ول)إلنفلت رىتإلع ى(تتصاتت التك 

إلشددددإلئت ترإلتددددغ ءتألتددددف بتصركتدددد فيتصرددددذإل تإلإتجدددد  تصنددددتئصتإلجإل لتت ددددك تصرتعدددد   تصركشددددتئكرت
رتع  إن"تصرذيتإلإت تع تتقإإل لتصاتت التصرتف ع إليتصرتنتتتدإلحتصرتع   ت رىتك تإلنكىت"صركإع فتص

شئصي  رت صرتع   تإلفتئضتوأ تصرعالكيتصرتج ئإليت صرفئتيترالنتك عت رىتصرج  لتصرتإظإلكإليتصركعإإليت ص 
تفدددد ئجتإ ددد قتنددددإل ئنتصركإظكدددديتإلقعدددد  تر كإظكددديتتتيدددد  تو رتعدددد   تكددد تإلتددددف بتصركتدددد فيتصردددذإل 

(Slabbert, 2016, 6).تت
إل تهدذصتصركدإ  ت دنتتصضتعإ تئتصاتت التص ندتئصتإلجإليصنتعئتتع ت ئإلق  ف  إلئىتصرو

ت صرتددنصاتتدد التاتإلإظددئت رددىتعإ تددئتعك إلدديتصاتتدد لتصرتددنتت ئاددلتر دد تصرالئصندد لتصرتق إلالإلدديرت
دلرتصرتئكإلدحرتصرئند ريرتصر ندإل يرتصرتفندإلئرتصركُتئِندصركُت)عإ تئتعك إلديتصاتتد التوددددتُتفالالت ترإلدهر لتئنر

 اتإل تكدددإ  تصاتتددد التص ندددتئصتإلجإليتإلئيدددحت(رتيصروإللددديتصرف ئجإلددد تتر صر   ددد ءترندددإليعيصرتغذإلددديتصر
صرتددددنتتك ئندددد  تصركإظكدددد لت ُتعدددداله تعإ تددددئتر ددددذصتصركددددإ  تصرفددددالإل ت ددددنتتع ددددىتإلإدددد صعتصاتتدددد ال

صاتت التكتج  حص ت نتذركتصرإظئنتصرتق إلالإليترالتتد الرت ذردكتاندتفالصمتكد صئالتصاتتد التصرتدنت
ئصتفتجكإل تكك ئن لتصركإظكيتصاتت اتإليتك تإلتف بتصركت فيترتتيت فشاله تُتك ئن  تصركإظك

تصرف رإلإل ت صركفتك إل ت صرذإل تإلشي   تجك  ئه .
تإل تكدالصفلت إ تكالصفلتالئصنيتصاتتد التص ندتئصتإلجإليتردمتتإفتدئت دك تكدالفلت و رت رن

تإلجإليرت هددذصت  ددمتكددإ  تصاتتدد التصانددتئص ذتتعددالاللتصركددالصفلتصرتددنتإُلكيدد تعدد ت ئإلق دد تكفددالالنرت
 ج دد لتإظددئتكتعددالالنت كتإ عدديتتدد  ئتعدد ت ئإلق دد تصرقددالئنتع ددىتصنتيشدد فتصاتتدد التصرتددنتتإلعيدد 

تك ئن  تصركإظكيتو ئقتكفت فيرتُتن مت نتتفقإلقتصآلث ئتصركئغ وديت صرك  د بتتفقإل د تكد تعك إلد لت
تصاتت لتصرتنتُتك ئن  تصركإظك ل.ت

صركجدد لتصرعدد متصرددذيتت: تك كددإل تهكدد رددذصت ددإ تصاتتدد التص نددتئصتإلجإليتتئتيددحتع ددىتجدد إوإل
  تكد تتعكلتصركإظكيتع ت ئإلقهت نتتقدالإلمتصرق د إل تصرتدنتتئصهد تك كديت دنتتإفإلدذتصندتئصتإلجإلت  ترتإ اشد

تفقإلقتف ريتص اإ عتصرك   بتت رىرت ت ا تصرجك  ئتن صءتي إ صتإلتف بتصركت فيت إل  تإل تغإلئهم
رالتتددد التصاندددتئصتإلجإليتوأإ ددد تتئتيدددحصلركتصرثددد إنصرج إدددبتتصرتدددنتتكثدددلصرتدددنتتتك شدددىتكددد تإلهدددالص   رت

ردذركتك ج يتإف تصر الفت ه تصإج حتئن رت  رتعوئتاالئنتصركإظكيت نتتو اللتصركعئ يت صرف دمتصرعكإلدقت
ت.صرجك  ئ

ت
ت
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 االتصاالت اإلستراتيجيةهياكل . ثالثا
إظكنتإلثاليت رىتصإج حتكتأنإل تصاتت التص نتئصتإلجإليت نتصركإظك لت جع   تعكلتت  
 & Fredriksson)هدذ تصر إل يدلتهدنت ترتإل تتيد  تر د تهإل يدلتكعإلإديركإشد النتإلت  دبتصألهدالصفتص

Pallas, 2015, 145-146).     

 الهياكل القانونية  .1
صرت جإل دد لتعدد ت ئإلددقتتكتحصإلددالادد إ إنتتف دد تصركإظكدد لت ددنتصر اددلتصرف  ددئت رددىتتإظددإلمت

تإظإلكإلديتوشدأ تإشدئتت صر  صلحتصرتنتتثثئت نتكالىت صن تك تصرإشد   لتصرتإظإلكإلديرت  إد كتت جإل د ل
صركع  ك لتصركف نوإليت كو الئتص والغت ا صإإلإ  رت ا صإإل تر تن إلقت ينبتصرتأإلإلالت هنتإلكث يتونإل يت

 دنتصركإظكد لتصركع تدئنرت د رق صإإل تت لتصاتت اتإليصرتنتتثثئت نتصرإش  تصرتإظإلكإليع ىتصألشي لت
تر صردددئإليتصرعددد مترف  يهدددنتتتدددفتكددد تردددهتصرفدددقت دددنت  دددبتصركع  كددد لت)صرتددد تإل تصر ددد صلحت رحصكإلددديت
 كد تتر صريشد   ل(تر صرتقد ئإلئتر إلن  بتت حإل تصركع  ك لت)صركدثتكئصلتصرتدففإليتر إلتف بتصألن م(

تر صركن  صنت نتصرعكدل(تر  تفتصرعكلتر نجاللتك رإليترهنتصرك ص إل تصرتنتتشك   ت)ر صلحتجالإلالن
إل تهإددد كتصريثإلدددئتكددد ت ذتإجدددالترت صرإق وددد ل(رت إلتدددف بتصألنددد متر صرحوددد ل تر  ت ركددد تت جدددهت)صركإظكددد

صرغئصكد لترتع دىتندوإللتصركثد لتك  وقديتصركإظكد لتر دذ تصرتإظإلكد لتر دك  تآرإل لتصرنإل ئنت صرتدالاإلق
تالصئتصرئف ت  ئضتصرعق و لتع ىتك تإلإت كتإل تإلإفئفتع تص   ئتصرتإظإلكنتصرف رن.ت   ص 

 الهياكل المعيارية  .2
  اتتد التتر لتصركعإل ئإليكف  متصاتت التصركتي ك يتكث لتع ىت ئإلقيتعكلتصرعك إلتإُلعال

 تتيددد  تإل تجكإلددد تصاتتددد الت دددنتصركإظكددديتإلجدددبتودددأصركتي ك ددديتهدددنت يدددئنتتندددتإالتع دددىتصرقإ عددديت
رت  دددال تعددد تصرتدددنتتدددإعت  تص الصئنت ادددالكت  ت صرتفندددإلئصلتر صركفددد هإلمتر كتندددقيتكددد تصرقدددإلمتركتي ك دددي

ن قت صر فالنتهنتك ت صاتتر نتتإ تت ئنتكتج إنيتر كإظكيت إش   ت  ت رإلهصركإ قتصرذيتتنتإالت
قدد لتإلكددئإل تكفت فددإل ت ددنتكإ ندددوتإل ت ترصركإظكددديت ددئ ئإليتانددتقئصئت عقالإإلدديت تإوثإلدديصركت  ودد لتصر

 تصألنددو بتاددالتإلتصرددئغمتكدد ع ددىتترعددالمتصرثقدديتص تكثشددئتتالعددآفددئتإلُتشددنءتكفت فتددإل تإل تادد لتشددنءت  عددلت
ص تإل كددلتتص نددتئصتإلجإليكدد تصركنددتفإللتع ددىتشددف تإلعكددلت ددنتكجدد لتصاتتدد الت تيدد  تكعق ردديرت

 رعإ تدئتصركعإل ئإلديت  علتتج  تهذصتصركف د مت ت وإلقده.ت ت تإلأفذتك افوأ يئنتصاتت التصركتي ك يت
رتهذ تصألشدي لتصركعإل ئإلديتت  ربتو رن  كتصرتإظإلكنتصركئغ بت صركث رنتإل تصرن إلمتإلفالاإل  تتإظك لر ك

ندتئصتإلجإل لتص ت ند لت تنإلت  دال تعد تر هإل يدلتتإظإلكإلديتر إلشدي لتر تقإإلد لتر ل صتف ادترت رالتئ تإلإ ل
لتكددد تصر دددغ  تصركعإل ئإلددديتهدددنت يدددئنتصرتفددد  ت ت تكع ددد .ت دددورتتقدددالإلمت صتتددد التت وق ددد تصركإظكددد لت تُت

 صرفإدد  ت  ددذ تصرق  عدد لتف ر دد تتر صرثق  دديتر صروفدد  تر صرتع ددإلمترصرتجدد ئيت ددنتكجدد التكثددلتصرتددفي
ات  ت إشدد   ت  ت تقدد متو تتدد ت  تكعإلإدد  ت تتندد كتندد  يإلفدد لتج صإددبتإلفددئىت ددنتصركجتكدد تإلت ادد تكإ دد ت

  دددنتتفت دددفتعددد تتردددذركترصركعددد إلإلئترإلندددلتك حكددديكددد تكالفظددديتإل تكددد تإلتفدددقتكددد تكوددد الئتصرنددد ق.تو
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 تإلفددد يمتشدددف تع دددىتصندددتفالصكهت ئإلقددديتصتتددد التإل تإلرإلندددلت جو ئإلددديت دددالتإلكيددد تتإلإ ددد صرقددد صإإل ت
 ردددددإل تهإددددد كتكت  وددددد لتئندددددكإليتر ئإلقددددديتتإظدددددإلمتإلانددددد متصاتتددددد التإل تكددددد تهدددددنتنإل نددددديتترإلفدددددئى

 ري تئغمتعالمت ج التصرعق و لتصرئنكإليتك تصرتعبتتج هلتصركعد إلإلئتي إ د تترر كإظكيصاتت الت
 تصركعد إلإلئت ص تكعتقالصلت فق لقتكقو ريتت د تإلوعد الت تدفإليتتقإلإلكإلدهت رحصكإلديت دنتصرفإلد نتصاجتك عإلدي.ت

صرعالادد لت صرتفدد عاللتوددإل تصرعإ تددئت ددنتكنددث رإل ت متتجدد  توع دد مت صركجتكدد تتعوددئئَّفتعرددعددئ فت تُتتُت
ت .تصركفإل
 الهياكل المعرفية  .3

تإلدديتصرتددنيإلفصراددالئت  ت ددنتصا تئص دد لتصرتددنتتفيددمتصنددتفالصمتصركإظكدد لترالتتدد التهددنتت  
ع دىتإلُتت ذترر كعإدىتصاتتد التإقدال تتعدال تكإلدلت ردىت صرترتتإ تكف  متصاتت التإفنهتإلكي تر  تإل 

كيددد تتشدددوإلهتإدددهتإلإلر كع  كددديتفددد ص تك الإلددديت يأإإددد تإئصهددد تتإتقدددلتكددد تكيددد  ت ردددىتآفدددئرتهدددذصتإلعإدددنت
صرقددددد لمتو رت صتدددددلتإلقددددد متوإإشددددد ءتصرئنددددد ريتت   ذتترصألإوددددد بتإل تفددددد تإلإ وإلدددددبت تدددددف  صاتتددددد التو

صرتدددفإلفيت إلإق  ددد تعودددئتصر نددد تصركإ ندددبت ردددىتصركندددت متصركإ ندددبترتفقإلدددقتصرتدددأثإلئتصركئغددد ب.تهدددذصت
كثلتتهإ ته تصاتت التإنويت رىتكف هإلمتإلفئىت  تإلإشأتكف  كترت ذإظ متتفيإلئو تفهتصركث لتإلعكلت

إلع إلإددد تإل جدددهتتندددوقتإل جدددهتإلفدددئىت إلتدددإ تكجددد الت ت غإلدددئتذردددك.تتر صركإظكددديت صركجتكددد ترصركعئ دددي
قتصتتدد التصلددتتددوحت ئتت  ذترر كعإددىت إلشددئعتإلهددالصفتكعإلإدديت صأل عدد لتصركنددتفالكيتر  تدد لت رإل دد 

عوددئتصرتددنتإلكيدد تف  دد تتلنددتئصتإلجإل ت  ت ص ددفيت تددالئجت ددنتإل يدد ئتفدد لتكدد تهددنتصركشدديالص تكعإلإدديت ت
 كددد تهدددنتصرإتددد ل تت؟ كددد تهدددنت نددد للتصاتتددد التصرتدددنتإلت جدددبتصندددتفالصك  ت؟تتددد الصندددتفالصمتصا

  ؟صركت اعي
 (: األساليب الخمسةيار الثقافيمعايير االخت) معايير ثقافية 

إلعتئفتصركإظ ئتصرثق  نترتإل غيتص ندتئصتإلجإليتو ألهكإلديتصركواللإلديترج د التإلع د ءتصركإظكديت
كاللمرت تإل غيتصاتت التص ندتئصتإلجإليتتع ىتإف  تإل  ت نتتفنإلئتصركع  ك لتصروإللإليت صانتج ويت ر

إلت  ددبتكدد تإلع دد ءتصركإظكدديتإل تإلفنددئ صت إلف كدد صتإل تإلتئجكدد صتصركع  كدد لتصروإللإلدديتصرغ ك دديرت  ددال ت
 ئنرت هدذصتإلت  دبتكعد إلإلئتصفتإلد ئتثق  إلديتتدثثئت دنتصع تتإ تصرقدئصئتو اندتإ الت ردىتصركع  كد لتصركتد ت

ت:هذ تصركع إلإلئتع ىتصرإف تصآلتنت(Johnston & Everett, 2015, 162-165)ت االتفالالذركرت
إلددددثثئتصركعإلدددد ئتصرثقدددد  نتصركتكثددددلت ددددنتتجإددددبتصر دددد مت ددددنتت دددد إلئتصاتتدددد التتتجنببببب اللببببوم: -1

تركف  رديتصرتفيإلدئتصرعكإلدقت دنت جدئصءصلتصاتتد التعد  وإلعيتصرتأفإلئتصرإ تجيت تص نتئصتإلجإلير
إلفيترتجإددبتصر دد متإلددثاليت رددىت صر اددلتصرددذيتإلك ددىت ددنتصركإ اشدد لترتفقإلددقتصانددتج ويتصرتددف

قت دددنت عددد النتتعئإلدددفتإفردددإلُتتصردددذيتصر ادددلت  دددال تعددد ترصاندددتج ويت  دددعفتصرعكدددلتحإلددد النتتوددد  ث
 ع ددىتنددوإللتترصرددذيتاددالتإلإدت تعإددهتردد متصألالصءت  صرعكدلتإلتجإوددتكجك عدد ل ترصركشدي يتعددالنتكددئصل

يتر   د تص عدالمت ذصتيد  ت إلدهتتفدال ند للتكئصاويتيتعك إل لتصرئتالتصروإللنتإلتجإو  صركث لتاالت
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صروإلئ ائص إلدديتصرع رإلدديتصرتددنتإلعك دد  ت ددنت  دد ئتصانددتج ويتعإددالك تتصإففدد ضت ددنتكنددت ى تترصرددئصه 
تإلع  ءتصركإظكديج  الت ك تاولتص الصئصلتصرع إل .تتصاتت اتإليتت  بتصرك ص قيتع ىتصرتيتإلي لت

صرف ئجإلدددديتتصألفددددالص توشددددأ  دددد رقئصئصلتترروإللدددديتصرف ئجإلددددي نتشددددع ئتصوتترُ ددددئت ددددنتتجإددددبتصر دددد م
إلندددع  ت ردددىتتجإدددبتفددد التتتفدددالىتتإلع ددد ءتصركإظكدددي تأئتودددظِ دددتُتتندددتج ويتصاتتددد اتإلي صا

  ددع متصرددئصه ت ددنتصركإظكدديت  ددمتإلتجدد ه   تإل تإلتغدد     تعدد تص شدد ئصلتصرف ئجإلدديت ذصتي إددلت
إل ك د صتكدد تهدد ت تإلتجإودد صت تترإليتإلإ ددمترد تإلعتئ دد صترتتفدالىتصرإظددئنتصركقو رديتر ف ردديتالصفددلتصركإظكدي

 تودأكعإلد ئتتجإدبتصر د متإلعإدنت تر ذصتي  تتإلتع ئضتك تصرالإلإ كإل لتصرالصف إليت رإل مكو متو رإنويت
تصألع  ءتإلوفث  تع تصرت جإل  لت إلتوع  تص ئش الصلتوال  تتف إللتك تإلتمت فو ئهمتوه.تتت

تص ندتئصتإلجإلير تكعإل ئتاو لتصرتف  لت نتصرثق  يتإلثثئت نتت  إلئتصاتت الت تمبول التفاوت: -2
تصرإظد مظكيتتجعلتصأل ئصالتاتإلكإل   ت رىتصفت د  تصرفدئ تودلتإلتوعد  ت ق نتصرتق رإلالت ت ئإلةتصركإ

قتصرتق إلالإلدديت ددنتصرعكددلت هددذصتصلددصرددذيت  ددعهتإلتددف بتصرتددأثإلئتصرندد وقإل ت إلفدد  ظ  تع ددىتصر ئت
تركإ دد ت ئندد لتصرئندد ريت صفتإلدد ئتصرقإدد نتص نددتئصتإلجإليإلتددئجمت ددنتكي إدد لتإلفددئىتكدد تصاتتدد الت

فإلد ئت تصرعكدلتصرند وقيرتإلند رإلبقتتئ دنتصلدتفالمت ئتتندت إئند لتصرئند ريت صرقإد نت دنتهيدذصتف ردي
تاوددد لتصرتفددد  لتاددد يت دددنتصرتدددأثإلئتع دددىتصألالصءت اوددد لتت اعددد لتصركجك عددد لت إلثدددئ تع دددىتت ددد إلئ

وددلتتر تصألع دد ءتردد تإلي إدد صتفن نددإل تإل تكنددتجإلوإل تر وإللدديأإلعإددنتوددتص نددتئصتإلجإليصاتتدد الت
وددلتترذصتإلعإددنتا دديتتفقإلددقتصرفددئ رتهددكنددك حتوددهتتق إلددالإل  تكدد تكتجإوددإل تر كفدد  ئت صروقدد ءت ددك ت

 .تصاتإ  تصرفئتيصنتج ويتصركإظكيتتي  تصإفع رإليتر كن للتصر  ئليتك تتئالالتع مت نت

 تصركع  ك لتكد تصروإللديتإل نتف ريتصرتئيإلحتصرالصف نتاتإلئىتإلع  ءتصركإظكيتتالتركيز الداخلي: -3
 عددالمتإل تر كع  كدد لتكدد تصتإل ر إلدد لإلت  ددبتتشددفإل ت تف إلددلت   دد تت هددذصترصرف ئجإلدديتك كددي

ادد النتصردددئإليتإل تتي كدددلت ج دد لتإلتدددف بتصركتددد رحت ددنتتدددإ تصرقدددئصئرت  ددنتهيدددذصتف رددديتإلعتكدددالت
عد تتتشدفإل ت تفندإلئتصرتغإلدئصلتصروإللإلديتوفثد  ت نتع ىتإلتف بتصرن  يت نتصركإظكيتتصرع ك   
قدلتوقإليتصألع  ءت رىتال ئتتقإدن.ت دنتهدذصتصافتإلد ئتصرثقد  نتترتتال ئتلإلف  تتصألكئتصرذيترصركعإى

صاتتدد التتلنددك ف متألتددف بتصرندد  يت ددنتتفالإلددالتكشدديالوع ددىتإلع دد ءتصرفئإلددقتتصركفدد  ئ
تآفئت ر تشفإل تصانتج ويتر تص نتئصتإلجإلي إلع ىتتإل ر إل لإلق متصألع  ءتو   تت ك تج إب 

إلدددثاليت ردددىتتككددد تر عالاددد لتصرالصف إلددديتع دددىتفنددد بتصركنددد للتصرف ئجإلددديت صردددئإليتصرعددد متصرفددد ئجنر
 هدذصتجئصءصلتصركإظكيتع ىتصرئإليتصرع م.ت ئتإل تإتإلجيتإظئتف لتإليتتأثإلصر عفت نت ج يتصر

ذصتإل دإلفتتص ندتئصتإلجإليإل رالت إل عت دنت دئ تصاتتد التتاالصرتئيإلحتصرالصف نت  دنتصركإظكديت ص 
 .ت نتعك   ت تصركإظكيتر تتي  تصنتو اإليأ رإل  تكعإل ئتتجإبتصر  مت  ذصتإلعإنتو

إلتدددأثئتوت ددد إلئتصاتتددد التت"إفددد تصإلق إإلددد  "كعإلددد ئتصرثق  ددديتتنحبببث مثبببال أعلبببو )ايقونيبببوث(: -4
عإدددالتصروفددد تعددد تتاندددإلك ركإظكدددنتإل تصرتعددد رنتصتدددإ تشدددع ئتكددد تصرتفددد قتتعودددئتص ندددتئصتإلجإلي
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 تصرعالا لتصركفتك ديتتعتكدالتع دىتكعإلد ئتكد ت ذصتيد  تصر دئفتوأشئصييرتهذصتإلعإنتصرتك إللتإل تصر
  ئ.تع ىتصانتثكتك رإليتكثلتصرع لالصركع إلإلئتصرصآلفئتإلنتفقتصرشئصييتكعهت رإل تع ىت

صركدددإ  تغإلدددئتصرك إليدددلت دددنتصاتتددد التتهدددذصتصركعإلددد ئتصرثقددد  نإلشدددج تت:المرونبببة واالنسبببيابية -5
ترص ندتئصتإلجإليرهتتأثإلئصلتع دىتصاتتد التتكك ترق يتصرتف إل ت صرت ثإلقويتصرذيتإلظ ئتإلصركإظك

 تق إلددلتعك إلدديتترص نددتئصتإلجإليكعإلدد ئتصركئ إدديت ددنتصإنددإل وإليتتددإ تصرقددئصئت صاتتدد الت ذتإلددثثئت
ا ديتت دنتذردكتإلدإعي إل تصرئندكنتصرتدنتادالتتت د ئتفد لتصرودئصك تإل تصركشد ئإل تصألن ندإليت تصرتف 

وعدددضتصألع ددد ءتيكددد تإل تتتددد ال.ترالتفتدددإل تصركددد صئالتر كشددد ئإل ت ودددال  تتقإلدددإلمتإليتإتددد ل ت
ت ريددد تردددإل تهإددد كتإليتت ثإلدددقتر دددذ ترندددتئصتإلجإل  ت إلدددئ  تإلإ دددمتإلف  ددد  تإشددد   لتصاتتددد الت

ت صرتود إل تركئ إديت صاإندإل وإليتإلشدج تصألع د ءتع دىتصرتغد إلئكعإلد ئتص تص نتئصتإلجإليرصاتت الت
ت ئإلقديتكإفع ديوتإدت تتكإفف ديرإلنكحتر متو رعكلتو إلي إليتتوك  نتكإ هج مترك  متصاتت الت

 جئصءصلتصاتت ال. تإل ر إل ل   ت ت
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 الثالثالمبحث 
  اإلستراتيجيات واألنماط االتصاالت اإلستراتيجية،

ت تإلكتوئح تصاتت التص نتئصتإلجإلي تتتوإى تصركإظك لتصرتن تصانتئصتإلجإل لتصرتنت  تك  عالال
ت تإلكي  ت نتر   تصرجالإلال تصركإ   تر ذص تصألإك   تك  تكجك عي تتظ ئ تيك  ت صعتك اله ر ت ظإلف  

  رت يك تإلأتن:صألإك  نتئصتإلجإل لت تهذ تص صاتت الرت  ك تهذصتصركوف تنإلتمتصرت ئقت رىت
 

 االتصاالت اإلستراتيجية تستراتيجياإ. أوالً 

هددذصت  ظإلفدديتتر وددإل تصروإللدديت صركإظكدديترإظدد متصاتتدد التعوددئتفددال التصركإظكدديتكتددالت ظإلفدديت
تهددذصتصرإظد متعوددئلتإلفع درت تهددنتتشدفإلئت تندد إلمتصرئند للتكندت الفصركنددتك تإل تصركت قدنتصرتجد  تإظد متصر
لتصاتتددد التندددتئصتإلجإل  تظ دددئت ترندددتئصتإلجإل لتصاتتددد التصركتدددككيترتفقإلدددقتإلهدددالصفتصركإظكدددي 
لتعك إلدديتتنددتإالتع ددىتتف إلددلتتتدد اصاريدد  ت تتكنددت الفرصر كت قددنتركددالفاللتتعددال تئندد للتتتددإلغيو

إلكيدد تصعتودد ئتصرئندد ريتصتتدد التئكحإلدديتتفتدد يتفدد ص ت إلحإل لإلدديت إفنددإليت صجتك عإلدديرترترددذصتصرئكدد ح
إلإندبتت صرفد ص تصرإفندإليتهدنتصركعإدىتصردذيترالئيدي رف ص تصرفإلحإل لإليتهنتصركففحصلتصرك ك نديتصركُت 

إلهكإلديتصآلفدئإل ت دنتصرتدأثإلئت دنتعك إلديتت صاجتكد عنت  دصرج إدبتإلكد تتر رىتصرئند ريتكد تاودلتصركندت م
رتصرحود ل إل تتإظكديتعإدالتصرت صتدلتكد تصردئإليتصرعد مصرتدنتتندتفالك  تصركت  اندتئصتإلجإل لترئن ريصرتقإلإلمت
ت(Werder & Holtzhausen, 2009, 404-427)ت(Schuch, 2007, 20)ت:هدددن

(Werder, 2015, 270-274).ت
  إعالمية ةستراتيجيإ .1

 تصركنددددتك تإلوددددال  تصإفإلدددد حت تفتددددئضتتصاشددددع ئتو رفقدددد لقع ددددىتتص نددددتئصتإلجإليهددددذ تتعتكددددالت
يتند فت تصرجك  ئته تصردذإلولتتفتئضتترعقالإنت كففحت ئن ريتصركع  ك لتاتتفكلتصنتإت ج ل

عدالنتف دد لتتصرئند للتص عالكإلديتادالتتقتدئحت تصاندتإت ج لتصركإ ندويتكد تصروإل إد لتصرالاإلقدي.ف  تإلندت
هدددددذ ت تترنددددد  ريتصرف دددددمترتفقإلدددددق إلإكددددد  ت وإلعإلددددديتتر تتكإلدددددحتو ندددددتفالصمترغددددديتفإل الإلددددديتركددددد تركشدددددي ي

صركنددت ال إل تتصرحودد ل إل تتإلددئتونددئعيتوددإل تصرجك دد ئإلفتدد لتصرتغإليدد  تصانددتئصتإلجإل لت  ع دديتعإددالك ت
مت إلكي تصنتفالصك  ت نتوإد ءتإلند تصردتع  تترلصرتعئفتع ىتصركشيالتف ريت  نتتعحإلحتإل ت ئ ئإل  رر

تركي إإلديتفدلتكشدي يتكعإلإدي ت  ت تفقدقت الئصيدتلرتج  تصركشيالت  ت تتتإ ت عإلإلت وإكي إ  ترصركنتقو ن
إلجإليتنددتئصتص تهددذ ت إ ددتر ريدد تعإددالك تاتتكت ددكتصركإظكدديتصركدد صئالتانددتالصكيتصركشدد ئييت  إل دديتصألكددال

تع ددنتصأل ددئصالتتألإ دد كفإلدالنت ددنتكئف دديتصرت عإلدديتفدداللتعك إلديتصرتغإلإلددئتتن  ددتر فداله تردد تتيدد  ت  ع ددي
 ري تعإالك تتي  تكق  كيتصرتغإلإلدئتترفت إيت التكق  كيتصرتغإلإلئتإل تصرع النت رىتإلإك  تن  كتن وقي

تإليتصرعد مغإلدئت ع رديتكد تصردئتت هدنتإلإل د  تتريودئترتتدوحت  ع ديإلئنت  ذ تصانتئصتإلجإليتتت  دبت ادلتيوإل

https://www.tandfonline.com/author/Holtzhausen%2C+Derina
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 ريإ ددد ت  ع ددديتكددد تترصركعئ ددديتإل تصرك ددد ئنتصر دددئ ئإليترت وإلدددقتصرتغإلإلدددئت  عإدددالك تاتإلكت يدددتصرحوددد ل إل ت
ت.تإل صركففحتتإل تصرحو ل تصرجك  ئتإل تصرئإليتصرع م

  التسهيل ةستراتيجيإ .2
ت  ريددددنتإلتتددددئ تصرحودددد ل إل تتصركدددد صئالتر ددددئإليتصرعدددد متتددددأكإل تع ددددىهددددذ تصانددددتئصتإلجإليتتعتكددددالت

هددذ تصركدد صئالتاددالتتيدد  تكدد صئالتك ك ندديتكثددلتصألال صلتإل تصألكدد صلتإل تت جإل دد لترتصرك  دد بو ألندد  بت
كشددي يتتصرحودد ل إل تكفإلددالنتعإددالك تإلددالئكتصرددئإليتصرعدد متتصرتندد إل إليتي صانددتئصتإلجإلتررتفقإلددقتإلهددالصفتكعإلإددي

إلكد متصركند عالنتصرف ئجإلديتت  تكإفتفدتم ئنتصتفد ذتص جدئصءصلت تدالف  ت هدع دىت دئتت  كعإلإديت إلتفقد
  ع يتعإالك تتنتفالمتك توئصك تتيتئصتإلجإلن  هنتترصركن عالنتصرذصتإليتتقالإلمت ئييت نركش نتصتإل  ئصغو

 ذصتترصرتند إللتتفدالالتيندتئصتإلجإل صرتدنتتندتفالمتص تصركإظكديتترصرحو ل إل تتتإ تصر عنتوإل تصرئإليتصرع م
ترالتوعددالتصرت وإلددقتصاوتددالصلنتر تغإلإلددئيدد  تصنددتكئصئتصانددتئصتإلجإليتإلت  ددبتصانددتكئصئت ددنت إفدد قتصركدد صئت

تإل كندت ال صرتصرحود ل إل تت عإدالك تإليد  تصرجك د ئتيررالص عإلدصر تع إلضتعد ت دعفت  تكي تصنتفالصكإل ت
صركق  كديت ردىتصرتغإلإلدئتيوإلدئنتإذصتي إدلت دتر رىتصركد صئالتصرك   وديترت وإلدقتإل تصندتالصكيتصرتغإلإلدئتإل كفتقئت
تنتئصتإلجإليتصرتن إللتر تتإجح.ت    ت
 اإلمناع  ةستراتيجيإ .3

 دددذ ت ترمعددد ص ف  تتصرحوددد ل إل تت وإلت ددد ت ردددىتادددإلمتصردددئإليتصرعددد متتكإلدددحتصندددتئصتإلجإليتص اإددد عتوكئغ
يت تعيد تإلهكإلديتنتئصتإلجإليتادالتتشدكلتتقدالإلمتصإتقد لنتر كع  كد لت تندتفالمترغديتادالتاتتيد  تفإل الإلدص 

إل تتكد ت دكإإل  ت ك ج يتألإ د تتفتد يتالعد نت ردىتصرتتدئفتتي  تئن للتص اإ عترت ريتصرك ئ فيأصركن
ص اإ عتعإالك تتي  تصركشي يتغإلئتكالئييتك تاولتصرئإليتتيتإلجإلنتئصوذركتتفالمت  تترع ىتإف تتئإلح

إل تتكإفف دديرتإل تصرحودد ل تصرددئإليتصرعدد ميتإل تعإددالك تتيدد  تكشدد ئيترك كدديتالعدداتتُتتإل تر)صرحودد ل (تصرعدد م
إل تتصرددئإليتصرعدد معإددالك تإليدد  تكدد تصر ددئ ئيتفدد تتكفإلددالن تتهددن تتر فددالىتصرف دد لت  ع دديتالعددعإددالك تاتتُت

تيك ترصركإظكيتآفئتتالع ت رإله صئالتك توئإ ك تإل تإش  ت رىتوالإللتع ىت ع النتتفتإل تصركتصرحو ل 
تعودئتإل تصرحو ل تصرئإليتصرع معإالك تاتإلي  تر كإظكيتنإل ئنتكو شئنتع ىتتيهذ تصانتئصتإلجإلتتنتفالم

تروإلدئنت ادالئنتصندتفالصمتصرند  يت ص لديعإدالك تتيد  تصركفدالالصلتصرحكإإلديتي تترك د صرتدنتإلقإلتعدالإللتصركد صئالت
 دنتكئف دديتتشددئإل تإلإل دد  تكفإلددالنت هدنتتكإفف دديرال ص دد تصرجك دد ئتع دىتصرتغإلإلددئتعإددالك تتيد  ت يدذركت

 تتج ددددىتإلهكإلدددديتهددددذ تترإل ت إلددددهتكفدددد  ئتص ت تقإلددددإلمتعك إلدددديتصرتغإلإلددددئتعإددددالك تإليدددد  تفجددددمتصرتغإلإلددددئتيوإلددددئت
ي كد ت تصانتئصتإلجإليتعإالك تتي  تصرتجئويتكفال النت صرتغإلإلدئصلتتدعويتصرف دمت غإلد بتصركإلدحنتصر ص دفير

ي كدددد تحصاللتصرف جدددديت رددددىتتإل كنددددت ال صرتإل تصرحودددد ل تصرددددئإليتصرعدددد مترددددالىيوددددئتإلي إددددلتكق  كدددديتصرتغإلإلددددئت
ت هنترإ صإل تص اإ عتهذ تإل تصرحو ل تصرئإليتصرع م ري تصركق  كيتتحالصالتعإالك تإلعنتترص اإ عتيصنتئصتإلجإل

تتنتالصكيتصرتغإلإلئ.  رىتك صئالتت  غإلئتكجالإليتعإالك تإلفتقئتتج  ال
ت
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 السلطة  ةاستراتيجي .4
عد ت ئإلدقتتصاإتدإل عص ذعد  ت تترند  يت دنتيندبصصندتفالصمتع ىتتيإلجإلنتئصتص تهذ تال تتكعت

هددذ تصانددتئصتإلجإليتص جودد ئتمتفالِتنددترتترت تتقإإلدد لت جو ئإلدديرتتُتعددال تترددذصترصر عددالت صركي  لدديت صرت الإلددالت صرعق وددي
تركندت متصرئندد ريردالىتإتدد ل تكئغ وديتتفقإلدقت تكتدالئتصرئندد ريتإلندإل ئتع دىتإلصاإلجد ونتصردذيتإلعإدنت
و د ت تكتدالئتصرئند ريتإلندإل ئتع دىتإتد ل تإلفشد ه تإل تاتإلئغدبتإل ونت إلعإدنت صرت الإلالته ت جود ئتند

إل تتصرددئإليتصرعدد مصرندد  يتكفإلددالنتعإددالك تتيدد  تصرف جدديتصركالئيدديترددالىتتينددتئصتإلجإل ُتعددالت تركنددت متصرئندد ري
صركدد صئالتصرك   ودديتت ريإ دد تردد تتيدد  ت  ع دديت ذصترددمتتتدد  ئترددالىتصركجك عدديتركإفف ددير تغإلإلددئتتصرحودد ل 

ت  إلعإلددددالتإل تصرحودددد ل تصرددددئإليتصرعدددد ماددددالتتيدددد  ت  ع دددديت ددددنتجعددددلتتينددددتئصتإلجإل هددددذ تص تررقودددد لتصرتغإلإلددددئ
رتغإلإلددئتإل ت ددئ ئنتفددلتص هددنتكفإلددالنتعإددالتت ادد تكق  كدديتترنددتالصكيتصرتغإلإلددئص تتفتددإل تصركدد صئالتروددالءت ت
 تتيد  تصركإظكدديتادد الئنتإلإلجددبت تتركدد تصرددحك ت  دئ ئنتصرتغإلإلددئتصرندئإل تائإلوديكشدي يتكعإلإدديت دنت تددئنت

تيندتئصتإلجإل ريدنتتتدوحتتإل كندت ال صرتإل تصرحود ل تصردئإليتصرعد متصركتفققديتردالىت ل  تتدتفيمتو رإتدإلع ىت
عإددالك تتيددذركتكفإلددالنهددنت تترصألفددئىت لنددتئصتإلجإليوددئتكدد تص إلصرندد  يت  ع دديرترددذصت قددالتتت  ددبتكدد صئالت

ت  تإلكد ت ذصتيد  تصرتغإلإلدئتصرإفندنتك كدت  ر صرتغإلإلئتصرإفننترإل تك كترإلي  تصرتغإلإلئتصرن  ينته تصر الف
صر ع الت صركي  آلتإلن لتتينتئصتإلجإل تنتئصتإلجإل لتإلفئىرت إلفإلئص ت صرن  يتك تتينتئصتإلجإل  إلجبتجك ت

تت.تصرت الإلالت صرعق ويتألإ  تكقو ريتصجتك عإل  تتينتئصتإلجإل تك 
  التفاوض ةستراتيجيإ .5

 ت ص تتر ئنددد للتودددإل تصرقددد لكإل تع دددىتصرت صتدددلو رتوددد اللتصركدددإظمترتصرتفددد  ضتيندددتئصتإلجإل تتكإلدددحت
رفددالصعتصآلفددئإل ت إلكدد تإلتع ددقتو ركددالىت صرك جددهتر كع  كدد لت صرفددالصعتصركتددكمتنددتئصتإلجنتص ففدد ءتص 

قتصلددكدد تصر ئتتإُلعددالتصركقودد لتكدد تصروددالصللت صيتشدد فتصركددالىتصركقودد لترددالىتصر ددئفتصآلفددئتكدد تصروددالصلل
ئكدد حتكتق و دديتتعتكدد ال تكإلإلددحتصاتتدد التو ركندد  كيتو ترصركنددتفالكيت ددنتهددذصتصرإدد عتكدد تصاتتدد ال

إكدد ذجتإلنددتئصتإلجإليتتعيدد تفتدد ل تتشدد وهتهددذ تص ت  ت)إفدد ت هددم(رحتصركجك عدد لتعدد توع ددإل ددتك
((Grunigإُلعددالت تترإلهددالصفتغإلددئتكت  وقدديتاددالتإليدد  تر ددمتإل تصرحودد ل تصرددئإليتصرعدد مت تصركإظكدديت إل ددنتت

نددتئصتإلجإل لتكدد تص تُتعددال تتصرتفدد  ضت  ذتفجددبتصركع  كدد لت ددنتهددذ تصرف ردديتكدد تصرتيتإليدد لتصرشدد لعي.
 ريدد تردد تإلفقددقتهددذصتصرإدد عتكدد تترفتصركفت فدديتغإلددئتكت  وقدديصركجالإلدديتعإددالك تتيدد  تإلهددالصفتصأل ددئص

صاتت الت  ع إليت ذصترمتإليد تردالىتصأل دئصفتكدالىتكقود لتكد تصرودالصللتإلكيد تكد تفالر د تصر تد لت
ت.ت لتكإ نوي رىتف 

   تستند إلو التعاوث في حل المشكالت ةستراتيجيإ .6
 ريتصركنددتكالنتكدد تهددذ ت صرئنددت دد هددذ تصانددتئصتإلجإليتصرئغودديت ددنتتفالإلددالتصركشددي يت ف  رتعيدد ت

نددددتئصتإلجإليتهددددنتئندددد ريتتتكإلددددحتو رتودددد اللتصركفتدددد حتر كع  كدددد لت تفقددددقتتعئإلددددفتكشددددتئكتر كشددددي يتص 
رتهذ تصانتئصتإلجإل لتتنتفالمتوشأإ   صألهالصفتصركشتئييت تثاليت رىتكش ئييتصرك صافت صركنث رإل لت
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 تصرتئصو تإ كتشع ئتك ته ت ذتر تعي تإك ذجتكتإ ظئتثإ لنتصاتج  ترصرئك حتصرش ك يتكثلت)إف (
عإدالك تتدالئكتصركإظكديت صرجك د ئتتدئصو  مت إلشدعئ  تت ع ا ت  رتع   تإلي  تتوإل تصركإظكيت جك  ئه .

ي كددد تي إدددلت ترإل دددي ت ددد إلئتصرف ددد لتصروالتلو رف جددديت ردددىتكشددد ئييتصآلفدددئإل ت دددنتتشدددفإل تصركشددديال
تلجإليتفددلتصركشدديالنددتئصتإل  تتيدد  تإلي كدد تحصالتصفتكدد لتتررأل ددئصفتصركفت فدديتصألهددالصفتإليثددئتت  وقدد  ت

 تإلتفددقتصأل ددئصفتع ددىتتعئإلددفتصركشددي يت صرف دد لتصركشددتئييتر كشددي يتككدد تإل إلجددبتترو رتعدد   ت  ع ددي
ت.ينتئصتإلجإل حت صرعالصريت نتهذ تص إلت  بتصاإفت

صرتدددنتإلكيددد تإل تتعتكددداله تتلندددتئصتإلجإل ص تهدددذ ت هإددد تإلدددئىتصرو فددد تإل تريدددلتصندددتئصتإلجإليتكددد 
تتصرتنتتي  ت  ع يت إل  تعإالتتوإإل  .تتتتصركإظك لتصرك صافت صركت  و لتصرف تيت

 

 ثانيًا. أنماط االتصاالت اإلستراتيجية
تنددعىتصركإظكدد لتعوددئتتوإإل دد تكددإ  تصاتتدد التص نددتئصتإلجإليت ددنتت صتدد   تكدد تصأل ددئصفت

إكددد ذجتإل دددنتتصألإكددد  تودددئحتهدددذ ت ت.تكفدددالالنتإلإكددد  صركفت فددديتالصفدددلتصركإظكددديت ف ئج ددد ت ردددىتتفقإلدددقت
 ,Sewestianiuk)كددد تاودددلتتاُددداِلمرتصردددذيت ت(رت3صرشددديلت)ترك  دددحت دددنصتصاتتددد التص ندددتئصتإلجإلي

ت. (Ahmad, 2016, 5257) ت(13 ,2013

ت

 االتصاالت الداخلية أنماط

 التنظيمية دعبور الحدو تكوين األفكار مشاركة المعرفة

 االتصاالت الخارجية أنماط

تكوين معرفة األعمال 

 الخارجية

المعرفة  استقطاب

 الخارجية

العالمة التجارية 

 للمنظمة

(3الشكل )  

 أنموذج أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

Source: Sewestianiuk, A., (2013), Managing strategic communication: An 

organizational case study on internal communication channels at 

Ericsson Göteborg, Master Thesis,  University of Gothenburg, 

Sweden, P 13. 

Source: Ahmad, M. F., (2016), Strategic Communication Management on 

External Communication Channels: An Enhanced Model, Man In 

India, Vol (96), No (12), P 5257.  
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غدددضتصرإظدددئتعددد ت وتركدددإ  تصاتتددد التص ندددتئصتإلجإليت  تتوإدددنتصركإظكددد ل إلدددئىتصرو فددد ت
ترك ددإل تئلإلنددإل هددذ تصألإكدد  ت رددىتإتإقنددمترتنددإلإت ت ددك تإلإكدد  تكعإلإدديرت وإلعدديتإشدد    ت فجك دد 

كش ئييتصركعئ يرت تي إل تصركعئ يرتت:صرذيتإلت ك ت)إك تصاتت التصرالصف إلي(تصرإك تصرالصف نت:هك 
صرعالكدديتت:صرددذيتإلت ددك ت)إكدد تصاتتدد التصرف ئجإلددي(ت عودد ئتصرفددال التصرتإظإلكإلدديرت صرددإك تصرفدد ئجن

 تت  ددإلحتهددذ تصركعئ دديتصرف ئجإلدديرت تيدد إل تكعئ دديتصألعكدد لرت إلكيددتصنددتق  بصرتج ئإلدديتر كإظكدديرت ت
ت:تع ىتصرإف تصآلتنصألإك  ت
 االتصاالت الداخلية أنماطأواًل. 
  مشاركة المعرفة .1

 Islam et)ت كإ  ع د تتالئكتصرعالإلالتكد تصركإظكد لتكحصإلد تكشد ئييتصركعئ ديت دك تصركإظكدي

al., 2013, 171)إلشيلتتي إل ت كش ئييتصركعئ يتصرتنتتي  تذصلتت يت ع إلديتو تفد ذتصرقدئصئصلت.ت 
كفددالالتكدد تصر اددلت صرقددالئصلتصرعق إلدديرت ذتجإليتتفددالإل  تغإلددئتكنددو قرت هددذصتإلددتالحمتكدد تكقددالصئتص نددتئصتإل

 ,Kasper et al., 2013)إلتعإل تع ىتإلع د ءتصركإظكديتكع رجت د تو ركع  كد لت صركعئ ديتصرجالإلدالنت

 تشدددإلئتكشددد ئييتصركعئ ددديت ردددىتتددد  إلئتكع  كددد لتصركر ركددديت صركعئ ددديتو ريإلفإلددديت ذردددكتركنددد عالنتت.(326
تكفدددالالنتفدددلتصركشدددياللرتإل تت ددد إلئتإل يددد ئتجالإلدددالنرتإل تتإفإلدددذتنإل نددد لتإل ت جدددئصءصلتصآلفدددئإل ت دددن

(Cummings, 2004, 364).تإليثدئتتفالإلددالص تعوددئتت يكد تإلددتمتتعئإلدفتكشدد ئييتصركعئ دديتع دىتإفدد  
كف  مت الصئنتصركعئ ديتو تدف  تعك إلديتإلندئتصركإظكديترفودئنتصرشدف رت ت حإلع د رت جع  د ت دنتصركيد  ت

تند صءتتصرذيتإُلكي تإل تُتن عالت إله  Krogh et)ع ىتتفقإلقتإلعظمتصرع صلالتر كإظكيت صرفئالتع دىتفدال 

al., 2000, 29).يكدد تإلكيدد تتعئإلددفتكشدد ئييتصركعئ دديتو تددف  تتودد اللتصركعئ دديتوددإل تشفتددإل :تت
صرشددف تصرددذيتإلإقددلتصركعئ دديت صرشددف تصرددذيتإلنددت عو  رت فددنتكشدد ئييتصركعئ دديتإلددتمتصرتئيإلددحتع ددىت

  ركعئ دديتك جدد النت ددنتنددإل قرت تفنددإلئتكعإىتصرددالاإلقتر ي كدديرتئإل تصركدد لتصروشددئيت تف عددلتصأل ددئصالتودد ر
ت.ت(Paulin & Suneson, 2012, 90) نت  ءتصرف فإليتصركعئ إليتصرف تيتوهتت إلتمصركت قنت

ألع دد ءتإليتكجك عدديت ئتدد  تتتدد  ئتإلإشدد يتكشدد ئييتصركعئ ددي ت ددإت(Ghorbain)رددددددت   قدد  ت
ىتصرإفددد تصردددذيتإلدددتمت إلدددهتحإلددد النت  ع إلددديتإلالصءترتوددد اللتصأل يددد ئرت صركشددد ئييت دددنتصألإشددد يتصرتع  إإلددديتع ددد

تإلشد ئليكد تت.(Arakelian et al, 2013, 206)تصألع د ءت دنتصركند هكيت دنتإجد حتكإظكدت م
إشدأتعد تتمتصرفدئاليتصروف  ت نت الصئنتصركعئ ديتإل تصركعئ ديتصركإظكإلديتع دىتصركندت ىتصرجكد عنت صردتع  ت

 متصرعددد ك   ت دددنتصركإظكددديت دددنتتدددئصيمتنددد ذتإلُتت صرتوددد اللرت صركشددد ئييتودددإل تصردددحكالءر ئإلدددقتصاتتددد لرت
إتدد جتصركعئ دديتإلثإدد ءت صركعئ دديتصرف تدديتو ددمت صرف تدديتو ركإظكدديتعوددئتصر تدد لت رددىتكعئ دديتجالإلددالنت ص 

 ,.Ozler et al)كك ئنت متألإش ت متصرتنتُتعرئرفتوأون تتإلغ  توأإ  تإقلتر كعئ يت صركش ئييتو  ت

نت الصئنتصركعئ ددديرت ذتإلعتكدددالتإجددد حت.ت تعدددال تكشددد ئييتصركعئ ددديتإلفدددالتإلهدددمتصرج صإدددبت ددد(138 ,2006
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 ,Sattar)تإلش ئ تت.(Wang & Noe, 2010, 115)كو الئصلت الصئنتصركعئ يتع ىتكش ئييتصركعئ يت

تآرإل لتركش ئييتصركعئ يتهن:تتو ج التثال ت(336 ,2012
 ذتتقدد متصركإظكدد لتوت ظإلددفتإل ددئصالتإلتتددف  تو رددذي ءت تنددكحتر ددمتو رتفددال تكدد تت:آليببات ناعمببة .1

فالصمتا عدد لتكفتتديتتددتمت إل د تهددذ تصركإ اشد لتكدد تتد  إلئتصركنددت حك لتوع د متصرددوعضتو ندت
صر ئ ئإليت)ع ىتنوإللتصركث لتكوئالصلتصرك ء(رت  ال تع ت ا كيتصرئفاللتصرتئ إل إلديرت كفإلكد لت
صرعتددددفتصرددددذهإنرت تعددددال تهددددذ تإلكث دددديترألكدددد ي تصرتددددنتإلكيدددد تإل تتفددددال ت إل دددد تكشدددد ئييتر كعئ دددديت

ع دددىتندددوإللتصركثددد لتصندددتفالصمتإلكث ددديتكددد تصرت كدددذنتترت يدددذركتصندددتفالصمتإلنددد رإلبتكفت فددديرصر دددكإإلي
صرتددإ عإليتإل تصرك إإلدديرت صعتكدد التإلندد  بتصركإدد ظئصلرت صنددتفالصمتصرتعوإلددئصلتصركج حإلدديرت صرشددوي لت

 تصاجتك عإليرت صرتع متعوئت ئصلقتا و يتر ت وإلقترإقلتصركعئ ي.

تتتدد ال صاتكدد تصركندد للتصرتددنتإل تددنتو دد تصرودد فث  تإل تتيإ  جإلدد تصركع  كدد لت:صببلبةآليببات  .2
تدددثاليتال ئص تك كددد  ت دددنتوددد تصركع  كددد لت دددنتصركجتكددد رت تجعدددلتكددد تعك إلددديتإقدددلتصركعئ ددديتإلنددد لت
ويثإلئرت هدذ تصآلرإلديتتكت دكتصر  اديترإقدلتكقدالصئتيوإلدئتكد تصروإل إد لت تق دإل تصرعقود لتصرجغئص إلديرت
  ددنتصرعالإلددالتكدد تصرالئصندد لتئإلىتصركنددتجإلو  تإلهكإلدديتانددتفالصمتصروئإلددالتص ريتئ إددنتو تددفهتاإدد نت

تت لرتيذركتر فيتص عالإ لتص ريتئ إإليتر فف ظتع ىتن  يإل لتإقدلتصركعئ ديرت  دال تعد ترال
  ن للت ريتئ إإليتإلفئى.

آلرإل لتصرإ عكيت صرت ويرتصتظ ئتوعضتصرالئصن لتإلإهتإلكي تصنتفالصمتكحإلج  تك تت:هجينة آليات .3
 جإلإديتتيتندبت  ركعئ يت صركع  ك لتتوالإلتوكش ئييتشف إليت تإت نتوكالفظ لتئنكإليرت  آلرإليتصر

صركحصإلددد تص إلج وإلددديتريدددلتكددد تصألال صلتصرإ عكددديت صرتددد ويرت عودددئتهدددذ تصآلرإلددد لتصركف  ددديتإلكيددد ت
ر كإظك لتإل ا تصنتفالصمتصآلرإليتصرإ عكيتر فت لتع ىتصركعئ يتك تصرك ظفإل تثدمتصندتفالصمتتق إديت

 تئإلفيترتفحإل تت كتصركع  ك ل.

كد صئالتص إتد جت إلجدبتإل تإلدتمتتإل تصركعئ يتهدنتجدحءتكد تفتئضتعك إليتكش ئييتصركعئ يتت  
 Arakelian)تكش ئيت  ت تفنإ  ت ت وإلق  رترت  إلئتإل ي ئتجإلالنترك صج يتتفاليتإل تا دإليتكفدالالن

et al, 2013, 206).إلإظئت رىتكش ئييتصركعئ يتوأإ  تن  كتجكد عنرت إل تصرعالإلدالتكد تصرع صكدلتت 
 ع ردددديترددددإل ت قدددد ت ددددنتالعدددددمتترت صرإفنددددإليرت صرثق  إلدددديرت صرشفتددددإليتر دددد تإلال صئيصرك الإلدددديرت صرتيإ ر جإلدددد

صرود فثإل تت اتإل ترصرفالتكإ  تإلإل   رت و رئغمتك تصركحصإل تصرعالإلالنتركش ئييتصركعئ دي نتولت تترصركش ئيي
وكعئ ت متك تصآلفئإل رتيكد تإل ت صركإفذإل تإلئ  تإلإهت  نتف التعالإلالنتإلكتإ تصأل ئصالتع تصركش ئييت
ءت  رعالاددديتودددإل تكتدددالئتصركعئ ددديتهإددد كتوعدددضتصرع صكدددلتصرتدددنتتعإلدددقتكشددد ئييتصركعئ ددديتكددد تصردددحكال

 كنددتقو   ترإلنددلت صنددعيتصرإ دد قرت إل تصرفدد صجحت صركي  ددآلتغإلددئتكجحإلدديرتيكدد تإل تصر اددلتاددالتإليدد  ت
د رت عدالمتيف إلديتصرف دمتوشدأ تكد تإلدتمتكشد ئيتهت كد تكر  تصرفد فت دنتصرفتد لتعد  دال تت؟  تغإلئتيد ف 

ت.(Majid & Wey, 2009, 22)تياالتإلعإلقتإلعك لتكش ئييتصركعئ ع ىتصركعئ يتصري ذويت
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التكد تص شد ئنت ردىتكثشدئصلت نتنإل قتصرفالإل تع تكش ئييتصركعئ يتاُودإلئىتصرو ف تإلإهت ت ت
  إددد كتصرعالإلدددالتكددد تصرالئصنددد لتصركقالكددديتكددد تاودددلتصروددد فثإل ت دددنتإلالوإلددد لت الصئنتصركعئ ددديتصرتدددنترت  اإل نددد

إل تكثشدئصلتت(Wang & Noe, 2010, 115-131)الئصنديت ذتإلشد ئلت.تعئ دلتهدذ تصركثشدئصل
العمتص الصئنرت ت إلت ك ت)صركإ خت صرثق  يتصركإظكإليرتتالسياق التنةيميييتصركعئ يرتهن:تاإل  تكش ئت

 تت دددك تتخصبببائص الفريبببق والعالمبببات الشخصبببيةو  صر إليدددلتصرتإظإلكدددن(رتصركي  دددآلت صرفددد ص حرت ت
رت صرفتد ل توالخصائص الثقافية)عك إل لت فت ل تصرفئإلقرت صرتإ عرت صرشوي لتصاجتك عإلدي(رت

كعتقالصلتك يإليتصركعئ يرتصري فت صركإد   تصركالئيديرتصرعالصرديتتت ك ت)صرتنتلتصركففحنتصرفئالإليرت صرع صك
تصرك صافتصرفئالإلي(. صرثقيتصرشفتإليرت
العوامل :تفالاللتكثشئصلتصرقإل  تودددددت قالتت(Sohrabi et al., 2012, 14-28)إلك تالئصنيت

العوامبببل رشفتدددإلي(رت صرتففإلحإلددديرت فتددد ل تصرعالاددد لتصصرثق  إلددديرت ت تت دددك ت)صرك صادددفرتتالفرديبببة
تئلإل تع ىتع كلتصاتت لت صرتف علرتتتاالجتماعية  تت ك تتوالعوامل المنةمية تتئيحتع ىتإف  

صرتددنتتت ددك ت)صركف دد مرتتالعوامببل التقنيببة)صرثق  إلدديرت صر ددغ ظتصرتإ  نددإليرت صر إلي إلددي(رت  ددال تعدد ت
 & Yesil)إلك تالئصنيتت(.ج النتإل تكفت ىتصركع  ك لرتصروإإليتصرتفتإليرتج النتصرفالكيرت ج النتصرإظ م

Dereli, 2013, 199-208)قدالتصشد ئلت ردىتصرعالصرديتصرتإظإلكإلديتو تدف  تعد كال تكدثثئص رت كثشدئص تت 
رتفددالالتت(Najibullah et al., 2013, 7-11)وإلإكدد تجدد ءلتالئصندديتتك كدد  تركشدد ئييتصركعئ ددي.

تهن:تصرثق  يرت صرف ص حرت صرثقي. تكثشئصلتصرقإل  تو تف  تع صكلتكثثئنرت
كدد تعك إلدديتإل تكك ئندد لتكشدد ئييتصركعئ دديتُتندد لتت(Hsu, 2008, 1318-1319)تئإلى ت
رتألإ دد تتإفددذتعك إلدديتإشددئتصركعئ دديت صرددتع متصرفددئاليتالصفددلتصركإظكدديرت يددلت ددئالت ددنتصركإظكدديتصركشدد ئيي

إلنددددتفإلالتكدددد تكشدددد ئييتصركعئ دددديتع ددددىتشددددئ تإل تتتفكددددلتصركإظكدددديتكنددددث رإليتتئكإلددددحتصركعئ دددديتصرق و دددديت
 تهإ كتإلجحصءتك تصركعئ يتاتإلكي تتئكإلحه رت  ركعئ يتإلكيد تت دكإلإ  ترالنتفالصمترك ظفإل  تري  تإل

 نتصأل ع لرت   ع  ت نتنإل ا  تصرعك نتك تف د ع  ترتفندإلئتصأل دئصفتصرف ع ديت ذصلتصرفودئنت دنت
الصفدلتتتبوفير بيئبة اجتماعيبة:تهنترصركإظكيرت أ  لتصركك ئن لتصرتنتتن لتك تكش ئييتصركعئ ي

رتشددجإل تتتببوفير حببوافزرتف عددلتكدد توع دد مرت إل تتعكددلتصركإظكدديتع ددىتصركإظكدديتُتكيدد تصأل ددئصالتكدد تص
كش ئييتصركعئ يتوإل تصرع ك إل ت نتصركإظكيت ذركتوتقالإلمتع لالتك رنتر كن هكإل ت نتكش ئييتصركعئ يت
رالنددددتكئصئت ددددنتذرددددكتوكدددد تإُلكيدددد تكدددد تت دددد إلئتئإل تصركدددد لتصروشددددئيت)وتعحإلددددحتكعددددئ ت مرت ك دددد ئصت مرت

صرتددنتتفد التصرفشددلتصرند وقيتعد تنشبر الببدرو لتصركإظكديتع ددىت ادالئصت م(ت دنتصركإظكدديرت إل تتعكد
رتاستخدام ترتيبات مترابطةكئلتو  تصركإظكيترينتإلنتفإلالتإل ئصالتصركإظكيتكإ  رتيك تإُلكي تر كإظكيت

التبببدريب وببببرامج  دددئقتصرعكدددلتكدددثال ترتعحإلدددحتتوددد اللتصرفودددئصلت صركعئ ددديتصركإظكإلددديرت إلإل ددد  تصندددتفالصمت
صرتنتتح التصرع ك إل ت نتصركإظكديتوكعئ ديتكتفتتديتذصلتتج التوجيماستخدام برامرت يذركتالتنمية
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رتنددد إللتكشددد ئييتت صاتتددد الت  دددال تعدد تصعتكددد التإلإظكددديتتق إددديتصركع  كدد لتاإلكدديتيوإلدددئنتر كإظكدددير
تصركعئ ي.

 تكويث األفكار .2
ت انددتئصتإلجإليإُلعددالتتيدد إل تصأل يدد ئتإلكددئص تودد رتتصألهكإلدديترتتددكإلمت تندد إلقتصركإتجدد لتصرجالإلددالنرت

 رتيددد إل تإندددفيت عالإإلددديت ع رددديرت إلعدددال تتيددد إل تصأل يددد ئتصر صج ددديتصألك كإلددديترعك إلددديتت ددد إلئتصرتنددد إلقرت
 ,Toubia)صرجالإلالت غ رو  تك تتنكىتهذ تصر صج يتو ر صج يتصرك دوويتتصرف رنت صوتي ئتصركإت تصركإت 

 هنتعك إليتكإظكيترتي إل ت إلنئتصأل ي ئت  ق  تر كت  و لتصرتنت  عت  تصركإظكديرتت.(411 ,2006
 ددك تعإ تددئتذصلتتدد يتو  وددالصعرتي ر إليددلتصرتإظإلكددنترددالعمتعك إلدديتتيدد إل تصأل يدد ئ.ت كعظددمت تت

عك إلدد لتص وددالصعتتت ددك تتيدد إل تصأل يدد ئت صفتإلدد ئتصأل يدد ئت صرفددئ رت يددلتصوتيدد ئتكوإددنتع ددىت يددئنت
إلكيددد تإل تتت ردددالتت دددكتصرفيدددئنتالصفدددلتصركإظكددديتإل تف ئج ددد رت تعدددال تصر فدددالصلتصر ظإلفإلددديت دددنتصركإظكددديت

 ترتي إل تصأل ي ئرت كج التصرتند إلقرت صركوإلعد لرت صروفد ت صرت د إلئتتيد  تكتدالئص تصركتالئتصرئلإل
أل ي ئتعظإلكي.تيك تإُلكي تر كت الئتصرف ئجإليتإل تتن همت نتتي إل تصأل يد ئرتوتدإلغيتُكشد ئييتكد ت
اولتصرحو ل تصرذإل ترالإل متئغو ت مرت صفتإل ج ت مرت ف د ر متر كإتجد لتصرككيإديرت  دال تعد تصركإ  ندإل ت

إلكي تإل تإل  ئ صتإل ي ئص تجالإلالنتعوئتصركإتج لتصرتنتإلقدالك إ  رتيكد تإل تصرتق إد لت صألال صلتصرتدنتصرذإل ت
إلكيددد تصندددتفالصك  تر كنددد عالنت دددنتتيددد إل تصأل يددد ئتإلكيددد تإل تتحإلدددالتعدددالالتصأل يددد ئتصرتدددنتإلدددتمت إشددد ثه ت

ت.(Dorow et al, 2015, 52) إ عإلت  رت تي إل تصأل ي ئتإلكئص تإلن نإل  ت نتعك إليتص والصعت
صألالوإل لتذصلتصرعالايتو  والصعتصرفدئاليت صرجكد عنتكجك عديتككإلدحنتإندوإل  ت رىتج إبتتتوئح ت

 ركإظك لتصرتدنتردالإل  تكودالعإل تإد جفإل تإليد  تردالإل  تت جدهت ك تصألالوإل لتصرف تيتوتي إل تصأل ي ئرت
رت تكت دددكت نددد للتركع رجددديتصرجالإلدددالنتإفددد تصرنددد قرت كتدددالئترأل يددد ئتصاوتي ئإلددديرت كتقو ددديترأل يددد ئ

وتي ئإليرت  نتالئصنديتصنتقتد لإليتعد تصرتند إلقت كدالئصءتصروفد ت صرت د إلئتتدمتصريشدفتعد تصأل ي ئتصا
ديت ريإ د تإليثدئتإلهكإلديتادالتتي إدلت دنتاندمتصروفد ت صرت د إلئرتتهإ كتإل  عالالتإلادلتكد تصأل يد ئتصرُكإترجر
صركإظكدد لتصريوإلددئنتتنددت إل تإل تتيدد  تثددئ نتت دد هنتت ددكتصرتددنتي إت دد تكإظكدد لتتددغإلئنت ددنت صاليت ت

ك تتكيإلتت كتصركإظك لتك تص  ت حتع تص كي إ لتص والصعإلديتردالىتصركد ظفإل ت دنتصرن إلي  ت ذصت
تت.(McAdam & McClelland, 2002, 91)صر ئمتصرتإظإلكنت

عكددلتصركإظكدديترتيدد  تإ جفدديت ددنتر  تتكإلإلددحتص وددالصعتو تددفهتعك إلدديتكفت فدديتإلفددتحتصركجدد لت
نت دنت الصئنتصركئف ديتصأل رددىتيدلتكئف ديتكد تكئصفدلتهددذ تصرعك إلديرت إل تصركإظكديتإلجدبتإل تتيدد  تكد هئت

ر عك إلدديتصرتددنتتعيدد تاددالئنتصركإظكدديترتيدد  تإ جفدديت ددنتصركئصفددلتصركتوقإلدديرتريدد تصرإجدد حت ددنتصركئف دديت
تفالإلدالت صرففد ظتع دىتكتد الئتصأل يد ئتصر صعدالنت دنتوفدئتكد ت دنتصأل رىتإلإ د يتع دىتكقدالئنتص الصئنت

ال تهذصته تصرتفاليتصردئلإل ت دنترت إلع كفالالنتتتتفتوي إ  تكفال النك تصافتك التك تك صئالتغ رو  ت



 70 

تعد متكتدالئص تاإلكد  ترأل يد ئتريدإ متإلفتد ج  تإلُتيك ت الصئنتص والصعرت عال تصرع ك إل ت نتصركإظكيتع دىتإفد  
ت.(Berg & Nylّkken, 2013, 5)ك تتكتالئ ت رىتص ر  متك ت
صألالوإلد لتتتدهترعدالالتكد كئصجعوعدالت تت(McAdam & McClelland, 2002, 91)ت إلشد ئ

ت ذ تصرعك إليرتهن:رتي إل تصأل ي ئرت جالتإل تهإ كتثالثيتتئيإلو لتئلإلنيتتذصلتصرت يتوك   ع
إلجبتصرإظئت ردىتتيد إل تصرفيدئنتوأإدهتإشد  تكإفتدلتعد تتقإلدإلمتصرفيدئنرت  دذصت :أو التمييز الفصل .1

صركإ  تإلالىت رىتحإل النتصرتئيإلحتع ىتعك إليتتي إل تصرفيئنتصرتدنتتكإلدلت دنتصتجد  تإليثدئتفقإلقدي تكد ت
تجدد النتفددلتصركشددياللتكدد ت حإلدد النتصرتئيإلدحتنإلفنددإ  ت ددنتإ  إلدديتصرك د فتقإلدإلمتصرفيددئنرت  رفتددلت

تص  هددذصتصركددإ  تإلتنددقتكدد تكددإ  ت الصئنتصركعئ دديرت ذتإلددتمتتيدد إل تصركعئ دديت هددنتتروتيدد ئيع ددىتإفدد  
ُكعرئر يتو تف  تإش  تئلإل تكإفتلتالصعكيترعك إليتتي إل تصأل ي ئ.ت  ال تع تذركت إ تتي إل ت

تجكإلددد تتتقددد متع دددىت هدددنتج هئإلددد  تترندددعيترتيددد إل تصركعئ ددديصرفيدددئنتعك إلددديتكندددتإالنتع دددىتئثإلددديتك ت
تأجإلددلتورتيكدد تإلفتددئضت تددلتصر اددلتكتدد الئتعالإلددالنتكدد تصركعئ دديتصركقو رددي تي كددلتصأل يدد ئتكدد ت

 ذتنإلنددكحتع كددلتصر اددلترعك إلدديتص وددالصعتودد رت  ئتاوددلتترصرفيدمتع ددىتصرفيددئنت ددنتكئف دديتصرتيدد إل 
تصرفيمتصركثجل.توفتئنتي إل تصأل ي ئت إل  تترت تنكىتصرفتئنتصرتنتإلتمتصفت    جئصءتعك إليتصرتقإلإلم

تدددمتصاتددئصحتعدددالالتكدد تصر إل يددلترتيددد إل تصأل يدد ئت دددنتصركإظكدد لتكإ ددد تصرعتددفتصردددذهإنت الهيكببل: .2
أل يددد ئتو ندددتفالصمتكوددد الئتصرجكددد ت صرتفندددإل تاددد صلمت فددد تصتعددد    دددال ت، (Osborn)ر و فددد ت

تإل  ددلرتيددأ تإليدد  تهإدد كتا لكدديتو ألنددل يتصألن  نددإليتصرتددنتتنددتفالمترت دد إلئتصأل يدد ئتع ددىتإفدد  
دِحح(رتكد تكالفظديتإل تصأل يد ئتصرقالإلكديتات داِللرتعر رتشجإل تصأل ي ئت)ع ىتنوإللتصركث ل:تترورإىرتعر

ودلتإلكيد تصافتفد ظتو د تفتدىتتتد ص ئتصرظدئ فتصركاللكديترت وإلق د رتكد ت دئ ئنتصرف جديتترتك ل
تإد ء تصتفد ذتكدإ  تورت رىتصرتفئئتك تصائتو   لتصرعق إليرت صركعئ إلديرت إلإكد  تصرتفيإلدئتصركعتد النتكد ت

رت صاعتكدد التيددذركتع دىتصرتددالئإلبتصألن نددنترتق إدد لتوإدنتع ددىت ئصلددقتكفت فدديترت د إلئتصأل يدد ئكرت
 صعتك التصركإ  نيتو تف  ت نإل يترج بتصألان متر عكلتكع  تيك ته تكعك لتودهتترتي إل تصأل ي ئ

(Siemens)كدد تاوددلتشددئييت
 يدد ئتعالادديتا إلدديتوددإل تعددالالتتق إدد لتتيدد إل تصألتفإلدد تإل تهإدد كتر5

 عالالتصركإتج لتصرإ جفيرت هذصتإلالعمتفج تتي إل تصركعئ يتوك تإلثاليت ردىتكجك عديت صندعيتكد ت
تصركعئ يتصرتنتإلتمتت  إلئه ترتي إل تصأل ي ئ.

كتندقيتكد تإلهدالصفتصركإظكديرت ذتإلفتدئضتتإلجدبتإل تتيد  تصأل ي ئتصرجالإلدالن: القصد االستراتيجي .3
رت ددنتتيدد إل تصأل يدد ئتبتص نددتئصتإلجنتتددإإلفتصأل يدد ئت صرتكإلإلددحتوددإل تصرج إددبتصرعك إلدد تنت صرج إدد
صركد ظفإل ت دنتصركإظكديرت صركقدالئنتتودإل  فت ل تصركإ  تص ندتئصتإلجنتهدنتإشدئتنإل نديت ع رديت

                                                 
5
في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية  شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا وهي أكبر شركة 

 .في برلين 1847واإللكترونية الحديثة. تأسست الشركة عام 
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وكد تإلت ص دقت تريف ءنتصرج هئإليتر كحصإل تصرتإ  ندإليتوكد تإلدثاليت ردىتتيد إل تصأل يد ئتصع ىتإشئتا عالنت
تتفقإلددددقتصركإلددددحنتصرتإ  ندددددإليريتف ندددددكيترعددددال ت نددددإل  تيددددد إل تصأل يدددد ئتإلُت. كدددد ت نددددتئصتإلجإليتصركإظكددددي

  ركإظك لتصرإ جفيتك رإل  تتتش ئكتووعضتصرتف لتصركشتئييتصرتنتتت ك تصرتئيإلحتع ىتتي إل ت
تصرفشل.تف التإل تتج ئبتمتك صأل ي ئرت صرتئيإلحتع ىتصرتفنإل تصرذصتنرت صاعتئصفتو رتع  ت

 المنةمية عبور الحدود .3
ك عإلديتتت  دبتصاتتد لت صرتعد   تودإل تإُلعالتصرتع  مت ص ودالصعت دنتعكدلتصركإظكد لتظد هئنتصجت

 إقدلتصركع  كد لت صركعئ ديت دك ت عودئتصر إليدلتصرتإظإلكدنتكد تفداللصأل ئصالتعوئتصرفال التصركإظكإليرت

(Slepian & Koos, 2002, 3)ت إلإ د يتكف د متصرفدال التصركإظكإلديتع دىتف رديتكتإ ا ديرت كد ت.
تآفدئتا كد تج إبتهنتكإتشئنت نتكعظمتصرع د متصاجتك عإلديرت اتندإلك ت دنتع دمتص  الصئن.ت كد تج إدب 

 إلكيد ت.ت(Dumez & Jeunemaître, 2010, 153)كد تإلدتمتتفتدإل   ت  دقتإلوع الهد تصركفت فديت
 ,.Cadenasso et al)تعئإلفتصرفال التصركإظكإليتوأإ  تتإظإلمتر تال ق لتعوئت   ءتغإلدئتكتجد إ ت

لإل تغإلدددئتصرتددال ق لتودددإل ت  دد ت تندد لت.تيكدد تتعددئفتو تدددف  تآرإلدديتإُلكيدد تإل تتُدددإرِظم(757 ,2003
رت تجعلتك تهذ تصرتال ق لتكئلإليتالصفلتصرفال الت صرن  يرت صرتدال ق لتتتعو  ت تعقاله كتج إنإل تإل ت

إلكي تإل تتك ئ توت ئنتإلالت  د ف  رت إُلكيد تتفعإل  د ت دنتوعدضتصر فظد لت تع إل  د .ت ص  تف ف ديت
إل  د تإل تتإظإلمتصرتال ق لتعوئتصرفال الت  ال تعد تكئلإلت د تهدنتا دإليتتعتكدالتع دىتالئجديت كقإلد  تتف 

(Strayer et al., 2003, 726).ت
صركإظكديتكد توإللت د رت إل ت  دمتصرفدال التصركإظكإلديتإُلعدالتإلكدئص تتتدالصفل  رفال التصركإظكإلديتتتدفت

ف نددك  ترتف إلددلتإظددئيتر عالادديتوددإل تصركإظكدديت وإللت دد رت  رتعئإلفدد لتصر ددكإإليتر فددال التصركإظكإلدديت  قدد  ت
كإظكدددديت وإللت دددد ت تئصو  كدددد رت   فددددال التر عالإلددددالتكدددد تصرإظئإلدددد لتصركفت فدددديتتتع كددددلتكدددد تيإلفإلدددديت الصئنتصر

صركإظكإلددديتثالثددديتفتددد ل تئلإلنددديتهدددنتصرإف ذإلددديتصرتدددنتتفدددالالتالئجددديتصإفتددد حتصركإظكددديتع دددىتوإللت ددد رت
 صاندتقئصئت ددنتعالاديتصركإظكدديتكد توإللت دد رت صرثودد لتصرتدنتتفددالالتالئجديتالادديتصركع  كد لت ددنتعالادد لت

إل كإلدديتإلتددوحتصركك ئندد  تع ددىت.ت  ددنتإلإشدد يتصألعكدد لتصر(Oliver, 1993, 1)صروإللدديتصرتإظإلكإلدديت
الئصإلدديتوكجك عدديتكتإ عدديتكدد تصرفددال التصركإظكإلدديرت إلشدد ئت رإل دد توعددال ه تصرفددال التوددإل تك دد متصرعكددلت ددنت
صركإظك لتصرئنكإليتصركفتتيتركج التكفدالالنت)ع دىتندوإللتصركثد ل:تصروفد ت صرت د إلئرت ص إتد جرت

ر كإظكدديرتإل تصرفددال التكدد ت صركوإلعدد ل(رت صرفددال التوددإل تصركنددت إل لتص الصئإلدديت ددك تصر إليددلتصرتإظإلكددنت
صرحودددد ل تإل تصرشددددئي ءتصرفدددد ئجإلإل رتإل تصرتددددإ ع لتصركفت فدددديرت إلددددتمتتيدددد إل تصرفددددال التعوددددئتصأل ددددئصفت

ت.ت(Kodama, 2011, 5)صركفت فيتونوبتصرف فإل لتإل تصركعئ يتصركفت فيت
 رىتإلئوعيتإلإ صعتك تصرفدال الرتهدن:تصرفدال التت(Ashkenas et al, 2002, 10-12)ت إلش ئ

 التصأل قإلددديرت صرفدددال التصرف ئجإلددديرت صرفدددال التصرجغئص إلددديتإل تصرع ركإلدددي.ت جددد ءلتالئصنددديتصرعك الإلددديرت صرفدددال
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(Liisa & Anu  2008, 7)رتفدالالتندتيتإلإد صعتكد تصرفدال التصركإظكإلديرتهدن:تصرفدال التصر إلي إلديرتت
تت صرفال التصركعئ إليرت صرفال التصرإفنإليرت صرفال التصرثق  إليرت صرفال التصرنإل نإليرت صرفال التصرجغئص إلي.

عوئتصرعالإلدالتكد تصرالئصند لت صروفد  تت(Bengtsson et al, 2011, 88-90) االتشف ت
تإل تكإ  تصرتفققتك تتدال قتصركعئ ديت دك تعك إلديتص ودالصعتصركفتد حتتدأتنت دك تكتد  ف لتعود ئ
تصرجن ئت إلإ صعتكفت فيتك تصرفال الرتهنتصرفال التصرتإظإلكإليرت صرفال التصركعئ إليرت صرفال التصرجغئص إلي.

ع دىتوع د  تتكالتهذ تصرفال الت نتصر وق لتصردثال لتتعت وق تيك تتتي  تصرفال التك تثال 
تيوإلدددئت  قددد  تر تغإلدددئصلت دددنتصروإللددديرت صركعئ ددديت صردددوعضرت  دددال تعددد تإل تفت لتددد  تتتغإلدددئتع دددىتإفددد  
صرجالإلددالنتصرتددنتتإوثددقتكدد تصرفددال التصركإظكإلدديتصركفت فدديتالصفددلتصركإظكدديت ف ئج دد تهددنتكتددالئتصرقددالئنت

 تصرفددال التصرعك إلدديتصركفت فدديتوكدد ت ددنتذرددكتصرحودد ل تصركإظكإلدديرت تي كددلتصركعئ دديتصرجالإلددالنتصرتددنتتإشددأتكدد
 صرشدددئي ءتإل تُكي ك ددديتصرفدددال التصر صاعإلددديتصرف رإلددديتالصفدددلتصركإظكددديت ف ئج ددد تهدددنتصركتدددالئتصردددذيتإل ردددالت

(تإلعدددئضتهدددذ تصر وقددد لرت هدددنت4ئنتصرتإ  ندددإليتصركندددتالصكيرت صرشددديل)ص ودددالصعت صردددذيتإلإدددت تعإدددهتصرقدددال
(Kodama, 2011, 5).ت

صر وقيتر ك  تإقلتصركع  كد لتإل ت هذ تتإف إليتإل تكع رجيتصركع  ك لصرفال التصرتالطبقة األولو: .1
صركعئ يتوالايتوإل تصأل ئصفتصرف ع يرت ع ىت جهتصرتفالإلالترتند إلقتصركإتجد لتتج ئإلد  تعودئت ئصلدقت
ص إتدد جت صرت دد إلئرتإل تئ تإلإدد لتتددمتتأنإلندد  تو تددف  تعك إلدد لترألعكدد لرت صر ددالفتكدد تصرفددال الت

ق صعالت)ع ىتنوإللتصركث لتص جئصءصلتصرالصف إليتإل تصألالريتصرتنتالصفلتصركإظكيته تصرتئيإلحتع ىتصر
إت جإلي. تتفيمتك  متإل تعك إل لتصرعكلتصركفالالن(تو تف  ت نإل يت إش ءتعك إليتإليثئتيف ءنت ص 

تجالإلدالنت تئجكديت: الطبقة الثانية .2  تت ك تصرفدال التصرالارإلديت صرتفندإلئإليرت ت دالفت ردىتت رإلدالتكعد   
   إليتر كإظكيتاالتت الفت رىتحإل النتتفنإل تعك إلد لتصألعكد لتر كعئ يتصرجالإلالنرت   جئصءصلتص 

صرف رإلدديرتإل ت ئصلددقتص إتدد جت صرت دد إلئ.ت ودد رئغمتكدد تإل تص جددئصءصلتصرالصف إلدديت صرق صعددالتصألفددئىت
ك كيت نتصرفال التصرإف إليرت ا تإلإ  تك كيتإلإل   ت نتصرفدال التصرالارإلديتالصفدلتصركإظكديرت كجك عديت

:تكإ ددد ت الصئنتصرجدددد النتصرشددد ك ي(تت ددددالفتر تدددئ إل تأل  ددددلتصردددتع  متصركإظكدددنت)ع ددددىتندددوإللتصركثدددد ل
تصركك ئن لتإل تتفنإل تك  متصرعكلتالصفلتصركإظكيت إلتمتتشجإلع  تإلإل   ت نتصرفال التصرالارإلي.

تت ك تهذ تصر وقيتصرفال التصروئصغك تإليت)صر صاعإلي(تإل تصرنإل نإليتصرتنتت الفت رىتالطبقة الثالثة:  .3
رتددددئصعتوددددإل تصأل ددددئصفتصرف ع دددديرتإل تعوددددئتصر ددددغ تإقددددلتصركعئ دددديتصرف رإلدددديتعوددددئتصافتيدددد كتإل تص

صرنإل ندنتوفإلدد تإلكيدد ترأل ددئصفتصرف ع دديتكع رجدديتا دد إل تجالإلددالنتتك كدد  ت تفقإلددقتإلهددالصفتجالإلددالنرت
تإليثددئتتفالإلددالص تإلشددإلئتهددذصت رددىتتفقإلددقتكفدد هإلمتكفت فدديتتك كدد  ترألعكدد لت)ع ددىتنددوإللت  ع ددىتإفدد  

إلئتكعك ئإلددد لت كي إددد لتصركثددد لتت ددد إلئتصركإتجددد لتصرتدددنتتفقدددقتإكددد ذجتإلعكددد لتجالإلدددالنرت ت ددد ت
جالإلددالنرت ت دد إلئت ئصلددقتجالإلددالنترإلإتدد جت صرت دد إلئ(ت كدد تصركفتكددلتجددالص تإل تصركعئ دديتتيتيإ ر جإلدد

 صرجالإلالنتتتوحتكتالئص ترالوتي ئت إلتمتت رإلاله تك تهذصتصرإ عتك تصرفال ال.ت
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  ت

الحدود 

النحوية  أو 

حدود 

معالجة 

 المعلومات

 الحدود الداللية أو التفسيرية

 الحدود الواقعية أو السياسية

 تأكد محداثة وعد حدود معرفية
 عال   عال  

 منخفض

 النةرية

 اإلبداع             
  مفاوضات سياسية 

 كشط ابتكاري 

 االحتكاك المنتج 

 مجتمعات اإلستراتيجية ال 

 م المنظميمنهج التعل              
 مجتمعات الممارسة  

  باء 

 عالم التفكير 

 

 منهج معالجة المعلومات            
 التمايز والتكامل  

 طاقة معالجة المعلومات المالئم 

 نظرية التنسيق 

 مفتاح البوابة وحارس الحدود  

عرفيةة والمييمنظت( خصائص الحدود ال4الشكل )  

Source: Kodama, M., (2011), Managing Organizational Boundaries: New Organizational Architecture through 

Teams of Boundaries, 情報科学研究（日本大学商学部). 
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 ,Dumez & Jeunemaître)ت  نتع متص الصئنتتمتصرتفقإلقت نتصرفال التصرعك الإليت صأل قإلي

.ت ذتتكثددددلتصرفددددال التصرعك الإلدددديتكنددددت إل لتصر إليددددلتصرتإظإلكددددنت هددددنتوكث ودددديتنددددق فت(153 ,2010
 إلئ إل لتتفالالتصرن  يت إ  قتصرنإل ئنت غإلئه تكد تكظد هئتصرتن ندلتصر ئكدن.تإلكد تصرفدال التصأل قإلديت

نق    ت إلئ إل لرتت  نتصرفال التوإل تصر ظ لفت صر فالصلتصر ظإلفإليرت إذصتي إلتصرفال التصرعك الإليتتكثل
  رفال التصأل قإليتتكثلتصرجالئص تصرف ت يتوإل تصر فالصلتصر ظإلفإلديرت هدذ تصرفدال التتعدححت دئ ئنتت د إلئت

ت.(Ashkenas et al, 2002, 10)جالص لتعكلتت ك تتي كلتصألعك لتوالا تك تتع ئ   ت
نت الصئنت غ رو  تكد تتدتمتالئصنديتصرفدال التصرالصف إلديتر كإظكديتعودئت يدئنت"صاكتدالصالتعودئتصرفدال ال"ت د

ت(Lamont & Molnar)صركعئ دديت ص وددالصعرت  ددنتصر اددلتصرفدد رنتتددمتصيتشدد فتكدد تإل  ددقتع إلددهت
ع دىتصرفدال التت(Santos & Eisenhardt, 2005, 505).تك تج ي تإلفدئىتئيدحتو رفال التصرئكحإلي

صرف ئجإليتر كإظكيتصرتنتتفتلتصركإظكيتع توإللت  تع ىتفن بتصرفال التصرالصف إليرت و رئغمتك تذردكت
توددد  تكفددد هإلكنت عك دددنتودددإل تصرفدددال التكددد تكفت دددفتصألإددد صعرت ذتإلكيددد تإل تتتدددوحتصرفدددال التهإددد كتصئت

صرالصف إلدديتف ئجإلدديرتع ددىتندددوإللتصركثدد لتعإددالك تتقدددئئتصركإظكدديتتف إلددلتانددمتكددد تصألاندد مت رددىت فدددالنت
إلعك لتإلتمتوإلع  ت إلك توعالرتع ىتصرعي تإلكي تإل تتتوحتصرفدال التصرف ئجإلديتالصف إلديرتعإدالك تتيتندبت

ىت تف ر  ت ردىتاندمتكد تإلاند متصركإظكديرت  دنتصر ادلتإفندهتتكدإحتصندتقالرإليتكإظكيتك تكإظكيتإلفئت
الصفلتصركإظكيرترذصت دإ تكف د متصرفدال التإلشدإلئت ردىتإلوعد التعالإلدالنتئكحإلديت صجتك عإلديت)ا د إل تصر  إلدي(رت

تالجغرافية. رتإل تصرق نرتإل تصركن  ي   ال تع تإلوع التإلفئىتتشكلتصرتيإ ر جإل
ىتتدددددددال قتصركعئ ددددددديتعودددددددئتصرفدددددددال التصركإظكإلددددددديتتعئإلدددددددفتص ودددددددالصعتصركفتددددددد حتإلئيدددددددحتع ددددددد  ت

(Chesbrough & Bogers’s, 2014, 17)هإد كتن ند يتكد تالئصند لتص ودالصعتتندتفالمتهدذصت ترت
 رالئصن لتصرتف إل إليترعك إل لتص والصعتوإل تصركإظك لتتئيحتع ىتعو ئتصرفال الرتع ىتندوإللت صركإ  رت

صرتدنتكإلدحلتودإل تصرفدال التت(,.Brusoni et al.; Grandori, Elmquist et al)صركثد لتالئصند لت
الصئنتعك إلد لت صركإظكإليت صرفال التصركعئ إليتكشالالإل تع ىت ئ ئنتإلفذه توإظئتصاعتو ئتعإالتتف إلدلت ص 

صرفدال الت تصرتدنتكإلدح لتودإل تعود ئتصرفدال التصركإظكإلديتت(Rosenkopf & Nerkar)الئصنديت تص ودالصعرت
 رتفققتودركإظكإلديتصرتدنتئيدحلتع دىتإلندئتصرفدال التصت(Laursen & Salter)الئصنديت ترتيصرتيإ ر جإلد

صر تدد لت رددىت تأفددالتصألنددو بتصرئلإلندديتر شددئ عتو  وددالصعتصرشددئي ءرت كدد تإ دد قت عكددقتصرتعدد   تكدد ت
كت ئإلقدديتإلفددئىترتف إلددلتصرفددال التهدد ترددهإ  تعودد ئتصرفددال التصركإظكإلدديت صركعئ إلددي.تتي كددلتصركعئ دديتهدد ت

ت.ت(Bengtsson et al, 2011, 90)ظكنت صركعئ نت صرجغئص نتكإكف  متصرقئبتصر
هدمتصركندث ر  تعد تودأ تاد النتصركإظكديت كدالئصءه تت(Sewestianiuk, 2013, 16)ت إلشد ئ

الفد لتصركعئ ديت صاتت التصانتئصتإلجإليت نتعو ئتصرفال التوتدإ تصردئ صو تكد تصأل دئصفتصرف ئجإلديت ص 

                                                 


 الحدود الرمزية: تصنيفات معينة تتفق عليها الجهات المتفاعلة  وتستخدمها لتعريف الواقع 



 75 

ئندددد لت صرجالإلدددالنتالصفدددلتصركإظكددديرت ر دددمتال ئتك دددمت دددنتإشدددئتصأل يددد ئتص والصعإلددديتالصفدددلتصركإظكددديرت ص 
أل ئصفتصرف ئجإليت)صرنإل نإليرت صااتت الإليرت صاجتك عإليرت صرق إ إإلدي(ت غإلدئهمتصرئن للتصر  ال يت رىتص

ت.ك ت)صرحو ل رت صركج حإل رت صر ن  ءرت صركإ  نإل (
 

 أنماط االتصاالت الخارجيةثانيًا. 
 6تمييز العالمة التجارية .1

إل تكعإىتصرعالكيتصرتج ئإليت غئ   تاالتتغإلئتع ىتكئتصرندإإل رت ذتت (Kronberger)إلش ئ
صألكئتكئتو توالءص تو رحو  رت صآل تإلتوفلتصرعالكيتصرتج ئإليتإليثئتك تكجئالتإلالريرت  نت ئإلقيتتي  

ر تفيإلئتالصف إل  ت نتصركإظكيرت  ئإلقيت الصئنتصركإظكيتك تإلجلت  متكالىتإج حتصرعالكيتصرتج ئإليت ك ت
تيد  تنتي  تع إلهت نتصركندتقولرت إلإدهتكد تصأل  دلت إشد ءتشدنءتكد ت)فئإل ديتذهإإلديتكدثال (تركد تادالت

ت.ت(Ragēvičiusa, 2014, 3)ع إلهتصرعالكيتصرتج ئإليرتوالا تك تصروف تع تتعئإلفتكفالالتر  ت
 هنتكحإل تك تكو الئتصركإظكيرت اإلك  رت تع الت كإنتك تصركإظكيتإلك متحو لإ  رت تشدكلت
الئصكتتجدد  تصرإدد ظئت رإل دد تعوددئتجكدد تفتدد ل تعالإلددالنت فتدد ل تكئلإلدديت ففإلدديرت هددنتاددالئنتت رإلددالت ص 

 ئنت صرتعوإلددددئتصرددددذيتإلددددإعي ت ددددنتصرعالكدددديتصرتج ئإلدددديتإفندددد  رت هددددذصتإلتفددددقتكدددد تكثددددلتصرتدددد لت صرتدددد
وأإ  تتئيإلويتك تصركت  حرت صرئكحرت صرت ئنت صركقت التكإ  ته تتكإلإلحتصركإدت تت (Kotler)تعئإلف

و ركق ئإددديتكددد تصركإتجددد لتصألفدددئى.ت إلندددتإالتتكإلإلدددحتصرعالكددديتصرتج ئإلددديتع دددىتإشددد   لتعالإلدددالنتتشدددكلت
ت دددمتف تدددإلتإل ت ت صرفددد ئجإلإل رت هدددنترإلندددلتعكدددلتشدددف ت صفدددالرتإلتدددف بتصركتددد رحتصردددالصف إلإل ت

الئصكتإلتددف بتصركتدد رحت كإفتدد تإل رتهكدد :تتعوإلددئتصركإظكدديتصرددذيتإلددئو ته إلدديت عالكدديتصركإظكدديرت ص 
.ت هإد كتكجك عديتكد تصرعإ تدئت(Lestari et al., 2017, 40-41)تجد  تعالكديتتج ئإلديتكعإلإديتت

 ذتإلودإل تصرشديلتإل تهإد كتصرعالإلدالتت. (Ropo, 2009, 11)(5صرتنتتشيلتصرعالكيتصرتج ئإليرتصرشيلت)
كدددد تصرعإ تددددئتصرك كدددديتإلددددأتنت ددددنتكقددددالكت  تعإتددددئتصاتتدددد التصرددددذيتإلجددددبتإل تإلت ددددك تئثإلدددديت

ت نتئصتإلجإليتإلتمتصانتإ الت رإل  ت نتتإل غيتصرعالكيتصرتج ئإليتر كإظكي.
تإل  تكدد تصرددحك رت يدد  تال ئهدد تصألندد  إنددوتوعإلددالنصرعالكدديتصرتج ئإلدديتكإددذت تددئنتصنددتفالكلت اددالت

ت تكإلإلحهدد صرتعددئفتع إل دد تت كي إإلدديكعإلإدديتككإلددحنت كفت فدديتعدد تغإلئهدد تر ددك  تتكإظكدديتلتكإتجدد لجعدد
إلوئحهددد ت صأليثئهددد تاوددد ا تع دددىتإ ددد قت صنددد تهددد تترت ذت  ر ددد ونددد  ريرت هإددد كتصرعالإلدددالتكددد تصرتعئإلفددد لت

تتدكإلمرتإل تئكدحرتإل تتكتد  حرتإل توأإ د تإلندمرتإل ت د تعئ تصرتدنتعئإلفتجكعإليتصرتند إلقتصألكئإليإلديرت
عدددددد تغإلئهدددددد تصرتددددددنتإلقددددددالك  تودددددد لع  تركإظكدددددديتكدددددد تتندددددد عيتإل تفالكدددددديتتددددددإليتإلفددددددئىتتكإلددددددح تإليتف 
ت. (Bulatović et al., 2016, 1325)آفئ  
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ت رددىت صرفوددئصءت صرودد فث تتإلشددإلئ هإدد كتصرعالإلددالتكدد تصركعدد إنت صرتعئإلفدد لتر عالكدديتصرتج ئإلدديرت ذت
تعئإلددفتكدد تاتتإلإددهتكدد تصرتددع ويتتعئإلددفتصرعالكدديتصرتج ئإلدديرت ددنتفددإل تإلقدد لتصرددوعضتإلإددهتكدد تصرندد ل
يتريت ودديتتعئإلددفتتت ددكإهتصرعالكدديتصرتج ئإلدديرت صرددوعضتصآلفددئتكدد تصرودد فثإل تإلتكتدد تو رشددج عيتصري  إلدد

 اددالتصحالصاللتإلهكإلدديتصرعالكدديتصرتج ئإلدديت ددنتصااتتدد التصرفددالإل تو رإنددويتر كإظكدد لتتر عالكدديتصرتج ئإلددير
الصئنترينتتي  تاد الئنتع دىتصركإ  نديرت و رتد رنتإلجدبتع دىتصركإظكد لتإل تتيد  تاد الئنت ع دىت إشد ءت ص 

  ددال تعدد تصألندد صقتصرال رإلدديرت ودد رئغمتكدد تذرددكتتعددال تترعالكت دد تصرتج ئإلدديتوإجدد حت ددنتصرندد قتصركف إلددي
الصئت  تتفالإل  تعإالتتعئإلف   تكإفتدلتترذركتإلجدبتصرإظدئت ردىتعإ تدئه تع دىترصرعالكيتصرتج ئإليت ص  إفد  

تإل  لت ت.(Ragēvičiusa, 2014, 3)رف ك تع ىتإف  
صركجكد عتصري دنتعدال تتُتترت ذعك إليتُتيرِ  تصركإظكيت إل  تفت ل ت ئإلالنت صرعالكيتصرتج ئإليتهن

صرقدإلمتصألن ندإليتصرتدنتتقدفتكد تإلج  د تتعد ت ئإلدقصرتدنتإلدتمتإق  د ت ردىتجك هإلئهد تصركفت فديرترئك حه ت ت
كد تركإظكيرت ن  يإل لتصرعد ك إل رت جكإلد تصرتكثدإلاللتصرئكحإلديتصركتع قديتوتتد كإلمتصرئند متصروإل إإلديرت تص

 & Rode)تصركثننإليتإفد تإلتدف بتصركتد رحتصردالصف إلإل ت صرفد ئجإلإل تر كإظكديتصاتت التفالل

Vallaster, 2005, 121).ت
ع ددىتتتشددتئكتصركإظكدد لتوشددنءت صفددالتهدد تصرعالكدديتصرتج ئإلدديتصرق إلدديرت  ددنتصر اددلتصرف  ددئ

 هإ كتصرعالإلالتك تصألنو بتصرتنتتجعلتصرعالكيتت(Coca-Cola, Sony or Nestle)نوإللتصركث لت
تند عالتصركإظكد لتع دىتتفقإلدقتصركإلدحنتصرتإ  ندإليرتتوأإ د  جد التإلالرديتتكإ د يتر كإظكد لرتصرتج ئإليتك كد

تإلع دىتكد تر  تتإلحت ت كئتو ديتوعك إلد لتصروإلد ت هدنتصركإ  ندإل رتتكإتجد لتتنعإلئتكإتج ت د تع دىتإفد  
ود رتتصألهكإلديتإلكيد تإل تتهدنتع كدلرت ترت تي إل تصركتالصاإليصألكالتصروعإلالع ىتتصرحو ل صركتيئئنرت  اءت

صلتصرك جدد الت هددنتكدد تر ذتتقدد التصرعالكدديتصرتج ئإلدديتصرإ جفدديت رددىتتفقإلددقتاإلكدديترإلالصءتصركإظكدديإلعددححت
ت ت رإلالرتحو ل ينبتثقيتصروتت حك   ت صجهتصركإظك لتتفالإل لتكتعالالنتتصرثكإلإيتصرتنتتكت ي  تصركإظكير

 ردىتإظدئت ركإظك لتصألفئىرترذركتإلُتوتكق ئإي تصر  بتع ىتكإتج ت  رت  ال تع توإ ءته إليتصركإظكيت
كإ نويتر كإظك لتصرتغإلئنتتأإ  تا و يتر ت وإلقتوالئجي تيوإلئنتو تف  تإلالصنتتن إلقإليصرعالكيتصرتج ئإليتو

كدد ت هددذصتإلجعددلتكدد تصرعالكدديتصرتج ئإلدديتعإتددئص تف نددك  ترددإل ت قدد تتفتقددئت رددىتصركدد صئالتتصرتددنصرإ شددليت ت
فلت ادالت تددت.(Mademlis & Lagerstedt, 2017, 2)تإلجدلتوق ل د ت ريدد تكد تإلجدلتصرتكإلددح ت

 ذتتدد  ئت عدد الص تترصرقددئ تصرت ندد تعشددئرت هددنتتكثددلت ددك إيتكدد تفتدد ل تصرعالكدديتصرتج ئإلدديتوأإ دد 
 دد ح(تر حودد ل ت صركإظكدد لرت ذتإلفتددلتصرحودد ل تع ددىتت-ر حودد ل توجدد النتصركإتجدد لرت تكثددلتف ردديت) دد ح

تت.(Champniss & Vila, 2011, 6) ك  ت تفتلتصركإظكيتع ىتإلالصنتر ف حتوفتيتن اإليتت
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تصرعالكددددددددديتصرتج ئإلددددددددديتصركتي ك ددددددددديتر كإظكددددددددديإل تإلودددددددددإل تإلوعددددددددد الت(ت6رشددددددددديلت)تيكددددددددد تإلكيددددددددد 
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 المعرفة الخارجية استقطاب .2
تصر  ءتع ىتصرال ئتصركئيحيتر ك صئالت نتتي إل    ج يتصرإظئتصركنتإالنت رىتصرك صئالتن  ت

تصرتنتت صإلج ال توكث ويصرفئ تص نتئصتإلجإلي تتُتعال  تكت الئ ترإلإلئصالصلر تككيإي تجالإلالن تهإ  تإلش ئلك 
ركثلتهذ تصرفئ رت  ال تإل تصركعئ يتصرف ئجإليتإلكي تإل تتي  تكتالئص تك ك  تت رىصروف  تصرفالإلثيت

 يذركتصرك متركت الئتصركعئ يتصرف ئجإليت نتعك إليتصيتش فتت كتصرفئ تص نتئصتإلجإليرتع تصرال ئت
 إ تترذركصرفئ رتتصنتثك ئتنئإل ت تتن إللت تصرتف علتك تكت الئتصركعئ يتصرف ئجإليتإُلنِ مت نت إ

تتكنأري ت ق  ترإلنل تهن تصرف ئجإلي تصركعئ ي تولركت الئ تصرفئ تص نتئصتإلجإلي إلإل   تتهنتتكإلإلح
تك تكت الئ تصركإظك لتع ىتصانتف الن تك تصرع صكلتتشج  ت  رعالإلال صرف ئجإليتتصركعئ يتصنتثك ئه ر

ف جيتت نت   ئترتاتنإلك نتثك ئه صصرتنتتت ص قتكع  تصرفئ ت ف التصركعئ يتصركفإلالنتتانتق  ب
صركإظكيت رىتصرفوئنتر كن عالنت نتفلتصركشياللتصرجالإلالنتصركئتو يتو رفئ تص نتئصتإلجإليتصرجالإلالنت

تف  حتئلإل  تكت الئر  تو تف   تصركإظكي تو   تصرتنتتنتفالم ت  ريث  ي تفاللتتصركعئ يتر صرف ئجإلي
ئحتتأثإلئتصرتتكإلمتورفئ رت هإ تإلت كتصرصرفع نتو نتثك ئه تإلج وإل  ت عك إليتصنتغاللتصرفئ تتئتو ت

صرفئ تعوئتإشئتصرك صئالرت ص جئصءصلرتتصنتثك ئصرتإظإلكنتر كإظكيتع ىتصركت الئتصرف ئجإليت نت
تيوإلئتتف عاللتصركإظكيتك تكت الئت  صانتثك ئصلت إج حتصرفئ تصرككإلحنرتيك تإُلنرِ لتع ىتإف  

ت.(Foss et al., 2013, 1455) صرفئ تصنتثك ئصركعئ يتصرف ئجإليت نت
تتاال ت والصعتصركتإ عيرت الئتصركعئ يتصرف ئجإليت كن ئصلتص كتتالئصنيت صن تكلت ع ىتإف  

 صتوالئصنيتتأثإلئتكت الئتصركعئ يتصرف ئجإليتع ىتصألالصءرت قالتءك تص ش ئنتإل تصركحإلالتك تصرو فثإل توال
تتعححتت(Reagans & McEvily)ص تئضت تإل  تإلكي  تصرف ئجإلي تكإظك لتصروف ت صرت  إلئ إل 

 نتصر التإفنهتإلكي ترالتت التصرف ئجإليتج بتجكإل ت تصركعئ يتاتنإلك تصركعئ يتصر كإإليرتتتال ق
يتر كإظكيرت صرفالتك تعالمتصرتأيالتصروإللنرت تعحإلحتعك إليتت  إلئتإلإش يتإلإ صعتك صئالتص والصعتصرقإلك ت

نتتمتإل تصرك صئالت صرقالئصلتصرت رىتت(Hewitt)صرو ف تتصش ئص والصعرت و رت رنتتفنإل تصألالصء.تيك ت
ت تص والصعن تصرن  ك تتشج  تإل  تإلكي  تف ئجن تشئإلك تك  تع إل   تك ترصرفت ل  كإظك لت تفن 

رت االتإلنتفإلالتصرشئي ءتصرتع  إإل  تإلإل   تك تصرك صئالتص وتي ئإليتصرتيكإل إليت صركشتئييتإليت  تص والصعصاالئت
تصرإق تصرفئاليت ت ت نتر تع إلضتع  تصركإظكي تاالئصت  ك صئال ت تكفال الإلي ترر تصرتقإنتإلكي  إل ت تع   

ت تصركإظك ل ت صرتغإلئتت نإلن عال ت صااتت الير تصرك رن تصرتأيال ت عالم تصرع ركإلير تصركإ  ني ك صج ي
 Hou et)كف  ئتصانتثك ئتتك تصرتيإ  جنتصرنئإل ت صرج هئيرتيك تإل تصرتع   تإلكي تإل تإلق ل

al., 2017, 342-443).ت
ت تكإ تتم اال تتكإلإلح ت صاوتي ئر تص والصع تتفقإلق ت ن تجإل  ت إلإظئ تصأل ل تاالئصلتصركإ   رى

ترإلوالصعت تصرث إن تصركإ   ت إلإظئ ت صاوتي ئر ترإلوالصع تصرئلإلني تصرال ص   تو تف   تصرالصف إلي صركإظكي
ت تر كإظكير تإلق التع ت ئإلقتصرعالا لتصرف ئجإلي تتإظئت صاوتي ئتو تفه تصاوالصعتصركفت حت ذ إظئإلي
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يتصرالصف إليتإل تصركإظك لتاتتنت إل تتفكلتتي رإلفتصاعتك التصرفتئيتع ىتصرقالئصلتص والصعإلت رى
ت ترك صج ي تولتتفت جت رىتصركش ئييت نتكت الئتف ئجإليتر كإظكي تصرإل مر تفالإل لتصرن قتصرع ركإلي

ت ن تصااتت ال ت ن تصروق ء تر ك   تصركعئ ي تع ى تصرتف التتصرف رنرتصرعتئتر فت ل تتفال   ذ
كلتوإل تصرتيإ  جإليتو تإلئنتكتن ئعيت كتحصإلالنرت ك تثمت إ تصاوالصعتصركفت حتإلثاليت كإإل  ت رىتصرتي 

شئ تصكتالكتصركإظكيتر  ايتصكتت تإليتوترصرقالئصلتصرالصف إليتر كإظكيت كت الئتصركعئ يتصرف ئجإلي
ت تصرف ئجإلي. تُتعال تانتإلع بتصركعئ ي تكيك يت هإ  تصرف ئجإلي تصركعئ ي ت كت الئ  نتتصرقالئصلتصرالصف إلي

تذرك تتتفقإلق تإلثيالروع   ر تتأثإلتوأإهُتتكك  تحصال تر كإظكي تصرالصف إلي تصرقالئصل تحصالل تكت الئتي ك  ئ
تص والصعن تصألالصء تع ى تصرف ئجإلي تصركعئ ي تصرف ئجإليت ت. تصركعئ ي تكت الئ تال ئ تع ى تصرتأيإلال تتم رقال

تإلكي تر كإظك لت تإلإه تصرإظئإلي ت ج هئتهذ  تص والصعتصركفت حر ترإلوالصعتعوئتإظئإلي تكفالالص  و تف  
 & Alvarez)ينبتصركعئ يتصرقإلكيتك تكجك عيت صنعيتك تكت الئتصركعئ يتصرف ئجإليتصرك حعي

Iske, 2015, 55-57).ت
ت ت تتأتن تصرف ئجإلي تصركعئ ي تتكت الئه ك  ت: توددد تصركتكث ي ت صركج حإل رتصركتعالالن صرن قر

هذ تُتن مت تت.(Zhang, 2013, 5) صركإ  نإل رت صرت  ئتصرتإ عنرت كت  و لتصرحو ل رت صرشئي ءت
تصرثغئصل تنال ت ن توقالتصري كإيتصركت الئ تصائتق ء ت  ن ت إلعك ر   تكإتج ت   تكففظي تصروف ت ن ئصل

ت نتذركتصوتي ئصلتصركإتج ل تصركت الئتصرف ئجإليتفإل إليترتكإلإلحتصرفئ توك  تهذ  تر صرت  إلئرت تعال 
ت ت ت صرعك إل لر تصرتإظإلكإلير ت صر إل يل تصرجالإلالنر وئصم صألن صق تصرتع اتص  تتصرجالإلالنالصل صركج حإل رتك 

 ج النتكنوق  ترالىتئحتال ئتك مترق صعالتصركعئ يتصركوعك إل لتص الصئنرت هإ تإلت  إلئتت صركنتثكئإل رت 
ت إ ت تذرك تصرإقإلضتك  ت ع ى تصرفئ تصرئإل الإلير تك  تصركحإلال تنإل رال تصركعئ ي تك  ت  ركحإلال صركإظكير

تصنتيش ف ت عوئ تر ئإل النر تإلال ت ئت   تنإل رال تكعئ ي  تصألال تصرف ئجإليتتصرنإل ق تصركعئ ي كت الئ
 االت جالتتتي ئصلرصوتوتإلغيئت  ت ُتتي  ي تتصركإظك لتت رال(تاالتكثال تت رتصرحو ل رت صرج كع ل)صرك ئال ت

 يت نتصركك ييتركإظك لتصرع ك نتصرإلوالصعتتصرك ج يتإل تإلهمتكتالئإل تف ئجإلإل تركالفاللتصركعئ ي
تصركج ح ت تهم تصركتفالن ت عوئ ت صرحو ل . تصر ر تإل تصرفئ تصركفت فيتصرئثإلي تك تصروف  ت جال كنتكالن

عك إليتتف ع إليتتتتمتعوئتإت تك تصرتف عاللتك تكفت فتصأل ئصفتصرف ئجإليت  نتيثإلئتك تصألفإل  ت
ت.(Foss et al., 2013, 1458)غإلئتف إليت كتعالالنتصركئصفلت

تع ىت تصركنتالصكي تصرتإ  نإلي تصركإلحن ت صعتك ال تصرشالإلالنر ت صرتإ  نإلي تو رع ركير تإلتنم تع رم   ن
إل تتق إ لرتإل تإك ذجتإلعك لتتر صرإك رت تجالإلالتإفن  تعوئتتقالإلمتكإتج لت كإظكيص والصعإليترقالئنتصر

تصرك تإلتوفل تصرفإإليتجالإلالنر تر كعئ ي تصرف ئجإلي تصركت الئ تع ى تكتحصإلال تإف   تع ى تتعتكال إظك ل
تصركإظك لتو ر ت لت رىت ت تق م تالصف إل  ر تتي إلإ   تصرتنتإلتم ترتيكلت تفلتكفلتصركعئ ي  صرتإظإلكإلي

ت تك  تجالإلالن تف ئجإلي ت كعئ ي ت تتصرف رإليتصألن صقكع  ك ل ت تجالإلال ت تفالإل  صرعك إل لتصركفتك ير
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عوئتوعضتصآلرإل لتصأليثئتكك ئنيترج بتتفاللتك تكت الئتف ئجإليوكالتصركإظكإليت صرئ تإلإإل ل
ت.(Tallman & Phene, 2017, 22)تهنترصركعئ يتصرف ئجإليت رىتصركإظكيرت هذ تصآلرإل ل

 العناميد الصناعية -أ 
تتتعال ت تصركإ اش لتصرعإ اإلال تعوئ تتكإلإلح  تصرذيتتم تصرف ئجإلي تر كعئ ي تك ك   تكتالئص  صرتإ عإلي

تصرجغئص إلي توأالوإل ل ت إلتصرف تي تص الصئن ت إلالوإل ل تصااتت الإلير توعال تغإلئترك  تصآلث ئ ت رى   ت ل
صركو شئنتر كعئ يتصركئتو يتوك ا تكعإل ت نتكجك عيتجغئص إليتك تصركإظك لرت  رعإ اإلالتإل تصركإ  قت
صرتإ عإليتيك تهنتكعئ  يت نتصرجغئص إليتصااتت الإليتتكثلتكجك ع لتك تصركإظك لت نتكإ  قت

ت تجغئص إل  ر تذصلتت ي تذركتتهذ ت  ئ ت ن توك  تصرككيإي تصرف صلال تك  تكتإ عي تكجك عي صركجك ع ل
ا نتصرعكلتصرك هئنرت صروإإليتصرتفتإليرت كن   لتصرشف تصرقتإلئنرتكثلتصركإظك لتصركتفتتيتكف إل  رت

ت تكف  ئ تك  ت صرفال تصرثقي تحإل الن تك  تتكي  تصرتن تصاجتك عإلي تع ت صرشوي ل ت  ال  صاإت  حإلير
تصرتع إلكإل تصركثنن ل تك  تهذ تصائتو   ل ت ج ال ت ن تصرك كي تصركحصإل  ت فالى ت تتكثل تصركف إلير ي

و تف  تت(إلرفئإلالتك ئش ل) هذ تصرف ريتإلئصه تتو اللتصركعئ يتال  تتفق لتصاتت الإليرصاعتك الإليتإل تت
ت تصركف نر ت نتصرف  ء تكو شئنت تشإلئتكعئ ي تآث ئتغإلئ تع ىتإلإ   تع الن  تهذ  تصركتو الري صاعتك الإلي

تف تإليتككإلحنتر عإ اإل  & Tallman)تصركعئ يتصركفت فيكت الئتالت نتظلتغإل بت إلتوفلتتعال 

Phene, 2017, 23)ت(توأ تر عإ اإلالتكإلحت  تج هئإلت  رتهك :9رت2015 إلئىت)كفكالرت.ت
تتئيحتهذ تصركحصإل ت نتتففإلضتتي رإلفتصرتفق لت نتكئف يتص إت جرت تفقإلقتت:الثابتةالمزايا  .1

تإلتفققتك تصرتفت ت تقنإلمتتصرتي كلتصرعك اليت)صرئإلنن(ت نتعك إليتص إت جرت  ال تع  ك 
تإلتإلحت توك  تصرعإق الر تصركإظك لتصرتنتتشيل تتع    تعوئ تصرك هئن تصألإلاليتصرع ك ي ت ت ص ئ صرعكل
ر كإظك لتص إت جإليتصرتغإلئنتتفقإلقت   ئصلتصرفجمتعوئتصرتفت ت نتكئف يتصإت جإليتكفالالنت

تكإ  ت ك تعك إليتصإت جتصركإت تصرإ  لنرتآفذإل توإظئتصاعتو  ئتصألنع ئتوك تإُلكي تإل ت نتُجحء 
تع ت ت  ال  تصركفالالنر تص إت جإلي تر عك إلي تصرالحكي تصأل رإلي تصرك صال تك  تيوإلئن تيكإل ل تشئصء ك 

  ئ ئنتت  إلئتصروإإليتصر ئ ئإليتر فالك لتصرق إ إإليت صرك رإليت صرتج ئإليتر عكل.
ك توإل تتوئحتهذ تصركحصإل تعوئتصرتع متع ىتكنت ىتصرعإق الت تصرقالئنتع ىتصرجتالمزايا الدينامية: .2

تفقإلقتص والصعت تال قتصركعئ يرت  ال تع تذركتتتكي تصركإظك لتصرتنتُتشيلتصرعإق التك تفلت
ت نت تتتع    تإل  تإلكي  تيك  تصركتو الل تصرعكل تإتإلجي تإنوإل   تو رنئإل  تإلتتف تو ال صركشيالل
تكج التتيإ  جإل تصركع  ك لت صرتتإإل ت صروف  تصألن نإليتصرتنتتتتفتوتي فت  تصركئتفعي.تتت

تإل  تري تاتتظ ئتصركإظ ئتتيك  تع ركإلي تإل تكالإلإي تك تكإ قي تتي  تجحءص  صركإظك لتاال
تُتعرئرفتو تف  تعك إل لتإقلتغإلئتكقت النت صركشتئكتصرذيتإلتفهتصرعإق الرت  آلث ئتغإلئتصركو شئن
 غإلئتكيتك يتر كعئ يتك تكإظكيت رىتإلفئىرت آث ئتصركعئ يتإلكي تإل تتفال ت نتإليت   تإلج بت

تصركإظك لتصألفئىتو عتك التآرإليتتعكلتع ىتحإل النتصركإظك لترالتت لتو رك عئ يتصرتنتتفتفظتو  
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صرتق ئبتصرفيئيتإلجعلتصآلث ئتغإلئتصركو شئنتر كعئ يتإليثئتصفتك ا تر تفققرت  ركإظك لتصرتنترالإل  ت
ت كعئ يت تصاتت الر تهذ  تصرقالئصلتعوئ تإل  تصرتيإ  جإل  تتتال ق تإل  تصركئجح وعضتصاتت التك 

ركج لتصرف  ت رىتصركج لتصرع مرت و رإتإلجيتتتوحتصركعئ يتكت فيترجكإل تصركجك ع لتتإتقلتك تص
صركإظك لت نتصركجك عيتو التاتإلئرت غ رو  تك تتي  تهذ تصركعئ يت ك تتيإ  جإل تكإت تتئإلفيتإل ت
كعئ يتعك إليرتتت  ئتوكئ ئتصر التوإل تصركجك ع لتوعالتإل تتتش ئكتوتف عاللتتع  إإليت تإ  نإليت

.ت إلكي تإل تتتإفتصرعإ اإلالت  ق  ترعالالتك تصركع إلإلئت(Tallman & Phene, 2017, 23)كتعالالنت
تهنت تصركع إلإلئ ت هذ  تصرعإق الر ت رى تصرإظئ تفالر   تك  تإلتم تصرتن ت صركع إلإلئ تصركف هإلم توفنب  ذرك

ت(:9رت2015)كفكالرت
:ت   ق  تر ذصتصركعإل ئت إ تصركإظك لتصرتنتُتشيلتصرعإق التتتي  تك تكإظك لتر  تت ئإلةتالنشأة .1

لتصرالحكيت نتت كتصركإ قيت ئصنوإل  ت نتكإ قيت تإ عيتكعإلإيتإتإلجيترت  ئتصرك صئالت صرك االإلمتإ
ت  ال تصئتف عتصر  بتع ىتصركإتج لتصرتنتتقالك  تت كتصركإظك ل.

تصرنإل ئصلرتت ذ النوع أو الصناعة: .2 إُلكي تإل تُتتإفتصرعإ اإلالتوفنبتإ عتصرتإ عيت)تإ عي
 .اتت الرتكثال (صرفالك لتصرك رإليرتتيإ  جإل تصركع  ك لت ص

تصرقإلكيتتإل  إُلكي درجة التخصص:  .3 تصرتفت ت ك تن ن ي توفنبتالئجي ُتتإفتصرعإ اإلال
ركنت ىتكعإل تك تصرتإ عيرت  ال تع ت كي إإليتتتإإلف  ت ك تتفتت  ت نتن قتجغئص نت

تكعإل .
تر كعإل ئتت ت الحجم: .4 تإل تيوإلئنت ذركتتوع   تصركعإل ئت رىتعإ اإلالتتغإلئن تر ذص تإفتصرعإ اإلالت  ق  

رذيتتعتكال تصرالئصنيرت قالتتعتكالتصرالئصنيتفجمتصاإتش ئتصرجغئص نتإل تفجمتصركوإلع لرتإل تعالالتص
صركإظك لرت   ق  تركإظكيتصألكمتصركتفالنتر تإكإليتصرتإ عإليت إ تعالالتصركإظك لتإلجبتإل تإلتلت

ت) تكنت ىت100 رى ت رى تر  ت ل ت  عال  تصرعإق ال ترإلي   تصرفجم ت تغإلئن تكت ن ي تكإظكي )
    كي تصرعإق التك تكق  كيتصرتالك لتصرف ئجإلي.صرف ع إليتوك تإلُت

 شبكات التحالفات -ب 
تئتالتتئيحت ت رى تصر ت ل تع ى تص الصئن تع م تصن ل تعوئتكت الئ تغ رو   تصرف ئجإلي صركعئ ي

تصركشتئيي ت صركشئ ع ل تصرتف رف لر ت ئصء تصرنعن تصركث ل: تنوإلل ت)ع ى تصرتع  إإلي تصانتئصتإلجإل ل
تصركإ  نإل  تك  ت"صرتع    ت(ر تاانإلك  تتفت ج  تتعإالك  تصرتن تصركعئ إلي تصرك صئال تصركإظك ل تكت ك

ت ن تترالنتكئصئ تصرتقالإلم تصرعك إل لتصركإتج لتإل  تصرذيت تجالإلالن تصرالصف ن تصرت  إلئ تفإل ئ ترالإل   إلي  
تر ئصلقتإلفئىت غإلئتكثيالتصرإت ل رت ذصتي فيتع رإلي.ت االتت جأتصركإظك لت رىتإ ع  تك تإلي  تو إلل  ت

 تئيحتع ىتك   ع لت نتكتإ  لتصرإلالرت  ال تع تذركتترإل  تكئإيتإنوتصرتنتُتعال تصرتف رف لتتكإ  
ع تإلإش ت متصألفئىرتتصركشتئكرأل ئصفتصركش ئييتوفتلتإش  تصألعك لتتتنكحتصرتف رف ل إ ت

ت تصركإظك ل توإل  تصرتف رف ل تهذ  تتكت ك تجك  تتصرتن تصرتيكإل إلي توالك ت تصركعئ ي تر   تإلنكح وك 
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إقلتكحإلالتك تصركعئ يتت نت الفتك تهذ تصرتف رف ل تصر بتكعئ يتصأل ئصفتصركتف رفيرت إليك صنتإلع
ت ص حرت ت تإل تصرتقإإليتع ىتإف   تإل تصرعك إلي صركإظك لتصنتالصكيتعالا لتإل  لتعكئص تتف  لتصرفإإلي

تصرتف رف لت صرجك توإل تصرقالئصلت صركعئ يتوكفت ىت كإنتإلع ىرتتكنت ال ي ت إليثئتتئصو   تعوئتهذ 
تنتإالتع ىتكو الئتع الريت  ص فيت تت  ئتصرقالئصلتتفققتصركإظك لتصرإج حت نتصرتف رف لتصرتنت ت

تإلع نتف ص حترالنتقئصئت ص    يتاإلكيتاتإلكي تصرفت لت توكئ ئتصر التوك   صرئ تإلإإل لتصرجالإلالن
إك  تترك تإليتك تصركإظك لتع إل  تكو شئن ت ت تإ  يصركشتئيي.تتصركش ئإل إلكي تصر ت لت رإل  تعوئتتص 

ت مت ص فيرتصركعئ يتفتىت  ترمتتي تإلهالصفتصرتع  تتع ىتصركش ئييت تو اللصرتف رف لتويلتإلتإ    
ت تتي   تف التصنتئصتإلجإل لت عك إل لتتتتفتو رتر كتف رف إلجبتإل  تك  تصركعئ ي تايتن ب ق ن

تصركعئ إليتصرتف رف تا عالته تصنتإلع ب تك  تو رفعل تإلكيإه ت ت نإلع  توك  تهذ ت تر ت ئصء تصرال ص   ص  
ت تصركعقالن تصرف ال تتفنإل  تهن تك  صرتف رف ل تر ذ تتنتئصتإلجإل  ر تتإنإلق تآرإل ل ت ج ال  ئ ئن

ت تصانتئصتإلجإليرت إلكي صرتف رف لر تصرتف رف ل تعوئ تجالإلالن تكع ئف تالك  تو رفعل  ري تتر كإظك ل
تصرعالا لتصرتع  إإليرت تصركإظكيتع ىتوإ ءتكعئ ت  ت الصئن تتأثإلئتاالئن تتوئحتصرف جيت تإلت ن تهذص هإ 

تت ج الت رى ت فالصلتئنكإلي توك  م تصرتف رف لتتق م تهذ  ت الصئن تتك  تع ىتإلعظإلجل تصركإظكي تاالئن م
ت تك تصرتف رف لر تصرشئي ءتصرف ئجإلإل ت صشئصي مت ئ ئإل  تر تع  تت إُلعال تصانتف الن ت نت تمتالعم اتنإلك 

تصإتق رإلي. تيوإلئص تت إلت  بتصركإظك لتصرتنتتكئتوكئف ي تج الص  تصرف ئجإلي تصركعئ ي تك تكت الئ صرتع م
تتإظإلكإل  ت ت تحصكإ   تك  ئن ت تت  ب تونإل ي تعك إلي ترإلنل تتإلغيتت هن تصفتإل ئ ت ئ ئن تك  يوإلئص ر

تصرتف رفتصرك   ويت صرك صحإيتوإل تكش ئييتصركعئ يت فك إلت  ت هنتف نكيترإج حتصرتف رف ل.
            االستحواذ -ج 

رفت لتع ىت نتصئغوي تكإ  تت جأتوعضتصركإظك لت رىتصانتف صذتع ىتكإظك لتإلفئىت
ت تصر تصركعئ ي تصرقالئصل ت صجالإلالن تصاوت صرإك ر تع ى تتفت ج  رفت ل تصرتن تصرجالإلالن ت صرف  ل تي ئصل

جالإلالنترت تعتكالتصركإظك لتع ىتعك إل لتصانتف صذت ع النتتي إل تإلعك ر  رت صيتش فتاالئصلتونئعي
تكفح  ت تصانتف صذ تعك إل ل تتج ب تصرتف رف ل تك  ت و ركق ئإي تصرف رإلير تر قالئصل تتعحإلح تكت وعي إل 

إل تتف ئتعقالتصرتف رفتصرذيتاالتإلغإلبتإلق لتك تشأ تذركتإل صركعئ يت رىتصركإظكيتصركنتفِ ذنت ت
تك  تصانتف الن تصر كإإليتإلإ ن تصركعئ ي تك  تك م تجحء تع ىتر تصرك   وي تفت ل تصركعئ ي  ت ثئ

صركإظكيتصرك   بتصانتف صذتع إل  تاتنإلك ت نتصرتإ ع لتصرتنتتتتفتو رتغإلإلئتصرنئإل .تصفتإل ئت
إإل لت صرقالئصلتصرتنتتعححتج  الت تكإللتعك إل لتصانتف صذتع ىتصعتك الإليتصركن ئت نتتعحإلحتصرئ تإل

تالئجيت تصركعك ئإليتك تكئصع ن ت نتوإ ءتصركعئ ي تاتنإلك  تإلي  تكفإلالص  ت  انتف صذ صرت  إلئتصرالصف نر
تصركإظكيت تاالئن تعالم تونوب تتفشل تاال تصانتف صذ ت عك إلي تصركإظكتإل ر توإل  تصافتال  ل تك  كث ى

تصركنتف ذنتع ىتصنتإلع بتصركعئ يتصركيتنوي.
تت
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    عمال الخارجيةتكويث معرفة األ .3
ت تصألعك لتُتعال  ت تشإلئتكعئ ي ترإج حتصألعك لر تك تصرع صكلتصرك كي تصألعك لت صفالن كعئ ي

ت ص الصئنت تص الصئإلير تصرك  ئصل ت تت ك  تو  ر تإلإفئ  ص تإل  تإلجب تصرتن ترألعك ل تصركالئصء ت  م  رى
 تإلي  ترالإل  تصرك رإليرت صرك  ئصلتصرتقإإليرت صركعئ يتوشأ تصرن ق.ت ك تصرك متركإظك لتصألعك لتإل

تك تإلجلتت  إلئتصركعئ يت تصرتإظإلكإليتو ركعئ يتصرتج ئإليتصري  إليتوك تكعئ يت صنعيتوأعك ر   ر فالصت  
صألعك لتوكن عالنتصركإظكيتع ىت إج حتإلإش ت  .ت إق تكعئ يتتلالصإلكي تصر فالصلتصر ظإلفإليت  ف

كإظكيتا الئنتع ىترت إل تصكتالكتهذ تصركعئ يتتجعلتصرصألعك لتاالتإلنوبتتع ويت نتصإج حتصرك  م
تجإلال ك  تعوئتصرتع إلمتصرئنكنت غإلئت هذ تصركعئ يتإلكي تتع  تترصاوتي ئت ت  إلئتإلعك ر متع ىتإف  

صرئنكنرت  رتع إلمتصرئنكنتإلعإنتإ ع  تك تصرتع إلمتصرذيتإلتمتصرفت لتع إلهت ك تصرفت لتصرالئصنإليرت
 إُلعئر   تو ركعئ يتصرتجئإلوإليتتيرعوئتصرتجئوتصرفئالإليتمإلك تصرتع إلمتغإلئتصرئنكنتإلشإلئت رىتعك إليتصرتع  ت

ت تصركع  ك تإلي ت كإإليت صركعئ ي تتي   تإل  تصرتجئإلوإلي تصركعئ ي ت تكإلل تصركإظكي ترإج ح تك م  يالهك 
تتي  تصركعئ يتصركع  ك تإليتتئإلفيتع ىتإل ت توإلإك  ت صرت صتلتكع  ر تع متتال إلإ   تعبتع ىتإف  

تع مت إلن لت نتصرتئكإلحت صرت صتل ت .(Adir et al., 2015, 233-234)تإف  
  تصركف  ريتصأل رىترتتإإلفتكعئ يتصألعك لت)صركعئ يتصركئتو يتو ركإظك ل(تتمتتقالإلك  ت

ت؟ت هنتوشيلتإلن  معرفة ماذا ذتتمت  ع  ت نتإلئو ت ل لت) (Lundvall, Johnson)ك تاولت
ومعرفة  تن  يتصركع  ك لرت تت ك تصركعئ يتصرتنتإلن لتتنجإل   ت تفحإلإ  تع ىتإلشي لتصروت لر

 ك تصرك  ئصلت صرفوئصلتصرتنتتن عالتع ىتتتت؟ومعرفة كيفرتتشكلتكعئ يتصرق صعالتصرع كإليت؟ذالما
تصرقإل متوعكلتصألشإل ءت و رت رنتكعئ يتيإلفتتكإللت تفلتوعضتصركشياللرت تع الن تعإال إلتمتصيتن و  

ومعرفة صرتئيإلحتع ىتصرج إبتصرعك نتوالا تك تصرج إبتصرإظئيرت إلعتكالتصركإظئ  تع ىتذركرتت رى
تتي  تهذ تصركعئ يتك تصركع  ك لت صرفوئصلتوشأ تك تإلعئفتإلشإل ءتع تكشياللتكعإلإيت تت.مث

تإلتعإل تصرتإنإلقت ك ت عإالك تتتوحتصركإظك لتإليثئتتعقإلالص رت إلتوحتصرتإنإلقتإليثئتإلهكإليتعإالك 
ت.(Gubik & Bartha, 2014, 22)كإظكيتيوإلئنترتفالإلالتك ته تذ تإلهكإليتئلإلنيت

إلالصنتتعال تتُتتكف   لتصرئن متصروإل إإليتإل ت(Kudryavtsev et al., 2013, 1247)إلئىت ت
تصركالئصء ع  ت تإلنتفالك   تكئلنرت يثإلئص تك  ايتن بتتريت  صنعيتصانتفالصمتر إلي يتصركعئ يتع ىتإف  

 رغ لتصرإكذجيتصركئلإليترالفتإل ج لتتنكتصرعالإلالتك تصركف   لتصركت  ئترت  إ  إق   تكعئ يتصألعك ل
ت ا ت تإلي  تإلإهت رألنفت إ تص الصئإلير تر ف أتغإلئتكتإ نقتصافتإل ئتك توإلإ   ت و رت رنت عئ ي  ر

 هإ تإلكي تإ عتصركفالالتركفت ىتصألعك لرترإكذجيتصروتئإليتصألإنبتر صإلث ئتصرتن ثلتع تكف   لت
ت(.7)رتصرشيلت نتصر ت لت رىتكعئ يتصألعك لتإلكي تصعتك ال ذيتعئضتصألإك ذجتصر
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ت

 نوع المعرفة

معرفة 

 ؟ ماذا

 ؟ ما هذا

 ؟ ما هيكل كيان المعرفة

 ؟ ماذا تعني الكلمة أو المصطلح

 ؟ ما أجزاء هذا الكيان

 ؟ ما مقومات هذا الكيان

 ؟ ما الكيانات األكثر تحديدا  

 ؟ ما الفئات الفرعية للمفهوم

  ؟ ما الفئات الفائقة األهمية للمفهوم

 ؟ ما مواقف )األعضاء( من الفئات

    ؟ أي فئة ينتمي إليها الكيان

معرفة 

 ؟ كيف

 ؟ كيف يعمل

 ؟ كيف تم عملها

 ؟ ما خوارزمية اإلجراءات )األفعال(

 ؟ ما طريقة القيام بذلك

 ؟ ما التصرف السابق

 ؟ لقادمما التصرف ا

  ؟ ما الشرط المسبق للتصرف 

معرفة 

 ؟ أين

 ؟ أين يوجد )الموضوع، الحدث( المخصص

 ؟ ما منطقة شخص ما )شيء ما(

معرفة 

 ؟ اماذل

 ؟ لماذا حدث هذا

 ؟ ما األسباب العامة لحدوث ذلك

 ؟ ما األسباب الخاحصة لحدوث ذلك

 ؟ ما مجموعة المسببات لهذا الموقف

  

 ؟ اءمن ينفذ بعض األشي

 ؟ من يعرض بعض األشياء

 ؟ من يمتلك بعض األشياء

 ؟ من المسؤول بالنسبة لبعض األشياء

 ؟ من المتصرف

 ؟ من يعرف بعض األشياء

 ؟ من يتصل مع بعض األشخاص

 ؟ من يدير بعض األشخاص

معرفة 

 ؟ ن  م  

معرفة 

 ؟ متى

 ؟ متى حدث ذلك

 ؟ ما مدة الحدث

 ؟ ما الوقت البدء لهذه الفترة

 ؟ هاية الوقت لهذه الفترةما ن

 ؟ ما البيانات لهذه الفترة الزمنية

 ؟ ما بيانات منشأ ووقت هذا الموضوع

 ؟ ما بيانات الوقت الضائع لهذا الموضوع
معرفة 

 لِم  ؟ 

 ؟ تحتاجه م  لِ 

 ؟ ماذا ستكون نتيجة الموقف

 ؟ ماذا سيكون تأثير هذا اإلجراء

  ؟ ما الغرض من شيء ما

 معرفة األعمال اكتساب نمذجةج ( أنموذ7لشكل )ا
Source: Kudryavtsev, D., Gavrilova, T., and Leshcheva, I., (2013), One Approach to the Classification of Business Knowledge 

Diagrams: Practical View, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, P1249.  
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تصرتكثإللتت(Kudryavtsev et al., 2013, 1247)ت إلش ئ تر ئإلقي تصرفع ل إل تصافتإل ئ
تص ج ويتتعئ يتصألعك لتإلجبتإل تتتمتعوئتفك صروتئيتر فت لتع ىتك  ج  لتإظئتتعين  

ئلإلنيرت  ال تع تصاعتك التع ىتكجك عيتك تصألوع التصرتنتإلتمتصنتفالصك  تتتن ثالع ىتفكنيت
ت يت صركو الئتو آلتن: نتتعحإلحتعكلتصألإك ذجرت تتكثلتصألنل

ت؟تك تإ عتصركعئ يت)صركفت ى( .1
ت؟ترك ذصتإلجبتتت ئتهذ تصركعئ يت)صرغئضرتعك إل لت الصئنتصركعئ ي( .2
ت؟ترك تتي  تصركعئ يتكئلإليت)صركجك عيتصركنت ال ي( .3
ت ن للت .4 تصركي  ر تصركش ئي  ر تصاتت رنر ت)صر    تتت ئه  تإلتم تإل  تإلجب تنإل ق تإلي  ك 

ت؟تص عالم(
تتت؟تيت)صر ئإلقيت صرشيل(يإلفتإلكي تتكثإللتصركعئ  .5

ت توئحتصألوع التصرتنتتعتكالت نتعك إليتصرإكذجيتو آلتنت:
ك تصركإففضت رىتصرع رنتو  ش ئنت رىتعالالتصرق صعالتصرك وقيترالنتفالصمت  تإل تت:المرئيالتعقيد  .1

تعالالتصاعتك الصلتصركتو الريتر عإ تئتصركئصالتتت ئه .
ت صركف  مرتصروتالرئي  أو مجال المحتوى )كيف، ماذا(:التطبيق  .2 ت صركع  ك لر إل إ لر

ت صانتع ئنرت ص نتئصتإلجإليرت صركعئ يتصركئيوي.
صرتف تإللت)تن إل تصر  ءتع ىتصرعإ تئتصرفئالإلي(رتإظئنتع كيت)صرت ئنتتوجهة النةر )متو(: .3

تصريوإلئن(رتصرتف تإللت صرإظئنتصرع كيت)يالهك ت نتإف تصر ال(.
تتعقإلال(تكق ولتصرتو عالت)إلحإلالتك تصرتعقإلال(.كتق ئبت)تق إللتصرتنوع التفكير المساعد )لماذا(: .4
تت و تكنتكئ(رتهإليلتكتن ن يرتال ئإليرت نتصر الت  إل ت)عك إليتتنوع التمثيل البصري )ماذا(: .5

ت)إليتتن نلتهئكنتإل تشوي لتنووإلي(.
ت رىتتتإإلفتت ت رىصرذيتي  ت (Sveiby) صنتإ الص  صرفتلتوإل تصرك ج الصلتغإلئتتكنتإالص 

ع تت كتصركئتو يتو ركإظكيرت  ركعئ يتصرشفتإليتتعئضتعوئتيف ءصلتتصرك ك نيتصركئتو يتو أل ئصال
ت ت صرف ئجن(ر تصرالصف ن تصر إلي إلي)صر إليل ت صركعئ ي تت صرك ظفإل  تكقالئنتتعإن تصرك ظفإل  يف ءصل

ت ت ت صرفيئإلير تصرك الإلي تصرقإلكي ترتي إل  رىصرك ظفإل  تصافتئصعرتتص  توئصءصل تتق  تصرالصف ن تصر إليل ج إب
تت ت إظم ت صرإك ذجر تصرتنتتإش صرإظئإل لر ت ص الصئنر تصركع  ك لر تتشتئإل  ثتيإ  جإل  تصركإظك لتإل  رته 

تص تصرئ صو  تجكإل  تع  ت  ال  تصرتإظإلكنر ت كإ ف   تصركإظكي تثق  ي تصرحو ل ت يذرك تك  تتشي ل رتن
هنتجحءتك تصر إليلتصرف ئجنرت  ال تع تصرعالك لت)صرعالكيتصرتج ئإليت ت ئنتصرتنت صركج حإل ت

ت هإ تإُل ئحصركإ  نإل رتتكإتج لتإلحتوإل تصركإظكيت كإتج ت  تع صركإظكي(تصرتنتتن عالتع ىتصرتكإل
إلإك ذجتصركعئ يتصرثإ لنتصرذيتإلنتفالمترتف إللتصرعالايتوإل تصرتال إللت كعئ يتصألعك لرت ذتإلتإلحتهذصت

ت تو رفئال تصركئتو ي تصركعئ ي توإل  تصرفتل تصركئتو يتت صألإك ذج تصركعئ ي ت يذرك تصرتئإلفير صركعئ ي
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تون  ريت نتجكإل تصرظئ فرت و رت رنت إ تصرجحءتصركعئ يتصرع كت تو ركإظكي يتصرتنتإلكي تتفنإلئه 
ك تصرتعبتإق   تإل تإنف  رت إل تجحءتكفالالت غإلئتإلي  تصركفالالت صرك ك  تك تصركعئ يتصرتج ئإليت

صرثإ لنتك تفكنيتتإلإك ذجتصركعئ يإلتي  تفئجتون  ريتع تإ  قتصرنإل ئنرت ت ص حتإلكي تإل تترت
ت.(Gubik & Bartha, 2014, 22)(ت8عإ تئرتصرشيلت)

ت

ت
ت

ت8صرشيلت)تإلشإلئ تصألعك لت نتصرعك إل لتصرال رإلي رىت( تركعئ ي تصرك كي تثم تتصرعإ تئ تك 
تعي تإل تصألإك ذج تصرف ئجإليهذص تصألعك ل تكعئ ي تصيتن ب تصرال رإليتعك إلي تصروإللي تإلكي ت ن تصرتن ر

ت.(Gubik & Bartha, 2014, 24-25)تإلأتنت  إلف  تيك ت
ت

ن
في
ظ
و
لم
 ا
ءة
فا
ك

 

لملكية ا

 الفكرية

إجراءات 

 المنظمة

اتصاالت 

 الموظفين

معتقدات وقيم 

 المنظمة

 مرمزةغير 

  مرمزة

  ضمنية  حصريحة

 األعمال( العناصر المهمة لمعرفة 8لشكل )ا
Source: Gubik, A., and Bartha, Z., (2014), The Significant Elements of 

Business Knowledge in the Internationalisation Process of the 

Visegrad Group Corporations (chapter 2) In: N. Daszkiewicz & K. 

Wach (Eds.). Firm-Level Internationalisation and Its Business 

Environment: Knowledge-Based and Entrepreneurial Approach. 

Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, P 23. 
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تتتت ك فااة الموةفيث: ك .1 تصركإظكير تكالإلئ تصرك ظفإل ت يف ءن تصركجك عيت تيف ءن تعي تهذ 
ت عوئتصرتف عالل.تصأل رىتك تكعئ يتصألعك لتصرقالئنتع ىتتي إل تاإلكيتك الإليتإل ت يئإليتجالإلالن

تتيهإل توف ت نتك  تك ذص تصرقالئصلتصرتنتإتفال تعإ  ؟ ترك ذصت؟كعئ ي رتع ك إل ريلتصرت؟ كعئ ي
تت صرفوئصلت صرإك ذج تاو  م. تك  تصرك وقي تصرت ُتعال تصركإ قإلي تصر وإلعيتتع ك إل يف ءن ت إل   كإإلي

 ك تذركتت؟صركفالالنتر  تغإلئت ص فيرت وعضتصرعإ تئتغإلئتكفالالنتكثلتكعئ يتك ذصت رك ذص
تإل تحإل الت  تعوئتصرفت لت ت صيتن و   توالئجيتع رإليت اتإلكي تتع ك    إ تهإ كتعإ تئتكئكحن

 اإ ك مت رىتصركإظكي.توعالتصتصرالئصنإليتصألي الإلكإليت ا ت
تالتنةيمية:  قيمالمعتقدات وال .2 ت تتالك  تتصرقإلمصركعتقالصل تصرع ك إل  تصركنت إل لصرتإظإلكإلي ت ن

ت صرقإلمالك تهذ تصركعتقالصلتت ت نتإلنفلتصر ئمتصرتإظإلكنرت ذتإلتإلحص الصئإليتك تإل رلكتصرذإل تإلعك  ت
رذصتتع ك إل ررجكإل تصرترت تشيلتهذ تصركعتقالصلتصركعئ يتصرع كيوإلإ متعل  نتعق لتصرتع   تصرف

ك  ت  متإلعئ   تصركإظكيتوأيك   رت إتإلجي ترذركت  نت كإإليت كفالالنت نت وإلعت  تاتإلكي تتع  ت
تت ا ت تإلي   ت عإالك  تصركإظكير ت رى تصاإ ك م ت إإهتصرك ظفوعال تغإلئت ظإلفته تهذصتتاالتاال إلفقال

تصرجحءتك تكعئ يتصألعك ل.
تصأل ئصفتصركش ئيتاتصاالت الموةفيث: .3 توإل  تف نمتصرتع    تإلكئ تصركعئ ي ت إشئ ت نتتي إل  ي

تصريثإلئتك تصألتالا ءت إلعئ   تصريثإلئتك تصرإ  تصرذإل تإلي إ  ت ت أ رلكتصرذإل ترالإل م ر إج حر
تإلنئعرت فتىتإلكي تر متإل تإلتكيإ صتك ت ع ىتصنتعالصالتركن عالت متإُلكي تإل تإلتع ك صتع ىتإف  

تصرنوبت ته  تهذص تإلنئعر تك  نتفلتصركشياللتو تإلئن تك تصأل ئتتهمتكعئ ي تجحء تصرذإل تهم صال
ت تصألعك لر تت تق مكعئ ي تصرك ظفإل  تصركقالكيتتع ىصتت ال تصركن عالن توفقإلقي ت صاعتق ال صرثقي

تو ألشف   تكئتو ي ت  رثقي ت رإل  ر تصرف جي تعإال ت تتر صرفت لتع إل   ت  نت كإإلي  نتتهنرذص
تو ركإظك ل تصرفئالئتغ الإلتعإالك غإلئتكفالالنت اتتقلتاإلكت  تترذركتُتعال ت تترصرغ ربتاتعالايتر  

تاإلكت  تعإالتصاإ ك مت رىتكإظكيتجالإلالن.تاتحالصالتو ر ئ ئنصركإظكيرت ت
عظمتصركعئ يتصرتئإلفيتصرتنتتكت ي  تصركإظكيت نت التكعإل تي  تاالتتمتكإجرااات المنةمة:  .4

ت تك  تإلأتن تصألتغئ تصرجحء تر كإظكير تصر كإإلي تصركعئ ي تو صن ي صركإظكإليتترتع كاللصتي إلإ  
تصرتج ئإلير تتصرتج ئإلي تصرتتفتلت تغإلئ تك  تصرتئإلفي تكعئ ت   تع ى تعق الوعضتصركإظك ل

إلكي تتقنإلمتا عالنتصركعئ يتصرتئإلفيت رىت لتإل تئلإلنتإل رتع كلتصرتقنإلمتت هإ (رتكثال ت)صاكتإل حت
ت تصافتئصعتإل تار تي إلتصركعئ يتصرتئإلفيتإلكي تإل تتي  تكفكإليتووئصءن ت ذص ت هإ إليك ت إلك 

تك رتت  تصرإقلتصرتج ئيتر  تككيإت وذركتإلي  إلإل   رتتإلكي تصعتو ئتصركعئ يتصرتج ئإليتكإتج  ت  رىتفال 
فتئصعت)إل تصاوئصءنتتتفلتكظ يتإلك تت كتصرعإ تئتك تكعئ يتصألعك لتصرتنتاتإلكي تإل تتي  

ت تصفتئصع(ر توئصءن ترعال ه  تيوإلئ تكثشئ ترإل تهإ ك تصرعك إلي تت إإ  روعضتصألنو ب ك صئالتتجنال
إلكي تر كإ  نإل ت تمتصركعئ إليتإلثإ ءتعك إليتصرتع  تإلالفظتصإفف ضتصرف صجحترذصتتتالشىتونئعيرت
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ت تإنوإلير تون  ري تصألعك لت تإنف   تركعئ ي تصركعئ  ي تغإلئ تصرتئإلفي تصرعإ تئ تهذ  تنكى
تإل تتق إلاله ت جئصءصلتصركإظكيتعإ تئتإنوإليتإلتعبتإنف  تتت ك ت وإجئصءصلتصركإظكيرت

تيوإلئرت إل تصرعالإلالت صرنوبت نتذركته تفقإلقيتإل تصرعالإلالتك تهذ تص جئصءصلتكئكحنتع ىتإ ف  
تتع قتتصرتنتريت ق ت ذصتي إلتهإ كتوعضتصرشئ  تصألفئىك تعإ تئت جئصءصلتصركإظكيت ع  ت
ترصرتإظإلكإليرت  ذ تاتإلتمتتنجإل   تو تف  توئصءنتصفتئصعتإلي إليوإ عتكعإل تك تثق  يتصركإظكيت صر 

تصركإظكي ت ن تإلتعبتتئكإلحه  تذرك تتر ك  تصركإظك لتصأليك  تصرتعبتع ى تك  فئىتإلجعل
تتق إلاله ت إنف  .

إلجحصءتصركعئ يتصرتئإلفيتصركنج يت ك توئصءنتصافتئصعتتق ت ك تتجكإل   ت الملكية الفكرية: .5
تئكإلحص ت نترت إلالتو رعك كإليصر إل يلتك تكعئ يتصألعك لتت تتتفتهذ تتإإلفتصرك يإليتصرفيئإليرت

تصرتتإإلف  تصرفئعإل  تصرئلإلن  تهإ  فتئصعتصرتنتتئكحتوئصءصلتصات:هك ترصرك صتف لتصرتإظإلكإلير
رت فق قتصرتأرإلفت صرإشئتصرتنتتفكنتصرك يإليترأل ئصالرت تكثلتوئصءصلتي رىتصرتع إلك لتصرتيإ ر جإل

ت نتف ريتي إ  تي  تاإلكت  تع رإليت ق تتصرتنتفق قتصرإشئ تترصافتئصعتاإلكيتع رإليتر كإظك ل
 كفكإليتوفق قتصرإشئتذصلتصرت يتو رك فتصرئلإل تر كإظكي.ت

كإظك لت نتصرقئ تصرف اليتاتت التص نتئصتإلجإليتو تف  تكإ ج  تر  تص إلئىتصرو ف توأ
تصألإك  تصتفذلتإك إل تئلإلنإل تهك :ت تهذ  تإلجبتإل تإلإعي ت نت ك تإلإك  تكعإلإي  صرعشئإل ر

تو ك تتالنمط الداخلي تع ىتصركش ئيي ت صأل ي ئت صرقالئن تئلإل تع ىتصركعئ ي صرذيتإلئيحتع ىتإف  
ت ت عوئ ت ك  تصركإظكي تالصفل تصرع ك إل ت كجك ع لت تي إلإ ك  تصأل ئصال ت وإل  تصرتإظإلكإلير كنت إل ت  

ت تإلك  تصركفت فير تصرعكل تكت ئه ت النمط الخارجي  ئق تك  تصركعئ ي تج ب تت ب تإلي     اتج  
تصركإظكيت تع تعالكي تصرتج ئإليتككث يتوكعئ يتصألعك لرت  ال  تك تصرتئيإلحتع ىتصركعئ ي صركتعالالن

ت تصركإظكي تكي إي تتعي  تصرتن تصرنصرتج ئإلي ت ن تصركإ  نير تصركإظك ل ت وإل  تتثن ت ق  و رإتإلجي
ت صاتت التص نتئصتإلجإليت رىتهالفتك متك تعك إل ت  تصاتت اتإليت هنتصيتن بتصركعئ يتع ىتإف  

             تتتت.كنتكئت صرتنتُتعالتك ئالص تفإل إل  ت صنتئصتإلجإل  تروق ءتصركإظكي

تت
 

تت  
ت
ت
ت
ت
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 الثالثالفصل 
  مفاهيمي منهج :تكامل المعرفة

Knowledge Integration: Conceptual approach 
 تمهيد

ُتعّد التغيرات المتسارعة وبمختلف المجاالت السمة الرئيسة التي تتصف بيها بيئة 
األعمال اليوم، إذ اصبحت تمثل تحديًا لعمل المنظمات في مواكبتها لتلك التغيرات وضرورة 

معها بما يضمن نجاحها واستمرار بقائها، ومع بروز ظاهرة العولمة وثورة تقانة  التكيف
المعلومات و االتصاالت، بما استدعى من تلك المنظمات ان تفكر جديًا في كيفية مواجهة تلك 

 التحديات وايجاد افضل الطرائق واالساليب إلدارة المنظمة على نحٍو فعال. 
اخل الفكرية المعاصرة إذ تزايد االهتمام به السيما بعد ويمثل المدخل المعرفي من المد

دورًا كبيرًا في التحول نحو االقتصاد  ،ادراك المنظمات ألهمية مورد المعرفة ومكانتها في المنظمة
المعرفي الذي يركز على االستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية غير الملموسة اكثر من 

 ة الملوسة.تركيزه على الموجودات المادي
بأننا نعيش اليوم في مجتمع قائم على  (Yesil & Dereli, 2013, 200) وأشار

أضحت المعرفة المتوفرة للمنظمات من الموارد المهمة إستراتيجيًا، حتى أن البعض  إذالمعرفة، 
 يعّدها كفاءة جوهرية و قائدًا لألداء بالنسبة للمنظمات.

تطلب مجاالت معرفية متعددة ُتسهم في تكوين ونظرًا ألن تطوير المنتجات الجديدة ت
المنتج، بما استدعى من الباحثين التركيز على موضوع مهم من موضوعات إدارة المعرفة وهو 
تكامل المعرفة، وضمن هذا السياق في االهتمام بالمعرفة بوصفها موردًا غير ملموس وضرورة 

الفصل للتطرق إلى هذا الموضوع وفق أن تتكامل المجاالت المعرفية المختلفة، فقد خصص هذا 
 المباحث اآلتية:

، ومستويات تكامل تكامل المعرفةضمن هذا المبحث التعرف فيه على مفهوم ت :األولالمبحث 
 نة إلنجاز هذا التكامل.ك  م  المعرفة، واآلليات المُ 

ية هذا المبحث وعلى نحٍو رئيس لعرض أبرز العوامل المؤثرة في عمل خصص :الثانيالمبحث 
 تكامل المعرفة.

ض خصائص تكامل المعرفة التي ُتعّد قضية جوهرية ليستعر جاء هذا المبحث  :الثالثالمبحث 
  تستديم عبرها المنظمة المزايا التنافسية.
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 األولالمبحث 
 المستويات، واآللياتو تكامل المعرفة: المفهوم، 

 ة تكامل المعرفمفهوم . أولا 
بااارزة فااي تطااور ال هبااين أسااواق المنتجااات لااه مؤشاارات ناميكيتااهودي ان تنااامي شاادة التنااافس

، وماع زياادة االضاطراب مان القارن العشارين فكر اإلدارة االستراتيجية خالل الثمانينات والتساعينات
مصاادر  بوصاافهافااي بيئااة األعمااال الخارجيااة تاام تركيااز االهتمااام علااى المااوارد والقاادرات التنظيميااة 

مااا أصاابحت ك، تهاسااتداموالمياازات التنافسااية ا لتااي تقااود إلااى تحقيااقلصااياغة االسااتراتيجية ا رئاايس
التي اثارت فاي أساواق المنتجاات. الديناميكية نفسها أسواق الموارد خاضعة إلى الظروف التنافسية 

ن كانااااات أهاااام الماااااوارد و  باااارزت المعرفااااة بوصااااافها أكثاااار ماااااورد معنااااوي اساااااتراتيجي للمنظمااااات، وا 
، تكماان فااي شااكل متخصااص بااين األفااراد فااي المنظمااةهااي ، و االسااتراتيجية للمنظمااة هااي المعرفااة

 ,Grant) أفرادهااا لااد  ن جاااوهر القاادرات المنظميااة هاااو تكاماال المعرفااة المتخصصاااةعناادها فاا 

1996a, 375). 

( فاي اً )كالسايكي اً تقليادي اً موضاوع ُيعادالتمايز والتتابع الذي يحتاا  إلاى تكامال وتنسايق إن 
ن و ، (Lawrence & Lorsch)دراساات  ومنهاا الدراسات المنظمية مناقشاات أكثار حداثاة  باروزا 

قاادان ف ن الحديث عن التخصص والتكامال يُ  ،حول الخبرة والمعرفة بوصفها موارد رئيسة للمنظمة
مان الحاجاة إلاى وانطالقاًا  .(Mengis, 2007, 21) أكثار تحديادًا فيماا يتعلاق بالمعرفاة على نحوٍ 

معرفااة علااى القيمااة االقتصااادية للتخصااص وعلااى فاعليااة التمااايز والتكاماال تشاادد نظريااة تكاماال ال
فضااًل  ،ساتراتيجية للمعرفاة المتخصصاةعتماد التناافس علاى تناوع القيماة اإلالتكامل، بعباارة أخار  ي

 .(Huang & Newell, 2003, 168)المنظمة على تكامل المعرفة بأسلوب فاعل  قدرة عن
لمعرفاااة ودعات المعرفاااة وتااادفقات اوتنفاااق المنظماااات الكثيااار مااان مواردهاااا علاااى إدارة مسااات

ن تكااااون إدارة المعرفااااة مضاااايعة للوقاااات والطاقااااة أولكاااان يمكاااان  سااااواء كاناااات يدويااااة أو محوساااابة،
 لهااااا واألمااااوال إذا لاااام تكاااان المنظمااااات ناجحااااة فااااي التوفيااااق بااااين اكتسااااابها للمعرفااااة واسااااتخدامها

(Olsson et al., 2006, 2).   
لمعرفاااة إلاااى معرفاااة قابلاااة للتطبياااق، وتكامااال ويشاااير تكامااال المعرفاااة إلاااى عملياااة تحويااال ا

والمعلومااات  ةالمعرفااة هااي م ه مااة توضاات كيفيااة تفاعاال المعرفااة الجدياادة والسااابقة مااع دمااج المعرفاا
ن تكااون المنظمااة منتجااة، إذ يجااب أن تكااون لااد  أالجدياادة فااي قواعااد المعرفااة المنظميااة ماان أجاال 

الداخلية والخارجية في استجابة  ةمعرفالمنظمة معرفة عميقة تشمل جميع التخصصات مع دمج ال
 .(Aldakhil, 2011, 3)المنظمة لبيئتها 
، وهاااو يتمحاااور حاااول م المنظماااةمعرفاااة مااان التخصصاااات الناشااائة فاااي علاااتكامااال ال وُيعاااد
يصالها يعني  افتراض أساس ن المعرفة المطلوبة أهو ان زيادة تعقيد المنتجات التي تم تطويرها وا 
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علاى عة عبار الحادود الداخلياة للمنظماة ومتعددة االختصاصات وموز لإلنتا  متخصصة ومتنوعة 
ن تستمر المنظماات فاي جماع ماوارد معرفتهاا لغارض أهناك حاجة إلى  ،ذلكلمتزايد، ونتيجة  نحوٍ 

زيااادة  فاا ن اسااتدامة قاادرتها علااى اإلبااداع واسااتدامة موقفهااا التنافسااي فااي السااوق، فضاااًل عاان ذلااك
تفاقيااات مااع مجهاازين االمتعااددة الجنسااية أو الشااراكات المثاال  حجاام ونطاااق اإلجااراءات التنظيميااة

أظهاارت بيئااة ماان وقااد  ،فااي صااناعات المنتجااات التااي نجاادها عااادةً ، رئيساايين متعااددي المسااتويات
ممااا ولااد ضاارورة تكاماال هااذه المعرفااة عباار الحاادود الخارجيااة التااي تتجاااوز  ،مااوارد معرفيااة منتشاارة

 .(Haddad & Bozdogan, 2009, 1)تنظيمية كبيرة الحجم الشبكات ال
الخاصاة بموضاوع تكامال المعرفاة تساتند إلاى أن الدراساات  (Salla, 2012, 25) أشاارو 

للمنظمااة هااو  ير ألصاال الفكاارة بااأن الاادور الاارئيسالتااي تشاا (Grant, 1996a-b)حااٍد مااا ألفكااار 
عة ماان ن هااذا االنتااا  يتطلااب مجموعااة واسااإوتطبيقهااا إلنتااا  ساالع وخاادمات، إذ تكاماال المعرفااة 

مختلفااة بمااا يااؤدي إلااى التركيااز علااى التخصااص بااين األفااراد، وأن المنظمااة التااي تسااعى ال ةالمعرفاا
المتخصصاة يجاب أن تالحاظ أن مهمتهاا األساساية هاي  الماوارد البشاريةللحصول على منافع من 

يؤدي إلى افتاراض أناه عناد انتاا  سالع أو  مماتنسيق المدخالت المعرفية لمختلف المتخصصين، 
يتطلااب تكاماال المعرفااة المتخصصااة للكثياار ماان األفااراد، وأن مفتااا  الكفاااءة هااو  فاا ن ذلااكات خاادم

  .من قبل أعضاء المنظمة المتداخلم نجاز تكامل فعال مع تقليل نقل المعرفة عن طريق التعلّ إ
بمااا يااؤدي إلااى ماان األوجااه المهمااة فااي إدارة المعرفااة هااي تعزيااز عمليااة تطبيااق المعرفااة ف

المنظمااات ف، فااي عملياتهااا اإلنتاجيااةعنااد اسااتخدامها  معرفااة التااي تمتلكهااا المنظمااةتعظاايم قيمااة ال
ترجمااة المسااتمرة لرأساامالها فااي ال ماان غيرهااا أفضاال تكااونتطبيااق المعرفااة بالقاادرة علااى التااي تمتاااز 

 فااي تكااوين بااأن تطبيااق المعرفااة ُيعااد عاااماًل رئيساااً  المنظمااة  دراكفاا لفكااري إلااى منتجااات إبداعيااة،ا
. وبماا وأنشاطتها تطبيقها فاي عملياات المنظماة عندوأن الموجودات المعرفية لها قيمة فقط  ،القيمة

علاى جماع وتطبياق  المنظماةن قادرة ، لاذا فا ن أكثر المعرفة المنظمية قيمًة هاي المعرفاة الضامنيةأ
، وأن تكامل المعرفة هو قيمتهافي تعظيم  التي ُيمكن مالحظتهاالمعرفة الضمنية هي من العوامل 

 .(Alavi & Tiwana, 2002, 1030)في تطبيق المعرفة  وجه رئيس
ن أتنبثاق ماان  ومااا يارتبط ب دارتهااا ة التااي تظهار ماان خصاائص المعرفاةالرئيسا القضايةإن 

وبسااابب المحاااددات العقلياااة للعقااال  ،مااان قبااال الفااارد وتخااازن لدياااه عليهاااا ساااتحوذيالمعرفاااة الضااامنية 
الزياادة فاي عماق المعرفاة ماع متخصاص جادًا و  حوٍ عليها على ن يتم الحصول المعرفةف ن البشري 

القيماة مان  ابتكاارولكان اإلنتاا  )  ،التخصاص فاي زيادةوهذا يعني   في سعتها،اختزاالً  فهذا يعني
مان خاالل  عاادةً  الاذي ياتم ةرفاواساع مان المع مد خالل تحويل المدخالت إلى مخرجات( يتطلب 

هذا يقود  وير  الباحث بأن. (Grant, 1996a, 377)دمج للمعرفة المتخصصة لعدد من األفراد 
 ألفراد. ا لد  تكامل لتلك المعرفة المتخصصة مهمة وضرورية هي مسألة إلى
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فوائاد ماان المعرفااة  علااى تكاماال المعرفاة قاادرة مهماة تحصاال المنظماات عاان طريقهااويمثال 
باين المنظماات سهم في تكوين الميزة التنافسية، ويشير التكامل إلاى اإلجاراءات عبار الوظاائف و وتُ 

التي تركز على بعدين هما التفاعال والتعااون، إذ يركاز التفاعال علاى تباادل واساتخدام االتصااالت 
علاااى العمااال الجمااااعي فاااي مختلاااف  ياااة، ويركاااز التعااااون علاااى نحاااٍو رئااايسباااين الوحااادات الوظيف

سايؤثر علاى األقسام، فالقدرات الداخلية الحالية للمنظمات وتفاعلها مع مصاادر المعرفاة الخارجياة 
ماان  واكتسااابها علااى المنظمااات إدارة المعرفااة لااذا ينبغاايمسااتو  اإلبااداع واألداء الكلااي للمنظمااة، 

 المصااادر الداخليااة، فضاااًل عاان المصااادر الخارجيااة علااى نحااٍو فعااال لتعزيااز األداء العااام للمنظمااة
(Aldakhil, 2011, 3). وأضاااف (Grant, 1996a, 377)  أن تكاماال المعرفااة يأخااذ شااكل

 ، وعلى النحو اآلتي:قدرات تنظيمية، فضاًل عن معمارية القدرات التنظيمية
 القدرات التنظيمية .1

وان كانت الكفاءة تتطلاب  ،إن كانت المعرفة من المدخالت المهمة في جميع عمليات اإلنتا 
وان كاااان اإلنتاااا  يتطلاااب تطبياااق ألشاااكال  ،سااارعة وخااازن مااان قبااال األفاااراد بشاااكل متخصاااص

للمنظمة هو تكامل المعرفة، ولكن   ن الدور الرئيسعندها ف ،فة المتخصصةمختلفة من المعر 
ما السبب الذي يجعل المنظمات تسعى لتكامل المعرفة ؟ السبب في ذلك هو ان البدائل غير 
كفوءة جدًا، فقدرة الفرد على تكامل المعرفة مقيدة بمحدداته العقلية فليس من المجدي لكل فرد 

ن تكامااااااال المعرفاااااااة وا  ن. فاااااااة التاااااااي يمتلكهاااااااا المتخصصاااااااون اآلخااااااارو م المعر ن يحااااااااول تعلّاااااااأ
المتخصصة ألداء مهام إنتاجية منفصالة هاو جاوهر القادرات التنظيمياة التاي تعارف علاى أنهاا 

 بقاادرةمااا بصاورة مباشاارة أو غيار مباشاارة إعلاى أداء مهااام إنتاجياة متكااررة تارتبط  المنظمااةقادرة 
لااذا تتطلااب فااي تحوياال الماادخالت إلااى مخرجااات. التااأثير  عباارالقيمااة  ابتكااارالمنظمااة علااى 

 فقاااادرةأغلااااب القاااادرات التنظيميااااة تكاماااال المعرفااااة المتخصصااااة باالسااااتناد علااااى عاااادد األفااااراد. 
المستشفى في جراحة القلب تعتمد على تكامل المعرفة المتخصصة للجراحين وأطباء التخادير 

 ن الفنيين.وأطباء التصوير اإلشعاعي والممرضين في غرف العمليات وعدد م
  معمارية القدرات .2

وهاذا الهارم لايس هارم سالطة وسايطرة كماا  اً هرما معرفة إلى قدرات تنظيمياة قاد ُيعادن تكامل الإ
فاااي قاعاادة الهااارم نجااد هااو الحاااال فااي المفهاااوم التقلياادي للهااارم اإلداري باال هاااو هاارم للتكامااال، 

تو  ماان التكاماال فااي أول مسااو  ي يحملهااا األفااراد وأعضاااء المنظمااة،المعرفااة المتخصصااة التاا
ن مسااافة أعلااى هاارم القاادرات نجااد  وصااعوداً  ،تتعاماال مااع مهااام متخصصااة التااي قاادراتالنجااد 

فتتكاماال القاادرات الخاصااة بالمهااام إلااى قاادرات  ،المعرفااة المتخصصااة التااي يااتم تكاملهااا تتسااع
فاي و تساويق وتصانيع وبحاث وتطاوير وتمويال.  –(  Functionalتخصصاية أوساع )وظيفياة

علاااى مااان التكامااال نجاااد القااادرات التاااي تحتاااا  إلاااى تكامااال واساااع الماااد  متعااادد المساااتويات األ
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كاااان مااااد   فكلماااا تطاااوير المنتجااااات الجديااادة تكامااال واساااع المااااد .ويشااامل  –التخصصاااات 
دارة القادرات التنظيمياة تالمعرفة الذي يتم تكامله أوسع كلما تعقدت مشكال  الشاكلو، صانع وا 

 .مصنع وحدات بدالة هواتف للفروع الخاصةل قدرات تكامل المعرفةيوضت هرم ( 9)
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 (9الجدول )

 تعريفات التكامل المعرفي

 التعريف الباحث والسنة  
(Grant, 1996)   إلذى  مهذا  مختلةذ  يمارسذننالقدرة على دمج المتخصصين من الذيين

في تكنين منتج جديد، نتسلي  خدم  أفضل، نكةذاةة  فه  مشترك يخد 
   أكبر للعمليات.

(Nesta & Saviotti, 2006)  ممارسذات، نمذن كيانذات منيميذ  مختلةذ ، تكامل معرف  مختلة  تذتتي
فذذي تذذراك  المعرفذذ  نتنضذذي   هنةسذذ سذذتراتيجي ، مذذو نجذذند الهذذد نإ

 انتشارها.
(Dibiaggo, 2007)  امتذذداد اتنتذذام المسذذتند إلذذى المعرفذذ ، الذذيج يذذتتي مذذن مذذ م تقانذذات

 مختلة . 
(Wilen, 2008)    في جميو أقسا  المنيم . هانتطبيق نقل المعرف  المشترك 

(Haddad & Bozdogan, 2009) متعذذددة تسذتخدامها فذذي  ذذل أن در جلذ  المعرفذذ  المتننعذ  مذذن مصذا
 .التعامل مو مشكالت مهم  معقدة

 التكامل المعرفي بنصةه عملي 
(Okhuysen & Eisenhardt,  

2002)  
 منيم . عملي  ت نيل المعرف  الةردي  إلى معرف  جماعي  لل

(Hung & Newell, 2003)  عملي  جماعي ، مبني  على معتقذدات نتةذاعالت مشذترك  مذن أعضذاة
 المنيم .

(Enberg, 2007) .عملي  الهد  منها ربط المعرف  الةردي  المختلة  للمتخصص 
(Tiwana, 2008)  العمليذذ  التذذي يمكذذذن أن تكذذنن الت الةذذات نالشذذذراكات بذذين منيمذذذات

 شارك  المعرف  نالمعلنمات.مختلة  من أجل م
(Berggem, et al, 2011)  عمليذذ  منجهذذ  الهذذد ، مذذ يج مذذن قاعذذدة المعرفذذ  المتخصصذذ  فذذي

أن  فذي رفذو تتمثذل منها هن إعادة ت قيذ  نتيجذ  كبيذرة الهد  الرئيس
 المي ة التنافسي .   ت سين

Source: Rakevičius, E., and Auzias, L., (2016), The process of 

knowledge integration: A case study of a change project,  

Master’s thesis,  Linköping University, Sweden. P 23-24. 
 

األول وجهاات تضمن إلى قسمين،  صنفت التعريفات أن المذكور آنفاً الحظ من الجدول يُ 
ه عمليااة تترتااب عليهااا نظاار مختلفااة للتكاماال المعرفااي، والثاااني ينظاار إلااى التكاماال المعرفااي بوصااف

 نتائج متعددة أهمها التفاعل والمشاركة بين أعضاء المنظمة بمعرفتهم المتخصصة.
 هاادر  تعريفات أخر  لتكامل المعرفة، إذ يعرفنُ  (9عن ما تم عرضه في الجدول ) فضالً 

(Xiao et al., 2008, 973) القابليااة علااى االسااتحواذ علااى المعرفااة  تعبار عاانقاادرة  ابوصاافه
ماع تكاوين نظاام  وخارجهاا تخصصة وتطبيقها، فضاًل عن إعادة إنشااء المعرفاة داخال المنظماةالم

تكامل المعرفة تعريف أجرائي ل (Haddad & Bozdogan, 2009, 12) أضافو معرفي جديد. 
بأنه عملية نقل المعرفة بشكليها الضمني والصريت عبر الحادود التنظيمياة، ومشااركتها ماع األفاراد 

 هناا يشاير الباحاث باأن هاذاوقع االستالم، وتطبيق المعرفة الناتجاة لحال المشاكالت. و والفرق في م
 .(9)في الجدول  كروجهًا آخرًا للتعريف المفاهيمي الذي ذُ  ُيعد التعريف
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تركاااب  إذبوصااافه الوصاااول إلاااى المعرفاااة واالساااتحواذ عليهاااا،  ةتكامااال المعرفااا ُعااار ف  كماااا 
 ةتكاماال المعرفااُيعااد و . (Rosell, 2013, 24-25)المعرفااة المتخصصااة لصاانع معرفااة جدياادة 

عنصاارًا رئيسااًا لتطبيااق المعرفااة، وذلااك لثالثااة أسااباب: إذ تااؤدي إلااى قاادرة المنظمااة علااى الشااعور، 
 ,Alavi & Tiwana, 2002)والتفسااير، واالسااتجابة للفاارص وتهدياادات األعمااال الجدياادة 

ااة تشااخيص كيفيااة تفا . وعاارف تكاماال المعرفااة بأنااه(1030 عاال المعرفااة الجدياادة مااع المعرفااة م ه م 
 ,Rundquist, 2009)الساابقة، ماع إدرا  المعرفاة الجديادة إلاى قاعادة المعرفاة الحالياة الداخلياة 

عااادة اسااتخدام المعرفااة  ف  ر  ُعااكمااا . (3 تكاماال المعرفااة بوصاافه عمليااة أساار، والمشاااركة، ونقاال، وا 
 . (Takhtravanchi & Pathirage, 2015, 2) اهء  لكي يحسن أدا المنظمةضمن بيئة 

الاذين تصاال األفاراد اعملياة  تكامل المعرفة بوصافه (Mengis, 2007, 27-28) وع ر ف  
أسابقيات، و أولوياات، و وجهاات نظار، و معرفة متخصصاة ُمختلفاة )بمعناى آخار: مهاارات، يمتلكون 

الشااااركاء لتكااااوين معاااااني جدياااادة  مااااعتجااااارب(، ينشااااغلون بصااااناعة إحساااااس ُمشااااترك والتشاااااور و 
باأن هاذا  (Mengis)أشاار و ة بين األشخاص فاي اتخااذ القارارات. تضمين هذه المعرف، و تركةومش

تكاُمال المعرفاة ُأدر ك  بوصافه عملياة صاريحة، فالمعرفاة اإلنساانية أن  األولى نتيجتان، التعريف له 
 يجاب أن يكتسابوا البااحثينوأن  ،هي متطورة، تُنقل، وُتصان فاي المواقاف أو الحااالت االجتماعياة

، وعالقااااات معينااااةفهاااام أفضاااال لهااااذه العمليااااة، فالمعلومااااات والمعرفااااة تااااأتي ضاااامن سااااياق معااااين، 
كونة في التفاعالت االجتماعية بين األفراد، السيما التفاعالت تالمُ  الديناميةويعتمدان على الحالة و 

أماا . وهاي جوهرياة لعملياات المعرفاة ،حالة نموذجية مان التفاعال االجتمااعيُتعد وجهًا لوجه التي 
فرديااااة اللمعرفااااة اأن تكاماااال المعرفااااة عمليااااة ماااان ماااارحلتين، األولااااى هااااي تكاماااال  فهىىىىي الثانيىىىىة

ظارهم نوجهاات األفاراد يجلباون  وهناا فا نُمختلفة إلاى ناوع مان المعرفاة االجتماعياة. المتخصصة ال
مهمااة وكيااف تاارتبط اليحاااولون فهاام أي ماان هااذه العناصاار هااي و  المختلفااة ومنظااوراتهم الخاصااة،

ا الاابعض ويحاااولون تطااوير فهاام مشااترك يسااتلزم دائمااًا بصااائر جدياادة و أكثاار ماان تجميااع ببعضااه
كاملاة تم معرفاة هايو معرفة المجموعة  هي الثانيةو بسيط ألشكال متخصصة مختلفة من المعرفة. 

  اتخاذ قرار حقيقي. وُتسهم في
 تكامل المعرفة. مستويات ثانياا 

تكامال بوصافها معرفاة تأنهاا يجاب أن  اد، إالً مان أن المعرفاة متجاذرة فاي األفار  الارغمعلى 
حركاة  معبرًا عنعملية مكاملة المعرفة ُتعّد  (Nonaka)جماعية لكي تؤثر في المنظمة، فوفقًا لااا 

بمجارد دماج األفاراد مراحل تارتبط بااألفراد و  ثالمعرفة بصيغة حلزونية إلى األعلى، تتكون من ثال
عرفاة جماعياة أو معرفاة فرقياة، وماع دماج وجماع المعرفاة لمعرفتهم الفردية تتكاون معرفاة بصايغة م

( حركية 10المعرفة المنظمية، ويعرض الشكل )الخاصة بالمجموعات أو الفرق المختلفة ستتشكل 
 .(Zakaria, 2011, 43)المعرفة وفق مستوياتها 
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ن، ثنايكامل المعرفة يحدث على ضمن مساتويين ابأن ت (Noor, 2012, 51-54) وأشار
رز عناادما يقااوم األفااراد باادمج معرفااة جدياادة لمعاارفتهم بااالااذي يهمااا التكاماال علااى المسااتو  الفااردي 

السااابقة وذلااك للوصااول إلااى حلاااول للمشااكالت التااي تااواجههم فاااي مجااال عملهاام دون التااأثير فاااي 
يتطلااب وجااود اتصاااالت الااذي  والتكاماال علااى المسااتو  المنظماايمجاااالت عماال األفااراد اآلخاارين، 

 شخصين أو أكثر لتحقيق تكامل فاعل. بين
ُفهااام علاااى وفاااق مساااتويين، هماااا:  تكاُمااال المعرفاااةأن  (Mengis, 2007, 21) وأشاااار

تكاماال المعرفااة بوصاافه  ُيصااورعلااى المسااتو  الفااردي، ف المسااتو  الفااردي والمسااتو  االجتماااعي،
لمعرفة الحالية وتكوين إلى تراكيب )هياكل( ا ويحولها فيها الفرد معلومات جديدةيدمج م عملية تعلّ 

فالمعرفااااة دالقديمااااةد ال ُتساااات بدل ببساااااطة بأفكااااار أخاااار ، وال هااااي  .فهاااام متااااين وصااااالت لالسااااتعمال
تكامال المعرفاة يحادث يعاب لفكرة جديدة فاي تركياب المعرفاة الحالياة. وباداًل مان ذلاك، تببساطة اس

م. وُكال هاذه العملياات تفساير، وتقيايو مقارناة، و خالل عمليات ربط داخلي، وضع في الساياق،  من
ان ها الباحثو يهتم و  ،إدراكي على نحوٍ مفهومة  س   ,Davis, 2003)ن بتصاميم تعليمية ُيمكن أن ُتح 

23). 
تام مناقشاته بوصافه عملياة تادمج معرفاة  على المستو  االجتمااعي فقاد تكامل المعرفة أما

المهاام أو  انجااز مثال معينة من مجااالت مختلفاة إلاى معرفاة مجموعاة شااملة وتطبيقهاا فاي أفعاال
 لتنسيق بين مجاالت المعرفةاتكامل المعرفة ُيطبق مع توافق الحاجة للتخصص و ف. اتاتخاذ القرار 
، مساتويات ةفقد تم دراسته وفاق ثالثا تكامل المعرفة ونتيجًة للتحديات التي تواجه تحقيق. المختلفة

 ,Mengis, 2007) مااتعبار المنظو  ،ضامن المنظماةو  ،تكامال المعرفاة ضامن المجموعاة :هاي

21). 

 الفردي

 المجموعات أو الفرق

 المنظمة

 ( مستويات التكامل المعرفي وفق حركيتها10لشكل )ا

Source: Zakaria, N. H., (2011), The Impact of Knowledge Integration on Enterprise 

system success, Ph.D Thesis, Queensland University of Technology, 

Australia. P 43 
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بأن  (Aldakhil, 2011, 32,40, 51) (Lin & Chen, 2008, 88,89) وأشار
 تكامل المعرفة يحدث ضمن مستويين هما، التكامل الداخلي والتكامل الخارجي:

إلى المد  الذي يمكن أن تطوره المنظمة لممارستها اإلدارية  يشير: التكامل الداخلي .1
وتلبية متطلبات  ت تعاونية قابلة لإلدارة من أجل تعزيز أداء المنظمةوالتنظيمية إلى عمليا

زبائنها. وهو تضمين مبكر لألفراد، الفرق، واألقسام في عملية تخطيط تصميم المنتجات 
التكامل الداخلي يتضمن فرق عمل متعددة التخصصات )عمل جماعي فوأنشطة التصنيع. 

في القرارات واإلجراءات المتعلقة بوظائفهم(،  متداخل(، ومشاركة الموظفين )عبر التأثير
مجموعة من ُيمثل وتراصف الجوائز واألهداف. والتكامل الداخلي من الناحية المفاهيمية 

الممارسات التكاملية التي تعمل على تحسين قيمة المنتجات للزبائن، وتقليل وقت الوصول 
التي ذ الفعال ألنشطة التكامل الداخلي، ، وتقليل الكلفة عبر التنفيالنوعيةإلى السوق، وتعزيز 

تمكن للمنظمات من الحصول على معلومات ومعرفة األفراد، والمزيد من المعلومات الداخلية 
التي من شأنها تحسين األداء العام للمنظمة والتعامل مع البيئة الخارجية، فضاًل عن ذلك 

أكد وبناء قاعدة معرفية منظمية توفر هذه األنشطة معلومات ثمينة مطلوبة للحد من عدم الت
 متكاملة. 

في يشير إلى المد  الذي تستطيع فيه المنظمة تضمين زبائنها ومجهزيها : التكامل الخارجي .2
لإلدارة لتلبية متطلبات هيكل ومخططات أنشطتها بين المنظمات إلى عمليات تعاونية وقابلة 

ل المجهز، تكامل تكنلوجيا والتكامل الخارجي يتضمن: تكامل الزبون، تكامزبائنها، 
. إذ تقوم المنظمة ببناء قدرات تكاملية مع زبائنها ومجهزيها وتقوم واالتصاالت المعلومات

الفرص المتاحة في السوق، إذ تقوم المنظمات  الستغاللبتطوير قواعد المعرفة التي يجب 
كالت عبر الحصول الناجحة بتطوير قدرة التكامل الخارجي لتلبية متطلبات الزبائن وحل المش

 على المعلومات والمعرفة المطلوبة. 
إطار الحديث عن مستويات التكامل المعرفي ف ن موضوع تكامل  فيير  الباحث أنه و 

وضمن مجاالت مختلفة وفي المعرفة قد تم دراسته من قبل الباحثين ضمن مستويات متعددة 
 :(10كما يعرضها الجدول )سياقات داخلية وخارجية، و 

 (10ل )الجدو

 مستويات تكامل المعرفة 

 مستوى التكامل المعرفي الباحث والسنة
(Okhuysen & Eisenhardt, 2002) 

(Alavi & Tiwana, 2002) 
(Newell et al., 2004) 
(Robert et al., 2008) 

(Lin et al., 2014) 

 
 على مستنى الةري تكامل المعرف  
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(Carlile, 2002) 

(Bechky, 2003) 

(Huang & Newell, 2003) 

(Kenney & Gudergan, 2006) 

(Koch, 2011) 

(Fliaster & Golly, 2014) 

 
 على مستنى المنيم تكامل المعرف  

(Anderson & Parker, 2013) 

(Connell & Voola, 2013) 

(Hilmersson & Lindell, 2014) 

(Erkelens et al., 2010) 

 تكامل المعرف  بين المنيمات

(Chirico & Salvato, 2008)  تكامل المعرف  في المنيمات العائلي 

 الجدول من إعداد الباحث المصدر:
 

جاءت دراسات أخر  لتحدد جهات معينة بحد ذاتها يضاف إلى المستويات المذكورة آنفًا 
التي جاءت بعنوان دتكامل المعرفة  (Mengis, 2007, 23)دراسة في عملية التكامل، ومنها: 

لتحدد إطار تكامل المعرفة بين  لتفاعل بين متخذ القرار والخبيرد،تحليل لعبر االتصاالت: 
-Revilla & Villena, 2012, 854) بينما جاءت دراسةالخبراء ومتخذي القرار في المنظمة. 

والموسومة دتصنيف تكامل المعرفة في العالقات بين المجهز والمشتري: التبادل بين  (864
بعنوان دتكامل المعرفة  (Rosell, 2013) سياق نفسه جاءت دراسةالكفاءة واإلبداعد. وفي ال

 .تكامل المعرفة يحدث بين المشتري والمجهز أن لتؤشر، واإلبداع في تعاون المجهز والمشتريد
وير  الباحث أن ما تقدم من دراسات يعكس مستويات لتكامل المعرفة وقد جاءت هذه 

مستو  من تكامل المعرفة، وأن على المنظمات الدراسات ضمن عناوين ومضامين تعكس ذلك ال
جادة التعامل معها، فتكامل المعرفة بالنسبة للمنظمات ممكن أن يتم في  إدراك هذه المستويات وا 

  أي مستو  من تلك المستويات، إذ ال يتحدد التكامل ضمن مستو  أو مستويات محددة.
 

 . آليات تكامل المعرفةثالثاا 

العمليات الرسمية التي تضمن أن تقوم و  رفة إلى الهياكلُتشير آليات تكامل المع
عادة تكوين واستخدام أنواع مختلفة من المعرفة بين  عن طريقها المنظمات بتجميع، ودمج، وا 

بأن  (Fliaster & Golly, 2014, 125) أشارو . (Tsai et al., 2015, 215)أفراد المنظمة 
طوير المنتجات الجديدة، لذلك توظف المنظمات عددًا المعرفة ُتعّد شرطًا أساسيًا لنجا  تتكامل 

من اآلليات الرسمية لتحقيق هذا التكامل وتستكمل هذه اآلليات وتعززها بآليات غير رسمية تستند 
 إلى شبكات من العالقات االجتماعية بين المدراء والموظفين. 

قد أشار فالمعرفة. عد موضوع تكامل المعرفة من الموضوعات المهمة في أدبيات إدارة يُ و 
(Rakevičius & Auzias, 2016, 29)  أن المعرفة يمكن أن تتكامل عبر مجموعة من
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األنشطة، وبالرغم من ذلك ف ن األنشطة فقط ليست كافية من أجل النجا  في تحقيق التكامل 
 من مجموعة وقد اقترحت عدد من الدراسات ،عد أمرًا جوهرياً المطلوب، بل أن استخدام اآلليات يُ 

تلك  إال أن معظم. (Jin & Kotlarsky, 2012, 13)ليات لتسهيل عملية تكامل المعرفة اآل
األدبيات الخاصة بموضوع تكامل المعرفة  في إطار تحقيق التكامل الدراسات التي قدمت آليات

من قبل قدمت  قدكانت  ت على نحٍو رئيس على اآلليات التيوبحسب إطالع الباحث تركز 
(Grant, 1996a,b) . 

 المؤسس باأليعّد  (Grant)بأن  (Haddad & Bozdogan, 2009, 9) كما رأ 
 رفّ عيُ منهجه رسم حدود لما إلى المعرفة، فحد رياديي وجهة النظر المستندة ألهذا المفهوم و 

للكثير من  اً المفهوم األول ترك الباب مفتوح بروزولكن نقص الوضو  عند  ،معرفةالتكامل ب
 (Grant, 1996a, 379)إذ أقتر   .متعارضةالمفتوحة األطراف أو حتى ال فاتريتعالالتضارب و 

خر  قدم مقالة أ نفسهات(، وفي العام ل المعرفة هما )التوجيه والروتينآليتين أساسيتين لتكام
 ,Grant, 1996b)هذه اآلليات هي و آليات لتكامل المعرفة،  أضاف آليات أخر ، لتصبت أربع

114-115) (Wallim and Krogh, 2010, 146-147) (Marrone, 2010, 5) 
(Zakaria, 2011, 44) (Salla, 2012, 30-31) (Rosell, 2013, 23) (Alenvret & 

Evaldsson, 2015, 17) (Beatriz & Fernando, 2015, 16). 
  القواعد والتوجيهات .1

قواعد، مناهج للتنسيق تنطوي على خطط، وجداول زمنية، وتنبؤات، و  هذه اآللية تمثل
جراءات،  معايير تنظم  بوصفهافالقواعد يمكن النظر إليها  وأنظمة اتصاالت،وسياسات، وا 

القواعد آداب للسلوك، وتهذيب، تشكل التفاعالت بين األفراد، وبالتالي في المجتمع ككل، و 
ن كفاءة هذه اآلليات في تحقيق التنسيو  ضرورية لتسهيل التفاعل اإلنساني، ومعايير اجتماعية ق ا 

التوجيهات وسيلة يمكن توفر  ،وكما هي القواعدتمتد إلى أبعد من قدرتها على تقليل االتصاالت، 
، فعدم الكفاءة على سبيل ُيسهل فهمهاتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة  باعتمادها
، أن يعلم المهندس كل معرفته عن الجودة لعامل اإلنتا  لغرض مراقبة الجودةتكمن في المثال 

لكن هناك وسيلة أكثر كفاءة لتكامل المعرفة التي يمتلكها في عملية اإلنتا ، هي أن يضع 
 مجموعة من اإلجراءات والقواعد لمراقبة الجودة.

 التعاقب .2
تنظيم  إذ يتمالتي يمكن لألفراد مكاملة معرفتهم المتخصصة،  اآللياتأبسط  ُتعد من

يد فترة محددة ومنفصلة لكل فرد متخصص زمني، بحيث يتم تحد تعاقبأنشطة اإلنتا  وفق 
يكون محددًا وفقًا لالعتبارات  المتعاقبإلنجاز نشاط معين على نحٍو مستقل، فاالعتماد المتبادل 

. التعاقباإلنتا  تؤثر في إمكانية  ا، فخصائص المنتج، ومدخالته المادية، وتكنولوجيةالتكنولوجي
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العمليات تنتجها فيه أسهل بكثير من سلعة  عاقبالتفالمنتج المكون من مكونات متعددة يكون 
في  التعاقبالرغم من ذلك ف نه في معظم األنشطة اإلنتاجية هناك تقدير لمد  على المستمرة، و 
 كليًا، أو متعاقبةتكون تصميم المنتج الجديد يمكن أن أنشطة  ف ن على سبيل المثالو األنشطة، 

 متداخلة أو متزامنة.تعاقبات  بصيغة
 يناتالروت .3

نسبيًا من السلوك ناتج عن عدد صغير نسبيًا من  اً معقد اً نمط ةمييظتنال اتالروتينعد تُ 
اإلشارات أو الخيارات الوظيفية التي يمكن تمييزها بوصفها وحدة واحدة، وتظهر بطريقة تلقائية 

ن المو ، اً بسيط بما تكون تسلسالً رُ و  ،نسبياً  دعم  علىها قدرت هي اتيزة المثيرة لالهتمام للروتينا 
غياب  أنماط معقدة من التفاعالت بين األفراد في ظل غياب القواعد، أو التوجيهات، أو حتى

ات قادرة على دعم مستو  نأواًل: الروتي، وهناك بعدين لهذا التعقيد، مةه  االتصاالت الشفهية المُ 
ق العمليات فر  :عاٍل من التزامن في أداء األفراد للمهام المخصصة لهم، على سبيل المثال

 ، والتيعمليات مطاعم الوجبات السريعة. ثانيًا: الروتيناتو طاقم سباق السيارات، و الجراحية، 
، فالطبيعة التلقائية للروتينات يمكن أن تكون مرجعًا ن تسمت بتفاعالت لتسلسالت متنوعةيمكن أ

الستجابات تكون آخر، وهذه ا من موقع إلى متنوعًا لالستجابات التي يتم فيها تحريك األفراد
 بوصفها قواعد نحوية للعمل. نمطية

ن األفاراد هاو أ ةمياينظتال ات ن جاوهر الروتيناوضمن وجهة النظر المستندة إلى المعرفة ف
يطاااورون أنمااااط متسلسااالة مااان التفاعااال تسااامت بتكامااال معااارفتهم المتخصصاااة بااادون الحاجاااة إلاااى 

 . (Grant, 1996a, 379) تواصل تلك المعرفة
أن تكامال المعرفااة الفاعال يعتماد علاى خياار روتينااات  (Koch, 2011, 985) وأشاارت

الروتيناات  أماا ات،ى المعرفة التاي تتجساد فاي الروتينامنظمة، إذ تشير إلالعمليات التي تقوم بها ال
إلااى األنماااط المتكااررة ماان الساالوك التااي تقياادها القواعااد والتقاليااد التااي تميااز  تشااير منظميااة فهاايال
 عبارآلياة تادعم تكامال المعرفاة  ات المنظمياة تعادّ والروتينا ،مستمرة في المنظماةغلب النشاطات الأ

يات وبعناية لتكامل ن تخصيص روتينات العملوا  االتصاالت الكفوءة والفاعلة للمعرفة بين األفراد. 
بال أيضاا للوصاول إلاى نجاا  إباداعي  ،لايس فقاط ألداء فرياق تطاوير المناتج اً ضاروري المعرفة ُيعد

م، ات قاد يمثال شاكل مفياد مان الاتعلّ ن تطاوير الروتيناأ تشاير إلاى هناك أدلة واساعةف مة،منظكلي لل
 (Koch) واقترحاات ،الدينامياةالعمليااات والروتيناات أساس جزئياة أكياادة للقادرات  اعتبااريمكان كماا 

روتينااااات العمليااااات يجااااب تخصيصااااها وفااااي أي ظااااروف مااااع اإلشااااارة إلااااى اإلمكانيااااات أن أيضااااًا 
عن خيارات مختلفة في التصميم االستراتيجي لفرق تطوير المنتجاات بالنسابة إلاى  والنتائج الناتجة

 . منظمةمجموع مشاريع ال
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  المجموعة واتخاذ القرارات مشكلةحل  .4
انجاز بعض المهام المزيد من صيغ التكامل الشخصية والمكثفة االتصاالت،  يتطلب

م استكمالها بوسائل تنسيق فالحاجة إلى تنسيق غير شخصي عبر القواعد، والخطط، سيت
شخصية وجماعية، وآخرها يتخذ شكل االجتماعات، إذ يزيد االعتماد على آليات التنسيق عالية 

التوثيق والتبديل من الوضع الروتيني و ، وعدم تأكد الم ه م ة تعقيدزيادة التفاعل وغير القياسية مع 
رئيس لوجهة النظر المستندة إلى إلى وضع حل المشكالت الجماعي في األزمات. إن اإلسهام ال

المعرفة هو تمييز التكاليف المرتفعة التخاذ القرارات بتوافق اآلراء نظرًا للصعوبات المرتبطة 
 بزيادة مرتبطة أن تكون ب يصال المعرفة الضمنية، ومن ثم ف ن الكفاءة في المنظمات تميل إلى

خر  التي تعتمد على االتصاالت، ونقل القواعد والروتينات، وآليات التكامل األاستخدام  تعظيم
 معقدة واستثنائيةتتصف بأنها  لمهام ،المعرفة، وحل المشكالت، واتخاذ القرارات عن طريق الفرق

(Grant, 1996b, 115). 
تاارتبط اآلليااات الثالثااة األولااى )القواعااد والتوجيهااات، والتسلساال، والروتينااات( باالتصاااالت 

ن عبار الهيكال ن  ق ام الالشخصي(، وهذه اآلليات الثالثاة يجاب أن تُ غير الشخصية )التواصل والتعلي
في إطار القواعد والمعايير من أجل مساعدة أعضاء المنظمة علاى مشااركتهم لمعارفتهم وتحويلهاا 
إلااى معرفااة صااريحة، وهااذه اآلليااات حاال لتكاماال المعرفااة باادون كلفااة عاليااة بالنساابة للمنظمااات ألن 

 هذه اآللياات التارابط وتحاد مان التعقيادتقلل يدًا مهمًا لعملية التكامل، و عد قالتفاعل بين األعضاء يُ 
(Rakevičius & Auzias, 2016, 29).  

الشاااكل التنظيماااي  آلياااات التكامااال المعرفاااي تبااارز العالقاااة باااين وفاااي إطاااار الحاااديث عااان
أن الشاكل التنظيماي يتمياز  (Kenney & Gudergan, 2006, 46) إذ أشاارتكامال المعرفاة، و 
ومجاالت تخصصية منفصلة وفي  ،وبطريقة معينة لجمع النشاطات ،دد من المستويات الهرميةبع

وهااذا يعاازز ماان كفاااءة التكاماال  ،هناااك قااوانين وتوجيهااات لتسااهيل تكاماال المعرفااة توجاادهكااذا بيئااة 
ن الشاكل التنظيماي علاى أ، إال مان تكامال المعرفاة الضامنية المتزايادة نفساه الوقات ولكنه يثبط فاي

 :يأتييؤثر في ما  ألنهعام يعّد محددًا معنويًا في تكامل المعرفة على مستو  المنظمة  نحوٍ 
 .ونجاحه جودة ونوع تكامل المعرفة .1
 .وفاعليته كفاءة التكامل التي تظهر عبر الهيكل والتنسيق واالتصاالت .2
  .وحركته اتجاه تدفق المعرفة .3

منية والساايما التفاعاال الشخصااي بااين فهااي أكثاار ارتباطااًا بالمعرفااة الضااأمااا اآلليااة الرابعااة 
األعضااااء، فالتفاعااال عبااار االتصااااالت باااين األعضااااء يساااهل اتخااااذ القااارارات مااان أجااال حااال أي 

باين األعضااء الاذي قاد يكاون كبيارًا ومعقادًا  ومباشار مشكلة، وتنطوي هذه اآللياة علاى تفاعال قاوي
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هي أكثر كفااءة مان أجال حال  الرغم من ذلك ف ن هذه اآلليةعلى مما يجعل منه مكلفًا للمنظمة، و 
 .(Rakevičius & Auzias, 2016, 29)أي مشكلة تجدها المنظمة 

آلياات لتحقاق التكامال، هاي  ثالثاة (Okhuysen & Eisenhardt, 2002, 371) قادمو 
ن أن المنظماات ومشااركة المعلوماات(، ويار  البااحثو )إدارة الوقت، واالستفهام أو سؤال اآلخارين، 

اآلليات يخضع أفرادهاا لضاغوط الوقات وبالتاالي يجاب أن يكوناوا قاادرين علاى عندما تستخدم هذه 
وأن اساتخدام أي  ،إدارة هذا الضغط من أجل إيجاد الحلول ومكاملة المعرفة، وتكوين لغة مشاتركة

منظماااة لهاااذه اآللياااات يتطلاااب مااان أعضاااائها أن يكوناااوا علاااى وعاااي بخصوصاااية الوقااات ويااادمجوا 
، ويعاااّد هاااذا أمااار جاااوهري المعرفاااة لكاااي تقاااود إلاااى تكامااال المعرفاااةأعماااالهم الخاصاااة بهااام بتكامااال 

لتحسااين كفاااءة عملهاام، فضاااًل عاان ذلااك تقااود هااذه التاادخالت الرساامية إلااى التفاعاال بااين أعضاااء 
المنظمااااة عباااار زيااااادة االتصاااااالت، فأعضاااااء الفريااااق الااااذين يتواصاااالون مااااع بعضااااهم لااااديهم مياااال 

وتحويااال المعرفاااة الفردياااة إلاااى معرفاااة مشاااتركة،  للمشااااركة بمعااارفتهم التاااي تكاااون نتيجاااًة لتكاااوين،
فااالموقف قااد يتاايت ألعضاااء الفريااق التشااارك باانفس المعرفااة وبالتااالي يصاابت ماان األسااهل علااى أي 

مشااكلة وزيااادة كفاااءة المنظمااة، كمااا أن التاادخالت الرساامية  ةيااألمنظمااة بعااد ذلااك إيجاااد أي حاال 
تلهمهام أن يكااملوا معارفتهم مان أجال أن  تساعد أعضاء الفريق على تذكر مهاامهم، وال سايما أنهاا

نجاااز األعمااال الخاصااة بهاام، فالتاادخالت الرساامية تسااهم فااي تكااوين الظااروف إيكونااوا فاااعلين فااي 
المنجاز مان قبال أعضاائها. وقاد اعتماد الباحثاان المناسبة للمنظمة لمراقبة ومتابعاة تكامال المعرفاة 

أن يكااااون فاااااعاًل عنااااد اعتماااااد التاااادخالت الدراسااااة التجريبيااااة ووجاااادوا بااااأن تكاماااال المعرفااااة يمكاااان 
وكاذلك علاى  ،الرسمية، فضاًل عن أن هذه اآللياات تتاأثر عان طرياق تطبياق أعضااء المنظماة لهاا

 مقدار التخصص في قاعدة معرفتهم.
لااى آليااات تكاماال المعرفااة عباار إفنظااروا  (Jin & Kotlarsky, 2012, 13-14) أمااا

 من وجهات النظر، هي: ثالث
   واإلجراءاتآليات النظام  .1

ات، اإلجاراءات، والجاداول(، ى سابيل المثاال: القواعاد، الروتيناتمثل األنشطة الرسامية )علا
م، وهذه اآللياات تجنب تكاليف االتصاالت والتعلّ  عبرالتي تهدف إلى تعزيز كفاءة تكامل المعرفة 

و تطاوير تهدف إلى تضمين مختلف مجاالت المعرفة المتخصصة فاي قواعاد التشاغيل القياساية، أ
أنماااط متعاقبااة ماان التفاااعالت تساامت باادمج المعرفااة المتخصصااة دون الحاجااة إلااى تواصاال تلااك 

و  (Grant)المعرفاااة، وتعكاااس وجهاااة النظاااار هاااذه علاااى نحاااٍو كبياااار اآللياااات المقترحاااة مااان قباااال 
(Okhuysen & Eisenhardt).  
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 اآلليات التفاعلية .2
تفاعاال المشاااركين وتعاااونهم عاان طريااق عباار للمعرفااة هااذه اآلليااات إمكانيااة التكاماال تااوفر 

مناقشاتها  تمات التفاعل المكثاف باين مجموعاات المعرفاة المختلفاة، فابعض آلياات التنسايق كاان قاد
ومن بينها الهيكل الهرمي الرسمي والعالقاات  ،سهل تكامل المعرفةأنها تُ ب إدارة المعرفة في أدبيات

 ل القياود الهرمياة وزياادة التفاعال باين الوحاداتالجانبية غير الرسامية، وقاد أظهارت النتاائج أن تقليا
 سهم في المشاركة الفاعلة للمعرفة عبر الوحدات داخل المنظمة نفسها. فضاًل عان ذلاكيُ  الوظيفية
نظاام الاذاكرة المعامالتياة  أنعلاى نطااق واساع و الدراسات التطبيقية فاي ساياقات مختلفاة  فقد عدت

وفارق العمال ، المثال دراساات فاي اإلعادادات االفتراضايةعلى سبيل آلية تكامل فعالة للمعرفة  هي
فااي سااياق االسااتعانة بمصااادر خارجيااة )التعهيااد(، وظااروف تنفيااذ المهمااة عاان  العماال  موقااعفااي 

 طريق فرق غير متجانسة.
 هاذه فتصانف (.Wegner et al)وفقاًا لاااا و فاي ساياق الحاديث عان الاذاكرة المعامالتياة، و 

كرة الداخليااة التااي تعاارف بوصاافها المعرفااة الموجااودة فااي عقااول األفااراد الااذاكرة إلااى نااوعين همااا الااذا
التااي و موجااودة فااي عقااول أعضاااء الفريااق الغياار وهااي المعرفااة أعضاااء الفريااق، والااذاكرة الخارجيااة 

يمكان التعارف علاى  يمكن تحديد موقعها واسترجاعها عندما يحتاجها عضو أو أعضاء الفريق، و
أعضااااء الفرياااق أنفساااهم، أو قاااد تكاااون موجاااودة فاااي  عااان طرياااقة الاااذاكرة الخارجياااأمااااكن تواجاااد 

أربعااة تحااديات رئيسااة فااي مجااال أن هناااك  إالّ  ، و قواعااد البيانااات،الحاسااوبالمسااتندات، وملفااات 
هاذه التحاديات هاي: و ، في البيئاة االفتراضاية بالنسبة للذاكرة المعامالتية تم تحديدها تكامل المعرفة

و فشااال المشااااركة واالحتفااااظ  وعااادم الكفاياااة فاااي الفهااام المتباااادل، تياااة،القيااود علاااى الاااذاكرة المعامال
 .(Alavi & Tiwana, 2002, 1032)وعادم المروناة فاي الاروابط المنظمياة بالمعرفاة الساياقية، 

ن الهدف من الذاكرة المعامالتيةو  بأنها مفيدة للغاية عند البحث عن  بوصفها آلية لتكامل المعرفة ا 
 .(Eslami, 2017, 23) أو خارجها التخصص داخل المنظمةمعرفة عالية لمصادر 

أن أنظماااة إدارة المعرفاااة يمكااان أن ترعاااى عملياااة تكامااال  تؤكاااد مقترحاااات تبااارز مااان هناااا 
 .(Jin & Kotlarsky, 2012, 13) وتعززها المعرفة

  آليات عبور الحدود .3
ى علاااى النقااايض مااان وجهتاااي النظااار األولاااى والثانياااة، فااا ن بعاااض اآللياااات ال تركاااز علااا
أنهاا  التأثيرات المباشرة على تكامل المعرفاة أو تحادد منهجاًا مساتقاًل يعازز مان تكامال المعرفاة، إالّ 

واختاااراق أناااواع  علاااى لتغلاااباساااهل تنطاااوي علاااى سلسااالة مااان التحاااوالت و ا أو الممارساااات التاااي تُ 
عباار  ت العديااد ماان الدراسااات أن تكاماال المعرفااةحاادود فااي عمليااة التكاماال، فقااد أشااار مختلفااة ماان ال

فرق متعاددة الوظاائف يواجاه االختالفاات واالعتمادياة علاى الغيار عبار الحادود المعرفياة، وباالنظر 
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قد تم افتراضاها ومقارنتهاا ضامن أدبياات إدارة المعرفاة إلى ذلك ف ن مناهج االجتياز والتجاوز هي 
(Jin & Kotlarsky, 2012, 14). 

هاااي: حااادود المعرفاااة، والحااادود إلاااى ثالثاااة أناااواع مااان الحااادود،  (Chen et al)وأشاااار 
الهيكلية، وحدود الثقافة الفرعية، لذلك تم اقترا  خماس آلياات لتجااوز هاذه الحادود ولتوسايع نمااذ  
األقسام واألفراد، عن طريق التناوب الوظيفي عبر الوظائف، وتكوين فارق تطاوير المنتجاات عبار 

عااادة تشااكيل الااذاكرة الوظااائف، وبناااء منظمااات مرنااة علااى أساااس شاابكات نظياار إلااى النظ ياار، وا 
المنظمياة لتكااوين روتيناات ومعرفااة جديادة، فضاااًل عان ذلااك ياتم اقتاارا  التفاعال التحااادثي الاذي قااد 
يكاااون ضااامنيًا بوصااافه آلياااة مهماااة فاااي ضااابط الهيكلاااة االجتماعياااة، إذ ياااتم تساااليط الضاااوء علاااى 

 & Jin)المنظمااات  الحااوارات المتبادلااة بااين األفااراد بغاارض تسااهيل توليااد المعرفااة الجدياادة فااي

Kotlarsky, 2012, 13). 
الحاادود اللفظيااة التااي  :هااي ،ثالثااة أنااواع ماان حاادود المعرفااة فااي المنظمااات هناااك عااادةً و 

باالختالفاات فاي التفساير،  تتعلاقترتبط باالختالفات في المفردات أو اللغة، والحدود الداللياة التاي 
التخصصاااات الوظيفياااة و  االهتماماااات فاااي االختالفاااات تخاااصو الحااادود الواقعياااة أو العملياااة التاااي 

(Haddad & Bozdogan, 2009, 20) . هناك أربعة أنواع من األشياء الحدودية التي كما أن
 :  (Carlile, 2002, 451)هي و ، من حدود المعرفةالثالثة نواع األفق على ن نرسمها و أيمكن 

 ة عبر الحدود اللغوية. مستودعات قواعد البيانات التي توفر لغة مشتركة لتحويل المعرف .1
 مشتركة لترجمة المعرفة عبر الحدود الداللية.  ائق توفر صيغصيغ معيارية وطر  .2

للمفاوضة على وتحويال اعتمادياات  يةمحاكاة الحاسوبالالرسومات والنماذ  األولية و كالنماذ   .3
 المعرفة عبر الحدود الواقعية. 

ططااات تاادفق العماال لتمثياال وتوضاايت الخاارائط مثاال مخططااات الجدولااة وخاارائط العمليااات ومخ .4
 اعتماديات المعرفة عبر الحدود الواقعية. 

شااابه تغاارض م ذو طبيعااة مشااابهة وذوالتصاانيف الثالااث والرابااع لألشااياء الحدوديااة  وُيعااد
 .جمع سويةً وعادة تُ 

آليااات تكاماال المعرفااة إلااى  (Alenvert & Evaldsson, 2015, 12)صاانف فيمااا 
تااام و  (Grant)التي حاااددها باااتمثااال تلاااك اآللياااات وتات تكامااال عاماااة هاااي آليااا األول هماااا: ناااوعين،

تسااااعد علاااى تساااهيل التكامااال، ، آلياااات تكامااال معرفاااة عالمياااة فهاااي الناااوع الثاااانيأماااا ذكرهاااا آنفاااًا، 
الفرق العالمياااة، باااهاااذه اآللياااات تتمثااال ، و (Daft)والتنسااايق، ونقااال المعرفاااة اساااتنادًا إلاااى ماااا قدماااه 

 (Daft, 2010, 231-233)، وأدوار تنسايقية محاددة، المقار الارئيسط والمراقباة مان قبال التخطايو 
علىىى القىىرع العالميىىة بونىىقها مىى  العوامىى   (Beatriz & Fernando, 2015, 16)ويركااز 

 :على النحو اآلتيالتنظيمية في تطوير المنتج العالمي، و



 105 

بااالنظر  ساامحت شااعبية و نجااا  الفاارق علااى الصااعيد المحلااي، للماادراء: الفىىرا العالميىىةآليىىة  .1
على نحٍو مباشر لكيف يمكن لهذه اآللية أن تحقق تنسيق أفقي قوي، وبالتالي االعتراف بهاذه 

وتساتفيد المنظماات مان الفارق العالمياة  .(Daft, 2010, 231-233) الفارق للتنسايق عالميااً 
 ذه الفرق هايوه. (McDonough et al., 2001, 110)الستغالل المعرفة المنتشرة عالميًا 

تتكااون ماان أعضاااء متعااددي الجنساايات تمتااد أنشااطتهم  الوطنيااة ات عماال عباار الحاادودمجموعا
ها مان : فرق متباينة الثقافة يأتي أعضااؤ ما تكون على نوعين ، وهذه الفرق عادةً عديدة بلدانل

بلدان مختلفة وتجتمع وجهًا لوجه، وفرق عالمية افتراضية يبقى أعضااءها فاي مواقاع منفصالة 
وهناا ينبغاي علاى المادراء أن  .(Daft, 2010, 231) عملهام الكترونيااً  حاول العاالم وياديرون

يكوناااوا مساااتعدين للتعامااال ماااع التشاااتت والتناااوع الجغرافاااي، واللغاااات، والجنسااايات، والخلفياااات 
الثقافياااة المختلفاااة، وُيعااااد هاااذا أمااارًا ضااااروريًا إلنشااااء ساااياق تنظيمااااي مناساااب للفااارق العالميااااة 

(Salomo et al., 2010, 959).  
إن االسااتخدام األكثاار تطااورًا للفاارق العالميااة يتضاامن تحقيااق إسااهامات فااي ثالثااة مجاااالت 

تساااعد الفاارق العالميااة المنظمااات لمخاطبااة تحاادي التمااايز بمااا يمكاانهم أن يكونااوا  إذإسااتراتيجية، 
أكثااار اساااتجابة علاااى المساااتو  المحلاااي عبااار تاااوفير المعرفاااة لتلبياااة احتياجاااات األساااواق اإلقليمياااة 

تساااعد الفاارق مزايااا تكامليااة  وتااوفرتفضاايالت الزبااائن، واألنظمااة السياسااية والقانونيااة، و ة، المختلفاا
المنظمااااات علااااى تحقيااااق كفاااااءات عالميااااة النطاااااق أو إقليميااااة، وعمليااااات وتصاااااميم قياسااااية عباااار 

يتطلااب ماان الماادراء اختيااار األفااراد  مااابم المنظمااي المسااتمر، هااذه الفاارق فااي الااتعلّ  سااهمتُ و البلاادان، 
)وساااائل  عاااد أماارًا باااالغ األهمياااةيُ  التقاناااة المتطاااورةالعقليااة التعاونياااة، واالساااتفادة القصاااو  ماان ذوي 

مساااحة العماال االفتراضااية التااي تتاايت ألعضاااء الفريااق  لالسااتفادة ماان ،مااثاًل( التواصاال االجتماااعي
 .(Daft, 2010, 231) ( ساعة24) على مدارالوصول 

تتوافاق  الفارق العالمياةباأن  (Alenvert & Evaldsson, 2015, 18) أشاار همان جهتا
لكنهاا علاى المسااتو   (Grant)آلياة حال مشااكلة المجموعاة واتخااذ القاارارات المقترحاة مان قباال ماع 

 . العالمي
وهااو أن يااؤدي المقاار  ،لتحقيااق تنساايق عااالمي قااوي ماانهج ثااانٍ : تخطىىيط المقىىر الىىر ي آليىىة  .2

الااتحكم للحفاااظ علااى الوحاادات المنتشاارة دورًا نشااطًا فااي التخطاايط، والجدولااة الزمنيااة، و  الاارئيس
، لقااد أشاارت نفسااه علااى نطاااق واسااع للمنظمااة العالميااة التااي تعماال معااًا وتتحاارك فااي االتجاااه

تكاون أهاام وظيفاة لمقرهااا  %( ماان المنظماات العالميااة70أن )با االسااتطالعية إحاد  الدراساات
تلاك القياادة ساوف تتصارف هاو تاوفير قياادة لوحاداتها الفرعياة المنتشارة عالمياًا، فبادون  الارئيس

كل وحدة فرعية على نحٍو مستقل بداًل مان العمال علاى تنسايق عمال تلاك الوحادات. وقاد تلجاًا 
تلك المنظمات لمواجهة هذا التحدي إلى تفويض المسؤولية والسالطة التخااذ القارار فاي بعاض 
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سايطرة قوياة المناطق )على سبيل المثاال: تكيياف المنتجاات لتلبياة االحتياجاات المحلياة(، ماع 
عباار األنظمااة المركزيااة فااي مجاااالت أخاار  لتااوفير التنساايق والتكاماال الالزمااين، إذ يمكاان أن 
تسااعد الخطااط، والجااداول الزمنياة، والقواعااد واإلجااراءات الرساامية علاى ضاامان التواصاال علااى 

باااين الوحااادات  أكبااار باااين األقساااام والمقااار الااارئيس، فضااااًل عااان تعزياااز التعااااون والتاااداؤب نحاااوٍ 
علااة ماان حيااث الكلفااة، وتمكاان الماادراء ماان تحقيااق اعياادة لتحقيااق أهااداف المنظمااة بطريقااة فالب

ساااتراتيجي واضااات، وتوجياااه العملياااات البعيااادة، وحااال الطلباااات المتنافساااة مااان الوحااادات إتوجاااه 
 المختلفة.

حلاول هيكلياة إلنجااز تعااون وتنسايق  المنظمات ربما تطبق موسعة:التنسيقية الدوار آلية األ .3
لتحقيق  المنظمةتكوين مراكز وأدوار تنظيمية معينة للتنسيق هو طريقة لمكاملة أجزاء فأقو ، 

ااااد ع مركااااز تنافسااااي قااااوي، فالمنظمااااات األقسااااام  يريلااااى توساااايع دور ماااادالدوليااااة الناجحااااة ت عم 
)علااى ساابيل المثااال: توساايع المسااؤوليات ليشاامل التنساايق  لوظيفيااة الرئيسااة فااي المقاار الاارئيسا

يد وربط خبرات المنظمة ومواردها في العالم(، فمدير التصنيع في المنظمة عبر البلدان، وتحد
الدولية يجب أن يكون على دراية بعمليات التصنيع الخاصة بالمنظمة للوحدات المنتشرة  فاي 

فهاو المساؤول عان إدراك التطاورات الجديادة فاي تكنلوجياا  ،مختلف أنحاء العاالم، وينساق معهاا
يماارس مادراء  نفساه المنظماة، وفاي الساياق لتطاويرتخدام المعاارف التصنيع أينما تحدث، واسا

فاااي المنظمااات الدولياااة  راءوهااؤالء الماادالتسااويق، والمااوارد البشااارية وغياارهم تلااك المساااؤوليات، 
مشاااركين لااايس لألنشااطة لموقاااع معاااين، باال التنسااايق عباار البلااادان للوحااادات المماثلااة لهاااا فاااي 

الفرعيااة المنتشاارة فااي العااالم فمسااؤوليتهم تنساايق جميااع الوحاادات  ماادراءالوحاادات الفرعيااة. أمااا 
األنشطة الوظيفية المختلفة داخل البلاد لمواجهاة المشاكالت والفارص واالحتياجاات الساائدة فاي 

التاي تنشاأ فاي بلاٍد  االسوق المحلية، فضاًل عن نقل األفكار، والميول، والمنتجات، والتكنولوجيا
مان تاوفير المعرفاة  هايمكنو  واستجابة سريعة، مرونة تبما يحقق للمنظمة متعددة الجنسيا، ما

والحلول المتكاملة عبر العديد من المنظمات واألقسام والبلدان، فقدر كبير من المعلوماات ياتم 
تبادله ليس فقط عن طريق النظم والهياكل الرسمية، بل عبر العالقات والقنوات غيار الرسامية 

    أيضًا.
لتكامال المعرفاة تكاون فاي  أن معظام اآللياات المطروحاة (Eslami, 2017, 23)وأشاار  

مالءمااة كاال آليااة ماان آليااات  يااةإطااار تحلياال طااارس وفااي سااياق الحاادث، ممااا يساااعد علااى فهاام كيف
تكاماال المعرفااة لسااياق معااين، وقااد يكااون ماان المهاام أيضااًا كيفيااة اسااتخدام آليااات تكاماال المعرفااة 

نجاز األن  .والعمليات شطةوتغييرها خالل عملية تطوير المنتج وا 
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 الثانيالمبحث 
 : عوامل التأثيرتكامل المعرفة

الماااوارد ماااورد مهااام مااان نظااارًا لتركيااازه علاااى  بأهمياااة كبيااارة المعرفاااة ي موضاااوع تكامااالحظااا
، وقاد جااءت ، فضاًل عان أثاره علاى أداء المنظماة بصافة عاماةالمعرفة اإلستراتيجية للمنظمة وهي

فقااد ، فااي هااذا التكاماال وتعااززه التااي ُيمكاان أن ُتسااهم اماالمجموعااة العو لتحاادد الدراسااات  العديااد ماان
عامااال واحاااد أو اثناااين أو مجموعاااة مااان تلاااك العوامااال، فيماااا ذهبااات  ات إلاااىدراساااالبعاااض  تتطرقااا

هناا و  لعوامل المؤثرة فاي تكامال المعرفاة،العالقة بين واحد أو اثنين من ا دراسات أخر  للبحث في
 والمؤثرة في تكامل المعرفة. العوامل التي تذكرها في أن تلك الدراسات قد تتداخلب يشير الباحث

 الموساومةمقاالتهم  إطاار فاي (Huang & Newell, 2003, 172)دراساة  تضامنقاد تف
د إلاى مجموعاة وعمليات تكامل المعرفة ضمن سياق المشاروعات عبار الوظاائف المتعاددة ديناميةد

، واماال فااي خصااائص تكاماال المعرفااةماان العواماال المااؤثرة فااي تكاماال المعرفااة عباار تااأثير تلااك الع
تلااك العواماال باااآلتي: رأس المااال االجتماااعي،  تتمثاال(، و 11ووفقااًا لمااا هااو موضاات فااي الشااكل )

والتاي تانعكس  وخبرة التكامل السابقة، والممارسات الراسخة، والمعرفة المشتركة، والوعي بالمشاروع
 .علق بتكامل المعرفةبتأثيراتها على نطاق، ومرونة، وكفاءة ومستو  التنسيق المت

 
 (11الشكل )

 في خصائص التكاملها تكامل المعرفي بحسب تأثيرالعوامل المؤثرة في ال

Source: Huang, J.C., and Newell, S., (2003), Knowledge Integration 

Processes and Dynamics within the Context of Cross-Functional 

Projects, International Journal of  Project Management, No (21), 

PP 167-176. 
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وير  الباحث أنه وفي إطار الحديث عن العوامل المؤثرة في تكامل المعرفة يمكن عرض 
 (.11تلك العوامل وفق ما جاء بعدد من الدراسات، وكما يعرضها الجدول )

 (11الجدول )

 لمعرفة بحسب وجهات نظر بعض الباحثينالعوامل المؤثرة في تكامل ا

 العوامل المؤثرة والصفحة الباحث والسنة
(Lang, 2004, 95) السيا  اتجتماعي، نرأس المال اتجتماعي 

(Newell et al., 2004, 543-557) رأس المال اتجتماعي الداخلي نالخارجي 
(Bhandar et al., 2007, 263) رأس المال اتجتماعي 
(Robert et al., 2008, 314) رأس المال اتجتماعي نأبعاده 

(Xiao et al., 2008, 2)  رأس المال اتجتماعي، نالبني  الت تي  التي تتضمن
)قاعدة تكامل المعرف ، نالهيكل التنييمي، نالثقاف  

التنييمي ، ن نيا  الت ةي ( ، نالطاق  
 "اتمتصاصي "، نالتعلّ  المنيمي

(Xiao et al., 2008, 937)   الثقاف  التنييمي ، نرأس المال اتجتماعي، نالطاق
 اتمتصاصي 

(Bhandar, 2010, 267) رأس المال اتجتماعي 
(Hilmersson & Lindell, 2014, 23)  عنامل تتعل  بخصائص الَمَهَم ، نعنامل ترتبط

بخصائص المعرف ، نعنامل يات صل  بخصائص 
 العالقات

(Alenvert & Evaldsson, 2015, 12)  عنامل تتعل  بخصائص الَمَهَم ، نعنامل ترتبط
بخصائص المعرف ، نعنامل يات صل  بخصائص 

 العالقات
(Sankowska & Soderlund, 2015, 973)  الثق 

 الجدول من إعداد الباحث المصدر:
 

فاي تكامال  أن هنااك عوامال تاؤثر (Erkelens et al., 2010, 89)كماا أشارت دراساة 
حياااث وضااامن هاااذا  ،مساااتو  وحااادة األعماااالب األول تحااادد مساااتويات ةفاااق ثالثاااعلاااى و و  المعرفاااة

فهاو علاى  :المستو  ف ن للثقافة والمنطق المهيمنين تأثيرًا في تحقيق التكامل، أماا المساتو  الثااني
، فضااًل عان يؤثر إيجابًا على قدرة تكامل المعرفة ةإن التشابه في قاعدة المعرفإذ مستو  المعرفة 

فهاام المعرفااة ماان المتخصصااين  بتبساايطفااي سااياق مشااترك  تااي يااتم تضاامينهاالمعرفااة ال سااهلذلاك تُ 
فهاو العالقاات، إذ تااوفر القاوة المناسابة فاي العالقاات فهماًا مشااتركًا  :أماا المساتو  الثالاث .اآلخارين

سااهمان فااي تسااهيل االناادما  بااين وحاادات العماال وهااي تضاام )التماثاال، والثقااة المتبادلااة( واللااذان يُ 
 يكلي لهذه العالقات.اله

فاي تكامال إلاى مجموعاة مان العوامال الماؤثرة  (Jin & Kotlarsky, 2012, 5) أشاارو 
 (.12الجدول )وكما يعرضها لتكامل، لهذا ضرورية بوصفها أسبقيات المعرفة 

 
 



 109 

 (12الجدول )
 (Jin & Kotlarsky, 2012) العوامل المؤثرة في تكامل المعرفة من وجهة نظر

العوامل 

 سةالرئي
 الوصف العوامل الفرعية

سمات 

 المعرفة

 المعرفة الداخلية 

 و

 المعرفة الخارجية

الداخلية التي تشير إلى المعرفة الموجودة ضم  المنظمة / القريق.  المعرفة

  المعرفة الخارجية تشير إلى المعرفة الجديدة الموجودة خارج المنظمة. 

 المعرفة الضمنية 

 و

 المعرفة الصريحة

ة الضىىمنية يصىىعد عىىادة إضىىقا  الطىىابع الرسىىمي عليهىىا والتوانىى  المعرفىى

معها وهي متجذرة في التصرفات، وااللتزام، ومتضمنة في سياقات معينىة. 

 أما المعرفة الصريحة فهي قابلة للنق  بلغة نظامية ورسمية.

 تمايز المعرفة

عرفىة الدرجة التىي تكىون فيهىا المعرفىة المىراد مكاملتهىا مشىتركة أم ال. فالم

المشتركة تعني فهم مشىتر  ضىم  مجىال معىي  بىي  األعضىا  المشىاركي  

 في عملية االتصال.

 حدود المعرفة
االختالفات في المعرفة المركزيىة، والمضىمنة، والمسىتثمرة فىي ممارسىات 

 مختلقة التي يمك  أن تكون ذات طبيعة نحوية، أو داللية، أو براغماتية.

عوامل 

 اجتماعية

 ان، واالعتماد على أفراد أو جهات أخرى.اإليم الثقة

 الثقافة التنظيمية أو بنية العم  التي تعزز الرغبة في التكام . الثقافة / المناخ

هيك  )القريق، 

المشروع، المنظمة 

 أو الشبكة(

التىىرابا األساسىىي لالتصىىاالت، وروابىىا القىىوة بىىي  األعضىىا  مىى  الزبىىون 

 س  الهرمي والتماسك(.والبائع )على سبي  المثال : التسل

 تماث  القريق
ىىىوطن رابطىىىة نىىىعورية بىىىي  أعضىىىا  القريىىىق، والهىىىد ، ويعىىىزز  التماثىىى  يوكن

 التزامهم بالهد .

 الحدود

 االجتماعية -الثقافية  

الزبىىون وفىىرع البىىائعي  يىىختون مىى  خلقيىىات ثقافيىىة مختلقىىة، ومىى  ثىىم لىىديهم 

العمىى ، والمواعيىىد مجموعىىات متنوعىىة مىى  المعتقىىدات بمىىا يتعلىىق بثقافىىة 

 النهائية، والسلو  العام.

قدرات 

 منظمية

 الخبرة العملية في تنقيذ الحلول م  المشاريع السابقة. الخبرة

الخبرة م  )الزبون 

 والبائعي (

تعد هذه بونقها معرفة أساسية فىي مجىال معىي ، خبىرة الزبىون فىي مجىال 

مجىىال تكنلوجيىىا  تكنلوجيىىا المعلومىىات )بمعنىىى: معرفىىة زبىىون المنظمىىة فىىي

المعلومىات الخىارجي(، وخبىرة البىائع )الخبىرة المتكىررة فىي تقىديم خىدمات 

 مماثلة لزبائ  منظمات أخرى(.

 طاقات التوسع
توسيع قاعدة المعرفة الحاليىة عى  طريىق البحىث، والونىول، وامتصىا  

 المعرفة الجديدة والمتنوعة لتوليد حلول إضافية قابلة للتنقيذ.

 ةوجيقدرات تكنول

القىىدرة لتطبيىىق أدوات تكنلوجيىىا المعلومىىات، علىىى سىىبي  المثىىال : أنظمىىة 

االتصىىاالت، وتقنيىىات تنقيىىد البيانىىات، منصىىات االتصىىاالت التىىي توفرهىىا 

 المعلومات. االبنية التحتية لتكنولوجي

عوامل 

ترتبط 

 بالمهمة

نروط تعاقدية / 

 أغراض إستراتيجية

سؤوليات، وأهىدا  المشىروع والنتىائج االتقاع الذي يحدد االحتياجات، والم

 المتوقعة والتقاني  األخرى.

 تعقيد المهمة
قابليىة التحلى ، التىرابا، التكىىرار، عىدم التجىاني، قابليىىة التحليى  للمهىام فىىي 

 المشروع.

 عدم تخكد المهمة
القرع بي  كمية المعلومات المطلوبة ألدا  المهمىة ومقىدار المعلومىات التىي 

 ة بالقع .تمتلكها المنظم

Source: Jin, X., and Kotlarsky, J., (2012), A Conceptual Framework of 

Knowledge Integration in Multisourcing Arrangements, Thirty 

Third International Conference on Information Systems, 

Orlando, PP 5-7. 
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العوامااال الماااؤثرة فاااي تكامااال  تناولاااتتلاااك الدراساااات التاااي  يعااارض جااازء مااانإن ماااا تقااادم 
أنهاا تعكااس علااى نحااٍو  إالّ  ،المعرفاة، وقااد ال تكااون شااملة لكاال العواماال المااؤثرة فاي تكاماال المعرفااة

وساايتم فااي هااذه الدراسااة التطاارق إلااى مجموعااة ماان كبياار الجاازء األكباار واألهاام ماان تلااك العواماال، 
ها األهم لتحقيق التكامل المطلاوب، بغاض الباحث بأن ير التي  العوامل المؤثرة في تكامل المعرفة

 ، وهذه العوامل هي:النظر عن المستو  الذي يتحقق عنده ذلك التكامل
 رأ  المال الجتماعي .1

، بااين علماااء االجتماااع، واالقتصااادحظااي موضااوع رأس المااال االجتماااعي باهتمااام كبياار 
بارزة كاان لهاا الفضال فاي هناك إجماع متزايد بين الباحثين بأن هناك ثالث شخصيات فوالسياسة 

 ,Bourdieu, Coleman)تقديم إسهامات باارزة وكبيارة فاي هاذا المجاال، هاذه الشخصايات هاي 

& Putnam)  ااف هاؤالء بااأنهم انشااأوا روافااد متمياازة نساابيًا فااي األدبيااات المرتبطااة باارأس ، فقااد وص 
اعياة الفردياة على دور العالقات االجتم (Bourdieu & Coleman)المال االجتماعي، فقد أكد 

فكااارة أنشاااطة  (Putnam)والتنظيمياااة فاااي التنباااؤ بالتقااادم الفاااردي والعمااال الجمااااعي، بينماااا وضاااع 
فااي  المواطنااة والمشاااركة بوصاافها أساااس للتكاماال االجتماااعي والرفاهيااة، وبااالرغم ماان االختالفااات

رأس المااال أن مناقشاااتهم التااي وضااعوها تشااير بااأن  بااين هااؤالء الباااحثين إالّ  وجهااات النظاار مااثالً 
االجتماعي متجذر في العالقات والتفاعالت بين األفراد، وجنباًا إلاى جناب ماع مجموعاات مشاتركة 

 .(Fu, 2004, 5)من القيم التي ترتبط مع هذه العالقات واالتصاالت 
بأناه مجماوع  رأس الماال االجتمااعي (Nahapiet & Ghoshal, 1998, 243)وعارف 

شاابكة العالقااات التااي يمتلكهااا الفاارد أو الوحاادة  باارالمااوارد الفعليااة والمحتملااة التااي تتااوفر وتشااتق ع
ن نمياز رأس الماال االجتمااعي فاي أيمكان أناه  (Xiao et al., 2008, 3) وأشاار االجتماعياة.

فااااراد المنظمااااات إلااااى رأس المااااال االجتماااااعي الااااداخلي الااااذي يشااااير إلااااى مااااد  العالقااااات بااااين األ
، ورأس الماال االجتمااعي الخاارجي الاذي يكمان فاي عالقاات وجودتهاا والوحدات في منظمة معيناة

دعام رأس الماال االجتمااعي فاي المنظماة عان طرياق التبادل باين المنظماات واألفاراد التاي تمثلهاا و 
رأس والعالقات الخارجية يمكن تحقياق مناافع معنوياة لقاعادة المعرفاة فاي المنظماة. ومان متغيارات 

التااي يمكاان أن تكااون عواماال تنبااؤ  يلفاارداومعتقاادات الساالوك  ،والمعااايير ،المااال االجتماااعي الثقااة
ن إنتا  وتحويل المعرفة الضمنية يساتند إلاى شابكات أكما  ،قوية لنية مشاركة المعرفة لد  األفراد

المنظماة.  غير رسمية، ف قامة الشبكات غير الرسمية يعتمد على رأس المال االجتماعي الجيد في
المعرفااة  تحوياال علااى اً ايجابيا اً ن رأس الماال االجتماااعي يااؤثر تااأثير أإذ أشاارت البحااوث التجريبيااة باا

 التي تم االستحواذ عليها واستغاللها.
لعاادد ماان التعريفااات  مابعااد استعراضااه (Adler & Kwon, 2002, 21-22) وأشااار

ى رأس المال االجتماعي الداخلي لالخاصة برأس المال االجتماعي، أن بعض التعريفات ركزت ع
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مجموعااة ثالثااة بااين جمعاات  التعريفااات األخاار  علااى رأس المااال االجتماااعي الخااارجي، ووركاازت 
بأنه ليس من الصحيت تقسيم رأس الماال االجتمااعي إلاى  (Adler & Kwon) كما أكداالثنين، 

ن قادموا تعريفاًا بااحثيلوك فاي جمياع الحااالت، وأن الداخلي وخارجي، ألن كالهما سيؤثر على الس
نه حسن النية التاي تتاوفر لاد  األفاراد بأ بعيدًا عن هذا التقسيم. إذ يعرفانهلرأس المال االجتماعي 

يتادفق التاي  للمتفاعلين،ومصدرها يكمن في هيكل ومحتو  العالقات االجتماعية  ،أو المجموعات
 ,Adler & Kwon) عها للمتفاعلينالتي تصن والوحدات الفرعية ،والتأثير ،تأثيرها من المعلومات

2002, 23) . 
أربعااة  لااهأن  (Lang, 2004, 94- 95) أشااارتعان مصااادر رأس المااال االجتماااعي و 
ات  األول في هياكل العالقات التي ضمنها تُ المصدر يكمن مصادر،  ثال )توقعاات ذ النشااطات وتمخ 

ي إلى الهدف لألعضاء ك السعالتي تؤثر على الهدف االقتصادي وسلو لنشاطات ضمن الجماعة 
المصادر الثااني يتكاون  ون كانت هاذه التوقعاات غيار موجهاة تجااه المحايط االقتصاادي(. حتى وا  

ماان مواقااف يجمعهااا الشااخص ماان أعمالااه للخياار التااي يصاانعها لمخاارين وعناادما تكااون مدعومااة 
وفاق معاايير ن يتصارفوا أبعرف رد الجميل، ففي معاامالت رد الجميال أو التباادل ال يتوقاع األفاراد 

ن باااأن و باال يتصاارفون وفااق غاياااتهم الشخصااية األنانيااة أي أنهاام يتوقعاا ،مجموعااة أخالقيااة عاليااة
يحصاالوا علااى رد جمياال لمااا يفعلونااه، ولكاان علااى عكااس ساالوك السااوق هااذه المعااامالت ال تتعلااق 

الاث المصادر الثأماا  مثال حسان النياة،غير ملموساة  اجتماعية بالمال أو المواد لكنها تتعلق بأمور
هاااو الوحااادة المقيااادة التاااي تشاااير إلاااى ظاااروف تاااؤدي إلاااى سااالوك موجاااه فلااارأس الماااال االجتمااااعي 

اجهاون منضبط للمجموعة، يظهر نتيجة االساتجابة إلاى وضاع معاين أو صانف مان األشاخاص يو 
المصادر الراباع  ويتمثالفالوحدة المقيادة تاؤدي إلاى دعام متباادل،  مجموعة مشتركة من المشكالت،

تطبيقها على طاقة المراقبة وطاقة فرض العقوبات علاى  يتركز الثقة التيبجتماعي لرأس المال اال
 .األطراف المتفاعلة

عد الهيكلي الذي يتعلق بالروابط بين الجهات لرأس المال االجتماعي ثالثة أبعاد هي: البُ و 
عاد العالقااتي . والبُ الفاعلة ويعكس الموارد الممكنة المتوفرة للفرد أو الفريق القائم بالعمال أو المهماة

الذي يشير إلى طبيعة العالقات االجتماعية المتطورة عبر تاريخ التفاعل بين أعضاء الفريق. أماا 
عااد الثالااث فهااو المعرفااي الااذي يشااير إلااى اللغااة، واألنظمااة، والتفساايرات، والتصااورات المشااتركة. البُ 
عااد ماان ة نظريااة قيمااة ألن كاال بُ هااذه النظاارة المتعااددة األبعاااد لاارأس المااال االجتماااعي عدسااتااوفر و 

 .(Nahapiet & Ghoshal, 1998, 243) وتبادلها األبعاد يسهل تكوين المعرفة
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   الثقة .2
مان متغيارات الشخصاية لارأس الماال  اً مان أن البااحثين صانفوا الثقاة بوصافها متغيار  بالرغم
ماال المنظمااات تع أن تااؤطر الثقااة بوصاافها عاماال رئاايس أن الباحااث ياار  ضاارورة االجتماااعي، إالّ 

بنااء العالقاات والتباادل النااجت  أن على تعزيزها، وذلك أن المؤشرات النظرياة والميدانياة تادل علاى
 للمعلومات والمعرفة مستند على نحٍو كبير على عامل الثقة.

أن  هميمكاان د المشاااركينافاار األ أي ماان ونعرفااي المشاااركين فااي المهمااة أو العماالن جميااع إ
يتقاسامون األفكاار، واالهتماماات، والقضاايا هام فخرين. اآل لمشاركينعلى اعلى نحٍو مادي  وايؤثر 

خاصاااية مميااازة لألفاااراد، أو العالقاااات  بأنهاااااالجتماعياااة الثقاااة  األدبياااة المؤلفاااات تؤشااارو بصاااراحة. 
االجتماعيااة، أو النظااام االجتماااعي مااع اهتمااام غياار متجااانس للساالوك القااائم علااى األفعااال علااى 

ي أن الثقااة تمثاال خاصااية لألفااراد وبالتااالي فهااي هااق وجهااة النظاار األولااى فالمسااتو  الفااردي. ووفاا
تركز على الخصائص الفردية )المشااعر، والعواطاف، والقايم(، أماا وفاق وجهاة النظار الثانياة فتعاد 
الثقااة ساامعة جماعيااة يمكاان االعتماااد عليهااا لتحقيااق األهااداف المنظميااة، وبالتااالي يمكاان تطبيقهااا 

لمجتمااع، أمااا وجهااة النظاار الثالثااة فهااي تتعاماال مااع الثقااة بوصاافها ساالعة مؤسسااي لعلااى النساايج ال
اااُرها النظاااام االجتمااااعي وهاااذه المساااتويات المختلفاااة مااان الثقاااة مترابطاااة  ،ويااادعمها عاماااة قيماااة ُيي س 

الثقة بقيام الفرد بعمٍل ما مرتبط بمد  الدراياة بمعرفتاه وبقدرتاه علاى تتمثل فضمن المستو  األول 
سيفعل، وعلى المستو  الجماعي ف ذا لم  بماوأن الثقة هي ليست بما يقول بل  التصرف وسمعته،

تكن هناك ثقة في المنظمات التي ينتمي إليها األفراد فلن تكون هناك ثقاة بأنهاا قاادرة علاى الوفااء 
بااالوعود المتفااق عليهااا، أمااا علااى المسااتو  الثالااث فاا ن التاارابط المشااار إليااه علااى المسااتو  الجزئااي 

 .(Fu, 2004, 14-15)على نحٍو محدد في تحديد أكثر تجريدًا للثقة على المستو  الكلي سهم يُ 
األطراف المشاركة في أداء العمل أو إنجاز متبادل بين الخالص اإلوتشمل الثقة استدامة 

أعضااء فالشاريك ونزاهتاه. باحد األطراف موثوقية  هيوالثقة  ،بالنسبة إلى النوايا والسلوك المهمة،
مشاركة األفكار والمعلومات الشاملة المترابطاة ب ق الواثقين ببعضهم اآلخر يكونون أكثر رغبةً الفري

اسااتخدام المعرفااة و الثقااة مطلوبااة فااي تنظاايم فوتوضاايت المسااائل ومشاااركة األهااداف الطويلااة األمااد. 
المعرفاااة بمشااااركة الفاااي  ن يكوناااوا أكثااار رغباااةً أيميااال أعضااااء الفرياااق إلاااى  إذ ،فاااي تعااااون فاعااال

ن السالوك ا  و  ،العالقاة باين أعضااء الفرياق مانوعندما تكون الثقة جازء ال يتجازأ وتبادلها،  صنعهاو 
 تحقياق فردية قصيرة األمد لصاالتالمكاسب السيتجاهلون  الفريقاالنتهازي لن يحدث ألن أعضاء 

بادلاة باين تعتمد علاى الثقاة المتو  تستندالتبادالت ففي تطوير المنتج.  المتمثلة طويلة األمد نافعمال
وال  ،يتصارفون للمصالحة العاماةسوتسمت الثقاة بتقيايم ماا إذا كاان أعضااء الفرياق  ،أعضاء الفريق

ن تساهل الثقاة تكامال أتوقع من المفي ضوء هذه االعتبارات و  ،للخطر تطوير المنتجات يعرضون
    .(Revilla & Cury, 2008, 4-5) المعرفة
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آليااة تشااجع مشاااركة المعرفااة لااد  الفاارد، وهااذا وتعااد الثقااة بوابااة الحصااول علااى المعرفااة و 
حاالت تتمياز بالضاعف مثال تسارب معلوماات قيماة عان منظماة أو  علىينطبق على نحٍو خاص 

ذ و  التنافساية، ياازبون إلى النطاق العام عبر استشاري قد تم توظيفه وخساارة فاي المزا الثقاة  تاؤديا 
المعرفة والثقاة. وباالرغم مان ذلاك فقليلاة هاي  دورًا مهمًا في صنع المعرفة وتحقق رابطة بين تكامل
ن تولياد أن البحوث الحالية تشدد على أورغم  ،الدراسات التي تربط الثقة مباشرة مع صنع المعرفة

والتسااااامت مااااع الخطااااأ وتخفيااااف مخاااااطر االسااااتغالل  االيجااااابيماااان المنااااا   المعرفااااة ينتفااااع عااااادةً 
م الثقة يعيق القدرة اإلدراكياة للفارد، فالثقاة تزيال عد ف ن على العكسو  ،ن الثقةعواالسترخاء الناتج 

يجاااابي علاااى أداء الفرياااق،الخاااوف مااان السااالوك االنتهااااازي وبااادورها لهاااا تاااأثير مباشاااار و  بوجااااود ف ا 
أعلاى ويحصال علاى ماوارد  اً ن يضع الفارد أهادافأمن المتوقع فاآلخرين بالمستو  العالي من الثقة 

هناااك نااوعين ماان و  ،ة يبااذل جهااد ألداء المهااام ويحققهاااوبالنتيجاا ،معلوماتيااة ماان اآلخاارين ويعبئهااا
واالسااترخاء  : السااالمة النفساايةهاايالتااي تصاانعها الثقااة  االيجااابيلمنااا  اآلليااات المهمااة فااي هااذا ا

علاى الشاعور الطبيعاي المارتبط باالمر  واللعاب  التاوتر السالبي ويحاث اآلخار يزيال األولف ،النفسي
 .(Sankowska & Soderlund, 2015, 986)نتائج فورية  وما يؤدي إليه من

ويااوفر التعاااون القريااب والوثيااق المتطلبااات المساابقة الضاارورية لبناااء الثقااة والفهاام المتبااادل 
ز بااين المسااتو  البااارز للثقااة باالسااتناد ن نمّيااأيمكاان  إذوااللتاازام، وهناااك أنااواع مختلفااة ماان الثقااة، 

رين بالثقاة مان جاناب، ية واألفاراد الجاديعلى حسن النياة والعملياات التفاعلياة واالتصااالت الشخصا
من الثقة تستند على التنافس ومحدودية االنكشااف والواجهاات التقنياة والحساابات،  ومستو  أساس

الوثوق بحسان نياة الشاخص اآلخار هاي وأن  ،األنواع المختلفة من الثقة بحاالت مختلفة ترتبط لذا
 االتصااالت مهماة أن اساة واإلساتراتيجية نجادفعند مشااركة المعرفاة الحس ،كيان يعتمد على الحالة

المسااتو  البااارز ماان الثقااة فاا ن ، وفااي هااذه الحالااة وعمقاااً  ارتباطاااً  عالقااة أكثاار لتحقيااق لتعزيااز الثقااة
متطلبااات تكاماال  اللااذان ناقشااوا (Tiwana & Mclean) ماان قباال هااذا تأكاادقااد يباادو ضااروري و 

قااادرة علاااى التااارابط ماااع األقاااران خاااار  النطااااق المعرفاااة وارتباطهاااا بتعااادد الخبااارة وجاااودة العالقاااة وال
علاى  الخبارة الساابقة للتعااون ماع األطاراف الخارجياة تاؤثر إيجابااً  ، إذ أشرت دراستهما بأنالخاص

قامااة ورش العماال المشااتركة  عباارل ل ااق  يُ  يمكاان أننقااص الثقااة وأن الثقااة والتكاماال.  هااذه فاللقاااءات وا 
، تبااادل المعلومااات والمعرفااة بااين حاادود المنظمااة إلااى تااؤديالتفاااعالت قااد تااؤدي إلااى ثقااة متبادلااة 

ن كانات لهاا أ ضروريالثقة هي مفتا   ف ن وبالنتيجة دوار مسبق مطلاوب لتكامال المعرفاة حتاى وا 
  .(Rosell, 2013, 24-25) في أوضاع مختلفةو مختلفة 
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 التنظيمية الثقافة .3
 ياق الفاعلياة التنظيمياة لكاني تحقإن تأثير الثقافة المنظمياة ال يظهار علاى نحاٍو مباشار فا

ن الجاازء األكثاار أهميااة فااي  تأثيرهااا يباارز عباار تشااكيل ساالوك األعضاااء العاااملين فااي المنظمااة، وا 
ن الخارجياااة مااان البيئاااة التاااي ياااتم الحصاااول عليهاااا عملياااة صااانع القااارار هاااو هضااام المعلوماااات ، وا 

والداخليااة وهضاامها ممارسااات إدارة المعرفااة تؤسااس عمليااة لكيفيااة اسااتيعاب المعلومااات الخارجيااة 
نشااااأ آليااااة لصااااناعة اإلحساااااس، ووضااااعها ومكاملتهااااا فااااي الااااذاكرة المنظميااااة، والثقافااااة المنظميااااة تُ 

فأعضاء المنظمة يقدمون معاني للبيانات والمعلومات الجديدة، ويتشاركون معاني بديلة، ويعيدون 
علاااى تفاهمااااتهم تركياااب معااااني جديااادة مشاااتركة، واتخااااذ قااارارات بشاااأن مساااارات اإلجاااراءات بنااااًء 

الجديدة، والعملية برمتها مشروطة بالثقافة المنظمية، ألن القيم والمعايير السلوكية التي يحتفظ بها 
ت في عمليات صنع المعناى والبنااء المعرفاي  Zheng) األفراد أعضاء المنظمة تكون بمثابة ُمر ش 

et al, 2010, 764). 
مجموعاة عاان اآلخارين، ويمكاان الأعضاااء  تمياز وهااي ،تعاّد الثقافااة برمجاة مشااتركة للعقالو 

عااااد الثقافااااة التنظيميااااة نمااااط ماااان االفتراضااااات والمعتقاااادات األساسااااية التااااي تطورهااااا مجموعااااة ن تُ أ
والتاي نجحات فاي الماضاي  ،ف الخاارجياجتماعية معينة عبر تاريخها من التكامل الداخلي والتكيّ 

 يكفي لتمريرها إلى األعضاء الجاددلتعتبر من قبل مجموعة من األشخاص بأنها ثابتة ومهمة بما 
فااي اقتصاااد المعرفااة علااى موقااف وتااؤثر الثقافااة  طريقااة صااحيحة لتفسااير واقااع المنظمااة. بوصاافها

المااوظفين تجاااه المعرفااة وساالوك المنظمااة للحصااول علااى المعرفااة الجدياادة ونشاارها كمااا تااأثر فااي 
ة للمنظمااة، لااذا فاا ن المسااألة فضاااًل عاان إبااداع المعرفاا ،العالقااة بااين معرفااة الفاارد ومعرفااة المنظمااة

األساسااااية إلدارة المعرفااااة هااااي تشااااكيل ثقافااااة منظميااااة مالئمااااة تاااادعم وتشااااجع نشاااااطات مرتبطااااة 
بااين المااوظفين لصااياغة روابااط ومشاااركة  التواصاالهااذه الثقافااة التنظيميااة علااى تركااز بالمعرفااة، و 

 .(Xiao et al., 2008, 3) وجهات نظر مختلفة
الثقافاة هاذه عد تُ و  لقيم، واالفتراضات المشتركة،ى السلوكيات، واة إلتنظيميتشير الثقافة الو 

للفاعلياااة طبيقياااة تعرضاااها بوصاافها عامااال رئااايس مصاادرًا للميااازة التنافساااية المسااتدامة، والبحاااوث الت
تشاير إلاى الدرجاة التاي و  ،فالتكي ى: القادرة علاى تحديد أربعة أبعااد رئيساة لهاا هاي المنظمية، إذ تم

القااادرة علاااى تعاااديل السااالوك، والهياكااال، والااانظم مااان أجااال البقااااء فاااي أعقااااب تتمتاااع بهاااا المنظماااة ب
يشاااااير إلاااااى الماااااد  الاااااذي يتمساااااك فياااااه أعضااااااء المنظماااااة الاااااذي  التماسىىىىى والتغييااااارات البيئياااااة، 

المااااد  الااااذي يااااتم فيااااه تضاااامين  تعناااايإذ  المشىىىىاركةوبالمعتقاااادات، والقاااايم، والتوقعااااات باسااااتمرار، 
تشير إلى وجود تعريف مشاترك  التي الرسالةوصنع القرار، ومشاركة أعضاء المنظمة في عملية 

دارة المعرفاة وذلاك دلاياًل  لغرض المنظمة. وتؤشر األدبياات عالقاة ايجابياة باين الثقافاة المنظمياة وا 
 .(Zheng et al, 2010, 765) االيجابية لألبعاد األربعة ةعلى المساهم
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 الطاقة المتصاصية .4
ن الموضاوعات المهماة التاي اساتحوذت علاى اهتماام يعّد موضاوع الطاقاة االمتصاصاية ما

بأنهااا  االمتصاصاايةإذ عرفااا الطاقااة  (Cohen & Levinthal)العدياد ماان الباااحثين كااان أولهاام 
قاادرة المنظمااة علااى تمييااز قيمااة المعلومااات الجدياادة، وهضاامها أو اسااتيعابها، وتطبيقهااا ألغااراض 

ف ن هذا التعريف يتضمن ثالثة أبعاد . وبالتالي (Cohen & Levinthal, 1990, 128)تجارية 
 من قبل الباحثين اآلخرين باألنموذ  الثالثي. ف  ر  عُ  تمييز، واالستيعاب، والتطبيق(، الذيهي )ال

وعرفااات الطاقاااة االمتصاصاااية بأنهاااا قااادرة دينامياااة تااارتبط بتكاااوين واساااتخدام المعرفاااة التاااي 
 .(Zahra & George, 2002, 185)تعزز قدرة المنظمة على اكتساب ميزة تنافسية 

أن المصاادر الخارجياة للمعرفاة تكاون  (Cohen & Levinthal, 1990, 128) وأشاار
حاسمة لعملية اإلبداع، لذلك ف ن قدرة المنظمة على استكشاف المعرفة الخارجياة تعاّد مكاون حار  

تعّد إلاى حاٍد تقييم واستخدام المعرفة الخارجية  علىقدرة المنظمة لقدرات اإلبداعية المنظمية، وأن ل
المعرفااة السااابقة تتضامن كبيار دالااة علااى مساتو  المعرفااة السااابقة ذات الصالة بالمعرفااة الجدياادة، و 

أو العلمياااة الحديثااااة فااااي المجااااال  ةواللغااااة المشاااتركة، والتطااااورات التكنولوجيااااالمهاااارات األساسااااية، 
 م. ت الجديدة وتسهل التعلّ ة لتمييز قيمة المعلوماالمحدد، وبالتالي ف ن المعرفة السابقة تمنت القدر 

باأن الطاقاة االمتصاصاية للمنظماات  (Cohen & Levinthal, 1990, 131)وأشاار 
علاى يعتماد القادرة للمنظماة  هاذه عتمد على الطاقة االمتصاصية ألعضائها األفاراد، وأن تطاويرتس

ى نحاااٍو التطاااوير علااايميااال االساااتثمارات الساااابقة فاااي الطاقاااات االمتصاصاااية الفردياااة ألعضاااائها، و 
علااى العالقااة المباشاارة بااين المنظمااة  فقااط وأن الطاقااة االمتصاصااية للمنظمااات ال تعتماادتراكمااي، 

وبيئتها الخارجية، بل أيضاًا تعتماد علاى نقال المعرفاة عبار وضامن الوحادات الفرعياة التاي ربماا قاد 
اصااية يااتم اسااتبعادها ماان نقطااة الاادخول األصاالية، ونتيجااة لااذلك فاا ن فهاام مصااادر الطاقااة االمتص

باااين المنظماااة و بيئتهاااا الخارجياااة، والمنظمااااة التركياااز علاااى هيكااال االتصااااالت  يتطلااابللمنظماااة 
  ووحداتها الفرعية، فضاًل عن تشخيص وتوزيع الخبرة في المنظمة.

 Cohen) التاي قادمهاألفكاار لوتوسايع  بتعاديل (Zahra & George, 2002)قاام  قادو 

& Levinthal)  الستحواذللطاقة االمتصاصية هي:  لمفهوم مميزةعن طريق تحديد أربعة أبعاد 
)تفسير وفهم المعرفة  الستيعاب، و)تحديد والحصول على معرفة خارجية ثمينة للعمليات الحالية(

)تطاااوير وتحساااين المعرفاااة التاااي تااام اساااتيعابها لتساااهيل دمجهاااا ماااع المعرفاااة  التحويىىىل، والجديااادة(
إذ صنفوا البعادين األول  سبة والمحولة إلى العمليات(،)دمج المعرفة المكت الستغالل، والموجودة(

والثااااااني )االساااااتحواذ و االساااااتيعاب( علاااااى أسااااااس الطاقاااااة االمتصاصاااااية المحتملاااااة التاااااي تتعلاااااق 
باالستشااااعار وتحديااااد المعرفااااة الجدياااادة التااااي سااااتكون مفياااادة للمنظمااااة، والبعاااادين الثالااااث والرابااااع 

اصية المنظمية المتحققة التي ترتبط باالساتفادة مان قة االمتص)التحويل، واالستغالل( يمثالن الطا
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امتصاصاها لمزاياا وفوائاد تجارياة للمنظماة. ويار  الكاتباان باأن المنظماات بحاجاة  تام المعرفة التي
كون قادرة على المنافسة فاي إلى تحقيق التوازن بين الطاقة االمتصاصية المتحققة والممكنة لكي ت

اقة االمتصاصية المعرفة المنقولة فقط، بل أيضاًا النتاائج الفعالاة نتيجًة لذلك، ال تحدد الط السوق،
ات التاي ماان مان العملياات التنظيميااة و الروتينالعملياات نقال المعرفاة، وقااد حادد الكاتباان مجموعااة 

شاأنها مساااعدة المنظمااة علااى اكتسااب المزايااا التنافسااية، لاايس فقاط عباار اكتساااب المعرفااة الجدياادة 
ا ألغاراض تجارياة )علاى سابيل المثاال: محفازات التنشايط، آلياات التكامال ولكن أيضًا عبر تطبيقها

 االجتماعي، األنظمة المخصصة(.
إلى ثالثة تعديالت أخر  لمفهوم الطاقة االمتصاصية تم  (Murtic, 2016, 19) وأشار

وتمثلاة ، (Zahra & George) اجاراهالذي  من الباحثين بعد التعديل األول إجراؤها من قبل عددٍ 
 : باآلتيذه التعديالت ه
لمفهاوم  (Lane et al., 2006)مان قبال  المقادمو  المبناي علاى أسااس أنمااط الاتعلم التعاديل .1

م التحااويلي، م االستكشااافي، والااتعلّ م هااي )الااتعلّ إذ قاادموا ثالثااة أنماااط للااتعلّ الطاقااة االسااتيعابية، 
م المنظماات عبار الاتعلّ فة، م االستغاللي( تُثري هذه األنماط الطاقة االمتصاصية للمنظماوالتعلّ 

جديدة وثمينة من شاأنها أن تحقاق مناافع تجارياة للمنظماة،  ةاالستكشافي تستشعر وتفهم معرف
م التحااويلي يمكاان اسااتيعابها فااي المنظمااة، الااتعلّ  وعاان طريااقف نااه المعرفااة  تحدياادومااا أن يااتم 
 .م االستغاللي للمنظمة بمعالجة المعرفة إلى منافع للمنظمةويسمت التعلّ 

 نااللاذ (Todorova & Durisin, 2007)المقادم مان قبال و  المتضامن بعاد القيماة التعاديل .2
مااة لمفهااوم الطاقااة االمتصاصااية تعماال علااى تحسااين األنمااوذ  الااذي ه  قامااا ب عااادة صااياغة مُ 

عااد القيمااة المقاادم فااي التعريااف األصاالي ، عاان طريااق إضااافة بُ (Zahra & George)قدمااه 
، كماا يار  الباحثاان (Cohen & Levinthal) مان قبالالمقادم لمفهاوم الطاقاة االمتصاصاية 

 ديناااامي   نمااوذ   أخطااوات متسلساالة، وقااد طااورا لبااأن أبعاااد )االسااتيعاب والتحوياال( همااا باادائل 
 عااادة تحديااد دور آليااات التكاماال االجتماااعي، وعالقااات القااوة، واقتاارا  بللطاقااة االمتصاصااية 

 .تضمين حلقات التغذية الراجعة في األنموذ 
دم مااان قبااال قُاااالقاااائم علاااى تقسااايم الطاقاااة االمتصاصاااية إلاااى طاقاااة داخلياااة وخارجياااة و التعاااديل  .3

(Lewin et al., 2011)،  الطاقاة الداخلياة التاي إلاى قادرة المنظماة علاى استكشااف إذ تشير
الطاقاااة تمثااال المعرفاااة داخااال المنظماااة، وهاااي تااادور حاااول إدارة التناااوع، واالختياااار، والتكااارار. و 

المنظمة، وهي تدور حاول  ية إلىخارجالالمعرفة  يعاباستو  جلب رة المنظمة علىالخارجية قد
، فضاااااااًل عاااااان أنمااااااوذ  داخلاااااايا خااااااارجي للطاقااااااة اسااااااتيعاب المعرفااااااة ماااااان خااااااار  المنظمااااااة

  .االمتصاصية
  



 117 

 المعلومات تقانةاستخدام  .5
م المعلوماااات بشاااكٍل أو باااآخر إلدارة معرفتهاااا، إذ يااات تقاناااةالعدياااد مااان المنظماااات  تساااتخدم

 التقاناةالمعلوماات فاي المقاام األول لتخازين، ونقال المعرفاة بصايغتها الصاريحة، إن  تقاناةاستخدام 
ليس فقط أجهزة الحاسوب، لكن قد تكون أدوات على سبيل المثاال الماؤتمرات الفديوياة التاي يمكان 

كال التنشئة أن تكون مفيدة لنقل المعرفة الضمنية كما هي بقيمتها الضمنية التي تعّد شكاًل من أش
ن الحصاول علاى المعرفاة الضامنيةو ،  (Nonaka & Takeuchi)االجتماعية التاي أشاار إليهاا  ،ا 

العدياد مان  وقاد طاورتثم تخزينها في مستودعات المعرفة يعاّد أمارًا حيوياًا بالنسابة إلدارة المعرفاة، 
ختااااراع ة لتخاااازين رأس المااااال الفكااااري بمااااا فااااي ذلااااك تسااااجيل بااااراءات االاعلااااالمنظمااااات أساااااليب ف
مناقشاات البااحثين تشاير أن إدارة المعرفاة تهادف وحماية األسرار التجارية. إن لموجودات المعرفة 

إلاااى حشاااد الموجاااودات غيااار الملموساااة للمنظماااة التاااي تعاااّد ذات أهمياااة أكبااار فاااي ساااياق التغييااار 
 انااااةتقالمعلومااااات، فبااااالرغم ماااان أن  لتقانااااةالتنظيمااااي ماااان موجوداتهااااا الملموسااااة، وكااااذلك بالنساااابة 

أنهااا غالبااًا مااا يااتم االعتماااد عليهااا علااى نحااٍو  المعلومااات تعااّد أداًة مهمااة للمنظمااات الناجحااة، إالّ 
 .(Egbu & Botterill, 2002, 128)كبير بوصفها ضمانًا لنجا  األعمال 

ن بنياة تحتيااة وبيئااة يساااهمان فااي إدارة المعرفااة  تقانااةن تطبياق إ المعلومااات ُيمك اان أن ُيك ااو 
م تعزياز مجااله عبارالدمج، وتقوية عمليات المعرفاة إلاى مساتو  عمياق و الدعم،  تحقيقبالتنظيمية 
  .(Alavi & Leinder, 2001, 124) والتداؤب، والتوقيت، األساس

المعلوماات مان عملياة البحاث عان المعلوماات واساتردادها، وأساهمت  تقانةلقد سهلت ثورة 
 تقانااااةالمنظماااة قااااادرة علااااى اسااااتخدام فاااي نمااااو صااااناعة قواعااااد المعلوماااات التااااي يجااااب أن تكااااون 

التااي  المعلومااات تقانااة 1المعلومااات للحصااول علااى معلومااات مفياادة، وبالتااالي يباارز مفهااوم كفاااءة
المعلوماااات إلدارة معلوماتهاااا بكفااااءة،  تقاناااةتعااارف بوصااافها الكيفياااة التاااي تساااتخدم بهاااا المنظماااة 

وماات ويشاير إلاى اساتخدام هاذه المعل تقاناةالمعلوماات أو ساع مان مصاطلت  تقانةفمصطلت كفاءة 
 تقاناااة معرفىىىةلتلبياااة احتياجاااات المنظماااة مااان المعلوماااات، وهاااو يتضااامن ثالثاااة أبعااااد هاااي  التقاناااة

المعلومات وتشير إلى المعرفة جنبًا إلى جنب ماع الخبارة والساياق والتفساير والتأمال، فالمعرفاة هناا 
تااي تشااير إلااى األساااليب المعلومااات ال تقانااة عمليىىاتتتضاامن عنصاار ضاامني يصااعب تحديااده، و

 والبنيىىة التحتيىىةوالعمليااات والتقانااات المتعلقااة بهااا، التااي تكااون هناااك حاجااة إليهااا لتكااوين القيمااة، 
وتعاد  عااماًل مسااعدًا، وهاي مساؤولة إلاى  المعلومات التي تمثال البرمجياات واألجازاء الصالبة لتقانة

 .(López et al., 2009, 113-114)حٍد كبير لالهتمام المتزايد في إنتا  ونشر المعلومات 

                                                 
1
 IT Competency)المقدرة الجوهرية( لتقانة المعلومات  المقصود هنا بالكقا ة هي الكقا ة الجوهرية  
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المعلومات يجب أن يكون أقل من طاقتها لخزن المعلومات الصريحة وأكثار  تقانةإن فهم 
 تقاناةمن إمكاناتها على المساعدة لتحقيق التعاون، والتعااون باين األفاراد كماا يجاب أن ينظار إلاى 

مااات، لقااد طااورت المنظمااات عمليااة إدارة المعرفااة فااي المنظمساااعدة فااي المعلومااات بوصاافها أداة 
برامج لتشجيع التفاعل االجتماعي في المنظماات لتأسايس منتاد  متفارد لتباادل المعرفاة الضامنية، 

واألفاااراد ضااامن فااارق عمااال افتراضاااية بماااا يمكااان مااان  التقاناااةوضاامن مااانهج أكثااار شااامواًل ياااتم دماااج 
موعاة مان الهياكال مشاركة المعرفة على نحٍو مباشار وفاوري وياؤدي إلاى تطاوير ثقافاة تمكاين ومج

إن التحساينات فاي الوضاع  .(Egbu & Botterill, 2002, 128) التاي تتجااوز الحادود التقليدياة
المعلوماات تاؤثر  تقاناةالراهن تستلزم فهم أفضل بشأن العمليات المنظمية عبر أنظمة تستند علاى 

 :معلوماات، همااال تقاناةتساتند علاى  التاي ألنظماةلتصانيفين  وهنااك ،على عمليات تكامل المعرفاة
وأنظمىىة  ،قائمااة الخااوادم(و الهاااتف، و لكترونااي، البريااد اإلو )شاابكات اإلنترانياات،  ألنظمىىة التعاونيىىةا

 .(Mehta, 2006, 1) لكترونية(برمجيات المنتديات اإلو ، ةدلة الخبير األ) إدارة المعرفة
نجااااز أنشاااطة المعلوماااات إل لتقاناااةاألنظماااة التعاونياااة إلاااى اساااتخدام األنظماااة المساااتندة تشاااير  .1

المعلومات، مثل الدخول، والبحث، والمشاركة، والخزن، ونشر المعلومات في شبكة الحاسوب 
ضااامن منظماااة، قسااام، أو وحااادة عمااال الفااارد )نشااااطات معلوماااات داخلياااة(، فضااااًل عااان خاااار  
منظمااة الفاارد )منظمااة خارجيااة(، خاصاايتان رئيسااتان تمتااازان بهااا األنظمااة التعاونيااة المختلفااة 

تعارف ساعة اإلرساال بالمقادرة علاى تباادل ف، و التازامن مل المعرفاة هاي ساعة اإلرساالتجاه تكا
المعلوماااات لفهااام أو إحسااااس إنسااااني متعااادد، أماااا التااازامن فيعااارف بوصااافه المقااادرة بالساااما  

فالهااااتف لاااه ساااعة إرساااال أكثااار مااان البرياااد  ،باالتصاااال المااازدو  )باتجااااهين( فاااي الوقااات نفساااه
 (GSS)ًا بالمقارنة مع البريد اإللكتروناي، نظاام الادعم الجمااعي اإللكتروني وهو متزامن أيض

 هو متزامن وله سعة إرسال أقل من الهاتف، لكن سعة اإلرسال أكثر من البريد اإللكتروني.
 لتقاناااااةأنظماااااة إدارة المعرفاااااة إلاااااى اساااااتخدام صااااانف متطاااااور مااااان األنظماااااة المساااااتندة وتشاااااير  .2

، هاا، ونقلها، واساترجاعهااخزنو ة لتكاوين المعرفاة، المعلومات لدعم وتحسين العملياات التنظيميا
نماااوذ  المساااتودع الاااذي يركاااز علاااى أ. وهنااااك نماااوذجين لمثااال هاااذه األنظماااة هماااا: هااااوتطبيق

هاااو مساااتودعات المعرفاااة تطبيقهاااا الااارئيس  الترمياااز وخااازن المعرفاااة لتساااهيل إعاااادة اساااتخدامها
وخازن، ساويًة ماع آلياات ألسار، اإللكترونية الذي يتضمن قواعد معلومات وثائق قابلاة للبحاث 

نماااوذ  الشااابكة الاااذي يركاااز علاااى تساااهيل االرتباطاااات الشخصاااية أو  ونشااار المعرفاااة الصاااريحة
هاااي و  ،األدلاااة الخبيااارة وبرمجياااات المنتاااديات اإللكترونياااةو  ،لتحسااين إمكانياااة تباااادل المعلوماااات

  .نموذ عن طريق هذا األ تعتمدتطبيق إلدارة المعرفة 
 
 



 119 

 الثالثالمبحث 
 ص تكامل المعرفةخصا 

العديااد ماان  فااي إطااارالاارغم ماان األهميااة التااي اسااتحوذ عليهااا مفهااوم تكاماال المعرفااة علااى 
أن هااذا قااد ال يكااون كافيااًا لضاامان تحقيااق  الدراسااات النظريااة والتطبيقيااة للعديااد ماان الباااحثين، إالّ 

عليهاا نتيجاة النجااا  المنظماة ألهادافها اإلساتراتيجية باساتدامة المزاياا التنافسااية التاي ياتم الحصاول 
 ان تكامال المعرفاة هاو أسااس للمزاياان كاإ (Grant, 1996a,380) أشاارإذ فاي تكامال المعرفاة. 

، ويتساءل عما هاي خصاائص تكامال المعرفاة التاي تارتبط الديناميةالتنافسية تحت ظروف السوق 
 مزايااطاة بالخصاائص لتكامال المعرفاة المرتب شخص ثالثأ؟ ويقول أنا زايابصنع واستدامة هكذا م

. كفاءة التكامل، ونطاق التكامل، ومروناة التكامال :هيو ، بهذه الميزات ةالمرتبط والعوائدالتنافسية 
سهل تكامل المعرفاة بماا بأن هذه الخصائص تمثل ُبنيات متميزة تُ  (Zakaria, 2011, 45) ورأ 

 يرتبط بالميزة التنافسية.
الااارغم مااان علااى ، و لتكامااال المعرفاااة أول مااان أشااار إلاااى هاااذه الخصااائص (Grant) عاادّ يُ و 

أن النظار فاي هاذه الخصاائص مان قبال  وجود العديد من الدراسات التي تتعلق بتكامل المعرفة إالّ 
الباحثين كان محدود جدًا، فقد انصب التركيز على تكامل المعرفة لحاالت دراسية معينة اعتمادت 

للتكامال  ن هاذه الخصاائص الاثالثت لام تخار  عاعلى وجهاة نظار البااحثين، كماا أن تلاك الدراساا
وتعمل على تطوير هذه تركز  التيالمنظمات  أنبالمعرفي في اإلطار النظري لها. وير  الباحث 

 مزايا تنافسية مستدامة واالستجابة للظروف البيئية المتغيرة. إلى يمكنها من الوصول الخصائص
 كفاءة التكامل .1

أنهاااا  ، إالّ وتطبيقهاااا عملياتهاااا اإلنتاجياااةالمنظماااات ولمااادة زمنياااة طويلاااة بتكاااوين انشاااغلت 
منتجاتهاا التاي تقادمها ل، تشكل أساساًا اً استراتيجي اً تها بوصفها موردأن لها معرفة ميزّ  مؤخراً  أدركت

ق إلدارة ماوارد ائاأفضال الطر  المنظماات وكذلك للبقاء التنافسي، لذا يجب أن تجد ،لزبائنها والسوق
هااذه  وتصاابت ،المنظمااةداخاال خاصااة منتشاارة  أماااكنجيااًا فااي ، وهااذه المعرفااة نجاادها نموذمعرفتهااا
من الموجودات الثمينة للمنظمة فقط في حالاة إذا كانات هنااك ساهولة فاي الوصاول إليهاا،  المعرفة
المنظماة إلدارة ماوارد معرفتهاا هاي مرتبطاة بقادرتها علاى مكاملاة مصاادر متفرقاة مان  قادرةلذا ف ن 

 .(Mehta, 2006, 1)المعرفة المتخصصة على نحٍو أفضل 
القادرة للوصاول واساتخدام المعرفاة  المنظماة فيه تمتلك تعرف كفاءة التكامل بالمد  الذيو 

تعتماد كفااءة تكامال . و (Grant, 1996a, 380) هااالمتخصصاة التاي يمتلكهاا األفاراد العااملين في
كاناات  المعرفااة علااى قاادرة التواصاال عباار الحاادود الوظيفيااة )التخصصااية( بغااض النظاار عاان مااا إذا

آليااة التكاماال معتماادة ذلااك مااا إذا كاناات يعتمااد  و ،المعرفااة المطلااوب تكاملهااا صااريحة أو ضاامنية
  .(Aman & Andersson, 2016, 26) المنظمية الروتيناتأو  على التوجيهات
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ز، تمّياااا أن يمكااان للمنظمااااات يااااة التاااايكيفال تحديااادالكفاااااءة فاااي تكاماااال المعرفااااة تتضااامن و 
 .(Kashan, 2014, 45)من وجهة نظر اقتصاديات الحجم والكلفاة المعرفة  تستغل، و تستوعبو 

وتساتعمل المعرفاة المعرفاة  معمارياة فيها تصل ق التيائكما تعرف كفاءة تكامل المعرفة بأنها الطر 
 هي المعرفة الموجودة بالفعل في مكااٍن ماا داخال الصاناعة والتاي غالبااً  الُمك ونة. فالمعرفة الُمك ونة

المعرفاة فهاي اإلباداع  معمارياة فة للمنظمات الناشئة من صاناعات أخار . أمااتكون غير معرو  ما
 بتشكيل جديد، هاذه نواع مختلفة من المعرفة الُمك ونةالذي تكونه المنظمات عبر جمع أو مكاملة أ

األسواق التاي تكاون مطلوباة  –لمعرفة تعمل بوصفها منصة لتوليد مزيج من المنتجات ل المعمارية
 ةوهنااك ثالثا. (De Boer et al., 1999, 380)ة بعائاد مناساب الساتثماراتها لتزوياد المنظما

 . (Grant, 1996a, 380)هي و ، المعرفي تكاملالعوامل مهمة في تحديد كفاءة 
 مستوى المعرفة المشتركة - أ

آراء البااحثين فاي موضاوع المعرفاة  (Alenvert & Evaldsson, 2015, 13) نااقش
ة ماان األسااباب الرئيسااة للمشااكالت علااى مسااتو  تكاماال المعرفااة، واحاادواستكشااف أنهااا ، المشااتركة

سااتزداد  التااي بوجودهااافالمعرفااة المشااتركة تمثاال المعرفااة التااي يشااترك بهااا العاااملون فااي المنظمااة، 
لمعرفاة اوجاود الاوعي المشاترك، فمساتلم وذلاك ل ،أن االتصاالت تعمال علاى نحاٍو صاحيت يةاحتمال

رفااه ومااا ال يعرفااه علااى نحااٍو دقيااق، فوجااود المعرفااة المشااتركة والمعلومااات يسااتطيع أن يحاادد مااا يع
 تمثل الطريق التي يمكن عبرها تكوين المعرفة الجديدة.

إن تكامااال المعرفاااة مااان مجااااالت متخصصاااة مختلفاااة صاااورت مااان قبااال العلمااااء بوصااافها 
ن التحدي الرئيسعم ن ُمعطى عن طريق حقيقة أن التخصص في المعرفاة ُيك او   لية فيها تحدي، وا 

فراد عبار حادود المعرفاة ال يعرفاون األفا ،إذ تظهر اختالفات المعرفة عبار الحادود ،دحدود المعرفةد
األشااياء فقااط بعمااق مختلااف )التخصااص(، باال هاام يعرفااون أشااياء مختلفااة، واألهاام ماان ذلااك، أنهاام 

جااد الباااحثون بااأن و  لااذلك، ختالفااات فااي وجهااات النظاار(االبشااكل ُمختلااف ) نفسااها يعرفااون األشااياء
أن تكامل المعرفة يتضمن التغلب علاى حاواجز التادفق ونقال المعرفاة التاي تنشاأ عان االنقساامات ب

التغلب على حادود يحدث من الممارسة بين أعضاء المنظمة أو فريق العمل، و  الراهنةقبل الحالة 
 .(Mengis, 2007, 23)المعرفة عبر التوسع في االشتراك بالمعاني 

 & Nonaka) وضاات ،تكاماال المعرفااة فااي المنظمااة يعاان دور المعرفااة المشااتركة فااو 

Takeuchi)  وفاااارة معرفااااة تساااامت باااااقتران غياااار مقيااااد بااااين أعضاااااء  هاااايأن المعرفااااة المشااااتركة
المجموعة. وتمكن المعرفة المشاتركة مان مشااركة وتكامال أوجاه المعرفاة التاي هاي ليسات مشاتركة 

رة ف ن هذا سيساعدها على تكامل المعرفة المشتركة من قبل اإلدا لد  الجميع فعند فهم خصائص
 .(Loyola, 2006, 2) وتطويرها المعرفة في المنظمات
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، وتكاملهاااا فاااي مشااااركة المعرفاااة أساسااايةالمعرفاااة المشاااتركة باااين أعضااااء المنظماااة  وُتعاااد
 ،باالهتمام ذو الجانبين، الجاناب األول إمكانياة التعامال ماع المعرفاة الحالياة (Kreiner)ويسميها 

 ،يتعلق بصانع معرفاة جديادة، فهااتين العمليتاين ليساتا منفصالتين عان بعضاهمافلثاني الجانب اأما 
معرفاااة الموازنااة بااين الحاجاااة إلااى قاعاادة الباال متشااابكتين، ولتحقيااق هاااذا األماار هناااك حاجاااة إلااى 

 ,Olsson et al., 2006)مشتركة من جانب والحاجة إلى أسس معرفية مختلفة من جانٍب آخرال

رفة المشتركة تكوين نوع من التقاطع بين مجموعاات معرفياة منفصالة بحياث المع وتتضمن. (7-8
 ,Hilmersson & Lindell, 2014)تكامل مجاالت منفصلة من المعرفة المتخصصاة  يتحقق

23). 
من المتطلباات الضارورية للتواصال ماا المعرفة المشتركة بوصفها  (Demsetz) وشخص

ضااروري تقلاايص المعرفااة المتخصصااة إلااى معرفااة بااين المتخصصااين المختلفااين، فاا ذا كااان ماان ال
حجاام هاذا الفقاادان  ،فقادان لمقاادار ملماوس ماان المعلوماات فهنااك وحتماااً  ،مشاتركة لغارض تواصاالها

المتطلبااات الضاارورية  ، ويعااّد وجااود لغااة مشااتركة ماانيعتمااد علااى مسااتو  تطااور المعرفااة المشااتركة
ن كفااااءة فااا  اتالتوجيهاااات أو الروتينااا لتكامااال عبااارآلياااات ا وساااواء كانااات. ة المشاااتركةلهاااذه المعرفااا

، كمااا االتصاااالت تعتمااد علااى توحيااد اللغااة والمعرفااة المفاهيميااة والخباارة بااين المتخصصااين األفااراد
مااان المعرفاااة المشاااتركة الاااذي يساااهل التواصااال  اً مركزيااا اً المعاااايير السااالوكية المشاااتركة جااازءتشاااكل 
ن االتصاال وتكامال المعرفاة غيار كفاوء. كاا منخفضااً كلما كاان مساتو  المعرفاة المشاتركة ف م،والفه

لياااات تواصااال وتكاماال المعرفاااة تااانعكس فاااي آلااذا فاااان فاعلياااة الشاابكات االجتماعياااة باااين التقنيااين و 
شاااكل مااان أشاااكال المعرفاااة  منظمياااةالثقافاااة الساااتو  العاااالي مااان المعرفاااة المشاااتركة، كماااا تعاااّد الم

 .(Grant, 1996a, 380) منظمةلالتي تسهل تكامل المعرفة في ا جوانبالمشتركة وهي إحد  ال
 وتنوع المهمة تكرار - ب

المهمااة بوصاافها مجموعااة ماان األهااداف المحااددة التااي يجااب انجازهااا، واإلرشااادات  تعاارف
المطلااوب تنفيااذها، أو ماازيج منهمااا. وهناااك أربعااة أطاار نظريااة لدراسااة المهمااة هااي معالجااة المهااام 

لوباااة، ومجموعاااة السااالوكيات الناتجاااة، )شاااروط االساااتجابة التحفيزياااة(، ومجموعاااة السااالوكيات المط
 .(Gill & Hicks, 2006, 3)ومجموعة من المقدرات المطلوبة 

وصافها واجاب أو من العمل تُفرض، أو ُتطلاب، أو تنفاذ ب جزءكما تعرف المهمة بوصفها 
ما شابه، أو جزء من الدراسة يفرضه المعلم. والتعريفات الخاصة بالمهمة تتنوع على طول سلسلة 

 ي بوصفه معيار أساسي، وهنااك ثاالثوفقًا للمد  الذي يصرون به على الغرض التواصلمتصلة 
 . (Littlewood, 2004, 319-320)نقاط أساسية على طول هذه السلسلة المتصلة، هي 

 : بالنساااابة لاااابعض الكتاااااب ال يعااااّد غاااارض التواصاااال معيااااارًا أساساااايًا علااااى اإلطااااالق،  األولىىىى
علااى ساابيل المثااال يعرفااون المهمااة بوصاافها نشاااط  (Williams & Burden)فالباحثااان 
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 بأنهاااا المهماااة (Breen) يعااارفم لغاااة ماااا، كماااا يشاااارك فياااه المتعلماااون فاااي تعزياااز عملياااة تعلّااا
م تمتااد مااان التمااارين البسااايط والمااوجز إلاااى أنشاااطة تتصاااف بكونهاااا مجموعااة مااان أنشاااطة الاااتعلّ 

المحاكااة، وصانع القارار.  على سابيل المثاال حال المشاكالت، وعملياات ،مطولة و أكثر تعقيداً 
الواساع ولكنهماا ميازا صانفين رئيساين اعتمادوا هاذا التعرياف  (Estaire & Zanon)كماا أن 

ن المهام إذ يكون مهام االتصال التي تركز على المعنى وليس الشكل، وتمكي من المهام هما:
 على الجوانب اللغوية )القواعد، المفردات، النطق، والخطاب(. التركيز الرئيس

 :يتحااارك بعاااض الكتااااب علاااى طاااول السلسااالة إلاااى أبعاااد مااان ذلاااك لتحدياااد المهاااام فاااي  الثانيىىىة
علااااى أنهااااا تنطااااوي علااااى  لكاااانهم يفكاااارون فيهااااا علااااى نحااااٍو أساااااسالمصااااطلحات االتصااااالية، 

أن ممارساات  يشاير إلاىالمهام باستخدام اللغة الواقعية عنادما  (Stern) يربط االتصال. لذلك
الساااتخدام اللغاااة الواقعياااة ماااع التركياااز علاااى المهماااة، والمشاااكلة،  التواصااال تاااوفر فرصاااًا نسااابةً 

 والموضوع، وليس على مسألة لغوية معينة.والنشاط، 
 :المهمة بوصافها  يصنف العديد من الباحثيناستمرارًا بالتحرك على طول تلك السلسلة  الثالثة

الااذي  (Willis)فقااط األنشااطة التااي تنطااوي علااى االتصااال، وهااذا هااو موقااف الباحااث  تشاامل
بااأن المهااام هااي دائمااًا أنشااطة تسااتخدم لغااة مسااتهدفة لغاارض التواصاال ماان  :يدرجااه فااي كتابااه

يعباااار عاااان رأي طيااااف واسااااع ماااان أن هااااذا التعريااااف  (Ellis)أجاااال تحقيااااق النتيجااااة، ويعتقااااد 
 .الباحثين
، الروتينااات التنظيميااة للمعرفااة المتخصصااة ألعضاااء الفريااق علااى تكاماالالتعتمااد كفاااءة و 
)درجااة تعقيااده أو تطااوره( الااذي يتطااور بااين أعضاااء الفريااق  العماال علااى نظااام د باادورهاالتااي تعتماا

المنظمااة  فاايفاارد كاال  أننتيجااة التكاارار والتحسااين، وتنبثااق كفاااءة الروتينااات التنظيميااة ماان حقيقااة 
لايس هنااك كماا أناه  اآلخرين،عمل ي كيف ن يعرفأليس هناك حاجة ألي شخص و  ،يعرف عمله

كفااااءة ف ،مااان قبااال المنظماااة ككااال اعتمادهااااالتاااي يااتم  واألنشاااطة إلجاااراءاتا تساااللتوضااايت لحاجااة 
كلماا زاد تناوع ف ،نمط معاين مان نشااطات التنسايق إلى الذي يؤد  المهمة هي دالة لتكرار التكامل
 ,Grant) إلاى تغيار الظاروف البيئياة كلماا انخفضات كفااءة التكامال اساتجابةً  ةالمطلوبا اتالروتين

1996a, 380-381).  
اه  للم   اً عاما اً تكامل المعرفة يتطلاب فهماكفاءة ن إدراك القضايا المتعلقة بإ ة وخصائصاها، م 
ااه  أو عاادم تأكااد الم  وا فتعقيااد ،عااد ضاارورياً ماار يُ وهااذا األ ة هااو مثااال للعواماال التااي ُتميااز المهمااة، م 

 & Hilmersson) فيهاا ظماة وتكامال المعرفاةن  المُ  ياة تطاورلكيفقاعادة الُتشاكل  أساساية ماةه  الم  ف

Lindell, 2014, 24). 
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 الهيكل التنظيمي - ت
الرغم من أن الهيكل التنظيمي يهادف إلاى ترشايد التخصصاات المنفاردة أو الوحادات على 
التعاااون  مساتويات للهيكال التنظيماي أيضاًا نتاائج غياار مقصاودة قاد تثابط مان إال أن ،فاي المنظماة

بقولهماا أن األشاكال   (Kogut & Zander)، وهاذا ماا أشاار إلياه في المنظماةومشاركة المعرفة 
 فاايتساااعد أن  يمكاان أي أنهااا ،التنظيميااة تااؤثر فااي كيفيااة معالجااة المنظمااة للمعرفااة التااي تمتلكهااا

بأناااه  (Teece) أشاااار. كماااا خاصاااة عملياااة تقيااايم واساااتيعاب وتكامااال واساااتغالل المعرفاااة بطريقاااةٍ 
ويااال ومكاملاااة الموجاااودات تااانجت فاااي عملياااة تولياااد واالساااتحواذ وتح دينامياااةلغااارض صااانع قااادرات 

 امتالكهااظم لتكاون عالياة المروناة واالساتجابة، مماا يعناي ن  المنظماات أن تُا فيتوجب علىالمعرفية 
غير بيروقراطية في صنع القرار وهرم وظيفي وثقافة إبداعية  ومداخلحدود مرنة ومحفزات مؤثرة ل

 .(Xiao et al., 2008, 2)وريادية 
كفاءة التكامل تتطلب االقتصاد في مقدار بأن  (Grant, 1996a, 380-381)وير  

ماع النظار  وأنشاطته هيكل التنظيماياليجب تصميم لذا لتكامل، لتحقيق ااالتصاالت المطلوبة 
المطلوباااة لتحقياااق تكامااال  وكثافتهاااا إلاااى النشااااطات المنظمياااة نظااارة تقليااال لماااد  االتصااااالت

عظااام مااان كفااااءة تكامااال يُ أن  ة(هاااي مااادخل ُيمكااان )فاااي ظاااروف معينااابيروقراطياااة فالالمعرفاااة، 
التوجيه هو آلية التكامل السائدة. فخطاوط تجمياع هاري فاورد  يكون المعرفة في المنظمة حيث

 ،(JIT) أو االنتا  في الوقات المحادد لنظام السحب (Kanban) تقنية الحاوياتالمتحركة، و 
فاءة عبار تحقياق جميعها تعزز من الك (M)الصيغة الذي يطلق عليه األقسام  والهيكل متعدد

علااى مااة ه  مُ قضااية المعياريااة ف ،مسااتويات تنساايق عاليااة مااع مسااتويات واطئااة ماان االتصاااالت
ن مشاكلة الكثيار مان المنااهج التقليدياة ا  و  مد  واسع من التكامل المعرفاي، لتحقق نحٍو خاص

كاذا ه ،العالياةالزمناي وفاي ظاروف التناافس  التعاقبتجاه المعيارية هي أنها تعتمد وبقوة على 
صانع معيارياة تسامت  تتمثال فايالتحديات التنظيمياة أن و  ستغرق للوقت كثيراً ببساطة مُ  بتعاق

  الكاملة. مزامنةأو ال ُمركبة مراحلبما إ
كفاااءة تكاماال  وتعيااقسااهل تُ  ُيمكاان أن التنظيمااي البنيااة التحتيااة التااي الهيكاال ويااوفر شااكل

 ,Kenney & Gudergan)معرفاة الوحادود  ومجموعااتتادفقات  تكاوينعبار  وفاعليتها المعرفة

2006, 53). 
 نطاا التكامل .2

المعرفاة  نطاقستمد منها القدرات التنظيمية، فزيادة سعة المعرفة المتخصصة التي تُ مثل ي
التنافسية عبر  زاياالتي يتم مكاملتها ضمن القدرات التنظيمية يزيد من إمكانية تحقيق واستدامة الم

 :(Grant, 1996a, 380-380-381) مصدرين، هما
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اك  األنواع المختلفة من المعرفة المتخصصة التي تعاّد مُ  - أ  عملياة الت لبعضاها ولايس بادائل فايم 
لوحاادة  الناتجااة ن العائاادات الحديااة فاا ومااع زيااادة التخصااص فااي المعرفااة المتخصصاةاإلنتاا ، 
  ضافة أنواع مختلفة من المعرفة. بيزداد سالمعرفة 

ياؤدي إلاى زياادة الصاعوبة  المنظمياة ضمن القادرات كاملتهاالتي يتم مُ زيادة نطاق المعرفة إن  - ب
التاي تعياق المناافس فاي التي يواجههاا المناافس فاي تكارار تلاك القادرات بسابب زياادة الغماوض 

 .)التقليد أو النسخ(عملية 

لى سعة إن فاعلية التكامل تعتمد ع (Zakaria, 2011, 47-84) رأ  نفسه في السياقو 
فاعليااة تكاماال  فاا نمنظااور وجهااة النظاار المسااتندة إلااى المعرفااة  ووفااق ،لهاااالمعرفااة التااي يااتم تكام

كبار فاي التكامال، فكالهماا يعاززان أبامتالك معرفة تكميلياة ونطااق وذلك  نس  ح  يمكن أن تُ  المعرفة
ألنواع المختلفة من المعرفاة المتخصصاة هاي تكميلياة فا. لهاويصنعان ميزة تنافسية  منظمةأداء ال

 عاززوييؤدي إلى تكامل لاه معناى  بما (،نفسها يست بدائل )أي ليست المعرفةول )مكملة لبعضها(
المعرفاة التكميلياة تتطلاب تكامال ف. لاديهاالتي تولد مستو  أفضال مان المعرفاة  منظمةلامعرفة  من

ن تتقاااطع حاادود أيجااب  لااذامااة فااي تحسااين األداء. ه  مباشاار وهااي ضاارورية لإلبااداع وهااذه الحالااة مُ 
بال شاك كلماا زاد نطااق المعرفاة التاي ياتم تكاملهاا و ولكن  لشعب واألقسام والفروع(،فة )مثل االمعر 

ل بعض بذ  ن تُ أ، لذا يجب المنظمةضمن القدرات كلما زادت الصعوبة التي يواجهها األعضاء في 
دارة النطاق ب  أالجهود لضمان   ر. ذ  ح  ن الجميع لديهم فهم مشترك لمادة الموضوع وا 
أن ساعة المعرفاة التاي قاد تمتلكهاا المنظماات با (Olsson  et al., 2006, 7-8) وأشاار

ُتسهم في إبراز موضاوع حادود المعرفاة اللغوياة والداللياة والواقعياة، وهناا تبارز ثالثاة أنشاطة لعباور 
الحدود المعرفية هي النقل، والترجمة، والتحويل، فالحادود اللغوياة توجاد باين عادد مان المجموعاات 

ت واالعتماديااة بينهااا مساابقًا، وبالتااالي يمكاان نقاال المعرفااة ومكاملتهااا ماان دون لكنهااا تفهاام االختالفااا
الحاجة إلى التفسير المسبق اعتمادًا على اللغة المشتركة بماا يجعال معناى تكامال المعرفاة متشاابه 
بالنسااابة للمرسااال والمساااتلم، ولكااان إذا ُفقااادت هاااذه الحلقاااة بسااابب وجاااود أشاااياء جديااادة تجعااال مااان 

عتماديااة غياار واضااحة فاا ن تكاماال المعرفااة يتطلااب خطااوة وسااطية تتمثاال بعمليااة االختالفااات واال
بالترجمة، وتحدث الترجمة عندما يكون للمرسل والمستلم معارف  (Carlile)التفسير التي يسميها 

ويعيشاااان فاااي ساااياقات مختلفاااة تجعااال اللغاااة المشاااتركة غيااار كافياااة، وُتعاااد مرحلاااة التحويااال مختلفاااة 
ًا في عملياة التكامال المعرفاي وتارتبط بالحادود الواقعياة، وتحادث عنادما يكاون المرحلة األكثر تعقيد

فهم المعرفة والسياق غير كافيين، لذا يجب توفر فهم أعماق لكيفياة تاأثير التغيارات فاي جاناب ماع 
الجوانب األخر ، وال يمكن أن نفصل المعرفة عن الممارساة والمرسال، وعلاى المساتلم أن يفااوض 

 متعلقة بالنطاق بطريقة تدعم هذا التكامل. ويغير معرفته ال
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أن هذه المعرفة الموزعة  إالّ كل فرد في المنظمة يمتلك معرفة متخصصة أن وبالرغم من 
قاادرة المنظمااة علااى تكاماال هااذه ن ا  و والمنتشاارة فااي المنظمااة يمكاان أن تصاانف إلااى ثالثااة أصااناف، 

، وهاااذه األصاااناف مااان دقيقيجاااب أن تخضاااع بعاااد ذلاااك إلاااى الفحاااص والتااا مااان المعرفاااة األصاااناف
 :(Rundquist, 2009, 56-57) (Rundquist, 2012, 4-5)المعرفة، هي: 

هي المعرفة التي تكتساب نتيجاة العمال فاي  )المعرفة الموضوعية(: بالنطاا المعرفة الخاصة .1
، وهااي ن تكاون المعرفاة الموضاوعية أماا نتيجاة مقصاودة أو نتيجاة عرضايةأ، ويمكان نظماةالم

 وأالتاي ركازت علاى معرفاة التقاناة الخاصاة باالمنتج  ،خاصاة باالمنتجالمعرفاة التوسيع لمفهاوم 
 المعرفة الخاصة بالسوق أو الزبون، التي ت رت ب ط ارتباطًا مباشرًا ب ع م لية تطوير المنتج الجديد.

 ،وهي سر المعرفاة حاول عملياات تطاوير المناتج الجدياد :)معرفة العمليات( المعرفة اإلجرا ية .2
الكامال بفاي عملياة تطاوير المناتج  الحقااً معرفة اإلجرائية إلى معرفة ماذا سوف نفعل وتشير ال

ط مباشارة النطااق التاي تارتبالخاصاة بمعرفاة الوبمقارناة  التي تتكون عادًة من مراحل مختلفاة،و 
 عبارو  ،تطاور المنتجاات الجديادة ساويةً  لعملياات رابطن المعرفة اإلجرائياة هاي الاف  ،منتجاتالب

م خاصاااة إلاااى عملياااة تطاااوير المناااتج الجدياااد مااان عملياااة تعلّااا عملياااة تحاااولتإلجرائياااة المعرفاااة ا
 نظامية تستخدم األفكار المكتسبة من الخبرة السابقة.

معرفااة الظااروف الخارجيااة التااي تااؤثر فااي تطااوير المنااتج مثاال القضااايا  تمثاال :المعرفىىة العامىىة .3
معرفاااة خبيااارة فاااي  العاماااة أيضااااً ن تكاااون المعرفاااة أيمكااان و  ،والقضاااايا االجتماعياااة ،القانونياااة

يسااتخدم مصااطلت المعرفااة و  تطااوير المنااتج الجديااد الحاليااة، مشاااريعب جانبيااةميااادين قااد تباادو 
المعرفاااة  علاااى بااال أيضااااً  ،ن التركياااز لااايس فقاااط علاااى عوامااال التساااويقأالعاماااة لإلشاااارة إلاااى 

 . االجتماعية أو المؤسسية
تكامااال المعرفاااة واساااع بيااارتبط  التعقياااد الاااذيأن  (Grant, 1996a, 380-381) وأكاااد

أنظمااة اإلنتااا  الرشاايقة إذ نجااد أن ، ماان المعرفااة ياازداد أكثاار مااع الحاجااة ألنااواع مختلفااة ،النطاااق
تجمع كفاءة الكلفة والجودة والمروناة واإلباداع وأبعااد األداء المختلفاة، يتطلاب و  (Toyota)لشركة 

قااد فيمااا  ،المتعاقاابالتارابط  عباارالكلفااة  كفاااءة قااد تحقااق المنظماة بينمااا ،أناواع مختلفااة ماان التكامال
قد تظهر تعقيادات مشاابهة للتكامال و تحتا  المرونة إلى أنماط أكثر تعقيدًا من االعتماد المتبادل، 

علااى الموضااة وقاادرات  المسااتندتمااايز البااين مجهاازي المالبااس الااذين يجمعااون الكلفااة الواطئااة مااع 
 .للمنظمة لحاجات الزبائن االستجابة السريعة

 ونة التكاملمر  .3
 الماد  الاذي فياه يمكان للقادرات هايمروناة التكامال  أن (Grant, 1996a, 381) أشاار

عاادة ترتياب المعرفاة الحالياة. فالتكامال وعبار ماد  واساع  المنظمية الوصول إلاى معرفاة إضاافية وا 
 شاااديدةظاااروف التناااافس ال ، إاّل أنالتنافساااية زاياااامااان المعرفاااة المتخصصاااة مهااام فاااي اساااتدامة الم
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وهناااا ناااافس بالتقلياااد أو اإلباااداع، التنافساااية بسااابب الت زاياااافاااي تآكااال جمياااع مواقاااع الم حتمااااً  ساااببتت
 ديادة باداع القادرات الجبالتنافساية  زاياااستدامة األداء المتفوق فاي النهاياة تجدياد مساتمر للم تتطلب

افية مااان توسااايع القاادرات الحاليااة لتضااام أنااواع إضاابالتجديااد  :وهمااا ،بعااادين هنااا يباارز، و وتطويرهااا
عادة ترتيب المعرفة الح ،المعرفة  .الية إلى أنواع جديدة من القدراتوا 

عااادة ترتيااب المعرفااة أباا (Lang, 2004, 94) وأكاادت ن الوصااول إلااى معرفااة إضااافية وا 
 نماط هي:األ وهذهالحالية يتطلب أنماط مختلفة من تكامل المعرفة، 

هاو تولياد معرفاة  االستكشاافيمعرفاة المان تكامال  الهدف الرئيس: تكامل المعرفة الستكشافي .1
والتركياز علاى البحاث عان المعرفاة الجديادة والناشائة  ،جديدة أو توليد أفكاار واكتشاافات جديادة

وجااود عاادم تأكااد كبياار يتعلااق بااالجودة ماان  رغمالاا علااىو ، تفااوقالوالوصااول إلااى  ،واستكشااافها
مكانيااة االسااتخدام، فالمعرفااة الجدياادة ال تكتسااب ف قااط عباار نشاااطات البحااث عاان والموثوقيااة وا 

 فا ن جديادة، لاذا تقاناةبوصفها نااتج عرضاي للبحاث عان  قد تكتسببل  ،المعرفة المتخصصة
 وقطاعات متنوعة يشدد على البحث الكفوء عن األدلة في ميادين االستكشافيمعرفة التكامل 

 : معرفة خاصة في عدة أوجه مهمة، هيالتخصصات، ويشمل البحث الكفوء 

 والخصائص االقتصادية.  قانيةبط بين الخصائص التمعرفة الروا 

 المرشحة.  قاناتالمعرفة حول كيفية وضع أولويات اختبار الت 

  أو تقانات تمت تجربتها سابقًا.  المختلفة لتقاناتلالمعرفة حول الخصائص االقتصادية 

  البحث والتطوير.  عمليات التي تدفع من خاللها باإلستراتيجياتمعرفة 

 ييهادف تكامال المعرفاة التادريجي إلاى تحقياق اساتغالل ساريع خطا: عرفة التىدريجيتكامل الم .2
بسبب القيود الزمنية التي يفرضها المنافس في قطاعاات و  ،وتوسيعها لمعرفة الحاليةاوتحسين 
قااد يساااعد علااى تسااريع اإلبااداع بزيااادة عمااق تاادفقات المعرفااة فاا ن التعاااون مااع اآلخاارين معينااة 

مااان وساااائل و  ،الدينامياااة المقااادرةأخااار  لتحقياااق لمنظماااات  الدينامياااة قااادرةالمالحالياااة واساااتغالل 
، جمع األفراد الذين يشاركون في التعاون وهذا لى صعوبات تحويل المعرفة الضمنيةلتغلب عا

فرص إعادة التركيب واالحتماالت التي قد تؤدي في النهاية إلى اإلبداع والمنتجاات  من يعزز
المعرفة  فيه تحولت ب سلوبتحريك األشخاص هنا وهناك  قائمة علىال هذه الطريقةولالجديدة. 
ماع تاآلف اجتمااعي لحامال تلاك المعرفاة  تتطلبإلى اآلخرين في أماكن أخر   لديهمالضمنية 

ديد ناراه عقلياة المجموعاة أو تنسايق شاب منهاا، يصابت جازء ألناه ،البيئاة الجديادة المتواجدين في
 .مثالً  في كوادر الطائرة

أهااداف هااذا الاانمط ماان تكاماال المعرفااة تلبيااة المعااامالت : معرفىىة األداتىىي )المسىىاعد(تكامىىل ال .3
، االقتصااااادية التااااي تعتمااااد إلااااى حااااٍد كبياااار علااااى المعرفااااة المرماااازة ضاااامنيًا والقاااادرات المتااااوفرة

تكاااون مالئماااة عنااادما تكاااون المعرفاااة ساااائدة باااين  باااين المنظماااات واألفاااراد فالعالقاااات المؤقتاااة
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أو  منظمااةقااد يكاون موجااود داخال ال ذو معرفاةول عليهااا مان شااخص المنافساين ويمكاان الحصا
استشااارية، وفااي هااذه الحالااة لاايس ماان الجاادير االسااتثمار فااي الوقاات  بوصاافها جهاااتخارجهااا 

ن أو  ،القوياة طويلاة األماد العالقااتوالجهد لدعم العالقات الشخصية العميقاة التاي تترتاب عان 
 ،التعلاايم فااييختلفااون فااي خصائصااهم الشخصااية  الضااعيفة التااي تااربط األفااراد الااذين العالقااات

 الوصول إلى ُتسهم في ،والتقسيم األفقي والعمودي لأليدي العاملة ،والمنصب ،والخبرة السابقة
 .مساعدةاللنشاطات لق مهمة ائلنظام االجتماعي بطر لربط األجزاء المنفصلة  والموارد  بعض

رفة التركيبية على مرونة إعادة ترتياب قاعادة التركيز في تكامل المع: تكامل المعرفة التركيبية .4
 اساااتراتيجيات جديااادة،المعرفاااة أو إعاااادة تركياااب تااادفقات مختلفاااة مااان المعرفاااة الحالياااة لتمثااال 

مختلفااة المعرفاة الاساتراتيجيات تعاااون بحياث تجماع تاادفقات عباار صاياغة المنظماات  هاتصامم
الترمياز والنشار التادريجي  عبارة جديدة لالستغالل المشترك للقادرات المتنوعاالمعرفة الوتصنع 

ن و  اإلعاداد،لهذه المعرفة الستخدامها في إعادة تركيب أو إعاادة  ع قادرة المنظماة علاى تصانيا 
هاذا يشابه و تعتمد على تكميلياة المعرفاة المتنوعاة،  المختلفةالمتمايزة  تدفقات المعرفة المنظمية

خاصاااة إلااااى المقطاااع الموساااايقي  مون مساااااهماتقاااديختااااار األفاااراد الااااذين ي إذأداء االوركساااترا 
 باالستناد على رؤية واسعة.

تحقياااق  فااايإن قااادرة المنظماااات علاااى ضااام مياااادين معرفياااه إضاااافية يعتماااد علاااى قااادرتها 
اتصاالت فاعلة، فكلما كانت المعرفة متجذرة ضمنيًا وتاريخيًا وثقافيًا كلماا صاعب نقلهاا وتكاملهاا، 

، فضاااًل عاان أن الثقافيااة ى علااى المسااار والجااذوركمااا تعتمااد األنماااط االجتماعيااة فااي صاانع المعناا
ادرة ت  أنمااط التكامال الجديادة هاي قُا عبارالقدرة على إعاادة ترتياب المعرفاة الحالياة  ل فاي طياتهاا حم 

 .(Aman & Andersson, 2016, 27) إمكانية التجديد
كونهاااا تشاامل توسااايع  ،وتعااّد مرونااة تكامااال المعرفااة مااان أصااعب عمليااات التكامااال تحقيقاااً 

 جديادةالمعرفاة السس المعرفة الحالية، أو إعاادة تركياب و دماج المعرفاة الحالياة والجديادة لتطاوير أ
توصااف هااذه العمليااة ماان التكاماال باإلبااداع التصااميمي  لهااذاتغياار ماان قواعااد لعبااة المنافسااة،  التااي

ركات ومن أمثلة ذلك تحول ش ،ر جذرييهذا التكامل تغي ويتطلبالذي يقود لإلبداع االستراتيجي، 
نماوذ  التصادير إلاى أنموذ  األعمال فاي موقاع واحاد ثام أتقانة المعلومات الهندية من استخدامها 

الدول األخر  ثم إلى عملية تسليم األعماال عالمياًا. فالمعرفاة بشاأن ماا الاذي قاد يانجت تسااعد فاي 
صاانع  يساااعد فااي األماار الااذيصاانع القاارار حااول تطااوير المعرفااة الجدياادة أو شااراءها ماان الخااار  

 Malik)متى يتوجب التخلص من المعرفة المتكررة أو تجديد األسس المعرفية اااااا ب المتعلقالقرار 

& Nilakant, 2013, 19). 
ا وتبعاًا لماا هاو فاي دراساتهم (Huang & Newell, 2003, 172)ووفقاًا لماا عرضاه 

إذ فاااءة التكاماال، تتااأثر بنطاااق التكاماال وك المعرفااي ( فاا ن مرونااة التكاماال11مؤشاار فااي الشااكل )
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بااأن قاادرة المنظمااة علااى تكاماال المعرفااة عباار  (Grant)مااا أشااار إليااه علااى فااي دراسااتهما يؤكاادان 
باالساااتناد إلاااى التاااأثير المشاااترك لكفااااءة ونطااااق  ت المتعاااددة يتحااادد وعلاااى نحاااٍو رئااايسالتخصصاااا

إلاى ناوع  وأن السابب يرجاع فاي ذلاك (Grant)أن دراستهما تختلف عن دراساة و ، ومرونته التكامل
فهاذه المشااريع تتصاف بأنهاا واساعة وأكثار تعقيادًا وتتطلاب مساتو   ،التاي قاماا بدراساتها المنظمات

دراسااتها فااي  تأكثاار ممااا هااي عليااه فااي عمليااات التكاماال التااي قااد تماا ،عاااٍل ماان تكاماال المعرفااة
 منظمات سابقة.
عزياز ثالثاة عوامال يمكان أن تسااهم فاي ت (Malik & Nilakant, 2013, 28) وأبارز

و وتطااااوير خصااااائص تكاماااال المعرفااااة عباااار متغيراتهااااا الفرعيااااة، التااااي تساااااهم جميعهااااا فااااي النماااا
 (.12المنظمي، وهذا يبرز في الشكل )
التاي تتضامن  ( أن القيم التاي تحملهاا المنظماة بالتوجاه بالساوق12إذ ُيالحظ من الشكل )

نشرها عبر األقسام )عبر ُثم س الزبون والمنافو السوق  عنالقدرة على استشعار المعلومات الُمهمة 
يعني التازام المنظماة نحاو الاتعلم وانفتاحهاا الفكاري  ، والتوجه بالتعلم الذي، الوظائف( في المنظمة

وتطويرها لرؤية مشتركة، فضاًل عن توجه المنظمة ب دارة الجاودة الاذي يعناي اساتدامة تركياز قاوي 
ت ضاامن المنظماة. وهااذه القاايم المنظميااة علاى فاارق العماال، والتحسااين المساتمر ومشاااركة المعلومااا

اسااتدامة األداء  التااي تاانعكس فاايجااة للمعرفااة نت  المُ  الجوانااب المهمااةماان  الثالثااة بمااا تتضاامنه ُتعااد
 التنافسية.  هازاياوم للمنظمات العالي
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 (Malik & Nilakant)العوامل المعززة لخصائص تكامل المعرفة وفق جهة نظر 
Source: Malik, A., and Nilakant, V., (2013), Knowledge integration as a driver of growth: the case of Indian IT firms, 3rd 

Biennial Conference of the Indian Academy of Management (IAM). Rethinking Management Theory & Practice in 

the Present Indian Economic Context (IIM Ahmedabad 12-14 December), P 28.  )بتصرف الباحث(  
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 الرابعالفصل 

 ةلقدرات الديناميإطار فكري ل
An intellectual framework for dynamic capabilities  

 تمهيد
وما يحدث من تغيرات في متطلبات الزبائن، ، في التقانةالتغيرات و ، المنافسة العالمية

عن تحديات تدفع المنظمات للبحث جميعها فضاًل عن التغيرات الحاصلة في نماذج األعمال 
. (Mukhobe, 2015, 1) تطوير إمكاناتها لمواجهة هذه الدينامية الحاصلة في بيئة أعمالها

ن مسألة تكي   ن بما قدمته أدبيات نظرية المنظمة واإلستراتيجية كم  ف المنظمات مع هذه البيئة ت  وا 
على نحٍو  ري مكن أن ي ض  من الزمن نسبيًا، في أن الفشل لالستجابة للتغيرات للبيئية ألمد بعيد 

فكان أحد األطر التي اجتذبت قدر كبير من االهتمام في أدبيات اإلدارة  كبير بأداء المنظمة،
وبالتالي  .(Hansen, 2013, 3)اإلستراتيجية في السنوات األخيرة هو مفهوم القدرات الدينامية 

لالزمة لمواجهة تلك للمنظمات في تعزيز اإلمكانات ا ماً ه  كانت نظرية القدرات الدينامية مدخاًل م  
فالقدرات الدينامية ت عد مطلبًا مهمًا للمنظمات لضرورة  (Mukhobe, 2015, 1) التحديات

فيه  التطرقليتم  هذا السياق جاء هذا الفصل وضمن، لتحقيق االستجابة السريعة لمتغيرات بيئتها
وكما  المباحث اآلتية،وفق  ومرتكزات بنائها في المنظمات لقدرات الديناميةاإلطار الفكري لإلى 
 يأتي:

 ، والتكوينوالمناهج ،: المفهومالقدرات الديناميةالمبحث األول: 
 القدرات الدينامية بناء المبحث الثاني:

  وخالصتها النظرية الدراسة موضوعاتبين  والفلسفية الفكريةالعالقة  :الثالثالمبحث 
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 المبحث األول
 ، والتكوينوالمناهج ،القدرات الدينامية: المفهوم

يؤدي مفهوم القدرات الدينامية دورًا رئيسًا ومحوريًا في تحليل العمليات التنظيمية المعقدة 
على  قد تمت مناقشة هذا المفهومألنها توفر حاًل ممكنًا للسعي لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، و 

دارة المعرفةو  نطاق واسع ضمن أدبيات اإلدارة اإلستراتيجية بب الوعي المتزايد بالروابط بين بس ،ا 
وفي إطار  ،. وضمن هذا السياق(Prieto & Smith, 2006, 500)المعرفة والقدرات المنظمية 

  جاء هذا المبحث لتوضيح مفهوم القدرات الدينامية ومناهجها، وكما يأتي:  الدراسة الحالية
  القدرات الدينامية أواًل. مفهوم

ف، والتجديتتد، إلتتى التكي تتتستتعينات القتترن العشتترين  منتتذ متتاتدفعتتت المنافستتة الشتتديدة المنظ
عتتادة تشتتكيل وتكتتوين مواردهتتا وقتتدراتها بمتتا يتماشتتى متتع البيئتتة التنافستتية، إذ يتتتم أستتر هتتذا فتتي  وا 
مفهوم القدرات الدينامية، التي وفترت دافعتًا مهمتًا فتي البحتث التطبيقتي، فالقتدرات الديناميتة تلخت  

المنظميتتة، والمعرفتتة المعماريتتة، والكفتتتاءة  الروتينتتاتكفتتاءة المميتتتزة، و الحكمتتة متتن العمتتل الستتابق لل
 الجوهريتتتة، والصتتتالبة والقتتتدرة الجوهريتتتة، والقتتتدرة القابلتتتة للتركيتتتب، فضتتتاًل عتتتن الكفتتتاءة المعماريتتتة

(Wang & Ahmed, 2007, 32). 
ن إاإلدارة والبحتتث التنظيمتتتي، إذ  مجتتال فتتي باهتمتتام كبيتترالقتتدرات الديناميتتة  حظيتتتلقتتد 

، فقتتد تتتم تشتتخي  استتتدامتهالتتديها إمكانيتتة كبيتترة لشتترت كيفيتتة تحقيتتق المنظمتتات للميتتزة التنافستتية و 
 ,MacInerney) وعملياتهاتأثيرات القدرات الدينامية على الميزة التنافسية على مستوى المنظمة 

2011, 13). 
 ستيما فتي بيئتة اليتوم ف المنظمات متع التغيترات البيئيتة يعتد  أمترًا حاستمًا لبقائهتا، الإن تكي  

ن فهم كيتف يمكتن الحفتاظ علتى الميتزة التنافستية و شديدة التنافسية،  يكتون عبتر تفستير  واستتدامتهاا 
وجهتة العالقة بين المنظمة وبيئتها، وقتد ركتزت البحتوث علتى محتتوى أو عمليتة تطتوير القتدرات، ف

، أمتا وجهتة ركيز علتى الستوقستند إلى منظور البراعة في تكوين ميزة تنافسية بتالتتالمحتوى  نظر
 .(Kashan, 2014, ii) ستند إلى منظور القدرات الديناميةتنظر العملية ف

التتر م علتتى لقتتد طتتور العلمتتاء نظريتتة القتتدرة الديناميتتة ختتالل فتتترة قصتتيرة متتن التتزمن نستتبيًا، 
ة الديناميتة من أن عملية تطوير وتفعيل واختبتار النظريتة  البتًا متا يأختذ وقتتًا طتوياًل، فنظريتة القتدر 

1 وجهة النظر المستندة إلى المواردبترتبط على نحٍو متجذر 
(RBV)  التي قدمت عن طريق عدد

 هتتذه   وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى المتتواردو ، (Wernerfelt, Peteraf, Barny) متتن البتتاحثين
 لالستتتتبدالقابلتتتة للتقليتتتد، و يتتتر القابلتتتة المتجتتتذرة فتتتي افتراضتتتات المتتتوارد الثمينتتتة، والنتتتادرة، و يتتتر 

                                           
1 The Resource-Based View 
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2
(VRIN)  بوصتتفها مصتتدرًا للميتتزة التنافستتية، وبتتالر م متتن ذلتتك فتتمن وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى

المتتوارد التتتي تعتتد  ثابتتتة بطبيعتهتتا، ال تحتتاول أن توضتتح لمتتاذا تستتتطيع العديتتد متتن المنظمتتات أن 
ناميتتة لتوستتيع تحقتتق ميتتزة تنافستتية فتتي البيئتتات المتغيتترة، ونتيجتتًة لتتذلك تتتم تطتتوير إطتتار القتتدرة الدي

، فقتتد تتتم إدختتال القتتدرات الديناميتتة فتتي أعمتتال عتتددًا متتن مفهتتوم وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى المتتوارد
 ,Nelson 1991, Kogut and Zander 1992, Amit and Schoemaker)الباحثين منهم 

1993, Teece and Pisano 1994, Henderson and Cockburn 1994, Teece et al 

دارة ر القتت، إن جتتوه(1997 درات الديناميتتة يكمتتن فتتي التركيتتز علتتى الطاقتتات لتجديتتد الكفتتاءات، وا 
، والموارد علتى نحتٍو استتراتيجي بوصتفها أصتل الروتيناتالمهارات التنظيمية الداخلية والخارجية، و 

 .(Banjongprasert, 2013, 26) لتكوين الميزة التنافسية في بيئة األعمال المتغيرة
هتتم متتن يعرفتتون عتتن كيفيتتة تتتأثير القتتدرات الديناميتتة علتتى أداء المنظمتتة، إن القليتتل نستتبيًا 

ويرجتتع ذلتتك جزئيتتًا إلتتى العتتدد الكبيتتر متتن التعريفتتات التتتي تتتم اقتراحهتتا فتتي تأستتي  المفهتتوم، األمتتر 
بتترز الحاجتتة إلتتى ي  و التتذي جعتتل متتن الصتتعب الوصتتول إلتتى توافتتق فتتي اآلراء بشتتأن هتتذه المستتألة، 

ة األساستتتية للقتتتدرات الديناميتتتة التتتتي تتستتتق متتتع الطرائتتتق المقترحتتتة فتتتي تحديتتتد العناصتتتر المفاهيميتتت
فتي  توجتهاألدبيات بما يسهم في تعزيز الصلة بين القدرات الدينامية واألداء المنظمتي، وهنتا يبترز 

 :(Zott, 2003, 100)أن القدرات الدينامية هي  أسا  يقوم على مجال اإلدارة اإلستراتيجية
تتتتم التأكيتتتد علتتتى أهميتتتة عمليتتتة تتتتراكم : فدددي اليمليدددات التن يميدددة ذرتتجدددالقددددرات الديناميدددة  .1

الموجتودات لتحقيتتق مواقتتع ستتوقية فائقتة اإلنتتتاج، كمتتا تتتم التركيتز علتتى العمليتتات المستتتندة إلتتى 
دلتياًل علتى  ي قتدمانفتي الدراستات  نالمعلومات لنشر الموارد بداًل من تجميعها، هذان االتجاهتا

، فعلمتاء اإلستتراتيجية متفقتين علتى متجذر في العمليات التنظيميتة ميةأن جوهر القدرات الدينا
 نحو واسع النطاق بأن الموضوع الرئي  للقدرات هو أهمية العمليات.

م، وأنمتتاط منتظمتتة إن القتتدرات الديناميتتة مكتستتبة بتتالتعل  ات: القدددرات الديناميددة بوصددفها روتيندد .2
فالقتتتدرات الديناميتتتة بوصتتتفها ، تينتتتاتالرو  امتتتن النشتتتاط التنظيمتتتي التتتتي يمكتتتن أن نطلتتتق عليهتتت

ات معقتتدة اجتماعيتتًا تجستتد مختتزون المعرفتتة الحتتالي للمنظمتتة التتذي يقيتتد ويجستتد تطتتوير روتينتت
نشتأ فتي ستياق القتدرات ي الذيالمعرفة الجديدة، ووجهة النظر هذه تتوافق مع اعتمادية المسار 

 الدينامية.
إن القاسم المشتترك المتذهل للعمتل النظتري : حداث التيييرإلالقدرات الدينامية بوصفها ُمَوِجه  .3

والتجريبتتي بشتتأن القتتدرات الديناميتتة هتتو تركيتتزه القتتوي علتتى التغييتتر، فالقتتدرات الديناميتتة تعمتتل 
ات العمليتات الخاصتة بهتا، فضتاًل عتن منظمة ومعرفتها وكفاءتهتا، وروتينتعلى تغيير قدرات ال

                                           
2 Valuable, Rare, Inimitable and Non substitutable 
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ية من األدبيتات التجريبيتة بشتأن عمليتات ترتيب الموارد الخاصة بها، بل أن المجموعة المتنام
ات اإلبتتتداع داختتتل أنتجتتتت حتتتتى اآلن دلتتتياًل علتتتى روتينتتتفتتتي المنظمتتتات قتتتد  الروتينتتتاتتغييتتتر 

 المنظمة.
لقتتتدرات الديناميتتتة إن وحتتتدات البنتتتاء المفاهيميتتتة ل: م تطدددوريالقددددرات الديناميدددة بوصدددفها تيل ددد .4

متتوارد المنظمتتة، وقتتدراتها، توجتته تطتتوير  ، تشتتير بتتأن العمليتتات أو األنشتتطة التتتيالمتتذكورة فنفتتاً 
االختيتتتار، و ات عملياتهتتتا، يمكتتن أن تصتتتنف تحتتتت التبتتاين الواستتتع النطتتاق لالختتتتالف، وروتينتت

خاصتتتتية لنشتتتتاط حتتتتل ن داللتهتتتتا بوصتتتتفها عمليتتتتة تطوريتتتتة و االحتفتتتتاظ، التتتتتي علتتتتى التتتتر م متتتتو 
التتتعلم بوصتتفه  علتتى أهميتتةإال أنتته يتتتم التأكيتتد علتتى نحتتٍو رئتتي  المشتتكالت أو صتتنع القتترار، 

هتي أمثلتتة رئيستة للقتدرات الديناميتة ألن هتتذه م متن القتدرة الديناميتتة، فأنظمتة التتعل   اً أساستي اً جتزء
 قانتتتتةف متتتتع التغيتتتترات فتتتتي التإلبتتتتداع والتكي تتتتعلتتتتى اأساستتتتية لمقتتتتدرة المنظمتتتتات  ت عتتتتداألنظمتتتتة 
 واألسواق.

النظر المستندة  وجهةوفي السياق نفسه بأن القدرات الدينامية هي توسيع ل ويشير الباحث
أحتتد توجهتتات أدبيتتات اإلدارة اإلستتتراتيجية ليضتتاف إلتتى التوجهتتات األربعتتة فنفتتة  إلتتى المتتوارد، وهتتي
 الذكر، وكما يأتي:

 القدرات الدينامية بوصفها توسيع لوجهة الن ر المستندة إلى الموارد             .5
قي متتة، والنتتادرة، و يتتر القابلتتة تخاطتتب وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى المتتوارد تتتراكم المتتوارد ال

للتقليتتتد، و يتتتر القابلتتتة لالستتتتبدال، بأنهتتتا األستتتا  لتنافستتتية المنظمتتتة وتحقيتتتق العوائتتتد االقتصتتتادية، 
وتفترض أيضًا بأن الموارد القي مة والنادرة مرتبطتة بتالميزة التنافستية، وبتأن الميتزة التنافستية مرتبطتة 

وجهتتتتة النظتتتتر المستتتتتندة إلتتتتى المتتتتوارد إلثبتتتتات أن  بتتتتاألداء، فضتتتتاًل عتتتتن ذلتتتتك فقتتتتد أ ستتتتتخدم تحليتتتتل
إستتتتتراتيجية اإلبتتتتداع الخاصتتتتة بالمنظمتتتتات الصتتتتغيرة والمتوستتتتطة تشتتتتبه تلتتتتك الخاصتتتتة بالمنظمتتتتات 

لتعزيتتز الميتتزة التنافستتية تفكيتترًا إستتتراتيجيًا إداريتتًا وأكاديميتتًا  الكبيتترة، وبالتتتالي أصتتبح تتتراكم المتتوارد 
ديناميتتة يوستتعون متتن وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى المتتوارد لفحتت  أساستتيًا، والبتتاحثين فتتي القتتدرات ال

تتتأثيرات األستتواق الديناميتتة، فقتتد أ قتتترت مفهتتوم القتتدرات الديناميتتة لمخاطبتتة التتدور المهتتم للقتتدرات فتتي 
عتتادة تشتتكيل المتتوارد للتعامتتل متتع البيئتتة شتتديدة التقلتتب، ومتتع ذلتتك  يتترت بيئتتة  بنتتاء، ومكاملتتة، وا 

فستتية، ففتتي الحتتاالت التتتي تنطتتوي علتتى بيئتتات ديناميتتة وستتريعة التغييتتر الصتتناعة متتن األستت  التنا
فمن وجهة نظر القدرات الدينامية تفسر القدرة التنافسية للمنظمة علتى نحتٍو أكثتر فعاليتة متن وجهتة 
النظر المستندة إلى الموارد، ويعتقد الباحثون المتخصصون بتأن القتدرات الديناميتة تزيتد متن الميتزة 

 . (Lin & Yu Wu, 2014, 407)التنافسية 
اتبعت المنظمات الناجحة في الماضي إستراتيجية تستند إلى الموارد لتراكم الموجودات إذ 

القي مة التي  البًا ما يحتفظ بهتا بمتنهج دفتاعي قتائم علتى الملكيتة الفكريتة، هتذه اإلستتراتيجية قائمتة 
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يح أن مصتتدر الميتتزة التنافستتية علتتى أفكتتار وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى المتتوارد التتتي حاولتتت توضتت
يكمتتن فتتي قتتدرة المنظمتتة علتتى إدارة المتتوارد الداخليتتة، وتتمثتتل الحجتتة أنتته نظتترًا ألن بعتتض المتتوارد 
يمكتتن أن تكتتون خاصتتة بالمنظمتتات ولتتي  متتن الستتهل تقليتتدها، فتتمن المنظمتتات تختلتتف متتن حيتتث 

 ,Das & Teng, 2000)قاعتدة مواردهتا، وهتذا هتو األستا  التذي يتؤدي إلتى الميتزة التنافستية 

. وبالر م من أهمية وجهة النظر المستندة إلى الموارد فقد تم انتقادها كونها  امضة ومسهبة (32
من الناحية المفاهيمية، فضاًل عن عدم اهتمامها باآلليات التي ت سهم بها المتوارد فعليتًا فتي تحقيتق 

 . (Eisenhardt & Martin, 2000, 1106)الميزة التنافسية 
بتأن وجهتة النظتر المستتندة إلتى المتوارد  (Teece & Pisano, 1994,  538)ر وأشتا

ليستتتت قتتتادرة علتتتى دعتتتم ميتتتزة تنافستتتية مستتتتدامة. وقتتتد أشتتتارا بتتتأن تنستتتب الميتتتزة التنافستتتية إلتتتى تلتتتك 
المنظمتتتات الفتتتائزة فتتتي األستتتواق العالميتتتة، التتتتي كانتتتت قتتتادرة علتتتى إظهتتتار االستتتتجابة فتتتي الوقتتتت 

ستتريع بستترعة ومرونتتة للمنتجتتات، إلتتى جانتتب القتتدرة اإلداريتتة علتتى التنستتيق المناستتب، واالبتكتتار ال
عتتتادة توزيتتتع الكفتتتاءات الداخليتتتة والخارجيتتتة، وهتتتذه القتتتدرة يطلتتتق عليهتتتا بالقتتتدرة الديناميتتتة،  الفع تتتال وا 
فالقتتدرات الديناميتتة بوصتتفها مصتتدرًا للميتتزة التنافستتية جتتاءت للتأكيتتد علتتى جتتانبين رئيستتين لتتم يكونتتا 

لالهتمتام ضتمن وجهتات النظتر اإلستتراتيجية الستابقة، فمصتطلح "دينتامي" يشتير إلتى  محور رئتي 
الطبيعتتة المتغيتترة للبيئتتة، إذ إن هنتتاك حاجتتة إلتتى استتتجابات إستتتراتيجية معينتتة عنتتدما يكتتون الوقتتت 
المستتتغرق والتوقيتتت أمتترًا بتتال، األهميتتة، متتع تستتارع وتيتترة اإلبتتداع واالبتكتتار، ومتتن الصتتعب تحديتتد 

ألسواق والمنافسة المستقبلية فيها، أما مصتطلح القتدرات فيؤكتد علتى التدور الترئي  لت دارة طبيعة ا
عتادة تشتكيل الكفتاءات الوظيفيتة، والمتوارد، والمهتارات  اإلستراتيجية في التكي ف السليم، ومكاملتة، وا 

 التنظيمية الداخلية والخارجية نحو تغير البيئة.
مقتدرة  األولى:الدينامية ضمن قضيتين جتوهريتين،  وهنا تتوسع وجهة النظر تجاه القدرات

قتتتدرة اإلدارة  والثانيدددة:المنظمتتتة علتتتى تجديتتتد الكفتتتاءات للتكي تتتف متتتع التغيتتترات فتتتي بيئتتتة األعمتتتال، 
اإلستتتراتيجية علتتى استتتخدام هتتذه الكفتتاءات لتتناستتب متتع متطلبتتات البيئتتة، وبهتتذا المعنتتى تضتتتيف 

لمستندة إلى الموارد إمكانية تحسين طريقة شترت طبيعتة نظرية القدرات الدينامية إلى وجهة النظر ا
 ,.Teece et al)اإلداريتتة  تالميتتزة التنافستتية المستتتدامة، فضتتاًل عتتن تقتتديم معلومتتات للممارستتا

1997, 510-515). 
مفتتتاهيم المجموعتتتة واستتتعة متتتن بوصتتتفتها  قتتتدمت تعريفتتتات عديتتتدة للقتتتدرات الديناميتتتة لقتتتدو 

نافستية،، درات، والمتوارد، والعمليتات، والقتدرات، ومصتادر الميتزة الت)األنشطة، والمقت ، منهامختلفةال
 .(Banjongprasert, 2013, 27) ،13يستعرضها الجدول ) جميعها وهذه
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 ( 13الجدول )

 تعريفات أساسية للقدرات الدينامية

 التيريف الباحث والسنة
Collis, 1994  أسرع أو أفضل.   القدرة على االبتكار على نحو  وتطوير الالقدرة على 

Helfat, 1997 
التةةت محةةمم للم لمةةف لتكةةويا عمل ةةا   القةةدرا / مجموعةةف فرع ةةف مةةا الك ةةا ا  

  وم تجا  جديدة ومحتج ب لتغ را  ظروف الحوق.

Teece, et al, 1997 
مقةةةدرة الم لمةةةف لتكامةةةلو وب ةةةا و وكعةةةاهة ملةةةك ل و ا امجةةةا الدا ل ةةةف وال ارج ةةةف  

   بحرعف. لم اطبف الب ئا  المتغ رة

Eisenhardt and 

Martin, 2000 

سترام ج ف و م لم ةف محقةع عبر ةا الم لمةا  مرم بةا  لمةواره جديةدةو كروم   ا  

 مع نلو و ومضاربو ومطورو وا ت ا  األسواق.

Griffith and Harvey, 

2001 

بما فت ذلة  الت حة ع ال عةال للعت ةا  بة ا مكويا مزيج ما المواره يصعب مقل دهو 

  لما و على أساس عالمت يوفر للم لمف م زة م افح ف.الم 

Lee, et al, 2002 للم زة الت افحة ف فةت مصةور و ةم للم لمةف أا متعامةل مةع التغ ةرا   مصدر أحدث

 الب ئ ف. 

Rindova and Taylor, 

2002 

القةةدرا  التةةت يةةتر مطوير ةةا عبةةر محةةتوي او مطةةور جزلةةت عبةةر مطةةوير القةةدرا  

 ومطور ولت مرمبط بإعاهة ملك ل و ا ا  الحوق.اإلهاريف للم لمفو 

Zahra and George, 

2002 

 اعدة مواره ا لتلب ف  ب ا الم لما  على كعاهة  ممكاموججف بالتغ ر   درا 

  طلبا  زبال جا واسترامج ا  الت افس المتطورة.

Zollo and Winter, 

2002 

عبرهو وعلى نحو  م ججةت  معلر ونمط ثابت ما ال لاط الجماعت الذي مقوم الم لمف

 كلى محح ا فاعل تجا.بتول دو ومعديل روم   ا  عمل امجا سع اً 

Winter, 2003 .درا  معمل على موس عو ومعديلو وكنلا   درا  مجما وانت  

Helfat, et al, 2007 .طا ف الم لمف على كنلا و أو موس عو أو معديل  اعدة مواره ا على نحو   اهف 

Wang and Ahmed, 

2007 

للم لمف أجل مكاملفو وكعاهة ملك لو ومجديدو وكعةاهة مكةويا  محتمر موجه سلووت

مر  ف وكعاهة كنلا   درامجا الجو ريف استجابفً مواره ا و درامجاو واأل ر ما ذل و 

   .واستدامتجا للب ئف المتغ رة لتحق ع الم زة الت افح ف

Menon, 2008 
 ةةا علةةى نحةةو  فعةةال لتحق ةةع انحةةجام مةةع ب ئةةف مقةةدرة الم لمةةف علةةى اسةةت دام مواره

 األعمال المتغ رة.

Source: Banjongprasert, J., (2013), An Empirical Investigation of Dynamic 

Capabilities at The Individual Level: The Context of  New Service 

Development, thesis Ph.D., Manchester Business School, Manchester, 

England. P 28. 

اهيم المطروحتة فتمعظتم المبتأن  (Wollersheim & Heimeriks, 2016, 2) وأشتار
  (Teece et al., 1997) ، لتتتتتتتتتتعتمتد علتى ثالثتة تعريفتات مشتهورة ةوالخاصتة بالقتدرات الديناميت

)قتدرة  هاو  عتدة و ناميتت الديفي تعريف القدرا المنظمةموارد  إلىعلى النظرة المستندة  وااعتمد نالذي
عتتادة تشتتك ،بنتتاءالو  ،تكامتتلالعلتتى  المنظمتتة للتعامتتل متتع البيئتتة ل المقتتدرات الداخليتتة والخارجيتتة يوا 

م التتي تستاعد الممارسات الحالية والتتعل  من والمقدرات في هذا التعريف هي أنماط  ،ير،سريعة التغ
ا التعريتتتتتتف الثتتتتتتاني لتتتتتتت أمتتتتتت تغييتتتتتتر قاعتتتتتتدة مواردهتتتتتتا. عبتتتتتترعلتتتتتتى تعتتتتتتديل كيفيتتتتتتة عملهتتتتتتا  منظمتتتتتتةال

(Eisenhardt & Martin, 2000)  أعتتاله عبتتر ربتتط  المتتذكور لتعريتتفافهتتو يجستتد تحستتين
ير في السوق،، يالقدرات الدينامية مع )عمليات المنظمة التي تستخدم الموارد لمطابقة أو صنع تغ

لتتي تتدخل هذا التعريتف يعتمتد علتى عمليتات وروتينتات خاصتة مثتل التحالفتات أو االستتحواذات او 
وتعتتتتد  القتتتتدرات الديناميتتتتة مختلفتتتتة بحستتتتب البيئتتتتات متوستتتتطة وعاليتتتتة  ،متتتتوارد جديتتتتدة إلتتتتى المنظمتتتتة
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ن القتدرات الديناميتة هتي قترت بتأافت (Zollo & Winter, 2002)التعريتف الثالتث لتت أمتا السترعة، 
تولتتد المنظمتتتة متتن خاللتتته علتتى نحتتتو  ،، ومستتتتقر متتن النشتتتاط الجمتتاعييتتتتم تعلمتتهنمتتط مكتستتب )

 ل روتيناتها التشغيلية سعيًا لتحسين الفاعلية.ظامي وتعد  ن
والقدرات الدينامية هتي قتدرات ذات مرتبتة عاليتة تكتون بشتكل موجتودات معنويتة )عمليتات 

 وتجديتتد تغييتتر استتتخدامها فتتي وهتتأو مهتتارات أو روتينتتات أو مقتتدرات،. وأن وظيفتتة هتتذه القتتدرات 
عتادة توظيف وبتالر م متن إمكانيتة استتخدام  فتي إزالتة هتذه المتوارد، حتتى هتا ونشترهاقاعدة المتوارد، وا 

ولكتن يمكتن استتخدامها أيضتًا فتي  ،القدرات الديناميتة بفاعليتة استتجابًة إلتى البيئتة الستريعة المتغيترة
أشكال أخرى من البيئات. وأن الهدف الرئي  من القدرات الديناميتة ال يقتصتر علتى تحقيتق الميتزة 

 تحديات، تتصف بأنها بيئة هو استدامة هذه الميزة التنافسية في بيئة التنافسية، بل األهم من ذلك
التتي والمقتدرات المعنويتة  الروتينتاتالعمليتات والمهتارات و وأن ما يجعل من هذه القدرات فريدة هتو 

 ادرة يصتعب تقليتدها متن قبتل المنافستينمتة ونتولكتن فقتط لتو كانتت قي   ،لقدراتلهذه اتصبح مصدر 
(Zaidi & Othman, 2012, 373). 

ونظرًا الختالف وجهات النظر في المفاهيم المطروحة للقدرات الدينامية فمنه ي مكن أن 
يتوفر فهم تجريبي يرتبط بموقع هذه القدرات في المنظمة، وهل هي موجودة في منظمة ما أم ال، 

على مستوى ومن أين تأتي؟ وباالعتماد على تعريفاتها، فمن مستويات التحليل لهذه القدرات تكون 
على مستوى العمليات )عمليات و  المنظمة لتعك  )طاقة تجديد المقدرات لمالءمة التغيير البيئي،،

عادة تركيب الموارد األخرى إلى مصدر جديد من مصادر الميزة التنافسية،،  تدفع بصنع وتطور وا 
عبر التعل م سعيًا تعديل الروتينات التشغيلية )السلوكية و  أنماط النشاطات الجماعية مستوى وعلى

  .(Wollersheim & Heimeriks, 2016, 2) ،إلى تحسين الفاعلية بوصفها مستوى التحليل
القتتدرة، ودور  قتتدرات الديناميتتة، هتتي درجتتة ديناميتتةقضتتايا حاستتمة لمفهتتوم ال هنتتاك ثتتالثو 

ثتة منتاهج القتدرات الديناميتة، وهنتاك ثالاإلجراءات االستباقية للمديرين، وتتأثير البيئتة علتى تشتكيل 
لتحديد هذه القضايا وعرض القدرات الدينامية التي تم تستليط الضتوء عليهتا فتي األدبيتات الخاصتة 

  :(Krzakiewicz & Cyfert, 2014, 10)بالموضوع، وهذه المناهج هي 
ومفهوم  مقدمات المنطقية للنظرية النشوئيةهذا المنهج وباالستناد إلى ال ضمن :المنهج األول .1

القتتدرة  ستتيكي، فتتمن متتن المفتتترض أن ديناميتتةووفتتق أستت  االقتصتتاد الجزئتتي الكال اإلستتراتيجية
لها تأثير محدود على نجات المنظمة وأن دور المديرين في هذه العملية يكتون محتدودًا، ووفقتًا 

فتتي ستتياق تطورهتتا تصتتنع المنظمتتات أعتتراف  لتتم بيئتتة الستتكان والنظريتتة النشتتوئيةالفتراضتتات ع
ن مجموعة من ا ت ك و  للجمتود التنظيمتي  ة التي ال تشكل فقط السبب الترئي لسلوكيات الروتينيو 

ولكن أيضًا تنظيم مربك لعملية صيا ة نماذج سلوك جديدة، فضاًل عن ذلك يتم إعاقة عملية 
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لتتةتجديتتد القتتدرات عبتتر المستتار التتتاريخي لتطتتور المنظمتتة، والموجتت شتتكالن ي  اللتتذان  ودات الم ك م 
 ات الدينامية.عناصر مهمة لمفهوم القدر 

في إطتار هتذا المتنهج ي عت ق تد أن المتدراء يتؤدون دورًا رئيستًا فتي تكتوين القتدرات  المنهج الثاني: .2
الدينامية، ومن المفترض أن هناك صلة بين سرعة وطبيعة التغيرات وبين اضطراب ودينامية 

بيًا، ويمكتتن البيئتتة، ففتتي البيئتتة المضتتطربة باعتتتدال تحتتدث التغيتترات فتتي كثيتتر متتن األحيتتان نستت
التنبتتتؤ بهتتتا وتكتتتون خطيتتتة، ونتيجتتتًة لتتتذلك يمكتتتن عتتتد  القتتتدرات الديناميتتتة متتتن حيتتتث الستتتلوكيات 
روتينيتتة، أمتتا فتتي البيئتتة المضتتطربة فتأختتذ القتتدرات شتتكل بستتيط، عمليتتات ديناميتتة وتجريبيتتة، 

طتور فتي صتميم ت وقابليتة تغيتر البيئتة م التي تتأثر بديناميتةضمن هذا المفهوم تكمن فلية التعل  
القتدرات الديناميتتة، لتذا تؤكتتد األدبيتتات الخاصتة بالموضتتوع أن مفهتتوم القتدرات الديناميتتة يستتاعد 

  السريع. يعلى تفسير الظواهر التي تحدث في القطاعات التي تتميز بالتغير التكنولوج
إلتى المقتدمات المنطقيتة األصتلية لمفهتوم القتدرات الديناميتة، إذ يفتترض  يشتير المنهج الثالث: .3

فعاليتتتة استتتتخدام القتتتدرات الديناميتتتة يعتمتتتد علتتتى مستتتتوى تطتتتور القتتتدرات الفوقيتتتة للمنظمتتتة،  أن
كونها تكتل من اثنين متن العوامتل المترابطتة: أي المقتدرة علتى تحديتد فتر  األعمتال الجديتدة 

ي المدراء وسلوكهم الريادي يتؤدي دورًا حاستمًا فتف درة على استخدامها على نحٍو فعال،مع المق
فليتتتتة لبنتتتتاء  (Teece) الباحتتتتثشتتتتكيل القتتتتدرات الديناميتتتتة، وضتتتتمن هتتتتذا المفهتتتتوم قتتتتدم عمليتتتتة ت

واالستتتفادة متتن القتتدرات الديناميتتة عبتتر قيتتام المنظمتتة باستتتخدام المتتوارد المتاحتتة عبتتر عمليتتات 
ولضتتمان  نفستته التكامتتل بتحويلهتتا إلتتى مجموعتتات تشتتكل مصتتدرًا للكفتتاءات الفريتتدة وفتتي الوقتتت

، بيئتة أعمتال تتصتف بتالتغير المستتمر فتيالمنظمتة متن منتجتات  هتطرحتوجود طلب على ما 
فر لدى المنظمة قدرات عديدة تحت تصرفها بما يسمح لهتا بتحديتد الفتر ، ايجب أن تتو  فمنه

ومختتاطر األعمتتال الجديتتدة، والفوائتتد المرتبطتتة بهتتا، لتتذلك فتتمن ضتتمان ميتتزة تنافستتية مستتتدامة 
متتن القتتدرة علتتى استتتخدام هتتذه القتتدرات علتتى نحتتٍو  تعتمتتد علتتى القتتدرات الديناميتتة، وهتتي تتتأتي

  .أسرع وأكثر فاعلية من منافسيها
تحتتتدد وعلتتتى نحتتتٍو رئتتتي  متتتا هتتتو التتتدور التتتذي  المتتتذكورة فنفتتتاً المنتتتاهج ويتتترى الباحتتتث بتتتأن 

ي مارسه الم دراء ضمن ك ل منهج من تلك المناهج، وما هو التأثير المحتمل للقدرات الدينامية علتى 
  وما هي الجوانب التي من شأنها أن تعيق أو تعزز من فاعلية القدرات الدينامية. ،نجات المنظمة

 

 مناهج القدرات الديناميةًا. نيثا
 يتتتم اكتشتتافقتترب أنظتترة بمنتتاهج القتتدرات الديناميتتة متجانستتة نوعتتًا متتا، ولكتتن و قتتد تكتتون 

منتتاهج القتتدرات  اأطلتتق عليهتتة نظريتتات مختلفتتة للقتتدرات الديناميتت هنتتاك ثتتالثو اختالفتتات ملحوظتتة، 
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 & Tondolo) (Schreyögg & Kliesch, 2007, 919-922) الدينامية، وهذه المناهج هي

Bitencourt, 2014, 130): 
 :تحويتل مفهتوم  يالمتنهج هتاألساسية التي يستند إليها هتذا فكرة الإن  منهج الدينامية الجذرية

تحتتدد إمكانيتتة تبنتتي ألستتواق ل رعةفالديناميتتة العاليتتة الستتالقتتدرات إلتتى مفهتتوم التكيتتف الكامتتل، 
 .(Eisenhardt & Martin, 2000, 1110)ديناميتة ال للقتدراتالمتوقفي )الظرفتي،  المتنهج
صتتناعة القتترار فتتي دراستتته عتتن  (Bourgeois & Eisenhardt, 1988, 110) وأشتتار

يجتتتب  بأنتتته اإلستتتتراتيجي فتتتي البيئتتتات عاليتتتة الستتترعة لعتتتدد متتتن شتتتركات الحاستتتوب الصتتتغيرة،
بتتتتين األستتتتواق متوستتتتطة الديناميتتتتة واألستتتتواق عاليتتتتة الديناميتتتتة، فاألستتتتواق المتوستتتتطة  الفصتتتتل

الدينامية تتطلب قدرات دينامية تقترب من المفهوم الكالسيكي للقتدرات، أي المفتاهيم المدفوعتة 
أمتا التحتدي الكبيتر فهتو فتي البيئتات  مشتكالت وبعتض التغييترات التدريجيتة،لألنماط في حل ال

 قوانينهتا. أم فتيواًء فتي ظتروف الستوق في كونها تتغيتر بسترعة وبتال انقطتاع ستعالية السرعة 
القتتتدرة علتتتى الستتتيطرة علتتتى هتتتذا التقلتتتب بمتتتا يتطلتتتب صتتتنع  هتتتي وهنتتتا تعتتتد  القتتتدرات الديناميتتتة
 ،(Eisenhardt & Martin, 2000, 1113)على نحتٍو مستتمر  تركيبات جديدة من الموارد

اميتتة هتتي بنتتاء أنتتواع مختلفتتة متتن القتتدرات منهتتا تجريبيتتة، القتتدرات الدينفتتمن  وفتتق هتتذا المنطلتتق
ومنهتتتا ارتجاليتتتة، ومنهتتتا عمليتتتات إعتتتادة تشتتتكيل وتكامتتتل واستتتتحواذ علتتتى المتتتوارد، وهتتتي تعتتتد  

 نفسته عمليات عاليتة الهشاشتة فهتي تستتخدم معلومتات الوقتت الحقيقتي، وتستكشتف فتي الوقتت
بسترعة، ومحكومتة ببضتع قتوانين بستيطة البدائل المختلفة، وتعتمد على صنع المعرفة الجديدة 

وقوتهتتتا ليستتتت نابعتتتة عتتتن  نتائجهتتتا،ال يمكتتتن التنبتتتؤ بفمنتتته لتتتذا  ،ال تختتتتزن فتتتي ذاكتتترة المنظمتتتة
 زاياأس  بناء الم ت عد  و  اج المستمر لتركيبات وحلول جديدة،بل من القدرة على اإلنت ،التصميم

الستتتيطرة علتتتى البيئتتتة  يتتتر و  جتتتداً التنافستتتية وفتتتق هتتتذا المتتتنهج هتتتي القتتتدرة علتتتى التغيتتتر الستتتريع 
ن جميتتتع متتة إذ إهتتذا المفهتتوم للقتتدرات الديناميتتتة متتع مفهتتوم المنظمتتة المتعل  يتفتتق  و المتوقعتتة،

م أي أنهتتا  يتتر مقيتتدة بالتجربتتة الستتابقة أو أي قتتوانين، فالمنظمتتة النشتتاطات تتتتم بأستتلوب التتتعل  
 وقعاتهتتتا وهتتتي  يتتتر جامتتتدة زمنيتتتاً متتتة مستتتتعدة دائمتتتًا لمراجعتتتة متتتداركها المعرفيتتتة وتغيتتتر تالمتعل  

(Schreyögg & Kliesch, 2007, 919).  

 متتن أبتترز منتتاهج نظريتتة القتتدرات الديناميتتة هتتو المتتنهج التكتتاملي وهتتو متتن : المددنهج التكدداملي
فوفتق  ،(Teece et al., 1997)المحتاوالت المختلفتة لتحقيتق المرونتة الداخليتة التذي اعتمتده 

المنظمتتتة فية تتحقتتتق عبتتتر االستتتتجابة واإلبتتتداع المتتترن للمنتتتتج ن الميتتتزة التنافستتتهتتتذا المتتتنهج فتتتم
عتتادة  ،والتكامتتل ،ففليتتات للتكي تت القتتدرات تعتتد  و ، ةتمتلتتك مرونتتة فتتي قتتدراتها الديناميتتالناجحتتة  وا 

أمتتا الديناميتتة  ،تشتتكيل عناقيتتد متكاملتتة متتن المتتوارد والقتتدرات لتطتتابق متطلبتتات البيئتتة المتغيتترة
 (Teece & Pisano, 1994, 541) وأشتتارالمقتتدرات. لقتتدرة علتتى تجديتتد هتتذه ل فتشتتير
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(Teece et al., 1997, 518) التي يجتب أن  ألعمال المنظمةأن هناك العديد من األبعاد ب
 ضتتمن ثتتالث ، إذ تتتم تصتتنيف هتتذه األبعتتادوالكفتتاءات المميتتزةعنتتد محاولتتة فهتتم القتتدرات  تفهتتم

 فئات هي العمليات والمواقع والمسارات. 

 ات التنظيمية تمثل مفهوم سابق كانت النظرية السلوكية قد الروتين :اإلبداعية منهج الروتينات
ابتكرتته فتي مصتطلح إجتراءات التشتغيل القياستية لوصتف ستمات للمنظمتة )المبتادة التوجيهيتة 

ط وتوحد الطريقتة فتي انجتاز مهتام محتددة ستيتم تنفيتذها، س  ب  "األدلة"، والقواعد، التي يمكن أن ت  
بوصتفه قيمتة أوستع ات هذا المفهوم عبتر مفهتوم الروتينتلمنظمات لر التطوري وقد تابع المنظو 

تتتراكم المعرفتتة، واعتماديتتة ات أن تتتوفر االستتتقرار للمنظمتتات عبتتر مفتتاهيم لروتينتتل ي مكتتنلكيتتف 
ات بوصتتفها أنمتتاط متكتتررة متتن االستتتجابة، تنطتتوي علتتى أنشتتطة قتتد عرفتتت الروتينتتو  المستتار،

، تشتتارك بهتتا عبتتر االنتتدماج الهيكلتتي واالستتتخدام المتكتتررتصتتبح معتتززة لتعتمتتد علتتى بعضتتها 
عتتد ب   يضتتيفمتتنهج القتتدرات الديناميتتة و  .(Karali, 2018, 20) العديتتد متتن الجهتتات الفاعلتتة

التذي يستمح للمنظمتة بالتغلتب علتى مصتيدة الجمتود  بمدختال التروتين اإلبتداعي ،دينامي مفقود
نوع متن الحداثتة متع التركيتز علتى القتدرات، هو صنع أي  هنا التنظيمية، واإلبداعفي القدرات 

بمتتتا يعنتتتي صتتتنع أنمتتتاط حديثتتتة فتتتي حتتتل المشتتتكالت، وتتميتتتز الروتينتتتات اإلبداعيتتتة بوصتتتفها 
وبأن القدرات الدينامية يتم تعلمها وتصبح نمط مستقر  ،التغيير نحوإجراءات تنظيمية موجهة 

روتيناتهتتتا التشتتتغيلية ستتتعيًا  عبرهتتتا متتتن النشتتتاطات الجماعيتتتة، ت كونهتتتا المنظمتتتة نظاميتتتًا وتعتتتدل
تح المنظمتة ببنتاء أو ل تحسين الفاعلية، ففي حالة البيئات المتقلبة )وفقتط فتي هتذه الحالتة، ت نص 

قبول تطور في روتينات بحثها ذات المرتبة العالية لتولد تعديالت نظامية لروتيناتها التشغيلية 
التحستتتين  المعتتروفالنظتتام اليابتتاني  )ذات المرتبتتة الواطئتتة، وهتتذه الروتينتتات اإلبداعيتتة تشتتابه

 أستتلوب نظتتامي متوقتتعبؤدي إلتتى تعتتديالت وحتتتى تغييتترات جذريتتة يتتن أيتوقتتع  التتذيالمستتتمر 
(Schreyögg & Kliesch, 2007, 922). 

منهجتين للقتدرات الديناميتة،  إلى (Alsos et al., 2007, 5-6) أشار ،ق نفسهالسيا وفي
 هما:
 :تتكتون متن ثتالث مراحتل، هتي: مرحلتة  عمليتة تطوريتة فيه ديناميةت عد القدرات ال المنهج األول

التي تبحث فيها المنظمة عن أفكار جديتدة وكيفيتة إدارة وحتل المشتكالت  االختالفأو البحث 
التقيتتتيم وضتتتمن هتتتذه المرحلتتتة يتتتتم تقيتتتيم إمكانتتتات أو أو التحتتتديات الجديتتتدة، ومرحلتتتة االختيتتتار 

مكانية تطوير إجتراءات جديتدة، األفكار الجديدة فيما يتعلق بزيادة ا لكفاءة اإلجراءات الحالية وا 
خضتتتاعها للتحليتتتل والنقتتتال وفقتتتًا للقتتتيم إوتتتتتم عمليتتتة التقيتتتيم علتتتى أستتتا  الخبتتترة الستتتابقة متتتع 

، والمخاطر، ومرحلة التنفيذ وهنا يتتم وضتع األفكتار موضتع التنفيتذ فتي منصتة أعمتال تنافستية
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 ,Tondolo & Bitencourt) أشتارالتنظيمتي. و وتنتهي العملية بشتكل متن أشتكال التروتين 

 بأن هذا المنهج يقابل منهج الروتينات اإلبداعية. (130 ,2014

 عاد بأنهاالدينامية  القدرات يصف الثاني: المنهج تشكيل،  ةعملية تنظيمية واسعة تقوم ببناء، وا 
طتتالق المتتوارد الداخليتتتة والخارجيتتة استتتجابًة ل عتتادة تنظتتيم، وا  ر البيئتتي، إذ يتتتتم لتغيتتوتكامتتل، وا 

عمليتتتات تنظيميتتتة وقياديتتتة رئيستتتة فتتتي القتتتدرات الديناميتتتة، هتتتي: تنستتتيق وتكامتتتل  تمييتتتز ثتتتالث
)روتينتتتتتتات اتختتتتتتاذ القتتتتتترارات اإلستتتتتتتراتيجية وروتينتتتتتتات تطتتتتتتوير  األنشتتتتتتطة الداخليتتتتتتة والخارجيتتتتتتة

 التتذي ويعتترف بأنتته التكتترار والتجريتتب ،م بوصتتفه عمتتل اجتمتتاعي وجمتتاعيالتتتعل  و ، المنتجتتات،
)عمليتة صتنعت تكييتف المتوارد ونستخها، وروتينتات  يح تنفيذ المهتام علتى نحتٍو أفضتل وأسترعيت

عتتتتادة ف متتتتع الستتتتوق،التعتتتتاون اإلداري، وروتينتتتتات تخصتتتتي  المتتتتوارد اإلستتتتتراتيجية للتكي تتتت ، وا 
عتتادة هيكليتتة المتتوارد علتتى أستتا  مراقبتتة الستتوق والبيئتتة والتقانتتة )روتينتتات التحتتالف  تشتتكيل وا 

 وتينات تكوين المعرفة الداخلية، وروتينات إطالق وت أو إزالة الموارد،. واالستحواذ، ور 

ويرى الباحث أن جوهر هذه المناهج التي تعك  نظريات للقدرات الدينامية هو في تحديد 
قتدرات ديناميتة ستواء كانتت  للمنظمتة وفقتًا لمتطلبتات عملهتا ما هو نوع القتدرات الديناميتة المطلوبتة

جديدة ك ليًا، أو قدرات تكاملية  ألنواع مختلفة من القدرات، أم قدرات إبداعية  تكوين قدراتلجذرية 
 .في إنجاز األنشطةاإلبداع تعتمد على 

أن القتتتتدرات الديناميتتتتة أصتتتتبحت أحتتتتد المفتتتتاهيم والعنتتتتاوين الرئيستتتتة يشتتتتير الباحتتتتث بتتتتكمتتتتا 
تالف أنواعهتا للدراسات والبحتوث، األمتر التذي يعكت  أهميتة وضترورة امتتالك المنظمتات علتى اخت

ونشتتتاطها لهتتتذه القتتتدرات، التتتتي ت مكنهتتتا متتتن م ستتتايرة بيئتهتتتا والتغلتتتب علتتتى معوقاتهتتتا، هتتتذه األهميتتتة 
للقتتتدرات للقتتتدرات الديناميتتتة تجستتتدت عبتتتر المفتتتاهيم، والتعريفتتتات، والمنتتتاهج التتتتي قتتتدمها البتتتاحثين 

المنظمتتتات العامتتتة أنتتتواع القتتتدرات التتتتي يجتتتب أن تمتلكهتتتا  أحتتتد القتتتدرات هتتتي هتتتذه بتتتأنالديناميتتتة، و 
 المنظمتتة تمتلكهتتا التتتي تستتتند فتتي تكوينهتتا إلتتى مجموعتتة المتتوارد التتتيو والخاصتتة علتتى حتتٍد ستتواء، 

فتي مواجهتة التغيترات والتحتديات  عتن طريقهتا، وتتتمكن المنظمتات (VRIN)تتصف بخصائ  و 
       التي تفرضها عليها بيئتها.

 

 ثالثًا. اليوامل المكونة للقدرات الدينامية
الرائدة التي تهدف إلى تحديد  األطر الرؤية للقدرة الدينامية للمنظمة واحدة من تأصبح

تعد  القدرات و. (Wilden et al., 2016, 997) البعيد مدمسببات البقاء والنمو على األ
عادة تشكيل وتجديد وصنع مواردها وقدراتها  الدينامية توجه سلوكي للمنظمة تقوم عبره بتكامل، وا 

عادة إنشاء قدراتها الجوهرية استجابًة إلى البيئة المتغيرة فمذلك واألهم من  نها تقوم بتحديث، وا 
بل تمثل قدرة  فقط، لتحقيق واستدامة الميزة التنافسية. فالقدرات الدينامية ليست مجرد عمليات
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المنظمة على توظيف مواردها وتركيبها مع بعضها البعض ضمن عمليات صريحة، وعناصر 
. المنظمية سبيل المثال سر المعرفة والقيادة،، التي هي جزء ال يتجزأ من العمليات ضمنية ) على

تفاعالت  ًة عنلذا تعد  هذه القدرات ذات طبيعة خاصة لكل منظمة وتتطور عبر الزمن معبر 
 الدراساتباالعتماد على و .(Wang & Ahmed, 2007, 10) معقدة بين موارد هذه المنظمة

والقدرات  ،ة هي قدرات التكيفمكونة للقدرات الدينامي ثالثة عوامل رئيسة تشخي  تمالتجريبية 
تفسر سوية اآللية التي تربط ما بين ميزة الموارد  هذه العواملوالقدرات اإلبداعية و  ،االمتصاصية

 ,Wang & Ahmed, 2007) الداخلية مع الميزة التنافسية الخارجية المستندة على السوق

القدرات اإلبداعية من أهم عوامل القدرات االمتصاصية، و القدرات فية، و والقدرات التكي. (13
 & Wang) ةالخارجي اتر يمع التغ لتحقيق التوافقة ألنها أسا  لقدرة المنظمة الدينامي

Ahmed, 2007, 10). وفيما يأتي توضيح لهذه العوامل(Wang & Ahmed, 2007, 14-

17) (Biedenbach & Müller, 2012, 624-625). 
المنظمتة فتتي تشتخي  واستتغالل فتتر  الستوق الظتاهرة، وتختلتتف  إمكانيتةهتتي  :فقددرة التكي د .1

بينمتا  ،ف هتي حالتة مثاليتة متن البقتاء للمنظمتةفعملية التكي   ،فف عن عملية التكي  قدرات التكي  
 ستتتتتراتيجياتنتتتتة الفاعلتتتتة واستكشتتتتاف واستتتتتغالل اإلف علتتتتى البحتتتتث والمواز قتتتتدرات التكي تتتتتركتتتتز 

(Wang & Ahmed, 2007, 13).  وهنتاك ثالثتة جوانتب مترابطتة تتم تمييزهتا فتي القتدرات
ن العناصتر أالتكيفية، هي: جوانب التقانة، والسوق الخارجيتة، والجوانتب التنظيميتة الداخليتة، و 

تستتتويق ل الخارجيتتتة لفتتتر لاالستتتتجابة بالقتتتدرة علتتتى الرئيستتتة فتتتي القتتتدرة علتتتى التكيتتتف تتمثتتتل 
 ة للمنظمتاتالتكيفي ت ر القتدراتظه تت  و  .(Biedenbach & Müller, 2012, 625)المنتجات 

والمرونتة فتي  ،للمنظمتة المتاحتةوهي المرونة الموروثة في المتوارد  ،المرونة اإلستراتيجيةعبر 
وتشتير المرونتة اإلستتراتيجية إلتى  .(Wang & Ahmed, 2007, 13) تطبيتق هتذه المتوارد

ة والتكيتف معهتا، وتتوفر هتذه المرونتة العديتد متن قدرة المنظمة علتى االستتجابة للتغيترات البيئي ت
تت لهتتا امتتتالكالمزايتتا للمنظمتتات، إذ تتتتيح  ول متتن إستتتراتيجية إلتتى أختترى، كمتتا القتتدرة علتتى التح 

ت مكتتن المنظمتتات متتن الحصتتول علتتى مزايتتا تنافستتية مستتتدامة عتتن طريتتق جعتتل األعمتتال أكثتتر 
داء اإلبداعي ن من األإيجابي وتحس   على أداء األعمال على نحوٍ  تأثيرها، فضاًل عن استباقيةً 

يرافقهتا  وتطبيتق قتدرات التكيتف عتادةً  .(Cingöz & Akdogan, 2013, 583) للمنظمتات
ف المنظمات وتناف  عبر التحول الشتكلي المستتمر التذي تطور في الشكل التنظيمي، إذ تتكي  

ة شتتتتاملة فتتتتي يتخلتتتتل الكثيتتتتر متتتتن جوانتتتتب الحيتتتتاة التنظيميتتتتة فتمتتتتر المنظمتتتتات بتغيتتتترات مستتتتتمر 
 عبروهذا ي ظه ر بأن القدرات الدينامية تنعك   ،المنتجات، والموارد، والقدرات، وأنماط التنظيم

 منظمتةوالتراصف بين موارد ال ،للموارد اإلستراتيجيةوفق المرونة  منظمةلدى اف لقدرات التكي  
 ,Wang & Ahmed, 2007) اإلستتراتيجيةول المستتمر للحاجتات والتح   ،وشكلها التنظيمي
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 فتتي البيئتتات التنافستتية فوي عتتد تحديتتد اتجتتاه الستتوق عامتتل رئتتي  فتتي القتتدرة علتتى التكي تت. (13
(Biedenbach & Müller, 2012, 625) متلتك مستتويات عاليتة متن التتي ت المنظمتات. و

على تعتديل  منظمةمتعددة األبعاد تشمل قدرة ال، مقاييسها ةظهر قدرات ديناميف ت  قدرات التكي  
والقتتدرة علتتى رصتتد الستتوق ومراقبتتتة  ،الستتوق استتتجابة إلتتى الفتتر  الخارجيتتة –منتتتج نطتتاق ال

ظروف  في تغيراللى وتخصي  الموارد في نشاطات التسويق واالستجابة إ ،الزبون والمناف 
قتدرة النظتام اإلداري علتى تشتجيع األفتراد  عبترف تقتا  قتدرة التكي تالسوق بأستلوب ستريع، كمتا 

 ،والستتتتمات للمنظمتتتتة بتتتتالتغير الستتتتريع فتتتتي الستتتتوق ،ممارستتتتات القديمتتتتةعلتتتتى تغييتتتتر التقاليتتتتد وال
  .(Wang & Ahmed, 2007, 13) أولويات األعمال في تحولللوالتطور بسرعة استجابة 

ن المنظمتتات التتتي لهتتا قتتدرة امتصاصتتية عاليتتة تظهتتر قتتدرة أقتتوى علتتى إ: القدددرة االمتصاصددية .2
ال يتجتتزأ  اً بجعلهتتا جتتزء وتحويلهتتا إلتتى معرفتتة م متتن الشتتركاء وتكامتتل المعلومتتات الخارجيتتةالتتتعل  

لقتد وجتد و  القدرة االمتصاصية مهمة للنجات أمام التغيتر التكنولتوجي الختارجي.ف ،من المنظمة
علتى الحصتتول علتى معرفتتة جديتدة خارجيتتة واستتيعابها متتع معرفتهتا الداخليتتة  منظمتتةن قتدرة الأ

 ة فتتي صتتناعاتالقتتدرات الديناميتت اءبنتت امتتل المهمتتة فتتيوصتتنع معرفتتة جديتتدة متتن العو  ،الحاليتتة
 أكثتتتر ةت قتتتدرات ديناميتتتكلمتتتا أظهتتترت المنظمتتتة قتتتدرة امتصاصتتتية أعلتتتى كلمتتتا أظهتتتر ف، عديتتتدة

(Wang & Ahmed, 2007, 13).  أشتارو (Czakon)   بتأن القتدرة االمتصاصتية تعكت
 إمكانيتتة المنظمتتة باتجتتاه تمييتتز، واكتستتاب، واستتتيعاب، واستتتغالل المعرفتتة التتتي يتتتم الحصتتول

م الداخليتتة الخاصتتة بالمنظمتتة عليهتتا متتن المصتتادر الخارجيتتة، وهتتي م كملتتة لقتتدرة عمليتتة التتتعل  
(Lenart, 2104, 86) . والتعريفات الخاصة بالقدرات االمتصاصية تأخذ في االعتبار معنى
م التنظيمتي، والتفتاعالت والتغيترات فتي البيئتة، وهتذه القتدرات فضتاًل عتن المعرفة ونقلها، والتتعل  

فهتتي تتتوفر لمتتدراء المنظمتتات خيتتارًا حاستتمًا معينتتًا لتكتتوين  ،تقدمتته متتن متتدخالت المعلومتتاتمتتا 
، والمنظمتات التتي تمتلتك هتذه القتدرات ستتمتلك القتدرة علتى تحقيتق أهتداف معينتة نتائج محددة

  .(Lenart, 2104, 87) التي تميزها في المنافسةو  ،بفضل المهارات والموارد التي تم جمعها

لباحتتتث بتتتأن قتتتدرة المنظمتتتة علتتتى امتصتتتا  المعرفتتتة الخارجيتتتة ستتتوف تتتترتبط وهنتتتا يتتترى ا
بفاعليتتتتتة اتصتتتتتاالتها اإلستتتتتتراتيجية التتتتتتي تمارستتتتتها، ومتتتتتدى قتتتتتدرتها فتتتتتي تفعيتتتتتل أنمتتتتتاط اتصتتتتتاالتها 
اإلستراتيجية، فضاًل عن قدرتها في تحقيق التكامل المعرفي عبر انجاز الترابط بين ما تمتلكه من 

عليه متن معرفتة خارجيتة علتى النحتو التذي يتنعك  فتي تعزيتز قتدراتها معرفة داخلية وما ستحصل 
  الدينامية.  

أو الحالية وابتكار منتجتات  على تطوير المنتجات إلى قدرة المنظمةتشير : القدرات اإلبداعية .3
تراصتتف توجههتتا اإلبتتداعي االستتتراتيجي متتع الستتلوك والعمليتتات اإلبداعيتتة  عبتترأستتواق جديتتدة 

وتطتتوير  ،منهتتا تطتتوير المنتجتتات الجديتتدة عديتتدة درات اإلبداعيتتة أبعتتادتضتتم القتتذلتتك حستتب بو 
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 ،واكتشتتتاف مصتتتادر جديتتتدة للعتتترض ،وتشتتتخي  أستتتواق جديتتتدة ،ق جديتتتدة فتتتي اإلنتتتتاجائتتتطر 
القتدرات اإلبداعيتة ت عد  و  .(Wang & Ahmed, 2007, 13) جديدة وتطوير أشكال منظمية

، وخصتائ  أنشتطة التترويج الداخليتة، وقتدرات بداعيتةبناء ثقافة تنظيميتة إ عاماًل مهمًا ي سهل
مة الكتساب ميزة الفهم واالستجابة المناسبة للبيئة الخارجية، فالقدرة اإلبداعية ذات أهمية حاس

هتتي متتن الموجتتودات الخاصتتة بالمنظمتتة، وأن العديتتد متتن البتتاحثين يعتتد ون و  تنافستتية ديناميتتة،
دًة متا وعتا. (Akman & Yilmaz, 2008, 79)إلبداعيتة بوصتفها مفتتات للمنافستة القتدرة ا

اإلبتداع التتدريجي  :األوليتم التمييز بين نوعين من القدرات اإلبداعية بحسب درجتة اإلبتداع، 
التتتي تعمتتل علتتى تحستتين وتطتتوير المنتجتتات الحاليتتة، وهتتذا  توهتتي القتتدرة علتتى توليتتد اإلبتتداعا

اإلبتتداع  :والثددانيالمنظمتتة،  النتتوع متتن القتتدرات اإلبداعيتتة يتطلتتب تعزيتتز المعرفتتة الستتائدة فتتي
تمثتتل بالقتتدرة علتتى توليتتد إبتتداعات تتتؤدي إلتتى تحتتوالت كبيتترة فتتي المنتجتتات الحاليتتة، يالجتتذري و 

 ,Biedenbach & Müller)وهذه القتدرات تتطلتب تحتواًل فتي المعرفتة الستائدة فتي المنظمتة 

المعرفتة الداخليتة القدرة اإلبداعية هي قدرة دينامية تنطتوي علتى التفاعتل بتين و  .(624 ,2012
تتترتبط بالمعرفتتة المنظميتتة والكفتتاءات األختترى الالزمتتة و  للمنظمتتة ومتطلبتتات الستتوق الخارجيتتة،

لتحسين المنتجات والعمليتات الحاليتة وتطتوير المنتجتات الجديتدة، فالمستتوى العتالي متن القتدرة 
طتوير أفكتار اإلبداعية يشتير إلتى االستتجابة لظتروف الستوق المتغيترة، وأن المنظمتة تستتطيع ت

تعتمتتتد علتتتى نحتتتٍو كبيتتتر علتتتى و  منتجتتتات، وعمليتتتات، أو أنظمتتتة جديتتتدة،جديتتتدة وتحويلهتتتا إلتتتى 
مستوى وأنواع الموارد والكفتاءات األخترى للمنظمتة، فضتاًل عتن متدى نجتات إدارة المنظمتة فتي 

دارتهتا هتذه المتوارد مفاعلة ة القتدرة اإلبداعيتة متن القتدرة علتى توليتد المعرفتة بصتيغتتتألف  ، ووا 
،، وتطبيق المعرفة ذات الصلة بتحقيق القيمة السوقية والنجات مثالً  ملكية فكرية )براءة اختراع

 . (Wang & Ahmed, 2007, 13) في تنفيذ األفكار داخل المنظمة

المنظمتة وقيادتهتا علتى ممارستة اتصتاالت ستتراتيجية متع  قدرةتبرز  هنايرى الباحث أنه و 
حديتتد متتا هتتو مطلتتوب منهتتا وفقتتًا للتصتتورات المختلفتتة لجمهتتور األطتتراف المختلفتتة للوصتتول إلتتى ت

بين تلك التصورات ضتمن إطتار معرفتي متكامتل يحقتق استتجابة إبداعيتة تضتمن المنظمة، والربط 
         تحقيق أهداف المنظمة واألطراف المرتبطة بها )زبائن، سوق، مجتمع،. 
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 المبحث الثاني
 القدرات الدينامية بناء

احتتتث أن بنتتتاء القتتتتدرات الديناميتتتة فتتتي المنظمتتتات يستتتتتدعي منهتتتا امتتتتالك وتتتتتوافر يتتترى الب
 مجموعة من األبعاد، وهذه األبعاد تمثل لبنات بناء تلك القدرات في أي منظمة. 

 علتتتى االستشتتتعار ، تشتتتتمل علتتتى القتتتدرةاداألبعتتتومتتتترابط  القتتتدرات الديناميتتتة متغيتتتر متعتتتددف
قتدرة المة، و ءستجابة إلى ذلك، وتطبيق اإلجراءات المالتشخي  الحاجة إلى التغيير وصيا ة االب
 ,MacInerney, 2011)إعتادة التشتكيل  قتدرةو  ،كيفية االستجابة إلى الفتر  والتهديتداتلم تعل  ال

القتتتدرات الديناميتتتة مجموعتتتة متتتن األبعتتتاد التتتتي تتمثتتتل بالقتتتدرة علتتتى االستشتتتعار، إذ تتضتتتمن  .(13
 .(Gathungu & Mwangi, 2012, 90)لتنستيق أو التكامتل م، والقدرة على اوالقدرة على التعل  

أن القتتدرات الديناميتتة تتشتتكل عبتتر خمستتة  (Cyfert & Krzakiewicz, 2016, 281) ورأى
 عد من أبعاد القدرات الدينامية، وهذه المراحل هي:كل مرحلة من تلك المراحل ب  تعك  مراحل، 

 لتوجهتات والظتواهر المختلفتة فتي البيئتة : وتتضمن تحليل ا)استشيار الفرص( المرحلة األولى
 وصنع أفكار جديدة وتشخي  الحاجة إلى التغيير. 

   وتشمل تراكم المعرفتة ونقلهتا داختل المنظمتة، وتخصتي  واالحتفتاظ  م(:المرحلة الثانية )التيل
دارة الملكية الفكرية، وتشجيع الموظفين على التجربة.   وا 

 :) ع رؤيتتتة لتكامتتتل أصتتتحاب المصتتتالح وبنتتتاء والء صتتتنوتتضتتتمن  المرحلدددة الثالثدددة )التنسدددي
دارة التحالفتتتات اإلستتتتراتيجية، وبنتتتاء  أصتتتحاب المصتتتالح وتكامتتتل نشتتتاطات سلستتتلة التجهيتتتز، وا 

 . وتنسيقها التزام الموظفين، وتكوين قواعد صنع القرار المتماسك، ومكاملة عمليات األعمال
  عادة يتشكال)المرحلة الرابية  ،ضتمان وتكامتل المتوارد والمهتاراتتشمل صنع و  :(ليتشكالل وا 

 الجديدة.  التقانةوتوظيف  ،والمكررة السطحيةوالتخل  من الموارد والمهارات  ،وصنع اإلبداع
 دارة الحتتتدود  ،األعمتتتال تحويتتتل نمتتتاذج تتضتتتمنو  :(ف التن يمددديالتكي ددد) المرحلدددة السامسدددة وا 

ف أفضتتتل يتتتوتكي ،نظيمتتتيتالتحستتتين الو  ة،ديناميتتت إستتتتراتيجيةوضتتتمان عمليتتتة إدارة  التنظيميتتتة،
دارة الهوية  ،وضمان هيكل تنظيمي مرن ،وتطبيقها الممارسات اإلدارية  . المنظميةوا 

 كما أن القدرات الدينامية هي نتيجة عمليات تستخدمها المنظمة تسمح بتطتوير المنتجتات
طتتتتالق وتصتتتتميم المنتجتتتتات ومراقبتتتتة أحتتتتدث إل وتتضتتتتمن صتتتتنع نمتتتتاذج أوليتتتتة ،الجديتتتتدة والتقانتتتتات

ة هتذه القتدرات الديناميتتمثتل  ومنظمتة، الحالية حستب حاجتة ال التقاناتوتعديل  ،التقانيةوجهات الت
 واألسواق الجديدة وتطتوير حلتول لهتذه األستواق التقانيةفر  البطبيعتها نشاطات تشمل استشعار 
(Alves et al., 2017, 241). وأشتار (Adriana et al., 2017, 467)  ن أن البتاحثيإلتى

لمنظمة في األسواق، وأن التنافسي لنجات المن أس   اً مهم اً أساس عد  ت  أن القدرات الدينامية يرون ب
تتضتمن قتدرات االستشتتعار فتي مراقبتة الفتر  وتشخيصتتها،  ،هتذه القتدرات تتكتون متن أبعتتاد فرعيتة
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(Seize)وقتتدرات االنتهتتاز
، هتتاتقيتتيم القتتدرات الحاليتتة والجديتتدة واالستتتثمارات المحتملتتة فيب وتتمثتتل 3

، فضتاًل وتتغيتر األستواق منظمتةتوستيع وتعتديل المتوارد عنتدما تنمتو العبتر ل يقدرات إعادة التشتكو 
 وتكامل الخصائ  والموجودات الجديدة. اإلستراتيجيةاالستجابة بالتعلم  عن قدرات

 ,Teece)لتتتت  ن إطتار القتدرات الديناميتةأ  (Amiripour et al., 2017, 38)أشتاركمتا 

 :وجتتتود ثالثتتتة مكونتتتات، هتتتيلهتتتو دالتتتة  ، التتتذيلهتتتذه القتتتدراتالتطبيتتتق الفاعتتتل  لتتتىإيستتتتند  (2007
استشتتتتعار الفتتتتر  الجديتتتتدة  وهتتتتي تتضتتتتاعف عبتتتتر انتهتتتتاز هتتتتذه الفتتتتر  )صتتتتنع قتتتترار فاعتتتتل،، 

إلى القتدرات الديناميتة  (Juntunen, 2017, 46) ر  ظ  ون   للتطبيق. ةالمناسب اتوتتضاعف بالترتيب
مجموعات من النشاطات، أو عمليتات الضتبط هتي، تشتخي   بوصفها قدرات تتكون ضمن ثالث

وتقيتتتيم الفتتتر  )االستشتتتعار،، وتعبئتتتة المتتتوارد للتعامتتتل متتتع الفتتتر  واالستتتتحواذ علتتتى القيمتتتة منهتتتا 
 ,Hult & Sjölund, 2017) رأىبينما  ول،.)انتهاز،، والتجديد المستمر )إدارة التهديدات والتح  

 ، هي:ربعة أبعادضمن أ تقعأن القدرات الدينامية ب (13
ستتتوق ال جديتتتدة عتتتن علتتتى معلومتتتات حصتتتولالقتتتدرة علتتتى الالتتتتي تشتتتير إلتتتى  :االستشتتتعار ةقتتتدر  .1

  .لغرض الكشف عن التهديدات والفر 
 .تشير إلى قدرة استخدام معلومات السوق الجديدة في توليد معرفة جديدةو  :مالتعل   ةقدر  .2

  .يدة في القدرات التشغيليةالقدرة على تكامل المعرفة الجدب وتتمثل :التكاملقدرة  .3

تشتتتير إلتتتى قتتتدرة تطبيتتتق المهتتتام والمتتتوارد والنشتتتاطات فتتتي القتتتدرات التشتتتغيلية و  :قتتتدرة التنستتتيق .4
   .الجديدة

بتل أن  ،لقد أدرك عدد كبير من الباحثين بأن القدرات الدينامية ليست مفهتوم ذا بعتد واحتد
 ،ةالقتدرات الديناميت وضتع أبعتاد هتذهق لائتعتدة طر  تحديتد إذ تتمهذه القدرات تظهر بأشكال مختلفة، 

 : (Schilke et al., 2018, 401)ق المتبعة هي ائومن الطر 
 ة.سهم فيها القدرات الديناميت   أنواع العمليات التيتحديد  .1

 اآلنية وبأنماط روتينية عالية.  تة مثل مقارنة حل المشكالالقدرات الدينامي درجة روتينات .2

ة مثتل التحالفتات وتطتوير المنتجتات الجديتدة القتدرات الديناميتالذي تطبق فيه المجال الوظيفي  .3
 و االنتهاز واالستحواذ. 

 . 4القدرات أي حسب مرتبتها يةهرم .4

 أو خارج المنظمة،.  ،أو المنظمة ،أو الفريق ،وحدة التحليل )الفردتحديد  .5

                                           
3 Seize:  وبححب محتوى الم جوم فت كطار القدرا  الدي ام ف نتجازاأو  أو مصاهرة وأو  طم ومترجر است ت 

محتويا  كسترام ج ف التعاوا الت افحت وهور ا فت ب ا   (2010) البدرانتو ايماا عبد محمد أحمدو )أنظُر( 4 تعب ر عا  درة الم لمف على انتجاز ال رص التت متاح أمامجا.مر اعتماه االنتجاز لل
هراسف استطتع ف محل ل ف فت اللروف العرب ف لص اعا  المضاها  الح ويف  القدرا  الدي ام ف للم لما 

  .58 - 57ص  . اإلهارة واال تصاهو جامعف الموصلغ ر م لورةو ول ف  و رسالف ماجحت ر)أواي( مامجاومحتلز
 



 146 

 تحقيتتقلمنفصتتلة تهتتدف  ة فتتي عمليتتات تنظيميتتةتتتنعك  القتتدرات الديناميتت متتا تقتتدمحستتب وب
وصتتنع الخيتتارات  ،فهتتم شتتامل لبيئتتة العمتتل والفتتر  والتهديتتدات الجديتتدة )متتن ختتالل االستشتتعار،

عتتتادة تشتتتكيل متتتوارد المنظمتتتة  ،بتتتين فتتتر  االستتتتثمار ونمتتتاذج األعمتتتال )االنتهتتتاز، اإلستتتتراتيجية وا 
  ول،.وهياكلها وقدراتها )التح  

القتدرات  بياتموصوفة في أدهناك أربعة عناصر بأن  (Rengkung, 2018, 2) أشارو 
م وهتتي االستشتتعار والتتتعل   ،أساستتية اتوروتينتت نتتةك  م  م  عمليتتات  وصتتفهاب علتتى نحتتٍو واستتع ةالديناميتت

قتتدرة ف ،ةيتدور محتوري فتتي تطتوير القتدرات الدينام فتي تأديتة عتمتد عليهتتايالتتي ، والتكامتل والتنستيق
م فهتتتي قتتتدرة التتتتعل   أمتتتا قتتتدرة ،علتتتى التتتتعلم حتتتول بيئتتتة الستتتوق منظمتتتةإلتتتى قتتتدرة ال تشتتتير االستشتتتعار

رف علتتتى القيمتتتة الجديتتتدة والمعلومتتتات الخارجيتتتة واستتتتيعابها وتطبيقهتتتا لغايتتتات علتتتى التع تتت منظمتتتةال
 التتتي تتعلتتق بتركيتتب المعرفتتة الحاليتتة متتع المعرفتتة المستتتحوذ ةالقتتدر قتتدرة التكامتتل  تعنتتي و ،تجاريتتة
 كمتتتتتتا أشتتتتتتارطات. بتتتتتتين النشتتتتتتا االعتمتتتتتتادحالتتتتتتة هتتتتتتي تنستتتتتتيق إدارة فقتتتتتتدرة التنستتتتتتيق أمتتتتتتا  عليهتتتتتتا،

(Chukwuemeka & Onuoha, 2018, 8)  أن القتتدرات الديناميتتة يتتتم أستترها أو الحصتتول
والقتدرة علتى م، ضمن ثالثة أبعاد هي )القدرة على االستشعار، والقتدرة علتى التتعل   ويتم ذلك ،عليها

وصتتيا ة ن هتتذه األبعتتاد معتتًا تستتاعد المنظمتتة علتتى إدراك ضتترورة التغييتتر، إعتتادة التشتتكيل،، إذ إ
االستتتتتجابة الضتتتترورية للتغيتتتترات فتتتتي البيئتتتتة، وتطبيتتتتق التتتتتدابير الصتتتتحيحة ل بقتتتتاء علتتتتى قتتتتدرتها 

 التنافسية.
تؤشتر وعلتى  بالحداثة النسبيةما تقدم وعبر استعراض العديد من الدراسات التي تتصف م

ددة، وأن ت أبعتاد متعتذانحٍو واضح أن القدرات الدينامية التي تر ب المنظمتات بتأن تكتستبها هتي 
القدرات الدينامية ينبغي أن يكون عبر امتالك أبعادها، وهنا البد للباحث  بناء نجازالوصول إلى إ

 هي:و في هذا المجال،  الجوانبأن يؤشر بعض 
مهمددًا لمي ددم  منطلقدداً  (Teece et al.,1997)و  (Teece & Pisano, 1994)شددكلت دراسددات  .1

 .وتحديد أبيادها لديناميةت إلى موضوع القدرات االدراسات التي أشار 
قددرات التكامددل، ) فددي: القدددرات الديناميدة بيدد اسدتيرام مددا تقددم مددن دراسدات ف ندده يمكدن حصددر أبيداد .2

م، وقدددرات إعددادة التشددكيل أو ، وقدددرات االنتهدداق، وقدددرات االستشدديار، وقدددرات الددتيل  وقدددرات التنسددي 
 (.التحول

 إحدداثالدبيم فدي  ها في ثانيًا أعاله تتداسل مدع بيضدهايرى الباحث بأن األبياد التي تمت اإلشارة إلي .3
   .لتشكيل القدرات الدينامية التأثيرات المطلوبة

عددادة أبيدداد القدددرات الديناميددة )االستشدديار، والددتيل   الباحددث دفددي إطددار الدراسددة الحاليددة فقددد حددد .4 م، وا 
ن قددرات التكامدل والتنسدي  التدي إذ إ، ليتم قياسها ميبرةً  عن القدرات الديناميدة  ،(، واالنتهاقالتشكيل

 :تقع ضمن قدرات إعادة التشكيل، وفيما يأتي توضيح لهذه األبياد( أعاله 2تمت اإلشارة إليها في )
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  قدرات االستشيارأواًل. 

تتمثتتل بقتتدرة المنظمتتة علتتى التعتترف علتتى التحتتوالت فتتي البيئتتة التتتي قتتد تتتؤثر فتتي نشتتاطها 
لتتذا يتترتبط االستشتتعار بتتالتعرف علتتى الفتتر  والتهديتتدات  ،ةباالستتتناد علتتى موضتتع قتتدراتها الحاليتت

ومراقبتتتة القتتتدرات الحاليتتتة، وتصتتتنع المنظمتتتات قتتتدرة االستشتتتعار عبتتتر عمليتتتات ترصتتتد علتتتى نحتتتو 
، وتفستير المعلومتات بعتد جمعهتا واستتخراج األجتزاء المهمتة والدوليتةنظامي بيئتة األعمتال المحليتة 

من المنظور اإلجرائي تجاه القتدرات الديناميتة، إذ تشتخ   وتعد  قدرة االستشعار نقطة بداية ،منها
يتتر أو فتتر  التغييتتر باالستتتناد إلتتى التغيتترات فتتي بيئتتة األعمتتال، يفتتي هتتذه النقطتتة الحاجتتة إلتتى التغ

بتتل أيضتتتًا تعتمتتد علتتتى موضتتع المتتتوارد  ،ولكنهتتا ال تقتصتتر علتتتى التغيتتر فتتتي البيئتتة الخارجيتتتة هتتذه
كتان هنتاك حاجتة إلتى بنتاء، أو توستيع أو تعتديل القتدرات الحاليتة ن ظهتر إوالقدرات الحالية ألنها ت  

 ما تمتلكتهوطريقة ذلك، و إذا كانت المنظمة قادرة على مواجهة التحديات الجديدة باالعتماد على 
 ,MacInerney) لتتذا تحتتتاج المنظمتتات أيضتتًا إلتتى مراقبتتة البيئتتة الداخليتتة ،متتن القتتدرات الحاليتتة

2011, 16-17). 
االستشتتعار تتمثتتل بالقتتدرة علتتى استشتتعار وتشتتخي  الفتتر  والتهديتتدات فتتي  ولكتتون قتتدرة

ن فمنته يجتب علتى المنظمتات أم والتفستير، البيئة بتطبيتق عمليتات نشتاطات الرصتد والصتنع والتتعل  
 مؤشترات للتطتور ، ألن هتذه اإلشتارات ت عتد  فتي البيئتةتكون واعية باستمرار إلى اإلشارات الضعيفة 

ة عتتد معرفتتي للقتتدرات الديناميتتروث ب  متتو  تضتتم قتتدرة االستشتتعار علتتى نحتتوٍ إذ  ،والفتتر  المستتتقبلية
ن الشتتروع بتتالتغيير المبتتدئي يعتمتتد علتتى قتتدرة المتتدير علتتى أل ،ةديناميتتالقتتدرات اإلداريتتة ال والستتيما

 & Maijanen) اإلستتتراتيجيةلتتى تفستتير الفتتر  الجديتتتدة والخيتتارات وا   ،االستشتتعار واالنتبتتاه

Jantunen, 2016, 139).   ستهم وقتد تصتبح قتدرات االستشتعار لتدى األفتراد والمنظمتات عمليتة ت
الخارجيتتتتة، وتشتتتتخي   قانتتتتاتالجديتتتتدة، واستتتتتغالل التطتتتتورات فتتتتي العلتتتتوم والت التقانتتتتةفتتتتي اختيتتتتار 

 .(Amiripour et al., 2017, 38) واإلبداع ،ير الحاجاتيوتغ ،اإلبداعات لدى المجهزين
لمنظمتتة فتتي البحتتث والتطتتوير ومتتا يتترتبط بهتتا متتن ن تستتتثمر افاستشتتعار الفتتر  يتطلتتب أ

ذلك تتوفير )استتخبارات  عبرو  ،نشاطات، فهدف االستشعار هو تشخي  وتشكيل الفر  الجديدة
مختلفتتتة  تقانتتاتن تشتتخي  وتشتتكيل الفتتر  يتطلتتب بحتتث المنظمتتات باستتتمرار عتتن وا  الستتوق،، 

وستتع متتن االستتتثمار فتتي البحتتث نشتتاط االستشتتعار إلتتى أيمتتتد ، و المختلفتتةواستتتغاللها فتتي األستتواق 
والتطتتتتوير فهتتتتو يشتتتتمل فهتتتتم حاجتتتتة الزبتتتتون، والطلتتتتب الكتتتتامن، والتطتتتتور الهيكلتتتتي فتتتتي األستتتتواق، 

ن توستتع متتن ففتتاق بحثهتتا التتذي قتتد أعلتتى المنظمتتة و واالستتتجابة المحتملتتة متتن المجهتتز والمنتتاف ، 
 .(Adam & Lindahl, 2017, 13-14) تشخي  فر  جديدة إلى يؤدي

والستتتيما فتتتي األستتتواق ستتتريعة التغييتتتر تتطلتتتب الرصتتتد  ،فتتتر  والتهديتتتداتان استشتتتعار ال
والبحتتث واالستكشتتاف، ويفستتر هتتذا ضتتمن االصتتطالحات التنظيميتتة ليشتتمل ذلتتك مجموعتتة متتوارد 
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ات، كعمليتتتتات صتتتتيا ة اإلستتتتتراتيجية التتتتتي تتتتترتبط بتتتتالتغيير ومتتتتوارد مكرستتتتة لالستتتتتخبارات وروتينتتتت
ديات مناقشة الفر  الجديدة، وفتي هتذا المجتال يشتدد الباحتث ومنتالتقاني التنافسية، وتتبع التغير 

(Teece)  علتتتتى أن )المهتتتتارات التتتتتي تنتتتتتج فتتتتي تشتتتتخي  أو تطتتتتوير الفتتتتر  هتتتتي ليستتتتت نفستتتتها
ن  المهتتارات المطلوبتتة للكستتب متتن الفتتر  أو استتتغاللها،، فنشتتاطات االستشتتعار مطلوبتتة حتتتى وا 

ا كتتان هنتتاك اعتمتتاد فتتي التركيتتز علتتى مستتار صتتعبة التمييتتز، وال ستتيما إذ التقانيتتةكانتتت التوجهتتات 
 .(O’Reilly & Tushman, 2008, 197-198) حاليةال التقانيةتوجهات الالتوجهات بالسوق و 

إن النشتاطات والممارستات التتي تمثتل قتدرات  (Breznik & Lahovnik, 2016, 170) أشتارو 
وق، أو ممارستات فتي االستشعار هي نشاطات، رصد المخترعين الجتدد، أو استكشتاف حاجتة الست

نة، أو أنشتتطة تتتؤدي إلتتى فهتتم عمليتتات البحتتث والتطتتوير تمكتتن متتن صتتنع معرفتتة جديتتدة أو محس تت
فالمهم بالنسبة لمنظمات األعمال أن تكتون قتادرة علتى رصتد بيئتة األعمتال  التحوالت التكنولوجية.

باقية هتتذه عتتن جمتتع األفكتتار متتن موظفيهتتا، فالتوجهتتات االستتت وتشتخي  تفضتتيالت الزبتتون، فضتتالً 
الحاجتة إلتى ن ا  و تساعد المنظمات على تشخي  حاجة الزبون وأذواقته والتحتوالت فتي تفضتيالته، 

 Žitkienė)عتن ثالثتة دوافتع، هتي  في المنظمات الموجهة للخدمة ناتجقدرات االستشعار تفعيل 

et al., 2015, 271).  
 وانخفتتتتاض الربحيتتتتة  عية،الستتتتل لمنتجتتتتاتلستتتتتراتيجيات التنافستتتتية المستتتتتندة تنتتتتاق  فاعليتتتتة اإل

 على المدى الطويل.  اإلستراتيجيةوصعوبة استدامة 
 قتتتتدرة عنتتتتدها تصتتتتبح  ،يتطلتتتتب الحاجتتتتة إلتتتتى االستشتتتتعار ممتتتتا ،الزبتتتتون زيتتتتادة تعقيتتتتد حاجتتتتات

 نجات األعمال. لستشعار وتشخي  الحاجات مهمة الا

 انيتتة استتتخدام يزيتتد متتن إمكهتتذا الطلتتب علتتى الختتدمات و  ، فقتتد زادالحاجتتة إلتتى الختتدمات تزايتتد
 محتتدودة الستتلعية عنتتدما تكتتون التتواردات متتن المنتجتتاتف ،واستتتدامتها الستتلعية المنتجتتات ايصتتاء

 تتدفقباستتدامة  منظمتاتاإلصالت والتحسين وخدمات أخرى تسمح للفتضاف إليها خدمات، و 
 عائدات لفترة أطول.ال

عى المنظمتتات أن تستتإحتتدى المهتتارات التنظيميتتة األساستتية التتتي وتعتتد  قتتدرات االستشتتعار 
تعتتزز قتتدرات االستشتتعار و  ،التنافستتية فتتي البيئتتة المتغيتترة باستتتمرار زايتتالغتترض تحقيتتق الم تستتتديمها

المنظمتة جيتدة فتي البحتث عتن المعرفتة الخارجيتة أن بتفهتي تشتير  ،األداء اإلبتداعي منظمتاتفي ال
 ،ونشتتتاطات المجهتتتز ،واستتتتراتيجيات المنتتتاف  ،منهتتتا تحليتتتل حاجتتتة الزبتتتون ،قنواتهتتتا المتعتتتددة عبتتتر

المنظمتات التتي لهتا ، فستراتيجي مع مؤسسات الجامعات والمؤسسات البحثيتةة بالتعاون اإلر والمباد
حستتتب المنطتتتق النظتتتري الستتتتيعاب بو  ،متراكمتتتةو قتتتدرات استشتتتعار عاليتتتة تتتتتوفر لهتتتا معرفتتتة وفيتتترة 

وتتنبتتأ  ،ستتوقالحديثتتة فتتي ال التقانتتاتن تشتتخ  أمتصاصتتها وتراكمهتتا يمكتتن للمنظمتتات المعرفتتة وا
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ر ممارستاتها القديمتة وتقتترت ن تغي تأويمكنهتا عنتد ذلتك  ،وتغيرات الستوق ،التقانة مستقبالً بتوجهات 
 .(Xin & Zexia, 2018, 39) جديدة لتحفيز األداء اإلبداعي حلوالً 

  مقدرات التيل  ثانيًا. 

استتتتنادًا إلتتتى و  ،نهتتتا القتتتدرة علتتتى تعزيتتتز القتتتدرات التشتتتغيلية الحاليتتتة بمعرفتتتة جديتتتدةبأتعتتترف 
(Zahra & George) ن روتينتات مم، بوصتفها قتدرة ديناميتة فتطتورا قتدرة االستتيعاب )التتعل   اللذان

يترتبط االستتحواذ إذ  .اواستتغالله ،وتحويلهتا ،واستيعابها ،م هي االستحواذ على المعرفةقدرات التعل  
يترتبط بتوضتيح المعرفتة  أمتا استتيعاب المعرفتة فهتو ،على المعرفة بالحصول على المعرفة الجديدة

والتفكيتتتر  ،والعصتتف التتذهني ،إبتتداعياً  تيتترتبط تحويتتل المعرفتتة بحتتل المشتتكال، و وسمستترة المعرفتتة
 انتهتتتاز الفتتتر ب يتتترتبط استتتتغالل المعرفتتتة بالستتتعي إلتتتى مبتتتادرات جديتتتدة ، بينمتتتاالبتكتتتاري الجديتتتدا

 .(Gathungu & Mwangi, 2012, 90) وتعزيز القدرات التشغيلية
رات التتتعل م فتي المنظمتة علتتى قتدرة صتنع المعرفتتة الداخليتة أو االستتحواذ علتتى وتتنعك  قتد

المعرفتتتتة الخارجيتتتتة أو استتتتتيعاب المعرفتتتتة الداخليتتتتة والخارجيتتتتة عبتتتتر مشتتتتاركة المعرفتتتتة. وأل تتتتراض 
استتتتغالل الفتتتر  تحتتتتاج المنظمتتتات إلتتتى صتتتنع خيتتتارات إستتتتراتيجية، وقتتترارات استتتتثمار مترابطتتتة، 

بالوقتتت وتوجهتتات الستتوق، لتتذا فمتتن الضتتروري ان تصتتل المنظمتتة إلتتى  فضتتاًل عتتن قتترارات متعلقتتة
 ,MacInerney)حالة جديدة من المعرفة لتتفهم البتدائل أمامهتا وتترابط العوامتل المرتبطتة بتالقرار 

2011, 17) . 
تشخي  فر  الستوق  بمجردأنه  (Pavlou & El Sawy, 2011, 243-245) وأشار

تعزيتتتز القتتدرات التشتتتغيلية  اتات الجديتتدة التتتتي تتطلتتب قتترار المنتجتتت عبتتريجتتب التعامتتتل معهتتا منتته ف
لتستتغل المنظمتة فتر  الستوق فتي البيئتة المتغيترة و والمهتارات الجديتدة.  ،والمعرفتة ،مالحالية بتالتعل  

عتتتادة تشتتتكيل القتتتدرات  ،صتتتنع المعرفتتتة الجديتتتدةتم إليجتتتاد الحلتتتول و ن تشتتتارك فتتتي التتتتعل  أعليهتتتا  وا 
 مبتين قتدرات االستشتعار والتتعل  متبادلتة العالقتة ال تظهترو تجات جديدة. التشغيلية الحالية لتطوير من

م علتى استتخدام هتذا ويركتز التتعل   ،ةاالستشعار يركز على جمع استخبارات سوق جديدف ،باتجاهين
م التعل  ، فالكشف عن الفر  الجديدة المنظمة في يعزز قدرةو  االستخبارات في صنع معرفة جديدة

ن المنظمتات أو  ة،البتكاريتااستتباقية بتعزيتز طاقتهتا  تكتونن أعلتى  موعاتنظمات والمجيساعد الم
 عبترل يفي إعادة التشتك اً مساعد م عامالً التعل   د  علذا ي  ، ل واإلبداعيشكالمتعلمة قادرة على إعادة الت

 . وتعزيزها القدرات التشغيلية الحاليةتمكين 
وتحتتتدث قتتتدراتها بالوقتتتت  ،ن تجتتتددأن علتتتى المنظمتتتات فتتتمة نظريتتتة القتتتدرات الديناميتتتل فوفقتتتاً 

م التنظيمتتي مهتتم فتتي عمليتتة ثتتر التتتعل  أن وأ. ة باستتتمرارر تغيتتمف متتع البيئتتة الالتكي تتالمطلتتوب لغتترض 
ن تقلتتتد أم ال يمكنهتتتا ستتتوى المنظمتتتات التتتتي تفتقتتتر إلتتتى قتتتدرات التتتتعل  ف ،ختتتا  علتتتى نحتتتوٍ اإلبتتتداع 

 ،واستتيعاب ،مدرة المنظمتة علتى التتعل  م هتي قتقدرات التعل  فاآلخرين باستمرار ولن تستطيع اإلبداع. 
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عادة صنع  ،وامتصا  عبتر علتى األداء اإلبتداعي للمنظمتة  يجابيتاً إتتؤثر  ، وهتيمتقدمة تقاناتوا 
  .(Xin & Zexia, 2018, 39) ، هيثالثة فليات

م العالية لدى المنظمة تزيد من احتياط المعرفتة لتديها وتزيتد الفتر  التتي تمتلكهتا قدرات التعل   أواًل:
عتتادة تنظتتيم األنتتواع المختلفتتة متتن المعرفتتةفتتي  إعتتادة تنظتتيم المعرفتتة  فاإلبتتداع هتتو دائمتتاً  ،تكامتتل وا 

تتتك  ت  لم العاليتتتة المنظمتتتات علتتى انتهتتتاز الفتتر  قتتتدرات التتتعل  تستتاعد  و ،الحاليتتة والجديتتتدة  وتعيتتتد ،لم 
 تطوير المنتجات الجديدة.  عمليات ما يعززبترتيب معرفتها 

ن أالتتي يمكتن  والمعرفتة المنظمتة زاد حجتم المعلومتات لتدىم العاليتة كلمتا زادت قتدرات التتعل   ثانيًا:
وهذه المعلومات المستحوذ عليها تحفز األفكتار والمفتاهيم ووجهتات النظتر الجديتدة  ،ستحوذ عليهات

ن التعامتتل متتع أنتتواع مختلفتتة متتن المعرفتتة ا  و  إلتتى األمتتام، اع فتتي المنظمتتةالتتتي تتتدفع بجهتتود اإلبتتد
والحلتتول الجديتتدة الخاصتتة بتتالزبون إلتتى المنظمتتة ممتتا يعتتزز متتن  التقانتتةن يجلتتب أالخارجيتتة يمكتتن 
 أدائها اإلبداعي. 

ت واستتيعاب المعرفتة متن مجتاال ،جيدة في تكاملتكون عالية الم تعل  الالمنظمات ذات قدرات  :ثالثاً 
وبالنتيجتتتة فهتتتي تتتتوفر  ،واستتتتراتيجيات التنظتتتيم ،مختلفتتتة وتستتتتغل المعرفتتتة حتتتول تحستتتين العمليتتتات

 . فاعليتهوتعزز من  المنظمي الوقت والتكاليف المطلوبة للبحث والتطوير وتعجل من اإلبداع
 (Zollo & Winter, 2002, 340-342) أشتارنظترًا ألهميتة قتدرة التتعل م المنظمتي، و  

تتتتترابط المعرفتتتتة، وترميتتتتز التنظيميتتتتة، و  الروتينتتتتاتم، وهتتتتي: تتتتتراكم الخبتتتترة و ت للتتتتتعل  إلتتتتى ثتتتتالث فليتتتتا
رها بالقدرات الدينامية، الشكل وتأثي هاترتباطا يه هذه، ميم المنظليات التعل  فالمعرفة،، والمهم في 

(19.، 
أن آلليتتات التتتعل م المنظمتتي بتت ، يتضتتح13) الشتتكل ختتالل عتترض متتنويشتتير الباحتتث أنتته و 

المتراكمتتة، وتتترابط المعرفتتة، وترميتتز المعرفتتة، تتتأثيرات مباشتترة فتتي بنتتاء القتتدرات الديناميتتة )الخبتترة 
عتادة الهندستة، وتوحيتد أبعتاد عمليتة االكتستاب، متن جهتة، وتتأثيرات  )عمليات البحث والتطتوير، وا 

  ير مباشرة في تطوير روتينات العمليات عبر توسط القدرات الدينامية لهذا التأثير.
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 (13لشكل )ا  

 اتبين التعلّم والقدرات الدينامية وروتينات العملي الترابط

Source: Zollo, M., and Winter, S. G., (2002), Deliberate Learning and Evolution of 

Dynamic Capabilities, Organization Science, Vol (13), No (3), P. 340. 
 

   التشكيل قدرات إعادةثالثًا. 
عتتادة التشتتكيل هتتتي لهتتتا يعتتد  إعتتادة تشتتكيل المنظميتتتة إن أي تعتتديل لتشتتكيالت المتتوارد ، وا 
القدرات الدينامية، وتعد  عنصرًا جوهريًا في القتدرات  بناء السلسلة األخيرة في النظرة اإلجرائية تجاه

يثًا أو التتي مصنوعة حدالدينامية وترتبط إعادة التشكيل بصنع القدرات الجديدة، وتكامل القدرات ال
بتحويل القدرات الحالية وهتذا يشتمل إعتادة انتشتار  يرتبط بناء القدرات داخلياً ف تم االستحواذ عليها،

يعنتتي شتتراء القتتدرات ستتواء كتتان عتتن قتتد فاالستتتحواذ علتتى القتتدرات  ،أو إعتتادة دمتتج القتتدرات الحاليتتة
واالستتتحواذات  أو االنتتدماجات، ول علتتى التتترخي ، أو عقتتود الشتتراء، أو التحالفتتات،صتتطريتتق الح

التكامتل إدراج يعني  و ،ن تتكامل القدرات الجديدة في تشكيلة القدرات الحاليةو يرها، وهنا يجب أ
 .(MacInerney, 2011, 17) القدرات الجديدة في المنظمة وربطها مع الموارد والقدرات الحالية

ة متتن التتزمن ولكتتن النجتتات علتتى معينتت لحظتتةوتتتوفر القتتدرات العملياتيتتة ميتتزة تنافستتية فتتي 
عتتتن األعمتتتال التتتتي وصتتتلت مراحتتتل النضتتتج  يتطلتتتب إعتتتادة تخصتتتي  المتتتوارد بعيتتتداً  بعيتتتدال متتتداأل

عتتادة تشتتكيل  ،والهبتتوط تجتتاه فتتر  النمتتو الجديتتدة فمفتتتات نمتتو التتربح المستتتدام هتتو إعتتادة الجمتتع وا 
ن مذا كان التغيتر تتدريجي فتمف ،والتقانةفي األسواق  رلتغي  امواجهة ل التنظيميةالموجودات والهياكل 

تراصتف تتحتول فيهتا الإعادة التراصف قد يحدث ببطء وربمتا فتي تسلستل زمنتي متن حتاالت إعتادة 
هتتتتذا  فتتتتمن ولكتتتتن أمتتتتام التغيتتتتر الستتتتريع ،أو بالتتتتتتابع الهياكتتتتل والعمليتتتتات واألفتتتتراد والثقافتتتتة تتتتتدريجياً 

 ,O’Reilly & Tushman, 2008) التراصتف االستتتراتيجي قتد يحتتدث فتتي مستارات متوازيتتة

201). 

 التنظيمي آليات التعلّم
 ةالخبرات المتراكم 
 ترابط المعرفة 
 ترميز المعرفة 

 

 القدرات الدينامية
 عمليات البحث والتطوير 

 والهندسة  إعادة الهيكلة 

  االستحواذتوحيد أبعاد عملية 

 تطّور روتينات العمليات
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وتعتتد  قتتدرة إعتتادة التشتتكيل متتن العناصتتر المهمتتة فتتي تشتتخي  المتتوارد، وفتتر  االستتتثمار 
لهتذه الموجتتودات متتع ظهتتور التغييتتر أو تطتتور الفتتر ، فمتتن الوظتتائف اإلداريتتة المهمتتة هتتي إعتتادة 

 ،وانتهتتاز ،شتتعاراست أبعتتادإلتتى  هتتا، إذ تعتمتتد فكتترة القتتدرات الديناميتتة علتتى تفكيكالروتينتتاتتصتتميم 
تت ن تطبتتق هتتذه األبعتتاد بأستتلوب ، ويجتتب أمتتي بمتتا يجعلهتتا تستتمو فتتوق القتتدرات العاديتتةمنظول وتح 

المنظميتتتة فتتتي حالتتتة فتتيض مستتتتمر وهتتتذه األبعتتتاد الثالثتتتة للقتتتدرات  الروتينتتتاتمتعاقتتب أو فنتتتي ألن 
قتتدراتها  يتترات ماديتتة ومعنويتتة فتتييالديناميتتة تضتتفي إطتتار تمكتتين للمنظمتتة لتعيتتد تشتتكيل وصتتنع تغ

 ,Žitkienė et al., 2015) ووضح .(Amiripour et al., 2017, 38) يق األداء العاليقلتح

دارة استراتيجيات الخدمة،يقدرات إعادة التشك أنب (271   ل تشير إلى قدرة المنظمة على مطابقة وا 
البشترية فتي  يجتب كتذلك إدارة قتدرات المتوارد، ووالتصميم التنظيمتي لتحقيتق المواءمتة اإلستتراتيجية
عتتادة تشتتكيل المتتوارد لتحقيتتق المواءمتتة اإلستتتراتيجية وكستتب  األختترى المنظمتتات بفاعليتتة لضتتبط وا 

استتتتخدام التعهيتتتد الختتتارجي إذا كانتتتت ال تمتلتتتك الخبتتترة أو  للمنظمتتتة يمكتتتن هنتتتاالميتتتزة التنافستتتية، و 
ممكتن فيتوجتب ت ل بكفتاءة وبأقتل وقتيالمهارة المطلوبة لذلك. ولغرض استخدام قدرات إعادة التشك

يستتتاعد علتتتى  5فالهيكتتتل التنظيمتتتي األفقتتتين يتصتتتف الهيكتتتل التنظيمتتتي بالبستتتاطة قتتتدر اإلمكتتتان، أ
 مشاركة المعرفة وزيادة قدرات إعادة التشكيل، فضاًل عن قدرات االستشعار واالنتهاز.

أنتتتواع مختلفتتتة متتتن المتتتوارد  ل هتتتي قتتتدرة المنظمتتتة علتتتى إعتتتادة ترتيتتتبيقتتتدرة إعتتتادة التشتتتكو 
  يرتبطبعد تشخي  الفر  الخارجية تحتاج المنظمات إلى صنع قرار استراتيجي ف ،هدفها لتحقيق

ن قتتتدرات إعتتتادة التشتتتكيل مهمتتتة للتطبيتتتق ملتتتذا فتتت ،االستتتتثمارات اإلبداعيتتتةب تتعلتتتقمستتتائل أساستتتية ب
عتتادة التشتتكو النتتاجح ل بتتداع التنظيمتتي.  المنظمتتات علتتى تحتتتديث  ان يستتاعدأل ييمكتتن للتكامتتل وا 

عتتتادة تشتتتكيل ان أكمتتتا  ،منهتتتا معنتتتوي استتتتراتيجياً  إلبداعيتتتة وفهتتتم أيٍ مفاهيمهتتتا ا لمتتتوارد التكامتتتل وا 
تستمح و عزز من مرونة مواردها وقتدرات تنستيقها وتعتزز تعجيتل إبتداع األعمتال يالداخلية للمنظمة 
وعبتر العصتف  ،اءالصتراع البن ت عبترستتراتيجي ة المنظمة علتى القيتام بالخيتار اإلبالتعاون ومساعد

تكمتتن فتتي كتتون المنظمتتة أستترع  متتداأل بعيتتدةالميزة التنافستتية فتتي وصتتنع القتترار التتديمقراطي. التتذهن
لتكيتف متع من أجتل االمناف  في إعادة تشكيلها للموارد ب وأكثر يقظة و ير قابلة للتنبؤ بها مقارنةً 

رئيستتتتتة الستتتتتتراتيجيات االدعم لتتتتتل فتتتتتي المنظمتتتتتة تشتتتتتمل قتتتتتدرات ين قتتتتتدرات إعتتتتتادة التشتتتتتكا  و ، البيئتتتتتة
 وتستتمح ،لتتدعم المبتتادرات الرئيستتة متتداأل قريتتبالمتتال  رأ وترفتتع متتن  ،كبيتترة ةحتياطيتتات مورديتتبا

يجتابي معنتوي علتى عالقتة إتحقيتق تتأثير تنظيمتي  عتن فضالً  ،ل دارة بالوصول إلى الموارد كذلك
 .(Xin & Zexia, 2018, 40) قدرات االستشعار مع أداء اإلبداع االستكشافي

                                           
ب ا الموظ  ا  الوسطىأو عدم وجوه محتويا  ما اإلهارة  وكل م ل مت يتم ز بوجوه محتويا   ل لف   الهيكل التن يمي األفقي: 5

س كونوا أوثر كنتاج ف ع دما يكونوا ملارو ا بلكل مباشر أوثر فت عمل ف ص ع  مفالعامل ا فت الم لوالمديريا. ومتمثل ال كرة فت أا 

 .القرار بدالً ما  ضوعجر لإلشراف ما  ِبل العديد ما محتويا  اإلهارة
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  (Integrating Capabilitie)تكامتتلقتتدرات الل علتتى يالتشتتكإعتتادة قتتدرات  عتمتتدت و
ل القدرات التشغيلية الحالية يتطلب منطق جماعي ومشاركة ين إعادة تشكألو  ،لموارد والموجوداتل

ن لدى األفتراد فيجتب كم  ن المعرفة الجديدة التي تصنع بالتعلم ت  أبما و  ،من جهة في أنماط التفاعل
القدرات التشغيلية هي فوق مستوى األفراد وال تكمن في فرد  وألن ،عيتكاملها على المستوى الجما

نظتام إطتار ن تكامل معرفتهتا الفرديتة وأنمتاط تفاعلهتا فتي أفعلى المنظمات  من جهة أخرى، معين
 ,Pavlou & El Sawy, 2011) الت الجديتدة للقتدرات التشتغيليةيهتذه التشتك جمتاعي لتوظيتف

245).  
القتتتدرة علتتتى تركيتتتب المعرفتتتة المنفتتتردة إلتتتى قتتتدرات رف بوصتتتفها قتتتدرات التكامتتتل تعتتتإذ إن 
 .(Gathungu & Mwangi, 2012, 91) .تشغيلية جديدة

المعرفتتتة الفرديتتتة إلتتتى قتتتدرات تشتتتغيلية  تحويتتتلأنهتتتا القتتتدرة علتتتى ب قتتتدرات التكامتتتلتعتتترف و  
دة األعمتال فتي وحت المعرفيتة دوتترابط متدخالت األفترا ،والتمثيتل ،المستاهمة :وروتيناتها هي ،جديدة

تتت   أن قتتدرات التكامتتلمتتن شتتأن و  .الجماعيتتة  ،روتيناتهتتا الثالثتتة األساستتيةعبتتر ل إعتتادة التشتتكيل ه  س 
 اً مشتتترك اً التمثيتتل فهمتتيبنتتي  و ،المعرفيتتة ستتاعد علتتى جمتتع وتركيتتب متتدخالت األفتترادفالمستتاهمة ت  

تطلتتتب تل يإعتتتادة التشتتتكقتتتدرات ن أوبمتتتا  ،دراكيتتتة جديتتتدةإويصتتتنع أرضتتتية مشتتتتركة ويطتتتور خطتتتط 
 ل القتدرات التشتغيليةيإعتادة تشتك جعتل ن الترابط يستاعد علتىمالتفاعل الجماعي ف منمنطق جديد 

قتتتدرات  التتتديه التتتتين المجموعتتتات أن بتتتيالبتتتاحث بعتتتض التنظيميتتتة، إذ يتتترى الروتينتتتات ضتتتمن متتتن
 التتتتي تواجههتتتا أفضتتتل إلتتتى الحتتتاالت الجديتتتدةعلتتتى نحتتتٍو علتتتى االستتتتجابة  ستتتتكون قتتتادرةمتكاملتتتة 

(Pavlou & El Sawy, 2011, 245).  
سهل إعادة ت   (Coordination Capabilities) قدرات التنسيقن بأ (Collis) وأشار

 عتن طريتقعلى التعرف علتى المتوارد وتجميعهتا وتخصيصتها  منظماتوتساعد ال، ل القدراتيتشك
 .(Gathungu & Mwangi, 2012, 91) الستوق عبتر وحتدة األعمتال استتخباراتتسهيل نشتر 
ر قتتدرات استتتخدام المتتوارد المتتتوفرة بالتوقيتتت يبقتتدرة المنظمتتة علتتى تطتتو  التنستتيققتتدرات إذ تتجستتد 

 المناستتب، والمرونتتة الالزمتتة، وضتتمن التكتتاليف المحتتددة، وبأستتلوب متتترابط استتتجابًة إلتتى التغيتترات
رد المنظمتتات أن تطتتور قتتدراتها لتنستتيق وتوظيتتف المهتتام والمتتواكمتتا يجتتب علتتى بفاعليتتة، و  البيئيتتة

هنتا يجتب التأكيتد علتى و  تساعد المنظمة علتى تتزامن مهامهتا ونشتاطاتها،والنشاطات فهذه القدرات 
شتتتتخ  تعيتتتتين المتتتتوارد إلتتتتى المهتتتتام أو تعيتتتتين ال :األساستتتتية لقتتتتدرات التنستتتتيق هتتتتي الروتينتتتتاتأن 

 المناسب إلى المهمة المناسبة، وقتد تتم التأكيتد علتى ضترورة تشتخي  التكامتل والتتازر بتين المهتام
  .(Marian, 2017, 349) المنظمية والموارد
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  نتهاققدرات اال رابيًا. 
ن إ إذ، اوتنفيتذه ةاالستتراتيجي اتالقترار  ةعاصتن فتي ية للفر  مهاراتقدرات االنتهاز التعد  
 علمتتتتًا أن ،ولالحلتتتت وتطتتتتوير واختبتتتتار هتتتذه تشتتتخي  يتطلتتتتبمعينتتتتة  تلمشتتتكال ولحلتتتتالاستشتتتعار 
بقصتد ، هتا، وتجهيتزات، وخطتط توزيعهتا، الختبار متطلبات أفراداً ذج، ونماحلوالً  تجد قدالمنظمات 

تتيلتغل ستتعياً . زايتتا النستتبية التتتي تتمتتتع بهتتا فتتي مواردهتتاالم يتتؤمن ينمتتوذج إبتتداعأوضتتع  ولي يتتر التح 
، والقتتتيم والثقافتتتة االقتصتتتاديةعوامتتتل  يتتتر الاتصتتتاالت قياديتتتة فاعلتتتة، والتعتتترف علتتتى  التتتذي يستتتتلزم

تستتتتوعب بعمتتتق و  عديتتتدة لناجحتتتة هتتتي التتتتي تتتترى بيئتهتتتا متتتن وجهتتتات نظتتترالتنظيميتتتة، فالمنظمتتتة ا
 ولهتتتتتا القتتتتتدرة علتتتتتى جمتتتتتع الحلتتتتتول متتتتتع األفتتتتتراد فتتتتتي نقتتتتتاط الحاجتتتتتة المدركتتتتتة فيدينحاجتتتتتات المستتتتتت

(Amiripour et al., 2017, 38). 
والتصتتتتترف  ،الفتتتتتر  بعتتتتتد استشتتتتتعارها استتتتتتثمارالقتتتتتدرة علتتتتتى ب االنتهتتتتتاز قتتتتتدراتتتمثتتتتتل  و

م قتدرة االنتهتاز بنشتاطات مثتل اإلبتداع دع  ت تو  يد تجاه الهدف المر وب،ة التجدواالستثمار في عملي
تشتير و  ،التقانتةفتي  المناستب واالستتثمار ،وتصتميم المنتجتات ،واختيار نماذج األعمتال ،التنظيمي

القتترار  التتتي تعتتزز صتتنع التنظيميتتةتصتتميم إجتتراءات صتتنع القتترار والهياكتتل  علتتى إلتتى القتتدرة أيضتتاً 
 المستتتندة إلتتى المستتار الهيكلتتي والفكتتري التتتي تكمتتن وراء أنشتتطة صتتنع القتترار تماديتتةعاالوتكتتافح 

(Maijanen & Jantunen, 2016, 139) . قتدرات االنتهتاز بنشتاطات تطبيتق وبتذلك تترتبط
الفر  الجديدة بعد تشخيصها وصواًل إلى الميزة التنافسية، وتتطلتب قتدرات االنتهتاز متن المنظمتة 

 ,Adam & Lindahl) ظهورهتا حتالاالحتفتاظ بتالفر  الجديتدة واستتغاللها امتالك القدرة علتى 

ن تستتتغل أمتتن فتتر  الستتوق أو انتهازهتتا متتن منظمتتات األعمتتال  وتتطلتتب اإلفتتادة. (14 ,2017
ن أل الستتوقيةقتتدرات االستشتتعار فتتي تشتتخي  الفتتر   وظفتتتاألفكتتار التتتي تطرحهتتا اإلدارة التتتي 

ن يكتتون هيكتتل المنظمتتة ونمتتوذج يجتتب أبتتل  ،النتتاجح لهتتال يكفتتي لالنتهتتاز االفتتر   هتتذه تشتتخي 
انتهتتتتاز الفتتتتر  هتتتتو صتتتتيا ة استتتتتجابة و ، هتتتتذا االنتهتتتتاز بقصتتتتد فتتتتي حالتتتتة متتتتن التناستتتتقأعمالهتتتتا 
 .(Žitkienė et al., 2015, 271)تجاه الفر  التي توفرها البيئة التنافسية  مناسبة إستراتيجية
 ،منتجتات عبتر  التتي تتم استشتعارها القدرة على انتهاز الفر  يشمل التعامتل متع الفتر و 

واالستتتثمار فتتي التطتتوير  ،والبشتترية ،يتطلتتب تعبئتتة المتتوارد الماليتتة األمتتر التتذي ،أو عمليتتات جديتتدة
متتن  ،صتتنع القتترار الصتتحيح وتنفيتتذه علتتى قتتدرةالبهتتذه القتتدرة  تجستتدتوبالتتتالي  ،واالستتتخدام التجتتاري

ارتصتاف تنظيمتي مناستب ستواء وضتمان  يةإستتراتيج ورؤيتة  صتيا ةعلتى  يمتلتك القتدرةقائتد  قبل
القترار حتول تخصتي  المتوارد  واتخاذ الم كملةالستغالل وتجميع الموجودات لأو  لالستكشافكان 

علتى هتذا  نأطلتق بعتض البتاحثيوقتد  .(Hult & Sjölund, 2017, 13) فتي الوقتت المناستب
 و التنفيتذ االستتراتيجي (Strategic Insight) االستراتيجي أو التبصر نالنوع من القدرات بالتمع  

(O’Reilly & Tushman, 2008, 198). 
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علتتتى المنظمتتتة ان تطتتتور ف ،صتتتنع النجتتتاتلالقتتتدرات الديناميتتتة ضتتترورية  أبعتتتاد ولمتتتا كانتتتت
عادة التشكو  ،واالنتهاز ،قدرات االستشعار وهنا ، تهاواستدام وتطبيقها لبناء الميزة التنافسية ل فنياً يا 

 يتتتتر األداء، التتتتذي يضتتتتيف إلتتتتى األداء الكلتتتتييدرة التغييتتتتر التنظيمتتتتي )تغالتتتتتعلم هتتتتو أستتتتا  قتتتت ي عتتتتد  
 (Xin & Zexia, 2018, 48) أشتارو . (Maijanen & Jantunen, 2016, 139) للمنظمتة

ز ن تمي تتتتأم فتتتتي المنظمتتتتة تستتتتتطيع المنظمتتتتة تحستتتتين قتتتتدرات االستشتتتتعار وقتتتتدرات التتتتتعل  أنتتتته وعبتتتتر 
 ،معرفتهتا ومهاراتهتا تجتدد استتباقياً و  يةالتقاناآلثار  دورياً  ممبكر وتقي   التغيرات التكنولوجية في وقتٍ 

ى وتشتتارك معرفتهتتا ومهاراتهتتا التنظيميتتة األختتر  ،وتضتتبط فتتي الوقتتت المطلتتوب عملياتهتتا التنظيميتتة
 ،واالنتهتتتاز ،قتتتدرات االستشتتتعارف وتحستتتن باستتتتمرار متتتن أدائهتتتا اإلبتتتداعي. ،جميتتتع األعضتتتاء بتتتين

عتتادة التشتتك مترابطتتة فتتي  ت عتتد  القتتدرات فأبعتتاد  ،ترتيتتب ومنطتتق معينتتينفتتق و بعضتتها بل مرتبطتتة يوا 
ن تطبتتتتتق الخيتتتتتارات أيجتتتتتب  وبتتتتتذلك ،أزواج فاالستشتتتتتعار و االنتهتتتتتاز مترابطتتتتتة بقتتتتتوة متتتتتع بعضتتتتتها

طتترت المنتجتتات أو العمليتتات أو نمتتاذج األعمتتال الجديتتدة لغتترض نجاحهتتا، أمتتا  عبتترستتتراتيجية اإل
ن كتتان للمنظمتتة ميتتل إلتتى استشتتعار إمهمتتة فقتتط  ت عتتد   التتتي ،يتمثتتل بقتتدرة  االنتهتتازفصتتنع القتترار 

لتغلتب علتى وي ستاعده فتي ادراكيتة للمتدير االستشتعار الجيتد يعتزز القتدرات اإلف ،الفر  والتهديتدات
 إحتتتدهماقتتتدرات االستشتتتعار واالنتهتتتاز تتتتدعم و  ،االعتمتتتاد علتتتى المستتتار واالنحيتتتاز فتتتي صتتتنع قتتتراره

عتتادة التشتتكقتتدرات لو  ،يجتتابي علتتى األداءإتفاعلهتتا تتتأثير ن يكتتون لأويتوقتتع  األختترى، ل ياالنتهتتاز وا 
ر قترا اتختاذعلتى المنظمتة يتوجتب  ،لتغييتر قاعتدة المتواردو  ،يجابي على تغيير األداءإتأثير تازري 
)هياكتل  المعبتر عنهتا بالهياكتل التنظيميتة األفقيتة ن ممارسات صنع القرار الفاعلإ إذ االنتهاز أوالً 

عتتادة  عتتد  يمكتتن ، كمتتا ليتعتتزز متتن نشتتاطات إعتتادة التشتتك ،متتثالً  مستتتوية ال مركزيتتة االستشتتعار وا 
يجتتب  وهنتتابقتتدرة االستشتتعار.  التتذي يتترتبطل تتترتبط بتتاألداء يقتتدرة إعتتادة التشتتكفل متتترابطين يالتشتتك

 & Maijanen) بعتتد ذلتتك لتصتتحيحياثتتم صتتنع القتترار  استشتتعار الخلتتل أو الفشتتل وتفستتيره أوالً 

Jantunen, 2016, 141). 
عبر أبعادها  يتم وقياسها في المنظمات القدرات الدينامية بناءمما تقدم أن و  الباحثيرى و 
وال ي مكتن للمنظمتات أن تكتون لهتا قتدرة ديناميتة  ،تتصتف بأنهتا تعتمتد علتى بعضتها التيالمتعددة، 

القتتتدرات  هتتتذه فاعلتتتة تستتتتجيب لبيئتهتتتا التتتتي تتصتتتف بتتتالتغيير، إال إذا استتتتطاعت أن تمتلتتتك أبعتتتاد
التكامل والترابط بينها، مع ضرورة مالحظة التوقيت المناسب الستتخدام ك تل ب عتد متن حالة وتحقق 

  .تلك األبعاد
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 الثالثالمبحث 
 الن رية تهاوسالص الدراسة موضوعاتالفكرية والفلسفية بين اليالقة 

  الفكرية والفلسفية بين موضوعات الدراسةأواًل. اليالقة 
متتتوارد فالقتتتدرات علتتتى تكتتتوين القيمتتتة، نظريتتتة المتتتوارد و  إلتتتىالمستتتتندة  وجهتتتة النظتتتر تركتتتز

نظتتتر إلتتتى المنظمتتتات بوصتتتفها ي  بهتتتذا وقتتتدراتها هتتتي الوستتتيلة لتحقيتتتق الميتتتزة التنافستتتية، و المنظمتتتة 
ستمح لهتا بالمنافستة علتى نحتٍو أكثتر كفتاءة، وي ع تدم هتذا المتنهج تالتي مجموعة من الموارد والقدرات 
على نحٍو أفضل من منافسيها،  وتوظفها لتي تمتلك الموارد والقدراتالمنظمات األكثر ربحية تلك ا

هتتذه أن المتتوارد التتتي وجهتتة النظتتر وتعتقتتد تكتتون المنظمتتة فتتي وضتتع أفضتتل فتتي الستتوق،  وبتتذلك
هتتي تعظتتيم   دارة لتتأن الوظيفتتة الرئيستتة و مختلفتتة،  نفستته تمتلكهتتا المنظمتتات فتتي القطتتاع الصتتناعي

، فالهتدف النهتائي ألي عمتل هتو توليتد ميتزة المتاحةتها ومواردها المنظمة عبر استخدام طاقاقيمة 
 وهنتتا ت ستتهم ممتتا تحصتتل عليتته المنظمتتات المنافستتة،عائتتدات أكبتتر  عتتن طريتتق واستتتدامتهاتنافستتية 

التركيز  العوامل الخارجية إلى التركيز على ستراتيجيةنقل انتباه الباحثين من إفي الموارد والقدرات 
حتتد أ ي عتدأن عتدم تجتان  المتتوارد  فرضتتية رست  متني   األمتر التتذية للمنظمتة، العوامتل الداخليتت علتى

 .(Milara, 2014, 4-5) في ربحية المنظمات أهم مصادر االختالف
بتترزت وجهتتة لتنافستتية، وموقعهتتا بوصتتفها محتتددات للميتتزة افبعتتد مناقشتتة هيكتتل الصتتناعة 

، لتلتك الميتزةعلى المصادر الداخلية  زلتركلة م  ك  النظر المستندة إلى الموارد بوصفها وجهة نظر م  
تستتمر متع مترور الوقتت،  فهم كيفية تحقيق الميتزة التنافستية التتي قتدفي  هذهوجهة النظر إذ تؤثر 

ن و  ،مجموعة من المواردكيانات تمتلك ت المنظمات بوصفها ر  و  ص   وبناًء عليها عدم تجان  هذه ا 
بخصتائ  ثمينتة ن المنظمات التي لديها متوارد فم، ومن ثم هاالموارد هو مصدر الميزة التنافسية ل

(VIRN)  ذلتتك فتتمن الميتتزة التنافستتية للمنظمتتة  علتتى التتر م متتنيمكتتن أن تحقتتق الميتتزة التنافستتية، و
متن التتي تتغيتر، ن، وتوزيتع المتوارد داختل الصتناعة المنافستي تصترفات تتاكل باستمرار عتن طريتق

تتد يعتقتتد و  ،ن تلتتك التتتي تتترتبط بالحصتتول عليهتتاالميتتزة مشتتكلة مختلفتتة عتت هتتذه الحفتتاظ علتتى هنتتا ع 
إلتتى حتتد األكثتتر أهميتتة للمنظمتتة  اإلستتتراتيجية بتتأن المعرفتتة هتتي إحتتدى المتتوارد هنتتا بعتض البتتاحثين

محتتتتددات رئيستتتتة للميتتتتزة التنافستتتتية  بمثابتتتتةقواعتتتتد المعرفتتتتة  يتتتتر المتجانستتتتة بتتتتين المنظمتتتتات  عتتتتد وا
متع لتتناستب د معرفتها من أجل تحديث ميزتهتا ر قواعالمنظمات تطو  و المستدامة واألداء المتفوق، 
منظتتور بتتدأت تعطتتي  ومتتن ثتتم فتتمن وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى المعرفتتة ،المتطلبتتات المتغيتترة للبيئتتة

 .(Kashan, 2014, 28)إلى دينامية الميزة التنافسية  إضافي
ارة ن ما تقدم أشر بوضوت بروز مفاهيم أساسية في مجال بحتوث اإلديرى الباحث بأهنا و 

عرفتتة، لمتوارد، ووجهتة النظتر المستتندة إلتى المإلتتى اهتي وجهتة النظتر المستتندة منهتا اإلستتراتيجية، 
 ونظرية القدرات الدينامية.
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محاولتتة لتفستتير واإلجابتتة عتتن تستتاؤل مهتتم ي طتترت فتتي  بوصتتفهات هتتذه المفتتاهيم م  د  ق تت وقتتد
هتو التتذي االختتتالف  أن هتذا كتتون منظمتات؟ستتبب اختتالف ال متا هتتو ،أدبيتات اإلدارة اإلستتراتيجية

تبقتتى ن استتتغالل المتتوارد بتتأ وجهتتة النظتتر المستتتندة إلتتى المتتوارد تفتتترضإذ  التنافستتية. زايتتايفستتر الم
لوجهتة هتي توستيع فالمعرفتة  إلتىوجهتة النظتر المستتندة أمتا . منظمتةهي أستا  التمتايز فتي أداء ال

 صتعبة االستتبدال وجتودات االستتراتيجيةالمالمتوارد و متن  د  تعت المعرفةف ،النظر المستندة إلى الموارد
وجهتتتة النظتتتر  ، لتتتذا أختتتذت البحتتتوث التتتتي انبثقتتتت متتتنالتتتتي تمتلكهتتتا المنظمتتتة قابلتتتة للتقليتتتدالو يتتتر 

ن أعلتتى الموجتتودات متتن األستتهم حاولتتت  متتن التركيتتز وبتتدالً  ،اً ديناميتت مجتتاالً  المستتتندة إلتتى المتتوارد
ة التتي فشخصت القدرات الدينامي ،مراراستالموجودات ب على تجديد تشخ  الظروف التي تساعد

عادة ترتيتب  ،وبناء ،بتكامل عبرها منظمةتقوم ال التنافستية  يتازاللم رئيستاً  اً مصتدر  ابوصتفه المتواردوا 
ومتتع التركيتتز علتتى المعرفتتة بوصتتفها متتوردًا  .(Nieves & Haller, 2014, 225) المستتتدامة

 هو تكامل المعرفة.  الدينامية دراتالق تلك أن جوهر (Grant, 1996a) رأى ،منظميًا مهماً 
العالقتة  توضتيح ستستعى هتذه الدراستة وعبتر هتذا المبحتث إلتىوتماشيًا مع وجهات النظر 

توضتتيح بتتين )االتصتتاالت اإلستتتراتيجية، هتتذا التقتتديم  تستتتلزمالضتترورة النظريتتة ف موضتتوعاتها،بتتين 
 عراضتته فتي بعتتض البحتوث ضتتمنالرجوع التى متتا تتم استبتتوالتكامتل المعرفتي، والقتتدرات الديناميتة،، 

 .الحاليةفي الدراسة  عرض أدبيات الموضوع
 وتكامل الميرفة اإلستراتيجية االتصاالتاليالقة بين أواًل. 

لتكامتتل المعرفتتة إذ يجتتب أن تكتتون العالقتتة متتع  أمتتران جوهريتتانالتعتتاون واالتصتتاالت  ي عتتد
 ,Rakevičius & Auzias, 2016)وبتين المتوظفين أو العتاملين هتي األمثتل لتكامتل المعرفتة 

بعنتوان  (Rosell, 2013) دراستة منهتا تؤكتد هتذا المعنتى،لدراستات . وقد جاءت العديد من ال(31
 ,Mengis, 2007)جاءت دراسة  ، كما"تكامل المعرفة واإلبداع بالتعاون بين المجهز والمشتري"

التتي و ، "وصتناع القترار الخبتراءبتين تكامل المعرفتة عبتر االتصتاالت: حالتة دراستية "بعنوان  (699
 .هاركزت في مضامينها على ربط االتصاالت بالمعرفة وتكامل

دارة المعرفتة ب دراستهفي  (Mengis, 2007, 701) وأشار  أن ع رض تكامتل المعرفتة )وا 
أن المعرفتة هتي بت االقتنتاععلى نحٍو عام، من وجهة نظر االتصاالت ي ع تدم أمترًا مهمتًا، فتمذا لتم يتتم 

يؤكده مفهوم المعرفة  فمن ذلكعملية تعتمد السياق والعمل الدينامي،  بل هي ،ن ثابتوحدة أو كيا
وبالتتتالي عبتتر االتصتتاالت والتفتتاعالت االجتماعيتتة،  ا متتورد يتتتم تكوينتته، ومشتتاركته، ومكاملتتتهبأنهتت
 التذي يتحتدث عتن نفسته 6عبتر الفعتل ذاتتهالتفاعتل تعمل على تطتوير أنمتاط  االتصال أنشطةفمن 

،، وبهتتذه الطريقتتة تأختتذ متتثالً  ستتتجابة المتبادلتتة أو المفاوضتتات بشتتأن الحقتتوق وااللتزامتتات)عبتتر اال

                                           
 ذاته هو )االتصاالت، المقصود بالفعل 6
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االتصتتاالت قيمتتة متتن التماستتك والحداثتتة فتتي تفستتير المعرفتتة. فضتتاًل عتتن أن المعرفتتة واالتصتتاالت 
عتد ركيتزة التتي ت   البشترية تتشابك بسبب الجوانب الشخصتية والعالقاتيتة التتي تتطتور فتي التفتاعالت

 رية في اإلنشاء المشترك للمعرفة. محو 
البحتتوث والدراستتات التتتي  جتتاء فتتيهتتذا المعنتتى  تأكيتتد فتتي هتتذا الستتياق يتترى الباحتتث بتتأنو 

التتذي علتتى عنتتوان مهتتم هتتو "رأ  المتتال االجتمتتاعي"  زهتتايفتتي ترك تناولتتت موضتتوع تكامتتل المعرفتتة
الفصتل الختا  بتكامتل وهتذا متا تتم توضتيحه ضتمن  ،أحد العوامل المؤثرة في تكامتل المعرفتة ي عد

ودورهتتا فتتي  موضتتوع المتتوارد العالقاتيتتةعلتتى ، كمتتا أكتتدت دراستتات أختترى هتتذه الدراستتة فتتيالمعرفتتة 
 .عملية تكامل المعرفة

  أالتجترد متن الطتابع المتادي لتر لتشتير بتأن  (Verčič, 2016, 35) جتاءت دراستة كمتا
 ،ثمار فتتتتي االتصتتتتاالتأهميتتتتة االستتتتت بتتتترزت وهنتتتتاالمتتتتال وأشتتتتكاله يتتتتدخل فتتتتي مجتتتتال االتصتتتتاالت، 

  أالتتي تترى بتأن ر  ، (Stewart)التتي أشتار إليهتا المتال الفكتري رأ مفهتوم  فالتدخول فتي مرحلتة
المتتال الفكتتري هتتو رأ  متتال مستتتند علتتى المعرفتتة، والمعرفتتة هتتي عمليتتة شخصتتية ذاتيتتة نابعتتة متتن 

مجمتتتوع معرفتهتتتا، رأ  المتتال الفكتتتري للمنظمتتتة يمثتتل لتتتذلك فتتتمن  ،اآلنيتتةالخبتترة الستتتابقة واألحتتتداث 
 . (Daft, 2010, 312)وتجربتها، وفهمها، وعالقاتها، وعملياتها، وابداعاتها، واكتشافاتها 

رأ  المتال الفكتري ضتمن ثتالث مجموعتات، هتي: كفتاءة  (Sveiby, 1997)وقتد صتنف 
هذه  تسمية (Stewart, 1997) )الفردية، الموظف، والهيكل الداخلي، والهيكل الخارجي، ثم أعاد

صتتتتتتنيفات بتتتتتترأ  المتتتتتتال البشتتتتتتري، ورأ  المتتتتتتال الهيكلتتتتتتي، ورأ  المتتتتتتال الزبتتتتتتائني )العالقتتتتتتاتي، الت
(Choong, 2008, 617) . ويشير(Verčič, 2016, 35)  ويتولتد  يتكونأن رأ  المال الفكري

التتذي يتتأتي متتن المعرفتتة والتوجتته المعرفتتي والموقتتف  "بشتتريالمتتال الرأ  " ، وهتتوعبتتر الجتتزء المفكتتر
وفقتًا للمتنهج  (Kucharčíková, 2011, 62) يعرفتهالتذي و . ليتة الفكريتة للمتوظفينالفكتري والفاع

رأ  مالهتتتا الفكتتتري  متتتن اإلداري بأنتتته أحتتتد موجتتتودات المنظمتتتة  يتتتر الملموستتتة التتتتي ت شتتتكل جتتتزءاً 
كونتتات داخليتتة وخارجيتتة لتته م التتذي "هيكلتتيالمتتال ال  أر "وجتتزء  يتتر مفكتتر والقيمتتة الستتوقية لهتتا. 

(Verčič, 2016, 35) . رأ  المتتال الهيكلتتي وفقتتًا لتتتتت ويضتتم(Bontis)  ،األجهتتزة، والبرمجيتتات
م انتاجيتتة دعوقواعتتد البيانتتات، والهيكتتل التنظيمتتي وكتتل شتتيء فختتر يتتدعم القتتدرات التنظيميتتة التتتي تتت

طتورة تالعاملين في المنظمة، ويوفر رأ  المال الهيكلي أيضتًا رأ  المتال الزبتائني عبتر عالقتات م
 . (Kucharčíková, 2011, 63) باستمرار رئيسيين للمنظمةمع الزبائن ال

بشتتتتتري، وبتتتتتين المتتتتتال ال  أ  المتتتتتال اليتتتتتوم فتتتتتي االتصتتتتتاالت متتتتتع المتتتتتوظفين )ر أيتولتتتتتد ر و 
متتتتتتال ال  أمنظمتتتتتتي، وبتتتتتتين المتتتتتتوظفين وأصتتتتتتحاب مصتتتتتتالح فختتتتتترين )ر المتتتتتتال ال  أالمتتتتتتوظفين )ر 

 ,Verčič)بما يتأتي  ،ل الفكريتؤثر االتصاالت االستراتيجية في مكونات رأ  الماو  ،عالقاتي،ال

2016, 35): 
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االتصتتتتاالت عبتتتتر   المتتتتال البشتتتتري ورعايتتتتته أتتتتتؤثر االتصتتتتاالت االستتتتتراتيجية فتتتتي تشتتتتكيل ر  .1
ستراتيجية تكتسب أهميتة عنتدما يصتبح اإلنتتاج معتمتد علتى االتصاالت الداخلية اإلف ،الداخلية

ستتتتتراتيجية باالتصتتتتاالت اإل يتتتتتأثر   المتتتتال البشتتتتريأصتتتتنع ر ف االبتكاريتتتتة واإلبتتتتداع والمعرفتتتتة،
الداخلية واالستخدام المتعمد لالتصاالت من قبل المنظمة في صنع وتوجيه المعرفة والمواقتف 

  والفاعلية.
تأثيرها في ثقافتة  على نحٍو رئي  عبرلمنظمي ا  المال أستراتيجية في ر تؤثر االتصاالت اإل .2

 بتتينالتفاعتتل المستتتمر  عبتترالثقافتتة  ونإذ تتكتت ،ستتتراتيجيةتتفتتوق علتتى اإل قتتد الثقافتتة، فالمنظمتتة
 ستراتيجية. االتصاالت الداخلية اإل عبرفيها  المنظمية ادةيأعضاء المنظمة وتؤثر الق

)إدارة االتصتاالت  عبترلعالقاتي ا  المال أستراتيجية في تشكيل ورعاية ر تؤثر االتصاالت اإل .3
دامتتة عالقتت ،بتتين المنظمتتة والتترأي العتتام المتعلتتق بهتتا قامتتة وا  تبادلتتة بتتين المنظمتتة ات منفعيتته موا 

 ،والمنظمتتتتتين ،والمجهتتتتتزين ،التتتتتتي يعتمتتتتتد عليهتتتتتا نجاحهتتتتتا أو فشتتتتتلها، الزبتتتتتائن ،والتتتتترأي العتتتتتام
المدراء التنفيتذيين متع  م  وأصحاب المصالح اآلخرين. لقد ض   ،والمجتمعات المحلية ،والممولين

ن يتعلمتتوا أوأصتتبح علتتيهم بتتارزين أمتتام التترأي العتتام  اً السياستتيين والريتتاديين ليصتتبحوا أشخاصتت
عالقتات متع الفريتدة لل فاإلعتداداتما.  كيف يتعاملوا مع المتطلبات والتوقعات المتعارضة نوعاً 

 للميتتتزة التنافستتتية اً متتتا يجعلهتتتا مصتتتدر بن والستتتمعة مستتتتحيلة التقليتتتد ييأصتتحاب المصتتتالح الرئيستتت
الستتتتراتيجيات الراعيتتتة ا علتتتى دراستتتات االتصتتتاالت االستتتتراتيجية حتتتديثاً  تركتتتز، لتتتذا واستتتتدامتها
 المصتتلحة بوجودهتتاإنتتتاج عالقتتات عاليتتة الجتتودة للمنظمتتات متتع أصتتحاب متتن أجتتل للعالقتتات 
 ة )تأثيرات، لعالقات عامة ممتازة.أهداف رئيسبوصفها 

)وهم في األسا  محاستبين مستؤولون  مثالً  فالقائمين على االتصاالت والتحكم في ألمانيا
، قتد تعتاونوا لالتفتاق علتى بتالمخطط ير لمقارنتة األداء الفعلتيعن وضتع مقارنتات مرجعيتة أو معتاي

ظهتتتتار صتتتتنع القيمتتتتة عبتتتتر االتصتتتتاالت إذ توظتتتتف المنظمتتتتات األلمانيتتتتة متعتتتتددة  ،كيفيتتتتة تعظتتتتيم وا 
اإلستتتتراتيجية فتتي االتصتتاالت  متتن التتدوالرات الجنستتية فالف المتخصصتتين وتنفتتق مئتتات الماليتتين

وارد األخترى، عن عد ها موردًا منظميًا كما هتي المت ويسعون إلى إدارتها بوصفها تخصصًا، فضالً 
ستراتيجية األعمال هي قضية مهمة جدًا لدى القائمين على االتصاالت في فربط االتصاالت مع إ

 التي تم قياسها من "رقابتة االتصتاالت األوربيتة"، وهتي ،في العقد الماضي أيضاً  االتحاد األوروبي
 .(Verčič, 2016, 35) ستراتيجية في العالمت اإلالتصاالكبر دراسة سنوية في اأ ت عد

ووفقتتتتتًا لمتتتتتا تقتتتتتدم يبتتتتترز التتتتتترابط بتتتتتين تكامتتتتتل المعرفتتتتتة واالتصتتتتتاالت ويتتتتترى الباحتتتتتث أنتتتتته 
التفاعتل والتعتاون بتتين  وناتجتة عتتناإلستتراتيجية فتي أن عمليتة التكامتتل المعرفتي هتي عمليتتة قائمتة 

ة مختلفتتة، ومتن تخصصتتات مختلفتتة، أطتراف متعتتددة، داخليتة وخارجيتتة، وضتتمن مستتويات تنظيميتت
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وهتتذا يتطلتتب وجتتود متتنهج فتتي االتصتتاالت قتتادر علتتى تحقيتتق متتا هتتو مطلتتوب متتن عمليتتة التفاعتتل 
 فها.استراتيجية المنظمة وأهدإوعلى النحو الذي يتراصف مع 

 ديناميةالقدرات اليالقة بين االتصاالت اإلستراتيجية والثانيًا. 
اإلستتراتيجية بوصتفها اتصتاالت إلتى االتصتاالت  (Pfeffermann, 2011, 257) ن ظ تر  

ة اإلبتتداع والتغييتتر وعبتتر بتتأن المعلومتتات والمعرفتة تعتتد  متتن العوامتل المستتاهمة فتتي عمليتو بداعيتة، إ
الواضتتح للمعلومتتات والمشتتاركة الستتريعة للمعرفتتة، بمتتا يتطلتتب متتن المنظمتتة أن تكتتون قتتادرة التتتوافر 

اميات بيئتهتتا عبتتر إطتتالق إبتتداعات أو اتصتتاالت متتتع ف المستتتمر لتتتدينعلتتى إعتتادة اختتتراع والتكي تت
 القيمة.ابتكار المجهزين والزبائن بوصفهم مشاركين في عملية 

ستتتتراتيجية اعيتتتة للمنظمتتتات تعمتتتل االتصتتتاالت اإلفتتتي إطتتتار الحتتتديث عتتتن الجاهزيتتتة اإلبدو 
 : (Zerfass &Huck, 2007, 111)على ثالثة مستويات، هي  ،بوصفها أداة تسهيل

 األفكتتتار بشتتتأنمناقشتتتة بتتتين التتترأي العتتتام الستتتتراتيجية ت اإلتحفتتتز االتصتتتاال :لكلددديالمسدددتوى ا، 
نشاء معنى ،الجديدة والتقانات قليميتة جديد وتسمح بمناقشة وا  وهتذا النتوع  ،في عناقيد وطنيتة وا 

ألنهتتا تتؤثر فتتي متتدى واستتع  ،لوستتائل اإلعتتالم والصتحافة اإلبداعيتتة اً تحتدي ي عتتدمتن االتصتتاالت 
 . نظماتلممن األفراد وا

 وبرامجهتا ضترورية لصتنع فهتم ل بتداع  نظميتةحمتالت االتصتاالت الم د  تعت :المستوى المتوسدط
وهتتتذا يتطلتتتب إجتتتراءات خاصتتتة فتتتي العالقتتتات  ،فتتتي تفاعتتتل المنظمتتتة متتتع أصتتتحاب المصتتتالح

 سوق. الاتصاالت ، فضاًل عن رسميةالداخلية التصاالت الوا ،العامة

 نقل المعنى فتي عالقاتته االجتماعيتة  عبراإلبداع  عمليةفي هم كل مدير ي س :المستوى الجقئي
والجهتتتات  ، يتتتر المتنتتتاظرة التتتتي تشتتتمل عالقتتتات شخصتتتية ختتتارج المنظمتتتة ستتتواء متتتع الفتتتروع

 . في المنظمة هم من ذلك االتصاالت الموجهة إلى الموظفينواأل ،السياسية

يتتتتتتة عتتتتتتابرة ستتتتتتتراتيجية قتتتتتتدرات دينامإبوصتتتتتتفها اتصتتتتتتاالت  يتتتتتتةتصتتتتتتاالت اإلبداعاالتمثتتتتتل و 
للتخصصتتتتات فتتتتي المنظمتتتتة، وتعتتتترف بأنهتتتتا إجتتتتراءات معامالتيتتتتة لبتتتتث المعلومتتتتات بتتتتين المنظمتتتتة 

 :  (Pfeffermann, 2011, 257-263) يأتي ما وأصحاب مصالحها في ضوء
 ،والتصتاميم ،والمبتادرات ،والبترامج ،واألشتياء ،والممارستات ،والنماذج ،والمفاهيم ،طرت األفكار .1

يستتمى بتتالعنقود اإلبتتداعي التتذي يعتتدمه  أصتتحاب  بمتتا ،و التركيتتب فيمتتا بينهتتاأ ،والمستتائل الجديتتدة
 المصالح إبداعًا جديدًا. 

 اإلبداع.  بشأن والبيئة توليد وتسليط الضوء على مسائل خاصة بالسياق .2

 عرض القدرات اإلبداعية التنظيمية.  .3

ة لزيتتادة قيمتتة المنظمتتة المرتبطتتة بتتالزمن، والمفتوحتتة، والمستتتخدمو تنتتاول المعتتامالت المترابطتتة  .4
المجتتتاالت المعرفيتتتة، وتعتتتديل المخططتتتات  عبتتترعبتتتر بنتتتاء مخطتتتط أصتتتحاب مصتتتالح جديتتتد )
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ستتتتتراتيجية وتحستتتتين إدارة الموجتتتتودات اإل ،تكثيتتتتف الستتتتمعة اإلبداعيتتتتة للمنظمتتتتة عبتتتترالحاليتتتتة 
 .،مثالً  واإلبداع والسمعة المعرفة)

فتتي  االتصتتاالت يمروجتتأن  (Zerfass & Huck, 2007, 112-113) أشتتارفيمتتا 
يصتتال األفكتتار، و عتتن طريتتق  ًا،جديتتد اً تنظيميتت اً دور  ي مارستتون واالمنظمتتة أصتتبح أداء االتصتتاالت، وا 

 مشتتتاركةإقتتترار حتتتاالت ال متتتن خاللهتتتايتتتتم رئيستتتة  والتتتتي تمثتتتل نقتتتاط ،التقانتتتات توظيتتتفالعمليتتات، و 
ظمي، ويمكن أن ي عتد  منلسيًا في النجات اوتشكيل اإلبداع بوصفه عاماًل أسا لمورد البشريل الفعلية

نتته الفتترد ذو القتتدرة علتتى ترجمتتة اإلبتتداعات المعقتتدة بطريقتتة يمكتتن لمستتتلم متتروج االتصتتاالت علتتى أ
مروجتتتي فن يفهمهتتتا ويفهتتتم األهتتتداف والفتتتر  التتتتي تتتترتبط بتتتالتطورات الجديتتتدة. أهتتتذه االتصتتتاالت 

ونهم عبتتتتر الصتتتتور، االتصتتتتاالت ي عر فتتتتون كيتتتتف يقنعتتتتون األفتتتتراد ويقحمتتتتونهم )يشتتتتركونهم،، وير بتتتت
والتقانتتتتات والعمليتتتتتات واألمثلتتتتة، واألدلتتتتة علتتتتى أفضتتتتتل الممارستتتتات واحتماليتتتتة ارتباطهتتتتتا باألفكتتتتار 

 الجديدة. والمنتجات 
سهل إدارة عالقات أصتحاب هذا الميدان االتصاالتي العابر للتخصصات إلى أن ي   ويميل

القتتات أصتتحاب األستتهم، المصتتلحة )عالقتتات عامتتة، وعالقتتات مجتمعيتتة، وعالقتتات إعالميتتة، وع
زبتتون، للمستتاعدة علتتى تحقيتتق عالمتتات تجاريتتة إبداعيتتة وتعزيتتز الوعالقتتات المتتوظفين، وعالقتتات 

قتتتدرات الخاصتتة بالستتتياق، و الستتمعة المنظمتتتة، فيمتتا يتتترتبط بأهتتتداف االتصتتاالت وهتتتي اإلبتتتداعات، 
 ،وصتنع المعرفتةنوع اإلبداع قابل ألن يؤثر فتي بتث المعلومتات المنظمة، ف على مستوىبداعية اإل

فاإلبتتداعات المستتتمرة أو  يتتر المستتتمرة قتتد تنتتتج تتتأثيرات مختلفتتة علتتى معتتدل استتتخدامها متتن قبتتل 
 . (Pfeffermann, 2011, 264) المستخدم

اخل وخارج المنظمتة، لتذا ستراتيجية أساسًا مهمًا في إدارة نشاطات االتصاالت دوتمثل اإل
نتتاتج عتتن  اإلبتتداع تصتتاالتالستتتراتيجي ن الخيتتار اإلتتترتبط اإلستتتراتيجية باتصتتاالت المنظمتتة، وا  

علتتى التحليتتل  اإلبداعيتتة التصتتاالتاف اهتتدأ اختيتتارستتتراتيجية اتصتتاالت المنظمتتة، ويعتمتتد إطتتار إ
اختيتتتار األدوات  متتتن يمكتتتن بمتتتاوقاعتتتدة المتتتوارد الداخليتتتة  ،الختتتارجي والتتتداخلي لمتطلبتتتات الستتتوق

ل عمليتتتتتة اإلدارة االستتتتتتراتيجية تعتتتتتد  االتصتتتتتاالت فتتتتتي مجتتتتتاو ستتتتتتراتيجية. اإلستتتتتتراتيجية وتطبيتتتتتق اإل
ن نحتدد ، لتذا وعلتى المستتوى اإلستتراتيجي يمكتن أمتن االتصتاالت التنظيميتة مكمتلاإلبداعية جزء 

ستتتراتيجية اتصتتاالت ة ففتتي مرحلتتة التخطتتيط يمكتتن صتتيا ة إاستتتراتيجيات اتصتتاالت إبتتداع مختلفتت
ستتتتتتراتيجية إتشتتتتتتق  ، لتتتتتذلكاالستتتتتتراتيجيةخطتتتتتوات متتابعتتتتتة تجتتتتتاه عمليتتتتتة اإلدارة بإبتتتتتداع موجهتتتتتة 

ن أن هتتتذه العمليتتة قابلتتتة ألويفتتتترض بتت ،المنظمتتة اإلبداعيتتة متتتن إستتتراتيجية اتصتتتاالت تصتتاالتاال
 . (Pfeffermann, 2011, 272) تتكيف مع شبكات اإلبداع من منظور الشبكات التعاونية

جوانتتب متعتتددة  االتصتتاالت اإلستتتراتيجية فتتي إستتهامتقتتدم  ويتترى الباحتتث وعتتن طريتتق متتا
بنتتتاء وتطتتتوير قتتتدراتها الديناميتتتة، فعبتتتر االتصتتتاالت المستتتتندة إلتتتى  متتتن خاللهتتتاتستتتتطيع المنظمتتتة 
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كانوا أصحاب مصلحة أإقامة العالقات مع جماهير المنظمة سواء منظمة تتمكن من إستراتيجية ال
متن مصتادر في المنظمة أم ال، ونشر المعلومات عن المنظمة وأنشطتها والحصول على المعرفتة 

ختاطر التتي مالمنظمتة تطتوير قتدراتها فتي االستشتعار بتالفر  وال وبتذلك تستتطيعمتعتددة ومتنوعتة 
ستتهم المعرفتتة والمعلومتتات التتتي بتتل ت   ،ومستتتقباًل، وال يقتتف األمتتر عنتتد ذلتتك اآلنيمكتتن أن تواجههتتا 
نتهازهتتتا ضتتتمن منهجهتتتا اإلستتتتراتيجي بالقتتتدرة علتتتى تحديتتتد الفتتتر  المناستتتبة ال توفرهتتتا االتصتتتاالت

د الجهود المطلوبة من األطتراف المختلفتة يومتطلبات انتهاز تلك الفر  بالسرعة المطلوبة، وتحش
فتتي تعزيتتز عمليتتة استتتثمار وانتهتتاز تلتتك الفتتر ، وبالنتيجتتة يبتترز دور هتتذا النتتوع متتن االتصتتاالت 

اتها ستتتتتتراتيجية المنظمتتتتة ورؤيتهتتتتتا فتتتتي تطتتتتتوير قتتتتتدر إمتعتتتتددة األطتتتتتراف واألدوات والمتراصتتتتفة متتتتتع 
 الدينامية.

     ديناميةالقدرات والتكامل الميرفة اليالقة بين ثالثًا. 
 أشتتركمتتا بتتأن جتتوهر القتتدرات المنظميتتة هتتو تكامتتل المعرفتتة.  (Grant, 1996a) أشتتار

(Pavlou & El Sawy, 2011, 247) .بأن تكامل المعرفة هو أسا  القدرات الدينامية  
قتتتدرة  ي عتتتدتكامتتتل المعرفتتتة  بتتتأن لتؤشتتتر (Aldakhil, 2011, 26-27) جتتاءت دراستتتةو 

ديناميتتة، مستتتندًا فتتي ذلتتك إلتتى أن القتتدرات الديناميتتة تفتتترض وعلتتى نحتتٍو رئتتي  أن البيئتتات ستتريعة 
التغير تجبر المنظمات على االستجابة بسرعة لهذه التغيرات وأن تكون مبتكترة، ووفقتًا لفكترة القتدرة 

متع مترور  علتى إدارة قاعتدة معرفتهتا دينتاميً المنظمتة  الدينامية فمن تكامل المعرفة يشتير إلتى قتدرة
، فمفهتتوم القتتدرات وخارجهتتا الوقتتت عتتن طريتتق إعتتادة تشتتكيل عمليتتات إدارة المعرفتتة داختتل المنظمتتة

ة التتتتي تهتتتتدف إلتتتتى تطتتتوير وتجديتتتتد قتتتتدرات يتتتتالديناميتتتة يركتتتتز علتتتتى اإلجتتتراءات والعمليتتتتات المنظم
م أن المنظمتتتتة ال تنتتتتاف  فقتتتتط عبتتتتر قتتتتدرتها فتتتتي المنظمتتتتة، وأن أحتتتتد اآلثتتتتار المهمتتتتة لهتتتتذا المفهتتتتو 

تناف  عبر قدرتها على تجديد مواردها وقدرتها، ففي  هااالستفادة من مواردها وقدراتها الحالية، لكن
علتتة لتكتتون قتتادرة علتتى المنافستتة ابيئتتات عتتدم التأكتتد ال يكفتتي أن تمتلتتك المنظمتتات متتوارد وقتتدرات ف

جتتب أن تمتلتتك القتتدرة علتتى تكتتوين طرائتتق ديناميتتة قويتتة ، بتتل يالمختلفتتة محليتتة ودوليتتةفتتي الستتوق 
يبرز تكامل المعرفتة بوصتفه قتدرة ديناميتة، فالمنظمتات  ومن هنالتطوير وتجديد مواردها وقدراتها، 

وعبتر قتدرة تكامتتل المعرفتة تعمتتل علتى نحتتٍو مستتمر علتى معالجتتة قاعتدة مواردهتتا المعرفيتة بطريقتتة 
دمج عبتتر هتتذه القتتدرة المعرفتتة التتتي يجتتب أن ت تت كتتدة، وتحتتددمؤ البيئتتات  يتتر المتتع  تتتتالءم ديناميتتة

 من إعادة تشكيل واجهتها المعرفية.  بالنتيجة المنظمة لتتمكنضمن قاعدة معرفتها، 
بعنتتوان "بنتتاء القتتدرات  (Nieves & Haller, 2014, 224-232)وقتد جتتاءت دراستتة 

الهتدف متن هتتذه الدراستة هتو تقيتتيم الديناميتة متن ختتالل متوارد المعرفتة" لتؤكتتد هتذا المعنتى، إذ كتتان 
، وكتتتان متتتن أبتتترز استتتتنتاجات هتتتذه الدراستتتة أن دور متتتوارد المعرفتتتة فتتتي تطتتتوير القتتتدرات الديناميتتتة
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تستاعدها لمنظمة ا المتاحة أمام من الخيارات واسعة المستوى العالي من المعرفة العامة يوفر ثروة
 دينامية. زيادة قدرتها على تطوير أبعاد مختلفة من القدرات الفي 

امتل المعرفتة هتو لتؤشتر أن متن نتتائج تك (Jin & Kotlarsky, 2012)جتاءت دراستة و 
، وتظهتر قتدرات ديناميتة،ة ضمن مجتاالن همتا )منظمتة مبدعتة و القدرات المنظمياألداء المنظمي و 

تعزيز قتدرات المنظمتة ستواء تمتت دراستة هتذا  فينتائج الدراسة التأثيرات االيجابية لتكامل المعرفة 
، المنظميتة التأثير على نحٍو مباشر أو  ير مباشر، فتكامل المعرفة يؤدي إلى بنتاء تراكمتي للقتدرة

أثبتتتت أن تكامتتل  التتتي الدراستتة نتتتائج مجموعتتة متتن الدراستات الخاصتتة بتكامتتل المعرفتتة أبتترزتقتد و 
هل من عملية سي  و ، اتبراعة التحالفات على مستوى المشروع فيايجابيًا المعرفة يؤثر تأثيرًا قويًا و 

لتكامتل  فتي الدراستات المتعتددة ي شتار إليتهابتكار المنتجات، وحتتى اإلبتداع الجتذري التذي عتادًة متا 
أن تكامل المعرفة كان مفيتدًا بالنستبة للقتدرات اإلبداعيتة للمنظمتات،  أيضاً  أشر الباحثانو المعرفة، 

كما أبرزت نتائج ، ل المعرفةتكام هووأن السبب الرئي  إلبداع الفريق في تطوير نظم المعلومات 
الدراستتتتة أن بعتتتتض الدراستتتتات أشتتتترت تحستتتتين األداء اإلبتتتتداعي باالعتمتتتتاد علتتتتى تكامتتتتل المعرفتتتتة 
التكميلي، وفي دراسات أخرى لعمليات البحث والتطوير الموزع تم الكشتف عتن أن تكامتل المعرفتة 

ًا علتتتتى جتتتتودة المخرجتتتتات يجابيتتتتًا مباشتتتتر التتتتتي تعمتتتتل فيهتتتتا المنظمتتتتة كتتتتان لتتتته تتتتتأثيرًا إ عبتتتر األقتتتتاليم
 .اإلبداعية

أن بعض الباحثين عد وا )اإلبداع والريادة، متن القتدرات  (Marian, 2017, 349) وأشار
الدينامية، وفي هذا السياق جاءت مجموعة متن الدراستات لتتربط اإلبتداع والريتادة بتكامتل المعرفتة، 

" تكامتل المعرفتة، وأداء المنظمتةبعنتوان الريتادة، قتدرات  " (Kim et al., 2012)إذ جتاءت دراستة 
إذ ركتتزت الدراستتة علتتى استكشتتاف تتتأثير ريتتادة األعمتتال علتتى األداء المنظمتتي عبتتر قتتدرات تكامتتل 

، أظهتترت نتتتائج الدراستتة دعمتتًا قويتتًا للعالقتتة بتتين ريتتادة األعمتتال وقتتدرات تكامتتل المعرفتتةو المعرفتتة، 
توستتيط تتتأثير قتتدرات تكامتتل المعرفتتة. فضتتاًل عتتن تتتأثير األنشتتطة الرياديتتة علتتى أداء المنظمتتة عبتتر 

بعنتوان "تكامتل المعرفتة واإلبتداع المفتتوت فتي  (Celadon, 2014)ومن جانٍب فخر جاءت دراسة 
أن مستتتتويات مختلفتتتة متتتن  إلتتتى "، وتوصتتتلت الدراستتتةصتتتناعة مستحضتتترات التجميتتتل فتتتي البرازيتتتل

تكامتل المعرفتة، وأن زيتادة االنفتات في اإلبداع يتطلتب فليتات محتددة تعتمتدها المنظمتة فتي عمليتة 
  االنفتات يزيد من تعقيد اإلدارة.

موقتع تكامتل المعرفتة ضتمن أنشتطة إدارة المعرفتة،  (Aldakhil, 2011, 26-27)وحتدد 
 ،.14الشكل )
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، التداخل بين إدارة المعرفة والقدرات الدينامية (Smith & Prieto, 2008)ويعرض 
 ،.15، الشكل )كل المساحة المشتركة بينهماالتي تشالروابط  عبر

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تكامل المعرفة

البنية التحتية 

 إلدارة المعرفة

 تاستراتيجيا

 إدارة المعرفة

 (14الشكل )

 معرفةإدارة المعرفة وتكامل ال

Source: Aldakhil, A. M., (2011), Antecedents and Consequences of Effective 

Knowledge Integration: an Empirical Study in the Manufacturing Context, 

Dissertation. Ph. D, The University of Toledo, Ohio, USA. P 20 

 

التعلم يدعم إدارة 
المعرفة و القدرات 

 ديناميةال

 
االستكشاف مقابل 

 االستغالل
 

المعرفة بنية تحتية 
 لتمكين القدرات الدينامية

وجهة نظر مستندة 
 إلى المعرفة

 
حلول تكنلوجيا 

المعلومات إلدارة 
 المعرفة

 اجتماعيةعمليات 
إلدارة المعرفة 

 الضمنية )ممارسات(
 

 تاستراتيجيا
وتكتيكات إدارة 

 المعرفة

 

وجهة نظر مستندة إلى 
 موارد المنظمة

 
القدرات الدينامية بوصفها 

التي  الروتيناتتغيير في 
 تعيد تشكيل الموارد

 
تأثير السوق والبيئة 

الدينامية على القدرات 

  الدينامية

 (15لشكل )ا
 ةوالقدرات الدينامي ةبين إدارة المعرفالتداخل 

Source: Smith, M., and Prieto, I., (2008), Dynamic Capabilities and Knowledge 
Management: an Integrative Role for Learning?, British Journal of  
Management, Vol (19), No (3), PP 240. 

 

https://link.springer.com/journal/10796/14/5/page/1


 165 

دارة المعرفة يظهر كما ي  ,Smith & Prieto) أتيفالتداخل بين القدرات الدينامية وا 

 .،16) الشكل (241-242 ,2008
م الذي يعد بوصفه مصدرًا للقدرات الدينامية، إن تغيير المعرفة والتكيف يرتبطان بمفهوم التعل   .1

م عد التعل  أن القدرات التشغيلية هي النتيجة المرئية للقدرات الدينامية، وبالنتيجة ي  في حين 
 .إدارة المعرفة والقدرات الديناميةالفرصة لتوحيد رؤى كل من 

القدرات الدينامية على تطور المعرفة عبر االستكشاف واالستغالل، فاالستكشاف يهدف تعتمد  .2
ار الجديدة واختيار األنسب منها، واالستكشاف إلدخال االختالفات التي تولد األفك

، وتبرز القدرات الدينامية واالستغالل في وقت واحد يعدان مؤشرًا لدرجة نجات المنظمات
 عندما تستكشف المنظمات وتستغل في وقت واحد معرفتها وكفاءتها.

درًا للميزة القدرات الدينامية مهمتان جدًا للمنظمات بوصفهما مصو  إدارة المعرفة إن كل من .3
 . واستدامتها التنافسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 روتينيات

 عملياتية

+ 

موارد 

 منظمية

 إعادة تشكيل

 إدارة المعرفة

صر عنا

 تقنية

عناصر 

 اجتماعية

عملية 

 التعلم

 قدرات دينامية

 استكشاف

 استغالل

أداء 

 مستدام

 دينامية السوق

 ( 16لشكل )ا
  االرتباط بين إدارة المعرفة والقدرات الدينامية

Source: Smith, M., and Prieto, I., (2008), Dynamic Capabilities and Knowledge 
Management: an Integrative Role for Learning?, British Journal of  
Management, Vol (19), No (3), PP 243. 

 
  

https://link.springer.com/journal/10796/14/5/page/1


 166 

 (Nielsen, 2006, 67-68) رأىالدراسة الرئيسة،  متغيراتوضمن العالقة النظرية بين 
أنشطة إلدارة المعرفة، وأن القدرات المنظمية يتم تكوينها وتجديدها عبر  هيبأن القدرات الدينامية 

وبالتالي فمن القدرات المنظمية تتغير بتأثير  ،لهذه األنشطة لفةتأثير القدرات الدينامية المخت
عادة دمج المعرفة فيفمالقدرات الدينامية، وبناًء على هذا المفهوم للقدرات الدينامية   ن تكامل وا 

العالقة بين تجديد وتكوين القدرات المنظمية هي قدرة دينامية، وأن أنشطة إدارة المعرفة  إطار
ى قدرات دينامية، هذه القدرات تقود إلى تكوين أو تجديد واستخدام القدرات يمكن تجميعها إل

قدرات دينامية ينظر إليها بأنها مزيج من أنشطة إدارة المعرفة، هي قدرة  اك ثالثة. فهنيالمنظم
اكتساب، وأسر المعرفة،، وقدرة دمج )إعادة دمج، و تطوير المعرفة وتضمن أنشطة )تكوين، 

مشاركة، وتكامل المعرفة،، وقدرة استخدام المعرفة التي تشمل و شطة )تجميع، المعرفة وتتضمن أن
  ،17، الشكل )استغالل المعرفة، أنشطة )رافعة المعرفة، و

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يؤشر الشكل أعاله بوضوت التأثير المباشر لتكامل المعرفة بوصفه أحد األنشطة المهمة 
 ة، والذي ينعك  على القدرات المنظمية.إلدارة المعرفة في القدرات الدينامي
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مار  من ت  يجب أن كما ي الحظ من الشكل بأن هناك أنماط لالتصاالت اإلستراتيجية 
قبل المنظمة وصواًل إلى بناء القدرات الدينامية، هذه األنماط هي: اكتساب المعرفة أو استقطابها، 

المنظمة أفكار جديدة في ما تقدمه  وتكوين المعرفة، ومع الحصول على معرفة جديدة تتكون لدى
 لجمهورها، ثم م شاركة المعرفة، للوصول إلى تكامل المعرفة لبناء القدرات الدينامية للمنظمة.

كما ن الحظ حركة األسهم أيضًا في عمليات االنتقال من عملية إلى أخرى ومن مرحلة 
وتعاون، إنما يمثل نمطًا فخر  إلى أخرى، وهذا االنتقال عبر األسهم يمثل عمليات اتصال )تفاعل

 من أنماط االتصاالت اإلستراتيجية وهو عبور الحدود المنظمية.
ليعك  تصوره في ، 18الشكل )، إلى 17أنه يمكن تطوير الشكل ) أيضاً  ويرى الباحث

 (Public Sphere)ن المنظمات تمار  اتصاالت ستراتيجية مع جمهورها وعبر المجال العام أ
التواصل االجتماعي )في  بوك، تويتر، انستغرام، و يرها، والذي تمت اإلشارة عن طريق وسائل 

، يمثل ما أشار إليه 17إليه بمصطلح "الرمح االتصالي" إذ أن الجزء المضاف إلى الشكل )
(Bentele and Nothhaft, 2015, 66) المجاالت السياسية، واالقتصادية، ) بالمجال العام

 لمجتمعات المعاصرة،المجاالت التي تتكون من تداخل هذه المجاالت، لو واالجتماعية، والثقافية، 
وهذه المجاالت متداخلة مع بعضها عبر شبكة من العالقات التي يكون من الصعب فصل 

تلك التداخالت وطبيعتها وتأثيرها على  المنظمة تدركالمجاالت عن بعضها بما يعني ضرورة أن 
األسهم األربعة معها عبر عمليات االتصال التي تقوم بها، فالمنظمة وكيف يمكن لها أن تتفاعل 

تعك  ثالث حاالت من االتصاالت التي ي مكن للمنظمة أن تمار  عن طريقها اتصاالتها 
االستراتيجية مع جمهورها فالسهم الذي يكون باتجاه المجال العام للجمهور هو أن تقوم المنظمة 

ن هناك طلب لردود مباشرة عن تلك القضايا، أما السهم بتقديم بعض القضايا للنقال دون أن يكو 
من المجال العام باتجاه المنظمة فيمثل تقديم الجمهور آلراء ومقترحات وأفكار ومعلومات إلى 
 المنظمة، أما األسهم ذات االتجاهين فتعك  تبادل للمعرفة والمعلومات بين المنظمة وجمهورها

، وبالتالي تستطيع المنظمة تلفة ضمن المجال العام الكليعبر شبكة العالقات بين األطراف المخ
عبر اتصاالتها اإلستراتيجية من تجسيد أنماط االتصاالت اإلستراتيجية وصواًل إلى تكامل المعرفة 

 .لالستجابة السريعة الذي ي عد دورها األسا ، بما يمكنها من بناء قدراتها الدينامية
، إنما لتحقيق االستجابة السريعة لقدرات الديناميةوال يتوقف عمل المنظمة بامتالكها ا

ستنعك  بقدرتها على تحقيق االستفادة من رافعة المعرفة واستغاللها في عملها، بما ي سهم في 
 التي ستنقلها )شعارها، تجسيد النمط اآلخر لالتصاالت اإلستراتيجية وهو العالمة التجارية

تصاالت اإلستراتيجية للمنظمة بتعزيز هويتها، تحقق عبرها أهداف االو لجمهورها والمجتمع 
 وصورتها، وشفافيتها، وفاعليتها.
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 (18الشكل )

 العالقة بين االتصاالت اإلستراتيجية وأنماطها، وتكامل المعرفة، والقدرات الدينامية
Source: Nielsen, A., (2006), Understanding dynamic capabilities through 

knowledge management, Journal of Knowledge Management, Vol (19), 
No (3), P 68. 
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 للدراسة ثانيا. السالصة الن رية
 تماشيًا مع إبراز العالقة النظرية بين موضوعات الدراسة، يجد الباحث ضرورة تقديم

 ، وكما يأتي:هانظرية لموضوعات التي يمكن أن تكون خالصة النقاط مجموعة من
ت عد االتصاالت اإلستراتيجية مجااًل معرفيًا حديثًا تبلورت وبرزت مؤشراته في القرن الحادي  .1

والعشرين في المجاالت السياسية والعسكرية، وقد تحقق ذلك عبر إسهامات عدد من 
المجال، وكذلك  الباحثين، واهتمام المنظمات المتخصصة بالعالقات العامة واإلعالم بهذا
 الجامعات التي بدأت بمنح شهادات تخصصية بعلم االتصاالت اإلستراتيجية.

إن دراسة االتصاالت اإلستراتيجية بوصفها مجااًل من المجاالت االجتماعية واإلنسانية هي  .2
انعكا  للتغييرات الحاصلة في المجتمع ومبادئه التنظيمية التي جاءت نتيجة االنتشار 

ل اإلعالم الحديثة وما تنتجه من أحداث، لذا أصبح من الضروري أن تكون الواسع لوسائ
الجهات الفاعلة المرتبطة و ير المرتبطة بالمنظمة مدروسة عبر عمليات اتصالها وتواصلها 

 مع األطراف المختلفة.
االتصاالت االستراتيجية باتت حقاًل معرفيًا متخصصًا، ألنها ت عد  بمثابة مظلة تغطي مجاالت  .3

معرفية متعددة، وهي بذلك حصيلة دمج مجموعة من التخصصات المرتبطة باالتصاالت، 
هي )االتصاالت اإلدارية، واالتصاالت التسويقية، واالتصاالت السياسية، واالتصاالت 

 التقنية، والعالقات العامة، وحمالت التسويق االجتماعي، و يرها.  
المنظمة وصورتها في المجتمع على النحو  يتجان  مضمون االتصاالت اإلستراتيجية بهوية .4

الذي يتوقع من العاملين في المنظمة أن يمثلوا قيمها في سلوكياتهم، بما يسمح بمقامة 
العالقات وبناء شبكات االتصاالت وعلى النحو الذي ي سهم في تكامل وجهات النظر 

 المعرفية والعالقاتية فيها.
على عنصرين حاسمين ي عدان من المرتكزات إن نجات االتصاالت اإلستراتيجية يتوقف  .5

الموارد العالقاتية للمنظمة  استدامةالمهمة في أنموذج األعمال لعصر ما بعد الحداثة، هما 
ضمن مجالها العام )استدامة شبكة العالقات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجية 

ت بوجود استراتيجيات نشاطات االتصاال وحوكمةللمنظمة و يرهم من جمهور المنظمة،، 
 وأبعاد وهياكل معرفية واضحة في تصميم االتصاالت المنظمية اإلستراتيجية وتنفيذها.

االتصاالت اإلستراتيجية إدارة المنظمات والقائمين على عملية االتصال والتواصل  ت ساعد .6
يفسر كون  الحادي والعشرين، وهذافيها، لتطوير رؤية لكيفية إدارة اتصاالتها في بيئة القرن 

  االتصاالت اإلستراتيجية منهجًا يمكن استخدامه لمواكبة التغيير المستمر.
يستند تنفيذ االتصاالت اإلستراتيجية على وجود قيادة تمتلك قدرات عالية في التواصل  .7

والتفاعل مع  جمهور المنظمة، وأفراد عاملين ذوي مسؤولية عالية، مع أهمية القيم واألخالق 
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دارة والنزاهة، وا دارة المعرفة، وا  لثقافة، والشخصية التنظيمية، والقدرة على إدارة التغيير، وا 
القضايا  واألزمات التي تواجهها المنظمة، والقيا  والتقييم، األمر الذي يفسر إمكانية تحقيق 

 النجات في تنفيذ هذا النوع من االتصاالت.
سلة من قبل المنظمة وأفرادها إلى تؤكد االتصاالت اإلستراتيجية على أهمية الرسائل المر  .8

جمهورها، فضاًل عن تركيزها على دور وسائل التواصل واإلعالم )والسيما وسائل التواصل 
االجتماعي الحديثة، في نقل هذه الرسائل، مع االهتمام بعملية التفاعل بين أصحاب 

ة ضرورية في المصلحة الداخليين والخارجيين عبر اإلصغاء والحوار المتبادل بعد ه مسأل
 عملية تكوين القيمة.

ت عالج االتصاالت اإلستراتيجية ما أفرزته العولمة، والتقانة الرقمية التي حلت محل الجوانب  .9
المادية و يرت على نحٍو كبير من طبيعة الحياة اإلنسانية، مما أصبح من الصعب نسبيًا 

االت السياسية والتجارية، التعرف على االختالفات بين القطاعات العامة والخاصة، واالتص
والموجودات المادية و ير المادية، وهذا يفسر إمكانية استخدام االتصاالت اإلستراتيجية 

 بوصفها أداة لمعالجة ومواجهة التقلبات المتسارعة. 
يؤدي تكامل المعرفة في المنظمات إلى تحقيق مستويات عالية من االبتكار واإلبداع، إذا ما  .11

منظمة أن تحدد متطلبات التكامل على نحٍو فاعل، عبر توحيدها لمواردها استطاعت إدارة ال
 المعرفية وتوجيهها نحو تقديم منتجات تتصف بأنها جديدة وذات قيمة لزبائنها.

إن عملية تكامل المعرفة تتطلب منها رؤية جديدة ومختلفة بشأن الممارسات اإلدارية  .11
وظائف الهيكل التنظيمي على النحو الذي يقود إلى المطلوبة، وأنشطة إدارة الموارد البشرية، و 

 أكثر فاعلية واستجابًة لمتطلبات وشروط العمل والمهام المطلوب انجازها. تكوناتخاذ قرارات 
يواجه تكامل المعرفة صعوبات عديدة أبرزها: تكامل أنواع مختلفة من المعرفة وعبر حدود  .12

 منظمية متعددة ومختلفة.
تفاعاًل اجتماعيًا بين أفراد المنظمة باستخدام قنوات االتصال لتحويل يتضمن تكامل المعرفة  .13

المعرفة بين األطراف المختلفة للوصول إلى وجهات نظر مشتركة لحل المشكالت التي 
 تواجهها المنظمة أثناء عملية تطوير منتجاتها وممارسة أنشطتها.

اة أن تتناسب فليات التكامل يتطلب تكامل المعرفة استخدام فليات محددة إلنجازه مع مراع .14
مع طبيعة األنشطة والمعرفة المطلوب تكاملها، من أجل سهولة الوصول إلى المعرفة 

 المنتشرة بين الوحدات الوظيفية المتخصصة في المنظمة.
ت ساعد فليات تكامل المعرفة إدارة المنظمة وقيادتها على فهم واستيعاب وتنظيم ما تنجزه من  .15

 ية استخدام تلك اآلليات في تطوير أنشطة المنظمة ومنتجاتها.أنشطة، وتحديد كيف
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تؤثر مجموعة من العوامل مباشرًة في عملية تكامل المعرفة، أهمها الثقة، والمعرفة  .16
المشتركة، وتقانة المعلومات، والقدرة االمتصاصية، مما يؤكد ضرورة أن تؤخذ بنظر االعتبار 

 عند السعي إلى مكاملة المعرفة.
لية التكامل المعرفي مستويات وأشكال متعددة فهناك تكامل داخلي وخارجي، تأخذ عم .17

وتكامل بين الوظائف داخل المنظمة، وتكامل بين المنظمات، وتكامل على مستوى الفريق، 
وتكامل بين المشروعات، األمر الذي يفسر سعة المفهوم ومجاالته وشموليته، وسنعك  بال 

إلجماع عليه، مقارنًة بمفاهيم أخرى منها )نقل المعرفة، شك في عدم وضوت المفهوم ونق  ا
 ومشاركة المعرفة، وتطبيق المعرفة،.

إن تحقيق التكامل المعرفي وتطوير خصائصه عمليتان متكاملتان ت سهمان في تعزيز قدرة  .18
 المنظمة ومكانتها. 

ها ولكن من أهم تعدد أبعاد القدرات الدينامية، مما انعك  في تباين فراء الباحثين في تحديد .19
تلك األبعاد الشائعة في فراء هؤالء الباحثين، هي )قدرة االستشعار، وقدرة التعل م، وقدرة إعادة 

 التشكيل، وقدرة االنتهاز،.
ًتسهم العمليات التنظيمية واإلدارية التي تمارسها المنظمة في تطوير القدرات الدينامية  .21

تلك العمليات هي إدارة المعرفة، وعمليات  للمنظمة في تحقيق االستجابة السريعة، وأبرز
االتصال والتنسيق بين وحدات المنظمة وقادتها ومديريها وموظفيها، وهذا ي فسر اهتمام 
الباحثين والممارسين في السعي والبحث المستمر عن مداخل، ونماذج، وفليات، وممارسات 

دارية جديدة ومتطورة تعزز القدرات الدينامية لتحق يق االستجابة السريعة لمتطلبات تنظيمية وا 
 بيئة األعمال.     

ي ستهم وعتي اإلدارة العليتتا وقتدراتها فتي بنتتاء القتدرات الديناميتة لالستتتجابة الستريعة عبتر تحديتتد  .21
مستتتتويات هتتتذه القتتتدرات )مراتبهتتتا،، وضتتتمن أي مستتتتوى أو مرتبتتتة تقتتتع القتتتدرات التتتتي تمتلكهتتتا 

لى تحديتد متتى وكيتف وأيتن تستتخدم كتل مستتوى المنظمة، فضاًل عن مدى قدرة هذه اإلدارة ع
 من تلك المستويات. 
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 الفصل الخامس
 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية

View and analyze the results of the field study 
عنه نتائج الدراسة الميدانية في ستسفر يستهدف الفصل الحالي عرض وتحليل ما 

 مخططمن  لتحققلآراء عينة الدراسة وذلك على وفق المنظمة المبحوثة )جامعة الموصل( وذلك 
، إذ سيتضمن هذا الفصل المباحث جيتهاالتي تم وضعها في منه فرضياتهاواختبار  ةالدراس
 اآلتية:

 وتشخيصها. الفرعيةو  الرئيسةالدراسة متغيرات وصف  المبحث األول:
 التوكيديو  االستكشافي عرض نتائج التحليل العاملي المبحث الثاني:
  اختبار فرضيات الدراسة المبحث الثالث:
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 المبحث األول
  هاوتشخيص الفرعيةو  الرئيسةالدراسة متغيرات وصف 

ما تمخضت عنه استجابات )عينة  مناقشة تركز االهتمام ضمن هذا المبحث في
الدراسة( األفراد المبحوثين وذلك عبر اعتماد بعض المؤشرات اإلحصائية متمثلًة، بالتكرارات، 

سابية، واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمتغيرات الدراسة الممثلة والنسب المئوية، والمتوسطات الح
 ألبعادها الرئيسة، وكما يأتي:

  أنماط االتصاالت اإلستراتيجية متغيروصف وتشخيص أواًل. 
متغيرًا رئيسًا ُمستقاًل، تضمن ُبعدان فرعيان  أنماط االتصاالت اإلستراتيجيةمتغير ُعَد 

والذي بدوره انقسم إلى ثالثة أبعاد هي )ُمشاركة  تصاالت الداخليةأنماط اال البعد األول ُهما: 
وتكوين األفكار، وعبور الحدود المنظمية(، وقد ضمت هذه المتغيرات في استبانة المعرفة، 
 متغيراتانقسم أيضًا إلى ثالثة  إذالخارجية أنماط االتصاالت  والبعد الثاني ،( سؤاالً 17الدراسة )

 هاية، واستقطاب المعرفة الخارجية، وتكوين معرفة األعمال(، وتم التعبير عنهي )العالمة التجار 
الرئيس  المتغير، لتكون المتغيرات الفرعية التي عبرت عن ( سؤاالً 15في استمارة االستبانة عبر )

،  (X1-X32)( متغيرًا فرعيًا تمثلت بالمتغيرات 32األول )أنماط االتصاالت االستراتيجية( )
 ( وكما يأتي. 14الجدول ) الموضحة في

 أنماط االتصاالت اإلستراتيجية الداخلية .1
( سؤااًل لقياس أنماط االتصاالت 17تضمنت استمارة االستبانة للدراسة الحالية )

اإلستراتيجية الداخلية التي تتضمن )نمط مشاركة المعرفة، ونمط تكوين األفكار، ونمط عبور 
       ، وكما يأتي: (X1-X17)بالمتغيرات هذه األسئلة  الحدود المنظمية(، وقد تم التعبير عن

 نمط مشاركة المعرفة  
( أن 14معطيات الجدول ) تشيرإذ  ،(X1-X6) الفرعية النمط المتغيرات هذا ضم

، بينما بلغت  (43.92) قد بلغت )أتفق بشدة + أتفق( المعدل العام لنسبة اتفاق األفراد المبحوثين
وهو أعلى  (3.27)، وبوسط حسابي قدره (22.6)فق بشدة + ال أتفق( نسبة عدم االتفاق )ال أت

 (X1)وكان المتغير  .(1.01)وبانحراف معياري  ،(3)من الوسط الحسابي الفرضي البالغة قيمته 
إذ حقق نسبة اتفاق  ،في تعزيز نسبت االتفاق لهذا النمط فقد أسهمأبرز متغيرات هذا النمط 

الذي يشير أن إدارة المنظمة و  (1.06)وانحراف معياري  (3.50)وبوسط حسابي  (57.03)
 فيها. المبحوثة ممثلًة بجامعة الموصل ُتكلف منتسبيها من ذوي التجربة والخبرة لتوجيه المبتدئين

الذي ُيشير فيه أن المنظمة المبحوثة و  (31.51)حقق أقل نسبة اتفاق بلغت  (X6)بينما المتغير 
ة المعرفة دل على هذا االنخفاض بنسبة االتفاق الوسط الحسابي توجد فيها عوامل محفزة لمشارك
  وبذلك يكون أقل من الوسط الحسابي الفرض. (2.97)لهذا المتغير الذي بلغت قيمته 
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      نمط تكوين األفكار 
وبلغ الوسط الحسابي لهذا الُبعد  (X7-X11) الفرعية شمل الُبعد الفرعي هذا المتغيرات

وكان  .(36.45)ة اتفاق بمعدل عام بلغت وبنسب ،(0.96)ري قدره بانحراف معيا (3.11)
 (51.04)قد حقق أعلى نسبة اتفاق بين متغيرات هذا النمط بنسبة بلغت قيمتها  (X7) المتغير

الذي عكس فيه امتالك إدارة جامعة الموصل  (0.98)وانحراف معياري  (3.33)وبوسط حسابي 
الذي ُيشير بأن  (X9)وكان المتغير التطوير المستهدف.  تؤهلها إلحداث لألفكار الجديدة التي

إدارة الجامعة تنفتح على األفكار المطروحة بغض النظر عن مصادرها قد جاء بأقل نسبة اتفاق 
و  (2.97)بوسط حسابي وانحراف معياري بلغت قيمتهما  (28.39)آلراء العينة المبحوثة بلغت 

 على التوالي. (0.96)
  المنظمية نمط عبور الحدود 

 الفرعية هذا النمط من أنماط االتصاالت اإلستراتيجية الداخلية بالمتغيرات تغطية تم
(X12-X17) ،اتفاق األفراد المبحوثين مع متغيرات  (37.15)تشير نسبة االتفاق وبمعدل عام  إذ

البعد من األفراد المبحوثين غير متفقين على متغيرات هذا  (23.04)هذا الُبعد، تقابلها نسبة 
وقد حصل  على التوالي. (0.93)و  (3.14)هما وبوسط حسابي وانحراف معياري قيمت كل من

الذي يشير فيه أن إدارة جامعة الموصل تتجاوز أية معوقات للتشارك المعرفي  (X15)المتغير 
وبوسط حسابي  (30.99)عبر الفهم الواضح للحدود المنظمية على أقل نسبة اتفاق بلغت 

تم  (X12)، بينما كان أعلى نسبة اتفاق هي عند المتغير (0.93)راف معياري وانح (3.01)
اإلشارة فيه أن إدارة جامعة الموصل تنظر إلى حدود عملها بمنظور شمولي حيث جاءت نسبة 

وانحراف  (3.36)تدعم هذه النسبة قيمة الوسط الحسابي البالغة  (49.22)االتفاق بقيمة بلغت 
   . (0.92)معياري بقيمة 

 الخارجيةأنماط االتصاالت اإلستراتيجية  .2
( سؤااًل تم فيها 15وفقًا لمعطيات استمارة االستبانة فقد تم قياس هذه األنماط عبر )

قياس األنماط الفرعية اآلتية )نمط العالمة التجارية، ونمط استقطاب المعرفة الخارجية، ونمط 
 ، وكما يأتي: (X18-X32)ئلة بالمتغيرات تكوين معرفة األعمال(، وقد تم التعبير عن هذه األس

 1نمط العالمة التجارية       
( إذ بلغت نسبة 14لمعطيات الجدول ) وفقاً  (X18-X22) تضمن هذا الُبعد متغيرات

وبوسط  (49.48)االتفاق لألفراد المبحوثين على فقرات هذا المتغير بمعدل عام بلغت قيمته 
، يقابل هذه النسبة من االتفاق نسبة غير المتفقين (0.95)وانحراف معياري  (3.42)حسابي قدره 

                                      
1

خاصة لكل ارية في منظمات القطاع الخاص مع مراعاة بعض الفروقات اليعكس شعار الجامعة في منظمات القطاع العام  العالمة التج 

 ن جامعة الموصل هي من منظمات القطاع العام.االستبانة ضمن مفهوم الشعار كون أسئلة استمارة منهما، وقد تم توجيه أ
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نسبة االتفاق لهذا البعد  رفع في قد أسهما (X19)و  (X18) لمتغيريناكان و  .(14.84)التي بلغت 
وانحرافات  (3.55)و  (3.47)وبأوساط حسابية  (53.91)إذ بلغت نسبت االتفاق لكل منهما 

ر عن أن شعار الجامعة يعكس ُيعب (X18)، فالمتغير على التوالي (0.98)و  (0.92)معيارية 
 (X19)خصائص الحداثة، والتميز، واألداء العالي بالنسبة ألصحاب المصلحة، وأن المتغير 

وقد جاء  ارها مميزًا بين الجامعات األخرى.ُيشير إلى أن إدارة الجامعة تعمل على أن يكون شع
بأن إدارة الجامعة تقوم بتوظيف شعارها  (40.62) بأقل نسبة اتفاق كانت قيمتها (X20)المتغير 

وبانحراف معياري  (3.22)في تسويق قضاياها الرئيسة، وكان الوسط الحسابي لهذا المتغير 
(0.95). 

  نمط استقطاب المعرفة الخارجية      
لتمثل نمط استقطاب المعرفة الخارجية، وضمن هذا النمط  (X23-X27)جاءت المتغيرات 

هو المتغير الذي حصل على أعلى نسبة اتفاق بين المتغيرات األخرى بلغت  (X23)ر كان المتغي
إذ أكد المتغير بأن  (0.95)وانحراف معياري  (3.31)وبوسط حسابي مقداره  (46.35)قيمتها 

أما أقل نسبة  عبر الحصول على المعرفة الخارجية.إدارة الجامعة تستكشف الفرص اإلستراتيجية 
التي تشير بأن إدارة الجامعة تعتمد شبكات  (X26)وهي للمتغير  (31.25) اتفاق فقد بلغت

الخارجية، إذ جاءت نسبة االتفاق للتحالفات اإلستراتيجية الهادفة الكتساب المعرفة من المصادر 
وقد حصل هذا النمط ضمن المعدل العام  .(0.94)وانحراف معياري  (3.04)بي هذه بوسط حسا

وبوسط حسابي وانحراف معياري  (22.86)يقابلها نسبة عدم اتفاق  (40.10)له على نسبة اتفاق 
 على التوالي. (0.94) (3.18)

 نمط تكوين معرفة األعمال 
المؤشر الكلي لنسب االتفاق  جاء وقد (X28-X32)( متغيرات هي 5النمط ) هذا شمل

وانحراف معياري  (3.25)بوسط حسابي  (42.65)لمتغيرات هذا النمط وفقًا للمعدل العام بنسبة 
هو المتغير الذي  (X28)، إذ كان المتغير (19.63)، تقابلها نسبة عدم اتفاق بلغت (0.92)

وبوسط حسابي  (55.47)حصل على أعلى نسبة اتفاق من األفراد المبحوثين بنسبة بلغت قيمتها 
أية  إن إدارة الجامعة تنخرط فيأشر من خالله  (0.90)وانحراف معياري  (3.50)مقداره 

بأن إدارة الجامعة  ُيشير الذي (X30)نشاطات ُتسهم في تطوير معرفة أعمالها، أما المتغير 
تشجع أسلوب التجربة الفردية لتطوير معرفة أعمالها، فقد جاء بأقل نسبة اتفاق كانت قيمتها 

بينما كانت قيمة االنحراف المعياري لهذا المتغير  (3.07)وبوسط حسابي قيمته  (32.81)
(0.94).  
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 (14لجدول )ا

المبحوثين  اجاباتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل

 بأنماط االتصاالت االستراتيجية ةحول متغيرات الدراسة الخاص

 ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة أبعاد الدراسة ومتغيراتها
ال اتفق 
 بشدة

وسط ال
 حسابيال

حنحرا  اال
بعد رئيسي  عياريمال

 وفرعي

متغيرات 
البعد 
 الفرعي

 % ت % ت % ت % ت % ت

ية
خل

دا
 ال

ية
ج
تي
را

ست
ال
 ا
ت

ال
صا

الت
 ا
ط
ما

أن
 

فة
عر

لم
 ا
كة

ار
ش

م
 

X1 64 16.67 155 40.36 94 24.48 53 13.80 18 4.69 3.50 1.06 

X2 34 8.85 128 33.33 141 36.72 70 18.23 11 2.86 3.27 0.95 

X3 55 14.32 89 23.18 123 32.03 91 23.70 26 6.77 3.14 1.13 

X4 39 10.16 152 39.58 137 35.68 42 10.94 14 3.65 3.41 0.94 

X5 43 11.20 132 34.38 136 35.42 58 15.10 15 3.91 3.33 0.99 

X6 23 5.99 98 25.52 140 36.46 94 24.48 29 7.55 2.97 1.02 

 1.01 3.27 4.90  17.70  33.46  32.72  11.20  العام المعدل

ار
فك

أل
 ا
ن
وي

تك
 

X7 52 13.54 144 37.50 120 31.25 58 15.10 10 2.60 3.44 0.98 

X8 25 6.51 103 26.82 163 42.45 71 18.49 22 5.73 3.09 0.96 

X9 22 5.73 87 22.66 152 39.58 104 27.08 19 4.95 2.97 0.96 

X10 18 4.69 132 34.38 147 38.28 67 17.45 20 5.21 3.15 0.94 

X11 15 3.91 102 26.56 141 36.72 99 25.78 27 7.03 2.94 0.98 

 0.96 3.11 5.10  20.78  37.65  29.58  6.87  العام المعدل

د 
دو

ح
 ال

ور
عب

ية
ظم

من
ال

 

X12 31 8.07 158 41.15 128 33.33 56 14.58 11 2.86 3.36 0.92 

X13 24 6.25 121 31.51 174 45.31 56 14.58 9 2.34 3.24 0.86 

X14 18 4.69 129 33.59 160 41.67 63 16.41 14 3.65 3.19 0.89 

X15 15 3.91 104 27.08 159 41.41 84 21.88 22 5.73 3.01 0.93 

X16 12 3.13 115 29.95 144 37.50 81 21.09 32 8.33 2.98 0.98 

X17 26 6.77 103 26.82 152 39.58 76 19.79 27 7.03 3.06 1.00 

 0.93 3.14 4.99  18.05  39.80  31.68  5.47  العام المعدل 

ية
ج
ار

خ
 ال

ية
ج
تي
را

ست
ال
 ا
ت

ال
صا

الت
 ا
ط
ما

أن
 

ية
ار

ج
لت
 ا
مة

ال
لع

ا
 

X18 40 10.42 167 43.49 124 32.29 41 10.68 12 3.13 3.47 0.92 

X19 66 17.19 141 36.72 131 34.11 33 8.59 13 3.39 3.55 0.98 

X20 29 7.55 127 33.07 142 36.98 72 18.75 14 3.65 3.22 0.95 

X21 40 10.42 141 36.72 155 40.36 33 8.59 15 3.91 3.41 0.92 

X22 50 13.02 149 38.80 133 34.64 33 8.59 19 4.95 3.46 0.99 

 0.95 3.42 3.80  11.04  35.67  37.76  11.72  العام المعدل

ة 
رف

مع
 ال

ب
طا

تق
س

ا

ية
ج
ار

خ
ال

 

X23 32 8.13 146 38.02 128 33.33 66 17.19 12 3.13 3.31 0.95 

X24 15 3.91 151 39.32 143 37.24 59 15.36 16 4.17 3.23 0.90 

X25 34 8.85 135 35.16 139 36.20 60 15.63 16 4.17 3.28 0.97 

X26 22 5.73 98 25.52 154 40.10 95 24.74 15 3.91 3.04 0.94 

X27 18 4.69 119 30.99 147 38.28 72 18.75 28 7.29 3.07 0.98 

 0.94 3.18 4.53  18.33  37.03  33.80  6.30  العام المعدل

ة 
رف

مع
ن 

وي
تك

ال
عم

أل
ا

 

X28 41 10.68 172 44.79 120 31.25 42 10.94 9 2.34 3.50 0.90 

X29 26 6.77 155 40.36 153 39.84 36 9.38 14 3.65 3.37 0.88 

X30 19 4.95 107 27.86 167 43.49 67 17.45 24 6.25 3.07 0.94 

X31 22 5.73 126 32.81 150 39.06 72 18.75 14 3.65 3.18 0.92 

X32 23 5.99 128 33.33 134 34.90 76 19.79 23 5.99 3.13 0.99 

 0.92 3.25 4.37  15.26  37.70  35.83  6.82  العام المعدل 

 اعتمادًا على نتائج الحاسب اإللكتروني الجدول من اعداد الباحثالمصدر: 
 



                                                                       

 
 

177 

  خصائص تكامل المعرفة متغيروصف وتشخيص ثانيًا. 
وسيطًا بين المتغير المستقل والمتغير المعتمد متغيرًا  خصائص تكامل المعرفة متغير ُيعد

نطاق المعرفة، و  كفاءة تكامل: )ثالثة أبعاد فرعية هي هذا المتغير تضمنالقدرات الدينامية، وقد 
استبانة  من الدراسة وعبر المتغير تضمن هذاوقد  (،مرونة تكامل المعرفة، و تكامل المعرفة

، واشتمل ُكل ُبعد فرعي من أبعاد (X33-X47)هي  الفرعية همتغيرات تمثل ( سؤاالً 15الدراسة )
 وكما يأتي.  ،(15الموضحة في الجدول )و  ( متغيرات5خصائص التكامل )

 
 (15الجدول )

ين ثجابات المبحو إلنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واال 
 ةتكامل المعرفخصائص  بخصوصحول متغيرات الدراسة 

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة أبعاد الدراسة ومتغيراتها

وسط ال
 حسابيال

حنحرا  اال
 معياريال

بعد رئيسي 
 وفرعي

متغيرات 
البعد 
 الفرعي

 % ت % ت % ت % ت % ت

مل
كا

لت
 ا
ص

ائ
ص

خ
 

فة
عر

لم
ا

 

مل
كا

لت
 ا
ءة

فا
ك

 

X33 26 6.77 148 38.54 135 35.16 64 16.67 11 2.86 3.29 0.92 

X34 19 4.95 97 25.26 156 40.63 87 22.66 25 6.51 2.99 0.96 

X35 17 4.43 100 26.04 177 46.09 73 19.01 17 4.43 3.07 0.89 

X36 12 3.13 95 24.74 186 48.44 70 18.23 21 5.47 3.01 0.88 

X37 21 5.47 113 29.43 183 47.66 53 13.80 14 3.65 3.19 0.87 

 0.90 3.11 4.58  18.07  43.59  28.80  4.95  العام المعدل

مل
كا

لت
 ا
ق

طا
ن

 

X38 69 17.97 171 44.53 98 25.52 37 9.64 9 2.34 3.66 0.95 

X39 23 5.99 161 41.93 155 40.36 37 9.64 8 2.08 3.40 0.82 

X40 33 8.59 146 38.02 142 36.98 50 13.02 13 3.39 3.35 0.93 

X41 35 9.11 137 35.68 146 38.02 50 13.02 16 4.17 3.32 0.95 

X42 33 8.59 118 30.73 149 38.80 66 17.19 18 4.69 3.21 0.98 

 0.92 3.38 3.33  12.50  35.93  38.17  10.05  العام المعدل

رو
م

مل
كا

لت
 ا
نة

 

X43 40 10.42 160 41.67 120 31.25 55 14.32 9 2.34 3.43 0.93 

X44 32 8.33 138 35.94 141 36.72 62 16.41 10 2.60 3.30 0.93 

X45 21 5.47 105 27.34 144 37.50 94 24.48 20 5.21 3.03 0.97 

X46 14 3.65 116 30.21 167 43.49 69 17.97 18 4.69 3.10 0.89 

X47 26 6.77 138 35.94 148 38.54 56 14.58 16 4/.17 3.26 0.93 

 0.93 3.22 3.80  17.55  37.05  34.22  6.92  العام المعدل 

 اعتمادًا على نتائج الحاسب اإللكتروني الجدول من اعداد الباحثالمصدر: 
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 كفاءة تكامل المعرفة 
، خصائص التكاملمتغير  وهي البعد األول من تضمنت خاصية كفاءة التكامل

، وضمن هذه الخاصية بلغت نسبة اتفاق األفراد المبحوثين للمعدل العام (X33-X37)المتغيرات 
، وكان (0.90)وانحراف معياري  (3.11)وبوسط حسابي مقداره  (33.75)لجميع المتغيرات 

ن منتسبيها الذي يشير بأن إدارة الجامعة توظف حاالت التقاطع المعرفي بي (X36)المتغير 
 (27.87)لتحقيق التكامل في المجاالت المعرفية المتعددة قد حاز على أقل نسبة اتفاق بلغت 

على التوالي، بالمقابل جاء المتغير  (0.88)و  (3.01)وبوسط حسابي وانحراف معياري قيمهما 
(X33) الدراسة  بأعلى نسبة اتفاق بين متغيرات هذه الخاصية، إذ بلغت نسبة اتفاق أفراد عينة

حيث يعكس هذا  (0.92)وانحراف معياري قيمته  (3.29)وبوسط حسابي قيمته  (45.31)
  .لى المعرفة التي يمتلكها منتسبوهاالمتغير استطاعت إدارة الجامعة الوصول إ

 نطاق تكامل المعرفة 
لتعكس البعد الثاني من أبعاد خصائص  هذه الخاصية من خصائص التكامل جاءت

 (X38)، وضمن هذه المتغيرات جاء المتغير (X38-X42)( متغيرات هي 5لها )تمثالتكامل، و 
و انحراف معياري مقداره  (3.66)بوسط حسابي مقداره  (62.50)بأعلى نسبة اتفاق كانت قيمتها 

ليشير بأن إدارة الجامعة تمتلك نطاق واسع من المجاالت المعرفية التي ُيمكنها  (0.95)
وبوسط حسابي وانحراف معياري  (39.32)كانت أقل نسبة اتفاق بلغت و  استثمارها في أنشطتها،

الذي ُيعبر عن أن إدارة الجامعة  (X42)على التوالي هي للمتغير  (0.98)و  (3.21)قيمتهما 
تستطيع احتواء الصعوبات الناجمة من اتساع نطاق مجاالتها المعرفية، أما على المستوى الكلي 

 (48.22)ات فقد بلغت األهمية النسبية التفاق أفراد عينة الدراسة للمعدل العام لكافة المتغير 
 .(0.92)وانحراف معياري  (3.38)وبوسط حسابي 

 مرونة تكامل المعرفة  
مرونة التكامل بعدها ُبعدًا فرعيًا من أبعاد  خاصية (X43-X47) المتغيرات جسدت

فراد المبحوثين متفقين مع من األ (41.14)خصائص تكامل المعرفة، ويشير المعدل العام أن 
بنسبة اتفاق  (X43)متغيرات الُبعد هذا، وأن أعلى نسبة اتفاق كانت عند المتغير الفرعي 

وهذا المتغير يعكس امتالك  (0.93)وانحراف معياري  (3.43)بوسط حسابي قيمته  (52.09)
صب في تحقيق إدارة الجامعة القدرة على إعادة ترتيب مواردها المعرفية على النحو الذي ي

حصل على أقل نسبة اتفاق من قبل األفراد  قد (X45)جانٍب آخر كان المتغير  من، أهدافها
والذي يشير أن إلدارة الجامعة القدرة  (32.81)المبحوثين ضمن هذا البعد وذلك بنسبة اتفاق 

لهذا  على التخلص من المعرفة المتكررة، وقد بلغت قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
  على التوالي. (0.97)و  (3.03)المتغير 
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 القدرات الديناميةثالثًا. 
( سؤااًل يتم 21القدرات الدينامية بوصفه متغيرًا معتمدًا في هذه الدراسة ) متغيرتضمن 

من خاللها قياس أربعة أبعاد للقدرات، هي )قدرة االستشعار، وقدرة التعلم، وقدرة إعادة التشكيل، 
ك األبعاد، وكما هي المتغيرات المعبرة عن تل (X48-X68) ز(، وكانت المتغيراتوقدرة االنتها

 (:16يعرضها الجدول )
 (16الجدول )

جابات المبحوثين إلالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 بالقدرات الدينامية ةالخاص الدراسةحول متغيرات 

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة تهاأبعاد الدراسة ومتغيرا

وسط ال
 حسابيال

حنحرا  اال
 معياريال

بعد رئيسي 
 وفرعي

متغيرات 
البعد 
 الفرعي

 % ت % ت % ت % ت % ت

ية
ام

ين
لد

 ا
ت

را
قد

 ال
اد

بع
أ

 

ار
شع

ست
ال
 ا
رة

قد
 

X48 25 6.51 143 37.24 137 35.68 70 18.23 9 2.34 3.27 0.91 

X49 14 3.56 106 27.60 166 43.23 86 22.40 12 3.13 3.06 0.87 

X50 20 5.21 108 28.13 164 42.71 80 20.83 12 3.13 3.11 0.90 

X51 19 4.95 109 28.39 166 43.23 74 19.27 16 4.17 3.10 0.91 

X52 13 3.39 100 26.04 135 35.16 112 29.17 24 6.25 2.91 0.96 

 0.91 3.09 3.80  21.98  40.00  29.48  4.72  العام المعدل

لم
تع

 ال
رة

قد
 

X53 43 11.20 101 26.30 121 31.51 75 19.53 44 11.46 3.06 1.16 

X54 25 6.51 124 32.29 160 41.67 52 13.54 23 5.99 3.19 0.96 

X55 27 7.03 110 28.65 164 42.71 69 17.97 14 3.65 3.17 0.93 

X56 23 5.99 110 28.65 146 38.02 77 20.05 28 7.29 3.05 1.00 

X57 25 6.51 113 29.43 150 39.06 71 18.49 25 6.51 3.10 0.99 

 1.00 3.11 6.98  17.91  38.59  29.06  7.44  العام المعدل

يل
شك

لت
 ا
دة

عا
 ا
رة

قد
 

X58 23 5.99 117 30.47 146 38.02 81 21.09 17 4.33 3.12 0.95 

X59 11 2.86 101 26.30 178 46.35 80 20.83 14 3.65 3.03 0.85 

X60 21 5.47 100 26.04 169 44.01 79 20.57 15 3.91 3.08 0.91 

X61 29 7.55 93 24.22 145 37.76 95 24.74 22 5.73 3.03 1.01 

X62 19 4.95 101 26.30 133 34.64 103 26.82 28 7.29 2.94 1.01 

 0.94 3.04 5.00  22.81  40.15  26.66  5.36  العام المعدل

از
ته

الن
 ا
رة

قد
 

X63 25 6.51 120 31.25 144 37.50 79 20.57 16 4.17 3.15 0.96 

X64 20 5.21 98 25.52 171 44.53 78 20.31 17 3.43 3.06 0.91 

X65 27 7.03 124 32.29 142 36.98 72 18.75 19 4.95 3.17 0.98 

X66 23 5.99 100 26.04 150 39.06 87 22.66 24 6.25 3.02 0.98 

X67 23 5.99 100 26.04 134 34.90 98 25.52 29 7.55 2.97 1.02 

X68 20 5.21 98 25.52 154 40.10 86 22.40 26 6.77 3.00 0.98 

 0.97 3.06 5.68  21.70  38.84  27.77  5.99  العام المعدل 

 على نتائج الحاسب اإللكترونياعتمادًا  الجدول من اعداد الباحثالمصدر: 
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 قدرة االستشعار 
فقد جاءت نسبة االتفاق لألفراد المبحوثين على  (X48-X52)شمل هذا البعد المتغيرات 

هذا من جانب، ومن جانٍب آخر  (34.12)متغيرات هذا البعد بمؤشرها العام بنسبة مقدارها 
وقد جاءت تلك النسب بوسط  (25.78)جاءت نسبة عدم االتفاق حول متغيرات هذا الُبعد بنسبة 

 (X48)على التوالي، وكان المتغير  (0.91)و  (3.09)حسابي وانحراف معياري قيمة كل منهما 
وبوسط  (43.75)قد حصل على أعلى نسبة اتفاق بين متغيرات هذا البعد بنسبة اتفاق بلغت 

أن إدارة الجامعة حيث أشار هذا المتغير ب (0.91)وانحراف معياري  (3.27)حسابي مقداره 
 (X52)تراقب وعلى نحٍو دقيق التغيرات التي تحصل في بيئة عملها الخارجية، بينما جاء المتغير 

بأقل نسبة اتفاق بين األفراد المبحوثين بأن إدارة الجامعة تجعل من اإلشارات الضعيفة في بيئتها 
وكان ذلك بوسط  (29.34)مدخاًل القتناص الفرص غير المتوقعة ، فقد بلغت نسبة االتفاق 

 على التوالي. (0.96)و  (2.91)حسابي وانحراف معياري 
 قدرة التعلم 

، وقد جاء المعدل العام لمؤشر نسبة (X53-X57) تم تغطية هذا الُبعد عبر المتغيرات
وانحراف معياري  (3.11)وبوسط حسابي  (36.40)االتفاق لألفراد المبحوثين بقيمة مقدارها 

الذي  (X56)نسبة اتفاق فكانت للمتغير  أقلعلق بالمتغير الذي حصل على . وبما يت(1.00)
بلغت  ُأِشَر فيه بأن إدارة الجامعة تدعم وجهات النظر الجديدة التي ُتعزز الحاالت اإلبداعية، إذ

 (3.05)بوسط حسابي وانحراف معياري قيمهما على التوالي  (34.64)نسبة االتفاق لهذا المتغير 
حيث  (38.80)على أعلى نسبة اتفاق بلغ مقدارها  (X54)نما حصل المتغير . بي(1.00)و 

أشار هذا المتغير إن إدارة الجامعة توظف آليات محددة في عمليات التعلم المنظمي للحصول 
 .(0.96)وانحراف معياري  (3.19)على المعرفة، وهذه النسبة لالتفاق جاءت بوسط حسابي 

 قدرة إعادة التشكيل 
وفقًا  سجل هذا البعد أهمية نسبية، وقد (X58-X62)هذا الُبعد عبر المتغيرات تم تجسيد 

. وقد (0.94)بانحراف معياري  (3.04)ووسطًا حسابيًا بلغ  (32.02)للمعدل العام بلغت قيمتها 
المتعلق بتحويل إدارة الجامعة المعرفة المتاحة لها إلى موارد جديدة  (X58)سجل المتغير 

وانحراف معياري  (3.12)كان وسطها الحسابي  (36.44)سبة اتفاق بلغت نلى باستمرار على أع
، إذ تمت اإلشارة فيه (29.16)بنسبة اتفاق  (X59). أما أقل نسبة اتفاق فكانت للمتغير (0.95)

أن إدارة الجامعة تمزج عناصر القدرة لديها بطرائق مختلفة، وكان قيم الوسط الحسابي واالنحراف 
 على التوالي. (0.85)و  (3.03)المتغير قد بلغت  المعياري لهذا
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 قدرة االنتهاز 
لألفراد المبحوثين  اتفاق إذ كانت أعلى نسبة ،(X63-X68)تم التعبير عن هذا الُبعد بالمتغيرات 

وانحراف  (3.17)وبوسط حسابي مقداره  (32.32)قيمتها  فقد حصل على نسبة (X65)هي عند المتغير 
ر هذا المتغير عن أن إدارة الجامعة تستثمر مواردها العالقاتية مع األطراف ليعب (0.98)معياري 

على أقل  (X64-X68)المختلفة لتعزيز قدراتها على استثمار الفرص المتاحة لها. بينما حصل المتغيران 
بأن إدارة الجامعة تستخدم نماذج العمل  (X64)، إذ أشر المتغير (30.73)نسبة اتفاق بقيمة مقدارها 

فقد جاء ليعكس  (X68)، أما المتغير الجديدة بنجاح في استثمار الفرص المتاحة في بيئتها الخارجية
تسخير إدارة الجامعة لألفكار التي تحصل عليها من كلياتها في استغالل الفرص أو تجنب التهديدات 

 (0.98) (0.91)وانحراف معياري  (3.00) (3.06)بوسط حسابي  هذه المتغيرات توقد جاءالبيئية، 
ألفراد المبحوثين على مجموع لالتفاق ا لنسب لمعدل العاملمؤشر ال. بينما كان لكل منهما على التوالي

 . (0.97)وانحراف معياري  (3.06)وبوسط حسابي مقداره  (33.76)هذا البعد قد بلغت  المتغيرات
بين الدراسة تفاق وعدم اال ( مقارنة بين األهمية النسبية لنسب االتفاق17ويعرض الجدول )

 .ألبعاد الدراسة االستطالعية والدراسة الموسعة
 (17الجدول )

 مقارنة بين األهمية النسبية لنسب االتفاق بين الدراسة االستطالعية والدراسة الموسعة

المتغير 
 الرئيس

 األبعاد الفرعية

 األهمية الحنسبية للدراسة االستطالعية االهمية الحنسبية للدراسة الموسعة

حنسبة 
 االتفاق

حنسبة عدم 
 االتفاق

المتوسط 
 الحسابي

حنسبة 
 االتفاق

حنسبة عدم 
 االتفاق

المتوسط 
 الحسابي

ت 
ال
صا
الت
 ا
ط
ما
أحن

ية
ج
تي
را
ست
إل
ا

 

 2.93 43.18 28.23 3.27 22.60 43.92 مشاركة المعرفة

 2.94 30.31 26.1 3.11 25.88 36.45 تكوين األفكار

 2.90 32.81 25.26 3.14 23.04 37.15 عبور الحدود المحنظمية

 2.86 37.04 21.68 3.42 14.84 49.48 العالمة التجارية

 2.95 32.63 27.57 3.18 22.86 40.10 استقطاب المعرفة الخارجية

 2.92 37.67 30.52 3.25 19.63 42.65 تكوين معرفة االعمال

خصائص 
التكامل 
 المعرفي

 2.81 35.78 22.73 3.11 22.65 33.75 كفاءة التكامل

 2.93 28.41 26.72 3.38 15.83 48.22 حنطاق التكامل

 2.93 29.89 26.31 3.22 21.35 41.14 مروحنة التكامل

القدرات 
 الديحنامية

 2.88 32.43 24.91 3.09 25.78 34.20 االستشعار

 2.94 30.77 28.21 3.11 24.89 36.50 التعلم

 2.91 31.16 25.89 3.04 27.81 32.02 إعادة التشكيل

 2.84 30.34 27.01 3.06 27.38 33.76 االحنتهاز

 الجدول من إعداد الباحث المصدر:

الدراسة الموسعة  في( ارتفاع ملحوظ في نسب االتفاق 17ُيالحظ من خالل معطيات الجدول )
يرجع و  عن نسب االتفاق التي تم تأشيرها في الدراسة االستطالعية مع انخفاض بنسب عدم االتفاق

ممن هم بألقاب )أستاذ وأستاذ مساعد( وهذا يعني بالتدريسيين ب في ذلك إلى حصر عينة الدراسة السب
حجم العينة، فضاًل عن وجود قيادات جامعية  في زيادةوكذلك ال العينة المبحوثة،حصول تجانس في 

لحسابية ، وتم دعم هذا االرتفاع بنسب االتفاق بأن المتوسطات ابما عزز نسب االتفاقضمن العينة 
(. وبالرغم من ذلك فإن نسب االتفاق 3لكافة األبعاد تجاوزت المتوسط الحسابي الفرضي البالغة قيمته )

 %( بما يؤشر تأكيد وتعزيز ما حدده الباحث بمشكلة الدراسة الميدانية. 50تلك لم تتجاوز )
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 المبحث الثاني
 التوكيديو  االستكشافي التحليل العامليعرض نتائج 

دف في هذا المبحث بالقيام بتشخيص صدق البناء لمقياس الدراسة ومدى يتحدد اله
الذي تم افتراضه وفقًا للبناء النظري، وذلك عبر التحقق من متغيرات  لمخططهامطابقته ومالئمته 
( 32الدراسة المستقل )أنماط االتصاالت اإلستراتيجية( البالغ عددها ) لمتغيرالدراسة الممثلة 

الوسيط للدراسة )خصائص تكامل المعرفة( الذي بلغ عدد متغيراته  المتغيرت ، ومتغيرااً متغير 
المعتمد للدراسة المتمثل بــــ )القدرات الدينامية( والبالغ عددها  المتغير، ومتغيرات اً ( متغير 15)
 .(CFA) وذلك عبر إجراء التحليل العاملي التوكيدي، اً ( متغير 21)

نماذج محددة يتم ي إمكانية اختبار مدى صحة ودقة يتيح التحليل العاملي التوكيدإذ 
 ويمكن الباحثين من تحديد ووضع عوامل محددة مسبقًا، بناؤها وفقًا لمعطيات وأسس نظرية،

أنموذج  (SEM) (Structural Equation Modeling)واحدًا من تطبيقات (CFA)وُيعد 
منهجيات البحث المهمة  نم (SEM) (.إذ ُتعد1482، 2017)الحواري،  المعادلة البنائية

والمعاصرة لتحليل البيانات الخاصة بالدراسات السلوكية، وُتمكن هذه المنهجية من وصف 
العالقات المتداخلة بين عناصر الظاهرة التي يتم تصميمها ودراستها وصفًا كميًا، فضاًل عن 

اإلحصائي، وهي  التحليل على ، وُتعد أسلوب رياضي قائمتفسيرها تفسيرًا شاماًل دون تجزئة
سمح بتحليل واختبار لمجموعة من معادالت االنحدار وعلى نحٍو ي الذيامتداد لألنموذج الخطي 

ُمتكامل ومتزامن التي تحدد طبيعة العالقات بين متغيرات الدراسة المشاهدة والمتغيرات الكامنة 
  (. 61، 2016لها )صحراوي و بوصلب، 

يرات غير المشاهدة التي يتم قياسها عبر متغيرات تشير إلى المتغ المتغيرات الكامنة: .1
مشاهدة، وضمن هذه الدراسة فإن المتغيرات الكامنة هي )مشاركة المعرفة، تكوين األفكار، 
عبور الحدود المنظمية، العالمة التجارية، استقطاب المعرفة الخارجية، تكوين معرفة 

، أما المتغيرات الكامنة لبعد خصائص األعمال( بالنسبة لبعد أنماط االتصاالت اإلستراتيجية
تكامل المعرفة، هي )كفاءة التكامل، ونطاق التكامل، ومرونة التكامل(، أما المتغيرات الكامنة 

نتهاز( لُبعد األخيرة فهي )قدرة االستشعار، وقدرة التعلم، وقدرة إعادة التشكيل، وقدرة اال
  (Latent Measurable)القدرات الدينامية، وهذه المتغيرات ُيطلق عليها 

تعبر عن المتغيرات التي سيتم قياسها وعن طريقها يتم االستدالل على  المتغيرات المشاهدة: .2
( 5( متغيرات، وتكوين األفكار )6المتغيرات الكامنة، إذ مثل متغير مشاركة المعرفة )

، واستقطاب ( متغيرات5( متغيرات، والعالمة التجارية )6متغيرات، وعبور الحدود المنظمية )
( 5( متغيرات، وكفاءة التكامل )5( متغيرات، وتكوين معرفة األعمال )5المعرفة الخارجية )

( متغيرات، وقدرة االستشعار 5( متغيرات، ومرونة التكامل )5متغيرات، ونطاق التكامل )
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تهاز ( متغيرات، وقدرة االن5( متغيرات، وقدرة إعادة التشكيل )5( متغيرات، وقدرة التعلم )5)
 .(Observed Measurable)( متغيرات، والمتغيرات المشاهدة ُيطلق عليها 6)

)سيتم اعتماد كلمة أنموذج  نموذجاألتحديد مدى المطابقة بين هو  (SEM) والهدف من
، 2018النظري للدراسة والبيانات الميدانية )عزوز، ( SEMبداًل من مخطط لكونها ستكون 

ؤشرات جودة المطابقة المعتمدة في التحليل العاملي التوكيدي وفيما يأتي عرض ألهم م(. 301
 قها الحكم على جودةالتي يتم استخدامها على نحٍو واسع في الدراسات التطبيقية ليتم عن طري

()عزوز، 119-117، 2018)العربي، (18الجدول )، وهذه المؤشرات يعرضها األنموذج
2018 ،308:) 

 (18جدول )ال

 وقيم القبول قةمعايير اجودة المطاب

 قيمة القبول المعيار ت
)قيمة مربع كاي  1

2
 أقل ما يمكن )غير دالة(  (

2 
 النسبة االحتمالية لمربع كاي

 CMIN / f 
 (2)أقل من 

3 
 مؤشر اجودة المطابقة

(Goodness-of-Fit Index) (GFI) 
 فأكثر (0.90)

4 
 مؤشر اجودة المطابقة المصحح

(Adjusted Goodness of Fit Index) (AGFI) 

 فأكثر مطابقة جيدة / (0.90)
 مطابقة مقبولة (0.85)أكبر من 

5 
 مؤشر المطابقة المقارن

(The Comparative Fit Index) (CFI) 

 فأكثر مطابقة جيدة / (0.90)
  (0.95)إلى  (0.90)

 مطابقة مناسبة

6 
 مؤشر المطابقة المعياري

 (Normative Fit Index) (NFI) 
 فأكثر (0.95)

7 
 الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب

(Root Mean Square Error of Approximation) 

(RMESA) 

 / مطابقة اجيدة (0.05)أقل من 

  (0.08)إلى  (0.05)

 / مطابقة متوسطة

 غير مقبولة  (0.10)أكبر من 

8 
 مؤشر المطابقة المتزايد

 (Incremental fit index) (IFI) 

 فأكثر (0.90)

9 
 المطابقة غير المعياري أو مؤشر توكر لويسمؤشر 

(Tucker –lewis Index) (TLI) 

 فأكثر (0.90)

10 
 اجذر متوسط مربعات البواقي 

(Root Mean Square Residuals) (RMR) 

 مطابقة اجيدة (0.05)أقل من 

 

   الجدول من إعداد الباحثالمصدر: 

بوصفه  االستكشافيالتحليل العاملي وقبل إجراء التحليل العاملي التوكيدي سيتم القيام ب
مرحلة الحقة لبناء العالقة النظرية لمتغيرات الدراسة وسابقة للتحليل العاملي التوكيدي، وكما 

 يأتي: 
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 (EFA) االستكشافيالتحليل العاملي أواًل. 

دة العتماد هِ مَ مُ  ةبوصفه مراحل االستكشافيالباحث إلى إجراء التحليل العاملي  عمد
مقياسًا مناسبًا مستوفيًا للشروط االحصائية بغرض اختبار فرضيات بوصفه دراسة ال أنموذج

( 141، 2018الدراسة الحالية، ومرحلة تسبق إجراء التحليل العاملي التوكيدي. وأشار )العربي، 
أن الهدف من هذا التحليل هو "التعرف على البنية المفاهيمية التي ينطوي عليها كل متغير بعيدًا 

( 105، 2014تم افتراضه ضمن المخطط النظري المقترح للدراسة". وأشارت )رمضان، عن ما 
 ، وكما يأتي:االستكشافيللحكم على قابلية المصفوفة للتحليل العاملي  المعاييرإلى عدد من 

، (0.30)معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة إذ يجب أن تتجاوز قيمة معامل االرتباط  .1
معامالت االرتباط التي أفرزتها نتائج التحليل أن قيم االرتباط قد ويالحظ وعن طريق 

 المعيارتجاوزت  قد ، وهذا يعني أن قيمة االرتباط(0.694)و  (0.313)انحصرت بين 
. وبالتالي استوفت (0.80)المطلوب وخلت من معامالت االرتباط المرتفعة التي تتجاوز 

 وب.أو الشرط المطل المعياربيانات العينة هذا 
، وقد بلغت (0.00001)القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباط التي يجب أن تكون قيمتها  .2

وهذه القيمة هي أكبر من قيمة المحدد المطلق  (1.000)قيمة هذا المحدد لبيانات العينة 
والتي تعني عدم وجود اعتماد خطي بين متغيرات الدراسة وبمعنى آخر ال يوجد تكرار في 

 لتي يشارك بها كل متغير.المعلومات ا
أي  (0.05)الذي يجب أن تكون قيمته أقل من  (Bartlett’s test of Sphericity)اختبار  .3

فقد بلغت قيمة هذا االختبار  االستكشافيأنه دال احصائيًا، ووفقًا لنتائج التحليل العاملي 
المحدد، بما يوشر وهي قيمة دالة احصائيًا كونها أقل من المعيار  (0.000)لبيانات العينة 

 د.دِ حَ استيفاء بيانات العينة هذا الشرط أو المُ 
   ختبار يقيس كفاءة التعيينوهو ا Kaiser-Meyer-Olkin (KMO-test) اختبار .4

، االستكشافي، وبأن حجم العينة كاٍف للقيام بالتحليل العاملي العام المستوىرتباطات على لال
، عينة الدراسة لبياناتل. ويالحظ من نتائج التحليل (0.5)والقيمة المعيارية لهذا المؤشر هي 
ويالحظ من هذه القيمة أنها قد اقتربت من الواحد  (0.97)بأن قيمة هذا المؤشر قد بلغت 

 الصحيح وهذا يعني مستوى جيد للمالءمة ويحقق الشروط المطلوبة والمحددة.
ة المعيارية لهذا والقيم Measures of Sampling Adequacy اختبار كفاءة التعيين .5

 التغيرات األخرى في المصفوفة كافٍ ، إذ يشير أن ارتباط كل متغير ب(0.5)االختبار هي 
إلجراء التحليل العاملي، وقد تجاوزت جميع قيم االرتباط لهذا االختبار لبيانات العينة هذا 

 المؤشر، بما يعني عدم وجود الحاجة لحذف أحد القيم والقيام بإعادة التحليل. 
 واستنادًا إلى ما تقدم من نتائج سيتم االنتقال إلى إجراء التحليل العاملي التوكيدي وكما يأتي:
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     (CFA) ثانيًا. التحليل العاملي التوكيدي
الفرضي ووفقًا  مخططها( األنموذج البنائي للدراسة وذلك استنادًا إلى 19ُيظهر الشكل )

ت بين متغيرات األنموذج م العالقات واالرتباطاللمعطيات النظرية، والهدف هنا هو تحديد ورس
، إذ ستمثل نقطة االنطالق نحو معرفة جودة األنموذج ومدى مطابقته لمؤشرات الجودة ومعلماته

المطلوبة، مع اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة استنادًا إلى أوزان االنحدار المعيارية، وذلك 
عليها من إجابات األفراد المبحوثين على متغيرات الدراسة البيانات التي تم الحصول  عبر تحليل

 )األسئلة( الواردة في استمارة االستبانة.
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (19الشكل )

 ونتائج المرحلة األولى من التحليل العاملي التوكيدي األنموذج البنائي للدراسة

 v.24 (Amos) البرمجية االحصائيةمخرجات المصدر: 
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( مؤشرات جودة المطابقة المحسوبة ومقارنتها مع معايير القبول 19ويعرض الجدول )
 ، وكما يأتي:ددةالمح

 (19الجدول )

 ائي للدراسة )المرحلة األولى(مؤشرات المطابقة لألنموذج البن

 المصطلح المؤشر ت
القيمة 

 حسوبةمال
 القيمة المعيارية

مطابق / 

 غير مطابق

1 (
2
 غير مطابق أقل ما يمكن  3884.417 مربع كاي (

2 CMIN / f النسبة االحتمالية لمربع كاي 

 
 مطابق (2)أقل من  1.820

3 (GFI) مؤشر جودة المطابقة 

 
 غير مطابق رفأكث (0.90) 0.770

4 (AGFI)  مؤشر جودة المطابقة

 المصحح
 غير مطابق فأكثر (0.85) 0.748

5 (CFI) مطابق فأكثر (0.90) 0.904 مؤشر المطابقة المقارن 

6 (NFI) غير مطابق فأكثر (0.95) 0.810 مؤشر المطابقة المعياري 

7 (RMESA)  الجذر التربيعي لمتوسط خطأ

 االقتراب
 مطابق (0.05)أقل من  0.046

8 (IFI) مطابق فأكثر (0.90) 0.905 مؤشر المطابقة المتزايد 

9 (TLI) غير مطابق فأكثر (0.90) 0.897 مؤشر توكر لويس 

10 (RMR) مطابق (0.05)أقل من  0.039 جذر متوسط مربعات البواقي 

    (Amos. v 24)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
 

( المتعلق بنتائج المرحلة األولى للتحليل العاملي التوكيدي 19ُتشير معطيات الجدول )
 يأتي: إلى ماالخاص بأنموذج الدراسة 

مربع كاي  مؤشر .1
2   

)قيمة مربع  ( أن19معطيات الجدول ) يالحظ من
2
هي قيمة و  (3884.417)بلغت  (

)غير  أقل ما ًيمكن المحسوبة تطلب أن تكون القيمةذ تإ المطلوبة، معيار الجودةكبيرة مقارنة ب
)( أن الهدف من استخدام 308، 2018دالة إحصائيًا(. إذ ُيشير )عزوز، 

2
هو اختبار  (

بعدم وجود فرق بين األنموذج الفرضي للدراسة واألنموذج الحقيقي للفرضية الصفرية التي ُتشير 
)المقابل له في المجتمع، فإذا كانت قيمة 

2
صفرًا فهذا يعني أن أنموذج الدراسة الفرضي  (

ُيطابق بيانات العينة تمامًا، ووفقًا للتعبير اإلحصائي أن مصفوفة التغاير والتباين لألنموذج 
االفتراضي للدراسة متطابقة على نحٍو تام مع مصفوفة التغاير والتباين مع البيانات التي قدمتها 

)عينة الدراسة، وتشير قيمة 
2
يبة من الصفر بوجود اختالفات قليلة بين المصفوفتين، القر  (
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ال  (0.05)وبالتالي فإن مستوى الداللة اإلحصائية )مستوى المعنوية( يجب أن يكون أقل من  وا 
 من احتمالية رفض األنموذج. ذلك ُعّد األنموذج غير مطابق ويزيد

)( بأن قيمة 246، 2018وهنا يرى )عامر، 
2
تي تم دراستها، تتأثر بحجم العينة ال (

مر الذي يترتب عليه ائيًا، األوأن زيادة حجم العينة سيقود للحصول على داللة معنوية إحص
رفض األنموذج الذي تم بنائه ضمن إطار نظري متماسك، وأن الرفض لألنموذج كان بسبب 
ن حجم العينة الكبير الذي من شأنه أن يؤدي إلى تضخم الخطأ من النوع األول، وبالتالي فإ

)استخدام 
2
(. وأن استخدام مؤشر 200إلى  100عددها بين )ُيفضل أن ُيستخدم لحجم عينة  (

(
2
( سوف يقود إلى رفض األنموذج، ونظرًا لذلك ال 300إلى  200مع عينة يتراوح حجمها ) (

)تعطى لداللة قيمة 
2
 اهتمامًا كبيرًا للحكم على مدى ُمطابقة األنموذج المفترض للدراسة. (

)نادًا إلى ذلك فإن الباحث سوف يعرض قيمة واست
2
كونها تعتمد من قبل مختلف  (

في الحكم على  اً حاسم اً عدم اعتمادها بوصفها مؤشر  مع ،(CFA)الدراسات التي تستخدم 
 األنموذج في قبوله أو رفضه وفقًا لمعيار جودة المطابقة.

  (CMIN / f) لمربع كاي النسبة االحتمالية .2

)النسبة وفقًا لـــ )العريقي( عن طريق قسمة قيمة  احتساب هذه ويتم
2
على درجة  (

(. ويعتمد هذا المؤشر بغرض التغلب على الحساسية العالية لـــ 309، 2017الحرية )عزوز، 
(

2
)، فقد اقترح بعض الباحثين أن تكون قيمة (

2
، والشائع عند العديد مقرونة بدرجة الحرية (

( فاألنموذج سيعكس مطابقة جيدة، وفي 2ذه النسبة أقل أو تساوي )من الباحثين أنه إذا كانت ه
(، ويمكن أن يميز 3بعض األحيان يقترح عدد آخر من الباحثين أن تكون القيمة أقل أو تساوي )

النماذج التي تبرز فيها مشكلة سوء التخصيص، لذلك يعدونها ضمن مؤشرات البساطة )عامر، 
2018 ،250.) 

 (1.820)بلغت قيمتها  (CMIN / f)( بأن 19يات الجدول )ويالحظ من خالل معط
 وبهذا فهي نسبة مقبولة ومطابقة للمعيار المطلوب ضمن جودة المطابقة. (2)وهي أقل من 

 (GFI)جودة المطابقة  مؤشر .3

في قياس قيمة التباين في المصفوفة التي يتم تحليلها عن طريق  المعيارُيعتمد هذا 
للتعرف إلى أي مدى (. ويستخدم هذا األنموذج 1430، 2017ري، األنموذج المقترح )الحوا

يستطيع األنموذج االفتراضي من تقديم معلومات عن العالقات أو وضع األنموذج المقابل له في 
R)المجتمع الحقيقي، وهذا المعيار يناظر معيار 

2
في معامالت االنحدار المتعدد، وبالتالي هذا  (

 (.309، 2018ه المتغيرات المستقلة بالمتغيرات المعتمدة )عزوز، المعيار يعكس مقدار ما تفسر 
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وهي  (0.770)قد بلغت  (AGF)( أن قيمة 19ويالحظ عن طريق معطيات الجدول )
بما ُيشير إلى عدم  (0.90)الذي تبلغ قيمته أقل من المعيار المطلوب والمطلوب الوصول إليه 

 مطابقة لألنموذج ضمن هذا المعيار.
  (AGFI)المطابقة المعدل جودة  مؤشر .4

بسبب  (GFI)هذا المعيار لتجنب التحيز الذي ُيمكن أن يظهر في معيار  يستخدم
التعقيد الذي ُيمكن أن يحدث في األنموذج، ويتأثر هذا المعيار بحجم العينة، ومستوى التعقيد في 

نموذج، وهو ، فضاًل عن تأثره بسوء التحديد لأل(GFI)أنموذج الدراسة بدرجة أقل من معيار 
R)يناظر 

2
 (.256، 2018المعدل في تحليل االنحدار )عامر،  (

 (0.90)ضمن هذا المؤشر تكون ( فإن معيار المطابقة 18ووفقًا لمعطيات الجدول )
مطابقة مقبولة، وقد بلغت قيمة ُتعّد   (0.90)إلى  (0.85)مطابقة جيدة، و  تمثل فأكثر

(AGFI) ي غير مطابقة للمعيار المحدد.وبالنتيجة فه (0.748) المحسوبة 
  (CFI)المطابقة المقارن  مؤشر .5

)يستند هذا المعيار إلى المقارنة بين قيمة  
2
)لألنموذج االفتراضي وقيمة  (

2
) 

وتوشر القيمة المرتفعة لهذا المعيار  (0 - 1)قيمة هذا المعيار بين لألنموذج المستقل، وتنحصر 
)رمضان،  نات التي تم الحصول عليها من عينة الدراسةإلى مطابقة أفضل لألنموذج مع البيا

2014 ،75). 
وتمثل هذه  (0.904)بلغت  المحسوبة (CFI)( بأن قيمة 18وتوضح معطيات الجدول )
 ، وهنا ُيمكن القول بأنه معيار مقبول مبدئيًا.(0.95)القيمة مطابقة مناسبة ألنها أقل من 

 (NFI)مؤشر المطابقة المعياري  .6

 لمؤشر في حالة تطور مكونات األنموذج وعوامله إلى أنموذج أكثر تعقيداً يقدم هذا ا
، (0 – 1)(. وتنحصر قيم هذا المؤشر بين 310، 2018معلومات عن جودة المطابقة )عزوز، 

تشير إلى مطابقة  (0.90)تشير إلى مطابقة جيدة لألنموذج، بينما القيمة  فأكثر (0.95)والقيمة 
أثر على نحٍو واضح بحجم العينة، فضاًل عن أنه ليس حساسًا لسوء مقبولة، وهذا المؤشر يت
  (.259-258، 2018تحديد األنموذج )عامر، 

وهي قيمة أقل من القيمة المقبولة والجيدة،  ،(0.810) المحسوبة وتبلغ قيمة هذا المؤشر
يمة المحسوبة وفقًا للمعايير المحددة، وهذا يقود إلى عدم المطابقة بين القيمة المعيارية والق

 وبالتالي رفض لألنموذج ضمن هذا المعيار.
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 (RMESA) مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب .7
)يستخدم هذا المؤشر لتصحيح ما يؤشره 

2
في رفض األنموذج مع كبر حجم العينة،  (

لمجتمع وُيعدُّ هذا المؤشر مؤشرًا استدالليًا وليس وصفيًا، وبالتالي يصح تعميمه على مستوى ا
، إذ (. وُيعّد هذا المؤشر المدخل األكثر مواءمًة لتقييم مطابقة األنموذج311، 2017)عزوز، 

، ويتميز هذا اختبارات فروض المطابقة التقريبية تحل محل اختبارات فروض المطابقة التامةإن 
كبيرة وتعد نتائجه أكثر صالحيًة مع النماذج الباستقالله النسبي عن حجم العينة، المؤشر 
 (.252-250، 2018)عامر،  والمعقدة

 (0.05) ( فإن القيم المعيارية لهذا المؤشر أقل من18وفقًا لما تؤشره معطيات الجدول )و 
غير مقبولة، وقد  (0.10)أكبر من و مطابقة متوسطة،  (0.08)إلى  (0.05)مطابقة جيدة، و 

ا ما يؤشر وجود وهذ (0.05)وهي أقل من  (0.046)المحسوبة  (RMESA)بلغت قيمة 
 مطابقة جيدة لألنموذج ضمن هذا المعيار.

 (IFI) مؤشر المطابقة المتزايد .8
ءمته لألنموذج في مال الذي يقترحه الباحث يوضح هذا المؤشر مدى تفوق األنموذج

، أي أن العالقات المفترضة بين المتغيرات تكون صفرية، وتشير القيم التي القاعدي )الصفري(
، وأن  ة هنا بالقبولصف المطابقو بأن األنموذج مطابق لبيانات العينة وت (0.90)تتجاوز الـــ 

 (0.90)أفضل مطابقة لألنموذج هي الوصول إلى الواحد الصحيح، أما القيمة التي تقل عن 
أكثر  وهو (NFI)وهذا المؤشر هو تعديل لمؤشر  (.311، 2017)عزوز، تكون غير مقبولة 
 (.260، 2018)عامر، تأثرًا بحجم العينة 

وقد بلغت قيمة هذا المؤشر ألنموذج الدراسة في المرحلة األولى وكما تشير معطيات 
وهي مطابقة لمعيار القبول، وهنا يكون األنموذج الفرضي مقبواًل  (0.905)( بــــ 19الجدول )

  ضمن هذا المعيار.
 (TLI) مؤشر توكر لويس .9

يتضمن هذا المؤشر منطق  (NNFI) ُيطلق عليه أيضَا مؤشر المطابقة غير المعياري
المقارنة بين أنموذج الدراسة واألنموذج المستقل، فضاًل عن دالة عقابية للتعامل مع تعقيد 

إضافة البارمترات هذه إلى تحسين في تؤدي األنموذج عن طريق إضافة بارمترات حرة دون أن 
)عزوز، األنموذج االفتراضي مطابقة األنموذج الفرضي للدراسة تعويضًا عن التعقيد الموجود في 

والسيما التأثر بحجم  (NFI)وقد تم تطوير هذا المؤشر للتخلص من محددات  (.310، 2017
العينة وبهذا يكون هذا المؤشر أقل تأثرًا بحجم العينة، فضاًل عن أن هذا المؤشر يمتاز بدرجة 

ود عينات صغيرة حساسية عالية لسوء تحديد األنموذج مع ميله إلى رفض النماذج عند وج
 (.260، 2018)عامر، 
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 تبلغوبالمقارنة مع معيار المطابقة الذي  (0.897)وقد بلغت قيمة هذا المؤشر المحسوبة 
(، ُيالحظ أن القيمة المحسوبة هي أقل من القيمة المعيارية المطلوبة، وهذا يؤشر 0.90قيمته )

ا المعيار لبيانات العينة قريبة جدًا من عدم المطابقة إال أن المالحظ هنا أن القيمة المحسوبة لهذ
 معيار القبول.

   (RMR) جذر متوسط مربعات البواقي .10
من مؤشرات المطابقة المهمة فهو جذر لمتوسط مربعات البواقي، والتركيز لهذا  ُيعد

المؤشر يكون على التحليل لقيم مصفوفة البواقي للتباين والتغاير الناتجة عن الفرق بين قيم 
والتغير لمصفوفة المستندة إلى بيانات العينة ومصفوفة التغاير والتباين لألنموذج التباين 

الوسطة للتعارض  يعبر عن القيمة الذي لكل البواقي فترض، بمعنى أن هذا المؤشر الوسطيالم
ومصفوفة بيانات العينة، وتؤشر مطابقة أفضل كلما اقتربت  بين مصفوفة االرتباط االفتراضية

 (.311، 2018)عزوز، صفرالقيمة من ال

( أن القيمة المحسوبة لهذا المعيار هي 19ُيالحظ وعن طريق معطيات الجدول )كما 
وهي تقترب من الصفر، وبالتالي فهي أقل من معيار القبول  (0.05)وهي أقل من  (0.039)

  .(0.05)والمطابقة البالغة قيمتها 

 لألوزان تحليلالستعرض نتائج ن، وبعد استعراض لمؤشرات جودة المطابقة ومعاييرها
ومقارنتها مع أوزان االنحدار  االنحدار بين متغيرات الدراسة الكامنة والمتغيرات المشاهدة لها

 (.20، وكما هو موضح في الجدول )المعيارية للتعرف على معنويتها االحصائية
 (20الجدول )

 حلة األولى من التحليلللمر  نتائج تحليل االنحدار بين المتغيرات الكامنة والمشاهدة
المتغير 

 المشاهد

رمز المتغير 

 الكامن

مصطلح 

 المتغير الكامن
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

KS1 KS  مشاركة

 المعرفة

1.000 
    

.699 

KS2 KS .844 .061 13.944 *** par_1 .668 

KS3 KS 1.135 .069 16.373 *** par_2 .754 

KS4 KS .870 .059 14.784 *** par_3 .698 

KS5 KS 1.000 
    

.767 

KS6 KS .917 .064 14.235 *** par_4 .678 

IG1 IG 14.651 065. 959. تكوين األفكار *** par_5 .728 

IG2 IG 1.011 .063 15.997 *** par_6 .786 

IG3 IG .963 .063 15.189 *** par_7 .751 

IG4 IG 1.021 .061 16.633 *** par_8 .813 

IG5 IG 1.000 
    

.767 
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المتغير 

 المشاهد

رمز المتغير 

 الكامن

مصطلح 

 المتغير الكامن
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

CB1 CB  عبور الحدود

 المنظمية

1.000 
    

.728 

CB2 CB .932 .057 16.432 *** par_9 .743 

CB3 CB .866 .061 14.227 *** par_10 .667 

CB4 CB 1.048 .061 17.280 *** par_11 .770 

CB5 CB 1.000 
    

.713 

CB6 CB 1.069 .067 16.019 *** par_12 .730 

BR1 BR  العالمة

 التجارية

.810 .057 14.224 *** par_13 .692 

BR2 BR .987 .058 16.917 *** par_14 .796 

BR3 BR .910 .058 15.772 *** par_15 .753 

BR4 BR .906 .055 16.369 *** par_16 .775 

BR5 BR 1.000 
    

.801 

EKB1 EKB  استقطاب

المعرفة 

 الخاراجية

.998 .063 15.749 *** par_17 .781 

EKB2 EKB .978 .060 16.425 *** par_18 .810 

EKB3 EKB 1.058 .064 16.516 *** par_19 .814 

EKB4 EKB .996 .062 15.984 *** par_20 .791 

EKB5 EKB 1.000 
    

.759 

BK5 BK  تكوين معرفة

 األعمال

1.000 
    

.750 

BK4 BK .883 .063 14.043 *** par_21 .712 

BK3 BK .911 .064 14.185 *** par_22 .719 

BK2 BK .846 .060 14.156 *** par_23 .718 

BK1 BK .896 .061 14.589 *** par_24 .738 

EOI1 EOI  كفاءة تكامل

 المعرفة

.960 .065 14.871 *** par_25 .715 

EOI2 EOI 1.130 .066 17.122 *** par_26 .801 

EOI3 EOI 1.048 .061 17.213 *** par_27 .804 

EOI4 EOI .997 .060 16.521 *** par_28 .779 

EOI5 EOI 1.000 
    

.788 

SOI5 SOI  نطاق تكامل

 المعرفة

1.072 .075 14.373 *** par_29 .762 

SOI4 SOI 1.000 
    

.731 

SOI3 SOI 1.066 .071 15.099 *** par_30 .800 

SOI2 SOI .853 .063 13.624 *** par_31 .723 

SOI1 SOI .920 .073 12.609 *** par_32 .670 

FOI5 FOI  مرونة تكامل

 المعرفة

 

 

 

 

 

1.092 .073 14.898 *** par_33 .772 

FOI4 FOI 1.000 
    

.736 

FOI3 FOI .990 .077 12.880 *** par_34 .672 

FOI2 FOI 1.057 .073 14.456 *** par_35 .750 

FOI1 FOI 1.065 .074 14.431 *** par_36 .749 
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المتغير 

 المشاهد

رمز المتغير 

 الكامن

مصطلح 

 المتغير الكامن
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

SC5 SC  قدرة

 االستشعار

1.000 
    

.746 

SC4 SC .963 .064 14.999 *** par_37 .760 

SC3 SC .985 .063 15.585 *** par_38 .787 

SC2 SC .964 .061 15.690 *** par_39 .792 

SC1 SC .991 .064 15.442 *** par_40 .781 

LC5 LC 1.000 قدرة التعلم 
    

.786 

LC4 LC 1.027 .061 16.821 *** par_41 .796 

LC3 LC .938 .056 16.640 *** par_42 .789 

LC2 LC .953 .058 16.315 *** par_43 .777 

LC1 LC 1.084 .072 15.015 *** par_44 .726 

RC5 RC  قدرة إعادة

 التشكيل

1.000 
    

.792 

RC4 RC .971 .058 16.648 *** par_45 .768 

RC3 RC .932 .052 17.998 *** par_46 .815 

RC2 RC .846 .049 17.287 *** par_47 .791 

RC1 RC .955 .055 17.448 *** par_48 .796 

SEC6 SEC 1.000 قدرة االنتهاز 
    

.786 

SEC5 SEC 1.004 .063 15.928 *** par_49 .751 

SEC4 SEC 1.045 .059 17.635 *** par_50 .814 

SEC3 SEC .997 .059 16.795 *** par_51 .784 

SEC2 SEC .957 .055 17.356 *** par_52 .804 

SEC1 SEC .996 .058 17.196 *** par_53 .798 

 (Amos v24) البرمجية االحصائيةالجدول من إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات  المصدر:
 المتغيرات( الخاص بنتائج تحليل االنحدار بأن جميع 20الجدول ) ُتشير معطيات

، وبالمقارنة مع أوزان (P-Value)معنوية إحصائيًا في قياس عواملها الكامنة، وذلك بداللة قيم 
أن الحدود الدنيا إلى  (114، 2015. إذ يشير )عباس ويوسف، (SRW)االنحدار المعيارية 

ما يدل على أن البيانات صالحة للتحليل االحصائي م (0.50) للتحليل العاملي التوكيدي تبلغ
      .(Hair et al., 2010)وذلك استنادًا إلى ما أشار إليه 

استنادًا إلى ما وبالرغم من معنوية التأثير للمتغيرات المشاهدة في المتغيرات الكامنة، و 
( الخاص بمؤشرات 19في الجدول ) تقدم من مؤشرات وقيم ومعايير تم تلخيصها وتوضيحها

، يتضح بأن هناك مؤشرات كانت متطابقة مع الحدود المقبولة، وهذه المؤشرات جودة المطابقة
، أما المؤشرات التي لم تكن متطابقة (RMR) (IFI) (RMESA) (CFI) (CMIN / df)هي 

)مع الحدود المقبولة للمعايير المحددة فهي 
2
) (GFI) (AGFI) (NFI) (TLI)دم ، ونتيجًة لع

ضروري ( مؤشرات يصبح من ال10( مؤشرات من مجموع )5مطابقة األنموذج للبيانات في )
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وبهدف القيام بعملية التحسين سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة المطابقة لألنموذج، 
مؤشرات التعديل، بغرض تحديد وتشخيص (Modification Indices)  االعتماد على

عليه القيام بحذف  في األنموذج إذ إن تعديل األنموذج سيترتب المتغيرات التي قادت إلى ضعف
أوزان االنحدار المعيارية و قيمة مربع معامل االرتباط المتعدد،  استنادًا إلى بعض المتغيرات

ويتجسد الغرض من االعتماد على مؤشرات التعديل ومالحظة قيمها هو الوقوف على مدى وجود 
مشاهدة التي تم استخدامها في التعبير عن المتغيرات الكامنة لها، ارتباط بين متغيرات الدراسة ال

فقيم االرتباط المرتفعة بين المتغيرات ُتشير أن العالقة بين هذه المتغيرات ال ُيمكن أن تُفسر عن 
طريق المتغيرات هذه، بما يتطلب الربط بين هذه المتغيرات أو بحذفه في حالة ارتباطه بأكثر من 

 مل الكامنة.عامل من العوا
على تحسين األنموذج والوصول إلى درجة  المنصبونظرًا الهتمام وتركيز الباحث 

مطابقة جيدة ووفقًا للمعايير الموضوعة، والسيما تلك المؤشرات التي تكون لها درجة حساسية 
عالية تجاه حجم العينة، وتتعامل مع النماذج التي تتصف بالتعقيد، حيث أن أنموذج الدراسة 

( متغيرًا مشاهدًا 68( ُبعدًا فرعيًا )متغيرات كامنة( و )13أنموذج يتكون من )هو فتراضي، اال
تداخل في العالقات، ومن هذا المنطلق سيقوم الباحث باستعراض شكل األنموذج في الرز فيه بوي

ليات تحسين بعد عممرحلته األخيرة، مع مؤشرات جودة المطابقة التي وصلت إليها نتائج ال
تم إذ  ( نتائج المرحلة األخيرة الختبار أنموذج الدراسة20الشكل ) إذ يعرض والتعديل. الحذف

إجراء الحذف لعدد من مؤشرات القياس )المتغيرات المشاهدة( للوصول إلى المعايير المقبولة 
 .(21لمؤشرات جودة المطابقة، الجدول )

 (21الجدول )

 د التعديلمؤشرات القياس المحذوفة من أنموذج الدراسة بع

 المؤشرات الكامنة

عدد  المؤشرات المحذوفة

المتغيرات 

 المحذوفة
 بحسب رمز ورودها في الشكل

بحسب رمز ورودها في 

 الوصف والتشخيص

 3 (X1, X4, X6) (KS1, KS4, KS6) مشاركة المعرفة

 3 (X7, X8, X9) (IG1, IG2, IG3) تكوين األفكار

 2 (X13, X16) (CB2, CB5) عبور الحدود المنظمية

 1 (X22) (BR5) العالمة التجارية

 3 (X23, X24, X26) (EKB1, EKB2, EKB4) استقطاب المعرفة الخارجية

 2 (X28, X29) (BK1, BK2) تكوين معرفة األعمال

 2 (X34, X37) (EOI2, EOI5) كفاءة تكامل المعرفة

 3 (X38, X39, X42) (EOI1, EOI2, EOI5) نطاق تكامل المعرفة

 2 (X1, X2) (FOI1, FOI2) مرونة التكامل

 3 (X48, X49, X52) (SC1, SC2, SC5) قدرة االستشعار

 2 (X53, X56) (LC1, LC4) قدرة التعلم

 2 (X61, X62) (RC4, RC5) قدرة إعادة التشكيل

 2 (X63, X67) (SEC1, SEC5) قدرة االنتهاز

 : الجدول من إعداد الباحثالمصدر
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 (20لشكل )ا 

 الختبار أنموذج الدراسة لتحليل العامل التوكيدي األخيرة نتائج المرحلة

 v.24 (Amos) البرمجية االحصائيةت مخرجاالمصدر: 

 



                                                                       

 
 

195 

( مؤشرات جودة المطابقة المحسوبة ومقارنتها مع معايير القبول 22ويعرض الجدول )
 المحددة بعد عمليات التحسين )الحذف والتعديل(، وكما يأتي:

 (22الجدول )

 (األخيرةمؤشرات المطابقة لألنموذج البنائي للدراسة )المرحلة 

 المصطلح المؤشر ت
القيمة 

 سوبةحمال
 القيمة المعيارية

مطابق / 

 غير مطابق

1 (
2
 غير مطابق أقل ما يمكن  849.082 مربع كاي (

2 CMIN / f النسبة االحتمالية لمربع كاي 

 
 مطابق (2)أقل من  1.549

3 (GFI) مؤشر جودة المطابقة 

 
 مطابق فأكثر (0.90) 0.90

4 (AGFI)  مؤشر جودة المطابقة

 المصحح
 مطابق كثرفأ (0.85) 0.868

5 (CFI) مطابق فأكثر (0.90) 0.964 مؤشر المطابقة المقارن 

6 (NFI) مطابق فأكثر (0.95) 0.956 مؤشر المطابقة المعياري 

7 (RMESA)  الجذر التربيعي لمتوسط خطأ

 االقتراب
 مطابق (0.05)أقل من  0.038

8 (IFI) مطابق فأكثر (0.90) 0.965 مؤشر المطابقة المتزايد 

9 (TLI) مطابق فأكثر (0.90) 0.956 مؤشر توكر لويس 

10 (RMR) مطابق (0.05)أقل من  0.028 جذر متوسط مربعات البواقي 

 (Amos)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
  

دة قد ( أن عدد مؤشرات جودة المطابقة، الُمطابقة للمعايير المحد22يوضح الجدول )
ار إلى المعي ر الذي لم يصل( مؤشرات، أما المؤش10( مؤشرات من مجموع )9أصبح )

)المؤشر األول وهو مربع كاي  المطلوب فهو
2
وبمستوى داللة  (849.082)بلغت قيمته  الذي (

 ، وبالرغم من االنخفاض الكبير(3884.417)في حين كانت قيمته في المرحلة الـأولى   (0.00)
ا المؤشر إال أنها بقية معنوية الداللة وهذا يعني عدم مطابقة، وبالرغم من ذلك فإن في قيمة هذ

الباحث وكما أشار سابقًا أنه سيكتفي بعرض هذا المؤشر وقيمته في المرحلة األولى والمرحلة 
األخيرة لمالحظة مستوى التقدم الذي حدث في المؤشر فقط، لكون هذا المؤشر يتأثر وتتضخم 

دة حجم العينة، وهذا يتطابق مع الدراسة الحالية فحجم العينة كما هو مؤشر بلغ قيمته بزيا
 .فرداً ( 384)

مؤشـرات المتغيـرات المشـاهدة )الكامنـة و  المتغيـراتبنتائج تحليل االنحدار بين  يرتبط وبما
مؤشـرات القيـاس كانـت  جميـع أنبـ همعطياتـ إذ تشـيرهـذه النتـائج،  (23الجـدول )يعرض  (القياس
 ، وكما يأتي.الكامنة عواملهاية في قياس معنو 
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 (23الجدول )

 (CFA) للمرحلة األخيرة من تحليل نتائج تحليل االنحدار بين المتغيرات الكامنة والمشاهدة

المتغيرات 

 المشاهدة

رمز المتغير 

 الكامن
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

KS2 KS .798 .067 11.935 *** par_1 .666 

KS3 KS 1.046 .081 12.927 *** par_2 .734 

KS5 KS 1.000 
    

.803 

IG4 IG 1.000 .064 15.718 *** par_3 .807 

IG5 IG 1.000 
    

.777 

CB1 CB 1.000 
    

.705 

CB3 CB .898 .075 11.939 *** par_4 .657 

CB4 CB 1.109 .080 13.941 *** par_5 .774 

CB6 CB 1.097 .085 12.874 *** par_6 .711 

BR1 BR .998 .076 13.066 *** par_7 .723 

BR2 BR 1.203 .082 14.619 *** par_8 .822 

BR3 BR 1.013 .068 14.842 *** par_9 .710 

BR4 BR 1.000 
    

.725 

EKB3 EKB 1.069 .071 15.163 *** par_10 .820 

EKB5 EKB 1.000 
    

.756 

BK5 BK 1.000 
    

.780 

BK4 BK .897 .060 14.881 *** par_11 .752 

BK3 BK .873 .062 14.099 *** par_12 .717 

EOI1 EOI 1.000 
    

.702 

EOI3 EOI 1.128 .077 14.584 *** par_13 .816 

EOI4 EOI 1.027 .075 13.616 *** par_14 .756 

SOI4 SOI 1.000 
    

.675 

SOI3 SOI 1.207 .091 13.257 *** par_15 .837 

FOI5 FOI 1.094 .065 16.828 *** par_16 .772 

FOI4 FOI 1.000 
    

.735 

FOI3 FOI .938 .080 11.770 *** par_17 .636 

SC4 SC 1.000 
    

.777 

SC3 SC .983 .066 14.954 *** par_18 .774 

LC5 LC 1.000 
    

.779 

LC3 LC .945 .059 15.919 *** par_19 .788 

LC2 LC .937 .062 15.213 *** par_20 .757 

RC3 RC .960 .055 17.414 *** par_21 .803 

RC2 RC .900 .044 20.503 *** par_22 .805 

RC1 RC 1.000 
    

.798 

SEC4 SEC 1.109 .063 17.490 *** par_23 .822 
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المتغيرات 

 المشاهدة

رمز المتغير 

 الكامن
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

SEC3 SEC 1.065 .063 16.830 *** par_24 .797 

SEC2 SEC 1.000 
    

.799 

 (Amos)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
للمرحلة األخيرة للتحليل  ( الخاص بنتائج تحليل االنحدار23معطيات الجدول ) دمتُق

ة إحصائيًا في معنويالمؤشرات )المتغيرات المشاهدة( المقاسة هي بأن جميع العاملي التوكيدي 
 (Estimate)بها  القيم المتنبئ، وبمقارنة (P-Value)ة قيم الكامنة، وذلك بدالل قياس متغيراتها

، 2015)عباس ويوسف،  ويعزز ذلك ما أشار إليه. (SRW)مع أوزان االنحدار المعيارية 
، إذ يالحظ أن جميع قيم (0.50)( أن الحدود الدنيا للتحليل العاملي التوكيدي تبلغ 114

لى أن البيانات صالحة للتحليل االحصائي وذلك يدل عاالنحدار هي أكبر من الحد األدنى، وهذا 
 .     (Hair et al., 2010)استنادًا إلى ما أشار إليه 

 مخططنستخلص مما تقدم أن نتائج التحليل اإلحصائي للعامل التوكيدي أثبت أن 
في مجال قياس أنماط االتصاالت  إليها االستناد الدراسة وبيانات العينة متطابقة ويمكن

وعبور الحدود المنظمية، تكوين األفكار، و جية عن طريق أبعادها )مشاركة المعرفة، االستراتي
والعالمة التجارية، واستقطاب المعرفة الخارجية، وتكوين معرفة األعمال(، وقياس خصائص 
التكامل المعرفي عبر أبعادها )كفاءة التكامل، نطاق التكامل، مرونة التكامل(، وقياس القدرات 

 ن خالل )قدرات االستشعار، وقدرات التعلم، وقدرات إعادة التشكيل، وقدرات االنتهاز(.الدينامية م
 التي تمت اإلشارة إليها دراسته الحاليةباختبار فرضيات  القيام لباحثما تقدم يمهد لو 

فبعد أن تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي  الفرضيمخططها  وفقو  ،ضمن منهجية الدراسة
وقد أصبح باإلمكان اعتماده أنموذًج قاباًل لقياس واختبار فرضيات الدراسة،  والتوكيدي له

 لهذا الغرض.  الحالي خصص المبحث الثالث ضمن الفصل الخامس
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 المبحث الثالث
 اختبار فرضيات الدراسة

التأكد من مطابقة أنموذج الدراسة لبيانات العينة المبحوثة والوصول باألنموذج إلى  بعد
، أصبح (CFA)يير جودة المطابقة المطلوبة والمحددة عبر إجراء التحليل العاملي التوكيدي معا

 (Amos)، ويتيح استخدام برنامج يات الدراسة المحددة في منهجيتهاباإلمكان اختبار فرض
 :قد خصص هذا المبحث لذلك، وكما يأتيو إمكانية اختبار أكثر من فرضية ضمن حالة واحدة، 

 ىالحالة األول 
 سيتم وضمن هذه الحالة اختبار الفرضيات الثالثة األولى التي نصت على ما يأتي:

ُتسهم أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي بالتأثير ايجابيًا وعلـى : األولى الفرضية
نحــٍو مباشـــر فــي تعزيـــز خصـــائص التكامــل المعرفـــي علـــى المســتوى الكلـــي فـــي 

 المنظمة المبحوثة؟
ُتســهم خصــائص التكامــل المعرفــي علــى المســتوى الكلــي بالتــأثير ايجابيــًا وعلــى الثانييية:  الفرضييية

نحــــٍو مباشــــر فــــي بنــــاء القــــدرات الديناميــــة علــــى المســــتوى الكلــــي فــــي المنظمــــة 
 المبحوثة؟

ُتسهم أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي بالتأثير ايجابيـًا وعلـى الفرضية الثالثة: 
بنــاء القــدرات الديناميــة علــى المســتوى الكلــي فــي المنظمــة  مباشــر فــي نحــٍو غيــر
 المبحوثة؟

المعادلة  نموذجأبناء تم واختبار مدى صحتها،  هذه الفرضياتبغرض التحقق من و 
. ويعرض هذه الحالة (21الشكل ) إذ يعرض، ات أو نفيهاهذه الفرضيثبات بإخاص ال الهيكلية

المتعلقة  (Estimate) وغير المعيارية (SRW) ار المعياريةمعامالت االنحد( قيم 24الجدول )
 .تي ستقود إلى قبول أو رفض الفرضياتباألنموذج ال

 (24الجدول )

 األولى بالحالةالخاص  االنحدارتحليل 

المتغيرات 

 المؤثرة

مسار 

 التأثير

 المتغيرات

  المؤثر بها
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

SCP <--- KI 1.585 .173 9.150 *** par_38 0.962 

KI <--- DC .900 .066 13.629 *** par_32 0.957 

 v. 24 (Amos)الجدول من إعداد الباحث استناداً إلى مخرجات برنامج المصدر: 
 

نماط أل (تأثيرال) االنحدار معاملأن ب( ُيالحظ 24استنادًا إلى معطيات الجدول )
 ابهالمتنبئ  ته، بلغت قيم(KI)تكامل المعرفة  ، في خصائص(SCP)االتصاالت اإلستراتيجية 

(Estimate) (1.585)  إذ بلغت قيمة  ،ذا داللة احصائية معامل التأثير هذاو(C.R.) 
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وقيمتها  ،(0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)وهي أكبر من القيمة الحرجة البالغة  .(9.150)
 ذي ذيلين (T)باختبار  طلق عليهي (.C.R) ومؤشر (0.01)عند مستوى معنوية  (2.58)البالغة 

 د بلغت قيمتهفق معامل التأثير المعياريأما  .(P-Value)وبداللة ، (315، 2018)عامر، 
 وهي أيضًا معنوية التأثير، وهذا يؤكد صحة الفرضية األولى للدراسة. (0.962)

هذا  في القدرات الدينامية فكانت قيمة (KI) التكامل المعرفيخصائص معامل تأثير  أما

وهي  (13.629) (.C.R)دال احصائيًا فقد بلغت قيمة وهذا المعامل أيضًا ، (0.900)المعامل 
 .للدراسة الثانيةؤشر صحة الفرضية وهذا ي،  (1.96)أكبر من قيمتها الحرجة البالغة 

( التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 25يستعرض الجدول )بهدف اختبار الفرضية الثالثة و 
 :األنموذج على النحو الذي يعكس فرضية الدراسة ويؤكد صحتها متغيراتمعيارية بين الكلية ال

 (25الجدول )

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة المعيارية بين أنماط االتصاالت االستراتيجية، وخصائص 

    على المستوى الكلي في المنظمة المبحوثة تكامل المعرفة، والقدرات الدينامية
 المتغير المؤثر به لمؤثرالمتغير ا

قيمة التأثير 

 المباشر

قيمة التأثير 

 غير المباشر

قيمة التأثير 

 ةالكلي

 0.962 ....... 0.962 خصائص التكامل المعرفي أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

 0.921 0.921 ....... القدرات الدينامية أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

 0.957 ....... 0.957 درات الديناميةالق خصائص التكامل المعرفي

 (Amos)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
بأن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة ألنماط توضيحًا ( 25تُقدم معطيات الجدول )

فة وفي بناء االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي في تعزيز خصائص تكامل المعر 
القدرات الدينامية للمنظمة المبحوثة، إذ ُيالحظ أن ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية تأثير مباشر 

وهذا ُيشير بأن الزيادة بمقدار وحدة واحدة  (0.962)معياري في خصائص تكامل المعرفة مقداره 
   .(0.962)في أنماط االتصاالت سوف يقابلها زيادة في خصائص تكامل المعرفة بمقدار 

نماط االتصاالت اإلستراتيجية تأثيرًا غير مباشر في ألكما توضح معلومات الجدول بأن 
القدرات الدينامية، وأن أي زيادة في ممارسة أنماط االتصاالت اإلستراتيجية بمقدار وحدة واحدة 

 وهذا يثبت صحة الفرضية الثالثة ،(0.921)يعني زيادة في القدرات الدينامية بمقدار 
بأن هناك تأثيرًا مباشرًا لخصائص التكامل  المذكور آنفاً كما ُتشير معطيات الجدول 

في  وأن أي زيادة (0.957)المعرفي في القدرات الدينامية بلغت قيمة هذا التأثير المباشر 
خصائص تكامل المعرفة بمقدار وحدة واحدة سوف يترتب عليه زيادة في القدرات الدينامية بنفس 

 المقدار.
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يتضح مما تقدم أن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة ألنماط االتصاالت االستراتيجية 
في تعزيز خصائص التكامل المعرفي للمنظمة المبحوثة وفي بناء قدراتها الدينامية وهذا يؤكد 

 . ات الثالثة األولى من الدراسةصحة الفرضي
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (21الشكل )

 األولى الحالة الفرضيات ضمن أنموذج اختبار

 V.24 (Amos)مخرجات برنامج المصدر:  
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 نيةالحالة الثا 
سيتم التركيز ضمن هذه الحالة الثانية في اختبار الفرضية الرابعة والفرضيات الفرعية 

 المنبثقة عنها، وكما يأتي:
ُتسهم أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي بالتأثير ايجابيًا وعلـى الفرضية الرابعة: 

ي فــــي المنظمــــة بنــــاء القــــدرات الديناميــــة علــــى المســــتوى الكلــــ نحــــٍو مباشــــر فــــي
 المبحوثة؟

 وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية
ُتســهم أنمــاط االتصــاالت اإلســتراتيجية علــى المســتوى الكلــي بالتــأثير ايجابيــًا وعلــى نحــٍو غيــر  .1

 بناء ُبعد قدرة االستشعار في المنظمة المبحوثة؟ مباشر في

الكلــي بالتــأثير ايجابيــًا وعلــى نحــٍو غيــر أنمــاط االتصــاالت اإلســتراتيجية علــى المســتوى  ُتســهم .2
 بناء ُبعد قدرة التعلم في المنظمة المبحوثة؟ مباشر في

أنمــاط االتصــاالت اإلســتراتيجية علــى المســتوى الكلــي بالتــأثير ايجابيــًا وعلــى نحــٍو غيــر  ُتســهم .3
 بناء ُبعد قدرة إعادة التشكيل في المنظمة المبحوثة؟ مباشر في

اإلســتراتيجية علــى المســتوى الكلــي بالتــأثير ايجابيــًا وعلــى نحــٍو غيــر ُتســهم أنمــاط االتصــاالت  .4
 بناء ُبعد قدرة االنتهاز في المنظمة المبحوثة؟ مباشر في

بغرض التحقق من صحة هذه الفرضية فقد تم بناء أنموذج المعادلة الهيكلية لها استنادًا 
امالت االنحدار المعيارية ( مع26ويعرض الجدول ) (.22ى معطياتها، وكما يعرضها الشكل )إل

 وغير المعيارية ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية مع القدرات الدينامية، وكما يأتي:
 (26الجدول )

 الثانية بالحالةتحليل االنحدار الخاص 

المتغيرات 

 المؤثرة

مسار 

 التأثير

 المتغيرات

  المؤثر بها
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

SCP <--- DC 1.423 .165 8.653 *** par_30 0.920 

 (AMOS)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
 

( بأن هناك تأثيرًا مباشرًا ألنماط االتصاالت االستراتيجية 26توضح معطيات الجدول )
(SCP)  في بناء القدرات الدينامية(DC) قيمة معنوية  وهي (1.423)، إذ بلغ معامل االنحدار

عند مستوى  (1.96)وهي أكبر من  (8.653)التي بلغ مقدارها  (CR)احصائيًا بداللة قيمة 
وهذا يدل على صحة   (0.920)، كما بلغت قيمة معامل االنحدار المعياري (0.05)معنوية 

 الفرضية الرابعة.
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 (22الشكل )

 الثانية الفرضيات ضمن الحالةأنموذج اختبار 

 V.24 (Amos) البرمجية االحصائيةمخرجات المصدر:  
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الفرضية الرابعة، يقدم الجدول  ية المنبثقة منوبغرض التحقق من صحة الفرضيات الفرع
( معلومات عن مقدار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية في 27)

 القدرات الدينامية على المستوى الكلي و الجزئي، وكما يأتي:
 (27الجدول )   

 ن أنماط االتصاالت االستراتيجيةالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة الكلية المعيارية بي

 على المستوى الكلي والجزئي والقدرات الدينامية
 المتغير المؤثر به المتغير المؤثر

قيمة التأثير 

 المباشر

قيمة التأثير 

 غير المباشر

قيمة التأثير 

 ةالكلي

 0.920 ....... 0.920 القدرات الدينامية أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

 0.824 0.824 ....... قدرة االستشعار الت اإلستراتيجيةأنماط االتصا

 0.847 0.847 ....... قدرة التعلم أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

 0.894 0.894 ....... قدرة إعادة التشكيل أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

 0.828 0.828 ....... قدرة االنتهاز أنماط االتصاالت اإلستراتيجية

 (Aoms)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
بأن هناك تأثيرًا معياريًا مباشرًا ألنماط المذكور آنفًا ( 27ُتشير معطيات الجدول )

االتصاالت اإلستراتيجية في بناء القدرات الدينامية في المنظمة المبحوثة، فزيادة وحدة واحدة 
ستراتيجية سيترتب عليها زيادة في القدرات الدينامية للمنظمة المبحوثة ألنماط االتصاالت اإل

 على المستوى الكلي. (0.920)بقيمة مقدارها 
( بأن هناك تأثيرًا غير مباشر ألنماط االتصاالت 27كما توضح معلومات الجدول )
ة األولى من ، وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعي(0.824)اإلستراتيجية في قدرة االستشعار قيمته 

 هذه الفرضية.
ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية في  (0.847)بلغ مقداره غير مباشر كما أن هناك تأثيرًا 

 وهذا يعني صحة الفرضية الفرعية الثانية. قدرة التعلم،بعد 
في حين كانت قيمة التأثير غير المباشر ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية في بعد قدرة 

بما ُيشير إلى صحة الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من  ،(0.894) ما مقدارهإعادة التشكيل 
 الفرضية الرابعة ضمن الحالة الثانية.

 إعادة االنتهازوقد بلغ التأثير غير المباشر ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية في ُبعد  
يؤكد صحة الفرضية األمر الذي ، (0.828)بقيمة مقدارها  بوصفها إحدى القدرات الدينامية،

 الفرعية الرابعة لهذه الفرضية.
تصاالت االستراتيجية في غير مباشرة ألنماط االو  مباشرة وهذه التأثيرات تمثل تأثيرات

 للدراسة.  الرابعةفي المنظمة المبحوثة، وهذا يؤكد صحة الفرضية  وأبعادها لقدرات الديناميةا
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 الثالثة الحالة 
(، وذلك 23نموذج المعادلة الهيكلية التي يعرضها الشكل )ضمن هذه الحالة تم بناء أ

 للتأكد من مدى صحة الفرضيات التي سيتم مناقشتها في إطار الحالة الثالثة، وكما يأتي:  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23الشكل )

 الثالثة الحالة يات ضمنالفرض أنموذج اختبار

 V.24 (Amos) البرمجية االحصائيةمخرجات المصدر:  
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 تتضمن هذه الحالة اختبار الفرضيات اآلتية:
 هذه الفرضية على ما يأتي: ، وقد نصتها الفرعيةوفرضياتالخامسة  الفرضية

ُتسهم أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الجزئي بالتأثير ايجابيًا وعلى نحٍو مباشر فـي 
 تعزيز خصائص التكامل المعرفي على المستوى الكلي في المنظمة المبحوثة؟

بهدف الوقوف على صحة هذه الفرضية والفرضيات المتفرعة منها، يعرض الجدول 
( معامالت االنحدار ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الجزئي في خصائص 28)

 التكامل المعرفي على المستوى الكلي وكما يأتي: 
 (28الجدول )

 الخامسة والسادسةاالنحدار الخاص بالفرضية  تحليل

المتغيرات 

 المؤثرة

مسار 

 التأثير

 المتغيرات

  المؤثر بها
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

KS <--- KI .122 .033 3.697 *** par_31 0.186 

IG <--- KI .210 .034 6.168 *** par_32 0.357 

CB <--- KI .205 .033 6.287 *** par_33 0.348 

BR <--- KI .188 .034 5.596 *** par_34 0.298 

EKB <--- KI .190 .034 5.569 *** par_35 0.292 

BK <--- KI .308 .038 7.999 *** par_36 0.521 

KI <--- DC .892 .108 8.233 *** par_29 0.892 

 (Amos)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
 

سيتم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الخامسة حيث أن صحة الفرضيات 
 سة الكلية:الفرعية تثبت صحة الفرضية الخام

 بأن معامل االنحدار )التأثير( لنمط مشاركة المعرفة (28) شير معطيات الجدولتُ 
(KS) في تعزيز خصائص التكامل المعرفي (KI)  في المنظمة المبحوثة كانت قيمته

وهي قيمة أكبر  (3.697)لها  (.C.R)، وهي قيمة معنوية احصائيًا فقد بلغت قيمت (0.122)
 ، وهذا يثبت صحة الفرضية الفرعية األولى.(0.05)ى معنوية عند مستو  (1.96)من 

في تعزيز  (IG) ( بأن معامل االنحدار لنمط تكوين األفكار28الجدول ) معلومات تقدم
وهذه القيمة تعد قيمة معنوية احصائيًا،  (0.210)خصائص التكامل المعرفي كان قد بلغت قيمته 

عند  (1.96)وهذه القيمة هي أكبر من  (6.168)الخاصة بها هي  (.C.R)إذ كانت قيمة 
 صحة الفرضية الفرعية الثانية. يعني، وهذا (0.05)مستوى معنوية 

لنمط  مباشراً  بأن هناك تأثيرًا معنوياً  (0.205)وتوضح قيمة معامل االنحدار التي بلغت 
، فهذه في تعزيز خصائص التكامل المعرفي في المنظمة المبحوثة (CB) عبور الحدود المنظمية

قيمة أكبر من  وهي (6.287)الخاصة بها  (.C.R)القيمة ذات داللة احصائية فقد كانت قيمة 
 .الثالثة، وهذا يثبت صحة الفرضية الفرعية (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)
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تأثيرًا ايجابيًا  (BR) ( بأن لنمط العالمة التجارية28ُيالحظ من خالل بيانات الجدول )
لة احصائية في تعزيز خصائص التكامل المعرفي في المنظمة المبحوثة، فقد بلغت ذا دالمباشرًا 

وهذه القيمة  (5.596)المتعلقة بها هي  (.C.R)، وكانت قيمة (0.188)قيمة معامل االنحدار 
 صحة الفرضية الفرعية الرابعة. يؤكد، وهذا (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)أكبر من 

أن هناك تأثيرًا  (0.190)( أن قيمة معامل االنحدار البالغة 28تُبرز معطيات الجدول )
في خصائص التكامل المعرفي على  (EKB) لنمط استقطاب المعرفة الخارجية مباشراً  ايجابياً 

داللة احصائية فقد بلغت قيمة   ت، وهذه القيمة من التأثير ذاالمستوى الكلي في المنظمة المبحوثة
، وهذا يشير (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)ه القيمة أكبر من وهذ (5.569) (.C.R)الــــ 

 إلى صحة الفرضية الفرعية الخامسة.
مباشرًا بأن هناك تأثيرًا معنويًا  (0.308)كما توضح قيمة معامل االنحدار التي بلغت 

في تعزيز خصائص التكامل المعرفي في المنظمة المبحوثة،  (BK) لنمط تكوين معرفة األعمال
، وهذه القيمة (7.999)الخاصة بها  (.C.R)ذه القيمة هي ذات داللة احصائية، إذ بلغت قيمة فه

 ، بما يثبت صحة الفرضية الفرعية السادسة.(0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)هي أكبر من 
 معامالت االنحدار بأنمعلومات  آنفاً  المذكور( 28معطيات الجدول ) وبالتالي قدمت 
، ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية على مستوى (SRW)وقيمها المعياري  (Estimate) )التأثير(

مالت معا هي، على المستوى الكلي كل نمط من األنماط في تعزيز خصائص التكامل المعرفي
هي (.C.R) لهذه المعلمات، حيث كانت جميع قيم  (.C.R)معنوية احصائيًا، وذلك بداللة قيمة 

 (3.96)هي  لهذه المعامالت كانت أقل قيمةو ، (0.05)ى معنوية عند مستو  (1.96)أكبر من 
لنمط تكوين معرفة األعمال، وهذا يعني  (7.999)عند نمط مشاركة المعرفة وأكبر قيمة هي 

  صحة الفرضية الخامسة الرئيسة.
 

ُتسهم خصائص التكامل المعرفـي علـى المسـتوى الكلـي بالتـأثير ايجابيـًا وعلـى السادسة:  الفرضية
 حٍو مباشر في بناء القدرات الدينامية في المنظمة المبحوثة؟ن

أيضًا،  (28معطيات الجدول ) وبغرض التحقق من صحة الفرضية السادسة واستنادًا إلى
، إذ بلغ (DC) في القدرات الدينامية (KI)بأن هناك تأثيرًا لخصائص التكامل المعرفي  ُيالحظ

 (8.233) لها (.C.R)ية احصائيًا، إذ بلغت قيمة ، وهي قيمة معنو (0.892)معامل االنحدار 
، وهذا ما يؤكد صحة هذه الفرضية. وبالرغم (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)وهي أكبر من 

من أن تأثير خصائص التكامل المعرفي على المستوى الكلي في القدرات الدينامية قد تم تأشيره 
ن االختالف هنا أن تأثير خصائص التكامل في الفرضية الثانية ضمن الحالة األولى، إال أ

 المعرفي ناتج عن التأثيرات المتأتية من كل نمط من أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على حدى.
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ُتســهم أنمــاط االتصــاالت اإلســتراتيجية علــى المســتوى الجزئــي بالتــأثير ايجابيــًا الفرضييية السييابعة: 
المعرفـي علـى المسـتوى وعلى نحٍو غير مباشر فـي تعزيـز خصـائص التكامـل 

 الجزئي في المنظمة المبحوثة؟

وفرضياتها الفرعية المؤشرة في  المذكورة آنفاً بغرض اختبار صحة الفرضية السابعة 
الكلية المعيارية )المباشرة وغير المباشرة( ألنماط  ( التأثيرات29يعرض الجدول )منهجية الدراسة، 

 اصية من خصائصمن األنماط في كل خاالتصاالت اإلستراتيجية على مستوى كل نمط 
 :، وكما يأتيالتكامل المعرفي

 (29الجدول )

خصائص التكامل و التأثيرات غير المباشرة الكلية المعيارية بين أنماط االتصاالت االستراتيجية

 على المستوى الجزئيالمعرفي 

 

مشاركة 

 المعرفة

تكوين 

 األفكار

عبور 

الحدود 

 المنظمية

العالمة 

 التجارية

ستقطاب ا

المعرفة 

 الخارجية

تكوين 

معرفة 

 األعمال

خصائص 

التكامل 

 المعرفي

 824. 430. 241. 246. 287. 295. 153. كفاءة التكامل

 732. 382. 214. 218. 255. 262. 136. نطاق التكامل

 844. 440. 247. 252. 294. 302. 157. مرونة التكامل

 (Amos)إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية إعداد الباحث استنادًا  من الجدول المصدر:
 

( بأن لنمط مشاركة المعرفة تأثير غير مباشر في كل خاصية من 29يوضح الجدول )
خصائص التكامل المعرفي، فقد كان تأثير هذا النمط على خاصية كفاءة التكامل بقيمة مقدارها 

بينما كانت قيمة التأثير ، (0.136)،  وتأثيره على خاصية نطاق التكامل بقيمة بلغت (0.153)
. وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى المنبثقة (0.157)على خاصية مرونة التكامل هي 

 من الفرضية السابعة.

 مباشر فيغير  بأن لنمط تكوين األفكار تأثيراً  (29وضح معطيات الجدول )كما ت
لخاصية  (0.295) (0.262) (0.302) فكانت قيم هذا التأثير هي خصائص التكامل المعرفي،

خاصية مرونة التكامل على التوالي، وبالتالي فإن ذلك كفاءة التكامل، وخاصية نطاق التكامل، و 
  يعني صحة الفرضية القرعية الثانية الخاصة بالفرضية السابعة.

( التأثيرات غير المباشرة لمتغير نمط عبور الحدود 29كما تقدم معطيات الجدول ) 
ظهر التأثيرات غير المباشرة في كل خاصية من خصائص التكامل المعرفي، المنظمية، إذ ت

، وفي خاصية نطاق التكامل (0.287)فكانت قيمة التأثير في خاصية كفاءة التكامل فقد بلغت 
لخاصية مرونة التكامل.  (0.294)، بينما كان هذا التأثير بقيمة (0.255)كان مقدار التأثير 

 لفرعية الثالثة.وذلك يؤشر صحة الفرضية ا
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( تأثير نمط العالمة التجارية غير المباشر في خاصية كفاءة 29ويعرض الجدول )
على  (0.246) (0.218) (0.252)التكامل، ونطاق التكامل، ومرونة التكامل بقيم بلغ مقدارها 

 المتفرعة من الفرضية السابعة للدراسة.التوالي. وهذا يعكس صحة الفرضية الرابعة 
( التأثيرات غير المباشرة لنمط استقطاب المعرفة الخارجية في 29الجدول )ويستعرض 

، وتأثيره غير المباشر في خاصية نطاق التكامل (0.241)تعزيز خاصية كفاءة التكامل بمقدار 
. األمر (0.247)، وتأثيره في خاصية مرونة التكامل بقيمة بلغ مقدارها (0.214)بقيمة بلغت 

 ة الفرعية الخامسة الخاصة بهذه الفرضية.الذي يؤشر صحة الفرضي
كما جاءت قيمة التأثير غير المباشر لنمط تكوين معرفة األعمال كما يوضحها الجدول 

(، إذ بلغت قيمة التأثير لهذا النمط على نحٍو غير مباشر في خاصية كفاءة التكامل بقيمة 29)
، بينما كان تأثير هذا النمط (0.382)، وتأثيرها في خاصية نطاق التكامل كانت (0.430)قدرها 

. بما يؤشر صحة الفرضية الفرعية السادسة (0.440)في خاصية مرونة التكامل بقيمة بلغت 
 الخاصة بالفرضية السابعة.

( بأن هناك تأثيرات مباشرة لخصائص 29م )المظللة( الموضحة في الجدول )تؤشر القي
ة من خصائصها الثالثة )الكفاءة، والنطاق، التكامل المعرفي على المستوى الكلي في كل خاصي

والمرونة(، وهذه التأثيرات تعكس مجموع التأثيرات التي تأتي من أنماط االتصاالت االستراتيجية 
مجتمعًة التي تنعكس بدورها في كل خاصية بمقدار القيم المؤشرة، إذ بلغت قيمة التأثير لمجموع 

، وأخيرًا في (0.732)وفي خاصية نطاق التكامل  ،(0.824)األنماط في خاصية كفاءة التكامل 
 . وهذا يؤشر صحة الفرضية الرئيسة السابعة.(0.844)خاصية مرونة التكامل 

 الفرعية. هاصحة الفرضية السابعة وفرضياتمما تقدم يتضح 
 

ُتســهم أنمــاط االتصــاالت اإلســتراتيجية علــى المســتوى الجزئــي بالتــأثير ايجابيــًا  الفرضييية الثامنيية:
علــى نحــٍو غيــر مباشــر فــي بنــاء القــدرات الديناميــة علــى المســتوى الكلــي فــي و 

 .المنظمة المبحوثة
فــــي ســــياق اختبــــار صــــحة الفرضــــية الثامنــــة وفرضــــياتها الفرعيــــة المؤشــــرة فــــي منهجيــــة  

الكليــــة المعياريــــة غيــــر المباشــــرة ألنمــــاط االتصــــاالت  ( التــــأثيرات30الجــــدول ) الدراســــة، يوضــــح
 :وكما يأتي القدرات الدينامية وأبعادها الفرعية،مستوى كل نمط من األنماط في اإلستراتيجية على 
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 (30الجدول )

 على المستوى التأثيرات غير المباشرة الكلية المعيارية بين أنماط االتصاالت االستراتيجية

  الجزئي على المستوى الكلي و لقدرات الديناميةوا الجزئي

 

مشاركة 

 المعرفة

تكوين 

 كاراألف

عبور الحدود 

 المنظمية

العالمة 

 التجارية

استقطاب 

المعرفة 

 الخارجية

تكوين 

معرفة 

 األعمال

 465. 261. 266. 310. 319. 165. القدرات الدينامية

 378. 212. 216. 253. 259. 135. قدرة االستشعار

 390. 218. 223. 260. 267. 139. قدرة التعلم

 440. 247. 252. 294. 302. 157. قدرة إعادة التشكيل

 376. 211. 215. 251. 258. 134. قدرة االنتهاز

 (Amos)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
 

ألنماط  بأن هناك تأثيرات غير مباشرةالمذكور آنفًا ( 30ُتظهر ُمعطيات الجدول )
في بناء القدرات الدينامية هذه التأثيرات تأتي عبر  زئياالتصاالت االستراتيجية على المستوى الج

الدور الوسيط لخصائص التكامل المعرفي على المستوى الكلي، إذ بلغت قيمة هذا التأثير غير 
في بناء القدرات الدينامية على المستوى الكلي بقيمة بلغت  لنمط مشاركة المعرفة المباشر

، (0.319)غير مباشر في القدرات الدينامية بلغت قيمته  ولنمط تكوين األفكار تأثيراً  ،(0.165)
في حين كانت التأثيرات غير المباشرة لنمط عبور الحدود المنظمية في القدرات الدينامية على 

، بينما بلغت قيمة التأثيرات غير المباشرة ألنماط (0.310)المستوى الكلي فكانت قيمته 
ية، و استقطاب المعرفة الخارجية، وتكوين معرفة األعمال االتصاالت اإلستراتيجية العالمة التجار 
على التوالي، وهذا يؤشر  (0.266) (0.261) (0.465)في القدرات الدينامية بقيم كان مقدارها 

 صحة الفرضية الرئيسة الثامنة.
وبهدف التحقق من صحة  من هذه الفرضية أما على مستوى الفرضيات الفرعية المنبثقة

 فتوضح القيم الواردة في الجدول ما يأتي: هذه الفرضيات،
( بأن هناك تأثيرًا ايجابيًا غير مباشر لنمط مشاركة المعرفة 30توضح معطيات الجدول )

ء أبعاد القدرات الدينامية، إذ بلغت قيمة هذا التأثير غير المباشر في قدرة االستشعار في بنا
، وكانت التأثير في قدرة إعادة التشكيل (0.139)، وفي قدرة التعلم بلغت قيمته (0.135)بمقدار 

، وهذا ُيشير إلى (0.134)، أما التأثير في قدرة االنتهار فقد بلغ قيمته (0.157)بقيمة مقدارها 
 صحة الفرضية الفرعية األولى. 

( معلومات بأن لنمط تكوين األفكار تأثيرًا غير مباشر في 30وتقدم معطيات الجدول )
ية، فكان التأثير على مستوى قدرة االستشعار وقدرة التعلم بقيم مقدارها أبعاد القدرات الدينام
، أما القيمة البالغ (0.302)، وكانت قيمة التأثير في قدرة إعادة التشكيل هي (0.259) (0.267)
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ي قيمة التأثير في قدرة االنتهاز، بما يؤشر صحة الفرضية الفرعية فكانت ه (0.258)مقدارها 
 ة من الفرضية الثامنة.الثانية المنبثق

أما التأثيرات غير المباشرة لنمط عبور الحدود المنظمية في أبعاد القدرات الدينامية فقد 
جاءت هذه التأثيرات على مستوى األبعاد الفرعية لتشير بأن مقدار التأثير على قدرة االستشعار 

، (0.294)عادة التشكيل ، وعلى مستوى قدرة إ(0.260)، وعلى مستوى قدرة التعلم (0.253)بلغ 
أما على مستوى تأثير نمط عبور الحدود المنظمية في قدرة االنتهاز فكانت قيمة هذا التأثير هي 

 األمر الذي يوضح صحة الفرضية الفرعية الثالثة. .(0.251)
القدرات  غير المباشر في أبعاد( تأثير نمط العالمة التجارية 30ويعرض الجدول )

ى بعد قدرة االستشعار، وقدرة التعلم، وقدرة إعادة التشكيل، وقدرة االنتهاز بقيم الدينامية على مستو 
على التوالي، بما يؤكد صحة الفرضية الفرعية  (0.216) (0.223) (0.252) (0.215)مقدارها 

 الرابعة للفرضية الثامنة.
بعاد ( التأثير غير المباشر لنمط استقطاب المعرفة الخارجية في أ30ويوضح الجدول )

القدرات الدينامية، حيث كانت تأثيرات هذا النمط لبعد قدرة االستشعار لوحدها بقيمة مقدارها 
، بينما جاء (0.218)، وفي بعد قدرة التعلم كان مقدار التأثير غير المباشر قيمته (0.212)

هاز بقيمة ، وكان التأثير في قدرة االنت(0.247)التأثير في بعد قدرة إعادة التشكيل بقيمة بلغت 
 ، وبالتالي فإن هذا يثبت صحة الفرضية الفرعية الخامسة.(0.211)مقدارها 

أما بما يتعلق بتأثير نمط تكوين معرفة األعمال وتأثيره غير المباشر في األبعاد الفرعية 
للقدرات الدينامية، فقد جاءت القيم لتؤشر هذا التأثير، فقد بلغ مقدار تأثير هذا النمط على 

بما يتعلق بالتأثير بقدرة االستشعار، وجاء تأثير هذا  (0.3.78)ل بعد بقيمة مقدارها مستوى ك
، ومقدار التأثير في قدرة إعادة التشكيل فكانت (0.390)النمط في قدرة التعلم بقيمة بلغت 

صحة ، بما يوضح (0.376)، وكان التأثير في قدرة االنتهاز بقيمة بلغ مقدارها (0.440)
 ية السادسة.الفرضية الفرع
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 الرابعة الحالة 
تماشيًا مع أنموذج الدراسة وبغرض التحقق من صدق الفرضيات التاسعة والعاشرة، تم 

( الذي يعكس طبيعة التأثير المراد دراسته ضمن هذه 24كل )بناء أنموذج المعادلة الهيكلية، الش
 :الفرضيات، وكما يأتي

 
           
   
   
     

    
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24الشكل )

 الرابعة لحالةا ضمن اتأنموذج اختبار الفرضي

 V.24 (Amos) البرمجية االحصائيةمخرجات المصدر:  
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 اختبار الفرضية التاسعة
 نصت الفرضية التاسعة على ما يأتي:

ُتسهم أنماط االتصاالت اإلسيتراتيجية عليى المسيتول الكليي بالتيأثير ايجابييًا وعليى نحيو  مباشير 
 في تعزيز خصائص التكامل المعرفي على المستول الجزئي؟

ضمن  بالعالقات المطلوب تشخيصهااالنحدار الخاصة امالت ( مع31يعرض الجدول )
 ، وكما يأتي:الفرضية التاسعة

 (31الجدول )    

 التاسعةاالنحدار الخاص بالفرضية  تحليل

المتغيرات 

 المؤثرة

مسار 

 التأثير

 المتغيرات

  المؤثر بها
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

 par_34 0.903 *** 9.199 176. 1.617 كفاءة التكامل ---> أنماط االتصاالت

 par_35 0.849 *** 7.980 163. 1.304 نطاق التكامل ---> أنماط االتصاالت

 par_36 0.939 *** 8.176 168. 1.371 مرونة التكامل ---> أنماط االتصاالت

 (Amos)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
 

الفرعية  الدراسة وفرضياتهالهذه  الفرضية التاسعة ةصح في سياق التأكد والتحقق من
( معطيات تعكس تأثير أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي 31يعرض الجدول )

في ُكل خاصية من خصائص التكامل المعرفي وعلى نحٍو مباشر، إذ بلغت معامالت االنحدار 
وى الكلي في خاصية كفاءة التكامل بقيمة بلغت لتأثير أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المست

وهي قيمة أكبر من  (9.199) (.C.R)وهي قيمة ذات داللة احصائيًا، إذ بلغت قيمة  (1.617)
. هذا يعنى أن أي زيادة في مستوى ممارسة أنماط (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)

بنفس المقدار في تعزيز خاصية االتصاالت اإلستراتيجية بمقدار وحدة واحدة ينعكس بالزيادة 
 كفاءة تكامل المعرفة. 

( إلى تأثير أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى 31)كما ُتشير معطيات الجدول
الكلي في خاصية نطاق التكامل المعرفي على نحٍو مباشر، إذ بلغت قيمة معامل االنحدار لهذا 

وهي قيمة  (7.980) (.C.R)فقد بلغت قيمة  وهي قيمة معنوية احصائياً  (1.304)التأثير هو 
. وهذا يؤشر بأن هناك زيادة في مستوى نطاق (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)أكبر من 

المعرفة بالمقدار نفسه عند زيادة ممارسة أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي 
 بمقدار وحدة واحدة.

أثيرًا مباشرًا ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية على ( بأن هناك ت31كما ُيظهر الجدول )
المستوى الكلي لهذه األنماط في خاصية مرونة التكامل المعرفي، وكانت قيمة معامل االنحدار 

وهذه القيمة، هي قيمة ذات داللة معنوية احصائيًا فقد كانت قيمة  (1.371)لهذا التأثير هي 
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(C.R.)  بما يؤشر أن (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)وهي قيمة أكبر من  (8.176)لها .
أي زيادة في ممارسة أنماط االتصاالت االستراتيجية على المستوى الكلي سيترتب عليه زيادة 

 .(1.371)مستوى مرونة التكامل المعرفي بالمقدار نفسه الذي هو 
 

 اختبار الفرضية العاشرة
 ي:نصت الفرضية العاشرة للدراسة الحالية إلى ما يأت

ُتسـهم خصــائص التكامــل المعرفــي علــى المســتوى الجزئــي فــي التــأثير ايجابيــًا وعلــى نحــٍو مباشــر 
ن هـــذه الفرضـــية ثـــالث فرضـــيات ، وتتفـــرع مـــفـــي بنـــاء القـــدرات الديناميـــة فـــي المنظمـــة المبحوثـــة

 ( معامالت االنحدار الخاصة باختبار هذه الفرضية، وكما يأتي: 32فرعية، ويوضح الجدول )
 (32)الجدول 

 العاشرةاالنحدار الخاص بالفرضية  تحليل

المتغيرات 

 المؤثرة

مسار 

التأث

 ير

 المتغيرات

  المؤثر بها
Estimate S.E. C.R. P Label SRW 

 par_37 0.310 002. 3.099 087. 269. القدرات الدينامية ---> كفاءة التكامل

 par_38 0.094 203. 1.272 075. 095. القدرات الدينامية ---> نطاق التكامل

 par_39 0.594 *** 4.548 139. 632. القدرات الدينامية ---> مرونة التكامل

 (Amos)إعداد الباحث استنادًا إلى مخرجات البرمجية اإلحصائية  من الجدول المصدر:
 

( مالحظة هل هناك تأثيرًا ايجابيًا مباشرًا 32ُيمكن ومن خالل معطيات الجدول )
 األمر الذي سيتم تشخيصه كما يأتي: ؟عرفي في القدرات الديناميةلخصائص التكامل الم

على  بلغت قيمة معامل التأثير لخاصية كفاءة التكامل المعرفي في القدرات الدينامية
، إذ بلغت قيمة احصائياً  وهذه القيمة تدل على تأثير معنوي (0.269)ما مقداره  المستوى الكلي

(C.R.) (3.099) وهذا ما يؤكد  .(0.05)عند مستوى معنوية  (1.96) وهي قيمة أكبر من
 صحة الفرضية الفرعية األولى.

على  التكامل المعرفي في القدرات الديناميةأما على مستوى تأثير خاصية نطاق 
، وهي قيمة غير دالة (0.095)، فقد بلغت قيمة معامل االنحدار ما مقداره المستوى الكلي

وهي قيمة أقل من   (1.272)لمعامل االنحدار هذا ما قيمته  (.C.R)احصائيًا فقد بلغت قيمة 
، وهذا يؤشر عدم وجود تأثير لخاصية نطاق التكامل (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)

وهذا ما يؤكد عدم صحة الفرضية  المعرفي في القدرات الدينامية عندما يكون تأثيرها منفردًا.
 عاشرة.الفرعية الثانية المنبثقة من الفرضية ال
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وبلغ معامل االنحدار لخاصية مرونة التكامل المعرفي في القدرات الدينامية قيمة مقدارها  
وقي قيمة  (4.548)كانت  (.C.R)، وهي تدل على وجود تأثير معنوي، حيث أن قيمة (0.632)
. أي أن الزيادة في مستوى خاصية مرونة التكامل (0.05)عند مستوى معنوية  (1.96)أكبر من 

 مقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة مستوى القدرات الدينامية بقيمة معامل االنحدار نفسها.ب
 وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسة العاشرة.

 

التي أشرت قبول  إلى ما تقدم من مؤشرات أفرزتها نتائج اختبار فرضيات الدراسة استناداً 
صحة البناء  األمر الذي أكد، ستثناء فرضية فرعية واحدة تم رفضهاجميع فرضيات الدراسة با

 متغيراتؤكد الترابط في العالقة بين تلت هذه النتائج ، وجاءالنظري الذي تم تبنيه من قبل الباحث
وكما  )أنماط االتصاالت اإلستراتيجية، وخصائص التكامل المعرفي، والقدرات الدينامية(، الدراسة

 متغيراتالعالقة النظرية بين عنوان: بمبحث الرابع ضمن الفصل الرابع الذي جاء تم تأشيره في ال
، وقد استند الباحث في هذا التأسيس النظري إلى مفهوم القدرات القابلة الفرعيةوأبعادها الدراسة 
. وكذلك (Kogut & Zander 1992)الذي قدمه  (combinative capabilities)للتركيب 

 Resource) التي تم استعراضها ضمن وجهة النظر المستندة إلى الموارد األفكار والطروحات

Based view) (RBV) ، للمنظمة القدرات الديناميةمفهوم و (Dynamic  capabilities) 
تفوق المنظمات  بشأنليوسع ويطور وجهة النظر المستندة إلى الموارد ويقدم التفسيرات  الذي جاء
الفرعية الثانية المنبثقة من ، أما بما يتعلق بالفرضية ل مع بيئتهاوقدرتها على التفاع في السوق

بأن  (De Boer et al., 1999)الفرضية العاشرة التي تم رفضها فهي تتوافق مع ما أشار إليه 
يزيد من تعقيد عملية  األمر الذيزيادة نطاق المعرفة يزداد بزيادة عدد التخصصات المعرفية 

)األمر الذي ينطبق على جامعة الموصل نتيجة امتالكها العديد  ظماتالتكامل المعرفي في المن
بما يتطلب تصميم هياكل  من الكليات واألقسام العلمية ذات التخصصات المتعددة والمختلفة(

تنظيمية معينة لمعالجة هذه المشكلة وبحسب مستوى الزيادة في نطاق المعرفة المتخصصة التي 
، فضاًل عن االعتماد على قدرات عالية من التنسيق لبات عملهاتمتلكها المنظمات وفقًا لمتط

 عن الذي يساهم في تكوين رأس المال االجتماعي في المنظمات فضالً والتفاعل االجتماعي 
    .قدرات األنظمة على النحو الذي يعزز التفاعل المخطط له
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 الفصل السادس
 الدراسات المستقبلية ومقترحات و التوصيات االستنتاجات

Conclusions, Recommendations and Future Studies Suggestions  
نماط مدى مساهمة أ إلىانصب االهتمام فيها التي  هذه الدراسة ليختتمهذا الفصل  يأتي

في  لتحقيق االستجابة السريعة ديناميةوانعكاسها في بناء القدرات ال االتصاالت االستراتيجية
إلى ما تم استعراضه ًا ستناد، واجامعة الموصل عبر الدور الوسيط لخصائص التكامل المعرفي

اختبار أنموذج الدراسة الفرضي  عبرالتي برزت  اتالعالق تحلياًل لطبيعةمن جوانب نظرية، و 
التي سيتم في موعة من االستنتاجات مجإلى  لباحثجميعها وجهت االرئيسة والفرعية،  وفرضياتها

مع تقديم عدد  ،وأبعادها الدراسة متغيراتتفعيل ُتسهم في التي  التوصيات ضوئها تقديم عدد من
، وبموجب الحاليةز نتائج الدراسة يتعز  هاالخاصة بالدراسات المستقبلية التي يمكن المقترحاتمن 

 هذا الفصل مبحثين، وكما يأتي: سيضمما تقدم 

 ستنتاجات االث األول: المبح
 مقترحات والدراسات المستقبليةتوصيات و المبحث الثاني: ال
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 المبحث األول
 ستنتاجات اال

سيتم عرضها  التيبمثابة الحصيلة الفكرية لهذه الدراسة، المعروضة االستنتاجات  ُتعد
 :على النحو اآلتيو 
موذج الدراسة كان مطابقًا لمعايير جودة أكدت نتائج التحليل العاملي التوكيدي بأن أن .1

 الفرعيةأبعادها الدراسة الرئيسة و  متغيراتالذي أشر إمكانية اعتماد األمر المطابقة المطلوبة، 
مكان متغيراتبوصفها   اتها في مواجهة التحديات البيئية. تعزز قدرة المنظمة المبحوثة وا 

من المتغيرات المشاهدة من أنموذج  همم تحليل العاملي التوكيدي خروج عددأشرت نتائج ال .2
 أخذ تفسيرات عديدة أهمها ما يأتي:يالدراسة، األمر الذي قد 

 تكون غير ممثلة لبعد  حصائيووفق التفسير اإل إن المتغيرات الخارجة من األنموذج
يستدعي حذفها  مما ،، أو هناك عالقة ارتباط قوية بين المتغيرات ذاتهاالدراسة المراد قياسه

غير دقيق فأسئلة االستبانة تم اخضاعها للتحكيم من قبل  )هذا األمر قد يكون األنموذجمن 
المتخصصين في مجال إدارة األعمال، فضاًل عن اخضاعها الختبار الثبات "كرومباخ 

 ألفا"(.
   بين متغيرات الدراسة المشاهدة يعكس توافق آراء األفراد المبحوثين على  وجود ارتباط عال

 ينة في مستوى الموافقة وعدم الموافقة تجاه تلك المتغيرات بما يجعل من قيممتغيرات مع
التفسير في استبعاد التحليل العاملي  هذا يميل الباحث إلىو  ،االرتباط بينها بمستوى عال  

   التوكيدي لبعض متغيرات الدراسة المشاهدة.
المتغيرات المشاهدة من  ( متغير من30استبعاد التحليل العاملي التوكيدي لما يقارب من ) .3

أنموذج الدراسة يعكس صحة المؤشرات األولية التي تم تأشيرها والحصول عليها من الدراسة 
االستطالعية وما أكدته نتائج الوصف والتشخيص للدراسة الموسعة، األمر الذي ُيفسر بأن 

تها الجامعة المبحوثة تعاني من جوانب ضعف وقصور في إمكاناتها في تسخير اتصاال
اإلستراتيجية وتفعيل أنماطها لتطوير خصائص التكامل المعرفي على النحو الذي يمكنها من 

  بناء وتطوير قدراتها الدينامية.    
 ُتسهم أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي أكدت نتائج الدراسة الميدانية بأن .4

جامعة ئص التكامل المعرفي في يجابيًا وعلى نحو  مباشر في تعزيز خصاإفي التأثير 
أداء المنظمة الحالي  األمر الذي يؤشر أهمية هذه األنماط وممارستها على، الموصل

ويمكن أن يرجع السبب في ذلك أن الجامعة المبحوثة هي منظمة مدفوعة والمستقبلي، 
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حدود بالمعرفة وأن نشاطاتها تتركز في عمليات استقطاب، ومشاركة، وتكوين المعرفة عبر ال
   المنظمية المختلفة.

يجابيًا في بناء القدرات الدينامية في المنظمة إتمارس خصائص التكامل المعرفي تأثيرًا معنويًا  .5
المبحوثة، وهذا التأثير لخصائص التكامل المعرفي عبر الدور الوسيط الذي تمارسه في نقل 

يمكن أن يفسر و بناء أبعادها، القدرات الدينامية و تأثير أنماط االتصاالت اإلستراتيجية إلى 
امتالك جامعة الموصل عدد كبير من الكليات واألقسام والمراكز البحثية التي تضم ب ذلك

 أساتذة بتخصصات وألقاب علمية مختلفة تمكنها من تطوير قدراتها الدينامية.  
مباشر ًتسهم أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي بتأثير معنوي وعلى نحو   .6

المبحوثة، وهذا التأثير ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية  الجامعةفي في بناء القدرات الدينامية 
سيكون له تأثيرات غير مباشرة على مستوى كل  لالستجابة السريعة في بناء القدرات الدينامية

حداث المحددة ضمن هذه الدراسة، وهذا يفسر قدرة جامعة الموصل على است هابعد من أبعاد
 الكليات واألقسام العلمية ومواكبة المستجدات المعرفية بما تقدمه من دراسات وبحوث علمية

 بموضوعات حديثة.
توصلت الدراسة بأن هناك تأثير معنوي لكل نمط من أنماط االتصاالت اإلستراتيجية في  .7

تأثير وكان ل تعزيز خصائص التكامل المعرفي على المستوى الكلي في المنظمة المبحوثة،
فيما ، المعرفي األكثر في تعزيز خصائص التكامل التأثير نمط تكوين معرفة األعمال النمط

ن عملية يؤكد أكان نمط مشاركة المعرفة أقل األنماط تأثيرًا في تعزيز تلك الخصائص، وهذا 
اكتساب المعرفة قد تكون في جزء كبير منها هي عمليات فردية أو ما يسمى بالتعلم الفردي، 

 تكامل المعرفة الفردية. في للجامعة يكمنأن الدور الرئيسي و 
وضحت نتائج التحليل االحصائي بأن لخصائص التكامل المعرفي دورًا وسيطًا ذا تأثير  .8

هذه الخصائص بنقل التأثير الذي تمارسه أنماط به معنوي وايجابي ومباشر، تقوم 
في  لالستجابة السريعة رات الديناميةاالتصاالت اإلستراتيجية إلى نتائج مهمة في بناء القد

المبحوثة، إال أن تأثير تلك األنماط على المستوى الكلي عبر خصائص التكامل  الجامعة
ى المستوى الفردي لكل المعرفي سيكون أكبر مما هو عليه عندما يكون تأثير األنماط عل

 التصاالت يتضمنوهذا ما يفسر بأن دمج مصطلح االستراتيجية مع أنماط ا .نمط على حدا
 .   مع األطراف المختلفة االتصال والواسعة في ممارسة عملياتالرؤية الشمولية  ضرورة

تمارس أنماط االتصاالت اإلستراتيجية على مستوى كل نمط )المستوى الجزئي(، تأثيرًا معنويًا  .9
ثر األكبر غير مباشر في جميع أبعاد القدرات الدينامية، وكان لنمط تكوين معرفة األعمال األ

وهذا  .عاد متأتي من نمط مشاركة المعرفةفي جميع األبعاد، بينما كان أقل تأثير في تلك األب
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أكثر أهمية وتأثيرًا يوضح إدراك الجامعة المبحوثة لنوع المعرفة المطلوبة في انجاز أنشطتها 
تعزيز  من عمليات مشاركة المعرفة نفسها عبر حدودها المنظمية، وهي المرتكز األهم في

 سمعة ومكانة الجامعة في المجتمع. 
الدراسة أن ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية على المستوى الكلي تأثيرًا ايجابيًا  أظهرت نتائج .10

على المستوى الجزئي، إذا كان التأثير  ةمعنويًا مباشرًا في تعزيز خصائص تكامل المعرف
 صيب خاصية نطاق التكامل.من ن اً األكبر في خاصية مرونة التكامل وأقل تأثير 

أشرت نتائج التحليل االحصائي لبيانات الدراسة الميدانية أن لخاصية مرونة التكامل و  .11
وخاصية كفاءة التكامل تأثيرًا معنويًا مباشرًا في بناء القدرات الدينامية يعكس هذا التأثير 

ة نطاق التكامل فلم الدور الوسيط االيجابي لهذه الخصائص في بناء تلك القدرات، أما خاصي
. وهذا يعني أن لجامعة لالستجابة السريعة اء القدرات الديناميةيظهر لها تأثير معنوي في بن

عادة  الفردية القدرة على الوصول إلى المعرفةالموصل  التي تحتاجها مع قدرتها على ترتيب وا 
بسبب  ليات التنسيقالتي تمتلكها، إال أنها تعاني من صعوبات في عم الفردية ترتيب المعرفة

بين المجاالت المعرفية لديها بسبب  كثرة الكليات واألقسام والمراكز وعدم وجود آليات محددة
 السعة الواسعة للتخصصات العلمية التي تمتلكها.

نتائج اختبار ه ما أسفرت عنالتوكيدي، و  يلعاملللتحليل اأكدت نتائج التحليل االحصائي  .12
في تأكيد العالقة بين متغيرات الدراسة  منهجية الدراسةالفرضيات التي تم عرضها في 

اعتماد  ُيشير إلى إمكانية ، على النحو الذيلهاصحة البناء النظري ، الرئيسة والفرعية
 متعددة ومختلفة.  بحثيةوبيئات في ميادين  ًا(وتطبيق اً قياس) أنموذجها
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 المبحث الثاني
 ستقبليةالدراسات الممقترحات و  التوصيات

االستناد  يمكناستنتاجات الدراسة النظرية والميدانية وما تشكله من قاعدة  مع تماشياً 
المبحوثة في  للجامعةتكون مرشدًا ودلياًل التي من شأنها أن  بعض التوصياتتقديم  إليها في

نها تعمل في لالستجابة السريعة للمتغيرات البيئية السيما وأاالستفادة منها في إطار تعزيز قدراتها 
 هذه الدراسة، وكما يأتي: تكمل، مع تقديم بعض التوجهات لدراسات مستقبلية بيئة معرفية متطورة

 أواًل. التوصيات
إيالء االهتمام باالتصاالت اإلستراتيجية وتطويرها بوصفها حقاًل معرفيًا متخصصًا، عبر  .1

م االتصاالت المنظمية تشجيع الجهود البحثية من قبل الباحثين والمتخصصين في مجال عل
 مع ضرورة دمجه مع العديد من النظريات والمجاالت ذات الصلة.

 على القيادات الجامعية نحو موضوع االتصاالت االستراتيجية والعمل انظار ضرورة توجيه .2
عبر  ،مرتكزات الفلسفية والمفاهيمية التي ينطلق منها هذا الموضوعبالتوسيع اهتمامهم 

الدراسات والبحوث والمقاالت العلمية المنشورة من قبل الجامعات نتائج  اطالعهم على
 والمجالت العلمية المتخصصة. 

موصل في بناء إضفاء الطابع التنظيمي على االتصاالت التي تمارسها جامعة ال التأكيد على .3
جامعة نحو إنشاء قسم متخصص لالتصاالت في رئاسة الأن تتجه قيادة مواردها العالقاتية، ب

معة بوصفها وحدة إدارية مستقلة يقع على عاتقها متابعة اتصاالتها مع األطراف الجا
، وأن يعمل ويدير هذا القسم متخصصين في االتصاالت وخارجها المختلفة داخل الجامعة

 .من الناحية اإلدارية والفنية التنظيمية
عادة صياغة نشاطات االتصاالت في جامعة الموصل، والعمل على تغي .4 ير ما صياغة وا 

 االستعانة عبرء رؤيتها وتوجهاتها اإلستراتيجية، في ضو  وقنواتيتطلب تغييره من أنشطة 
صيغ تعاون مختلفة )شراكة، تحالفات،  وفقبالخبراء من ممارسين وأكاديميين في هذا المجال 

 مذكرات تفاهم( وغيرها.
وعدها تيجية، عناصر االتصاالت اإلستراعلى القيادات في جامعة الموصل  تركيز ضرورة .5

صيغ الممارسة ونقلها من الجانب النظري إلى  تطوير أنشطة االتصاالت فيهال نقطة انطالقة
  .واالشتراك بهاإقامة الدورات التدريبية والتعريفية  عبر الميدانية

الُبد للقيادات الجامعية أن تشجع منتسبيها وتطور من قدراتها في ممارسة أنماط االتصاالت  .6
التي أشرتها دراسات وبحوث توفير الظروف الالزمة ب عمل على تعزيزهاأن تو  ،اإلستراتيجية

 .سابقة عربية أو أجنبية، مع مراعاة خصائص البيئة العراقية ومتطلباتها
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من تجارب المنظمات التي سخرت منهج االتصاالت  جامعة الموصل ستفادةا حتمية .7
مقارنة المرجعية المستمرة، تماد الاعتعزيز أنشطتها االتصاالتية، عبر  اإلستراتيجية في

المناهج الحديثة  نحو ارستمر باعليها أن تتجه و المنظمات المدفوعة بالمعرفة  منفالجامعات 
 والمتطورة.

ة النظري بين األطر القائمةالفجوة ضرورة تامين رؤية استراتيجية لدى القيادات الجامعية بشأن  .8
راتيجية من حيث مفهومه ومتطلبات تطبيقه، منهج االتصاالت اإلستل ةالتطبيقي والجوانب

وبين منهج االتصاالت القائم الذي تعتمده الجامعة في أنشطتها العالقاتية مع األطراف 
 المختلفة.

جامعة الموصل المفاهيم والعناصر والمعايير واإلستراتيجيات المحددة في هذه  تبني ضرورة .9
من تعزيز مكانتها في بيئتها ويرتقي بمستوى  يمكنهابما التصاالت اإلستراتيجية عند االدراسة 

 تفاعلها مع مجتمعها. 
تكامل المعرفة التي تمتلكها  عمليات وخصائصجامعة الموصل نحو تطوير  ضرورة سعي .10

تطوير المجتمع وقطاعاته المختلفة، في إسهامها الفاعل كلياتها وأقسامها العلمية بما يضمن 
التي تم عرضها في  معة طبيعة آليات التكامل المعرفيالتأكيد على أن تحدد إدارة الجاعبر 
 التي تتناسب مع ُكل نشاط ومعرفة تسعى إلى مكاملتها. ه الدراسةهذ

تعزيز العوامل المساهمة لمر مستوال الجاد بالسعي الموصل إدارة جامعة ضرورة قيام  .11
 :عبروالمؤثرة في عملية تكامل المعرفة 

  ومنتسبيها، فضاًل عن تعزيز الثقة بين المنتسبين )تدريسيين تعزيز الثقة بين قيادات الجامعة
، عبر تعزيز أواصر التعاون بينهم بإقامة اللقاءات، والندوات، والحوارات وموظفين(
 .المتبادلة

  تطوير قدرات منتسبي الجامعة عبر برامج التدريب والتطوير المختلفة، والسيما برامج تنمية
 شجيع عمليات التعلم الفردية.القدرات المعرفية والفكرية وت

 مع تطبيقات برمجية خاصة للتفاعل  واالتصاالت نترنت وتقانة المعلوماتتوفير شبكات اإل
 بين منتسبي الجامعة بشأن القضايا المختلفة التي تتعلق بالجامعة وأنشطتها. 

 مع المنظمات األخرى  وعلى كافة المستويات إقامة شبكة من التحالفات اإلستراتيجية
( التي تستطيع الجامعة من خاللها الحصول على محلية أو أجنبية )جامعات أو غيرها

 المعرفة الجديدة التي ال تمتلكها والتي يصعب الحصول عليها في ضوء إمكاناتها.
   العمل على تقليص الحواجز والقيود التي من شأنها أن تعرقل عملية تكامل المعرفة في

كليات الجامعة  لندوات، والمؤتمرات، والبحوث المشتركة بينالجامعة، بإقامة ورش العمل وا
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وأقسامها العلمية، واتاحة الفرصة لجميع منتسبي جامعة الموصل للمشاركة بالمعرفة 
 بوصفها أحد متطلبات عملية تكامل المعرفة. 

طبيعة تأثيرات الهيكل التنظيمي للجامعة في عملية  الموصل جامعةإدارة ضرورة أن تدرك  .12
لية تكامل المعرفة، وأن تأخذ ل المعرفة وكيفية االستفادة منه في تطوير هيكل قدرات عمتكام

إدارة جامعة الموصل بنظر االعتبار ضرورة تجديد الهيكل التنظيمي لها وفق متطلبات 
 عملية تكامل المعرفة.

جوهر وأساس  اأن تنظر إلى عملية تكامل المعرفة بأنه الموصل يجب على إدارة جامعة .13
تكامل المعرفة بل يستمر لتطوير خصائص عند ملها وأنشطتها، وأن هذا الدور ال يتوقف ع

هذا التكامل المعرفي الذي يجب النظر إليه بأن سيقود إلى استدامة قدارتها في إنجاز رؤيتها 
تها واستراتيجيتها، وهنا عليها أن تتبنى اآلليات المناسبة لذلك ومنها )آليات النظام ورسال
   .اءات، واآلليات التفاعلية، وآليات عبور الحدود(واإلجر 

إلى توسيع اهتمامها بموضوع القدرات الدينامية  الموصل ضرورة أن تسعى إدارة جامعة .14
دراك تأثيراتها على الجامعة  االطالع على مداخل من خالل  اآلن ومستقبالً وأبعادها، وا 

ف مع بيئة عملها ة على التجديد والتكيتعزيز قدرة الجامعل، ومناهج ونماذج بناء هذه القدرات
 ير المستمر. التي تتصف بالتغ

  ثانيًا. الدراسات المستقبلية
مختلفة )أعضاء الهيئة التدريسية ممن  الدراسة في الميدان البحثي نفسه على عينات تطبيق .1

هم بلقب علمي مدرس و مدرس مساعد، أو الموظفين من غير التدريسيين( باعتماد استمارة 
مع نتائج الدراسة الحالية للوقوف  ومقارنة نتائج تلك الدراسات ستبانة الخاصة بهذه الدراسةاال

 على جوانب التوافق واالختالف بينهم.
اعتماد أنموذج الدراسة الحالية في دراسات أخرى ضمن قطاعات وميادين بحثية مختلفة  .2

 لتحديد مدى التوافق مع نتائج الدراسة الحالية.
 لية ضمن ثالثة مجاالت رئيسة:دراسات مستقب .3

 
 دراسات مستقبلية في مجال االتصاالت اإلستراتيجية      
القدرات االتصاالتية والتواصلية للمنظمة وما يمكن أن تضيفه هذه القدرات من قيمة مضافة  -أ 

 في تطوير عمل الجامعة وأنشطتها مستقباًل.
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لقيمة المضافة التي ُيمكن أن البحث في المقاييس المستخدمة في عملية تقييم ومراقبة ا -ب 
في الجامعة بوصفة أحد الموارد المنظمية القيمة  اإلستراتيجية يضيفها نشاط االتصاالت

 غير الملموسة في ضوء استراتيجيتها. 
التي يجب أن تمارسها القيادات الجامعية العليا والوسطى في تفعيل نشاطات األدوار  -ج 

 وعناصر االتصاالت اإلستراتيجية.
 .، وكما يأتياالتصاالت اإلستراتيجية من الواقع النظري إلى الواقع التطبيقي نقل آليات -د 

 .تصميم هيكل االتصاالت اإلستراتيجية المنظمية 
 .المواءمة بين قنوات االتصال والمواقف التي تواجهها المنظمة 
  دور وسائل التواصل االجتماعي(Social Media)  االتصاالت اإلستراتيجية. تنشيطفي 
 في االتصاالت اإلستراتيجية دارة وتقييم تدفق المعلوماتإ.  
  تصميم وتنفيذ برامج االتصاالت اإلستراتيجياتأسس.  
 تكامل المعرفة دراسات مستقبلية في مجال 
 .دراسة مقارنةالمعرفي:  التكامل قدراتعلى  للمنظمة يتنظيمالهيكل ال شكل تأثير -أ 
: دراسةةةةة آلراء عينةةةةة مةةةةن المنظميةةةةة كامةةةةل المعرفةةةةةعمليةةةةة ت دور الثقةةةةة والثقافةةةةة التنظيميةةةةة فةةةةي -ب 

 .العاملين في المنظمات الصحية
في المنظمات المستندة  مسحية المنظمية: دراسة إسهامات تقانة المعلومات في تكامل المعرفة -ج 

 .إلى المشروع
فةةي عمليةةة تطةةوير المنةةتج الجديةةد: دراسةةة تطبيقيةةة فةةي بعةةض  رهةةاو التكامةةل المعرفةةي ودآليةةات  -د 

 .ت الصناعيةالمنظما
التكامةةةل المعرفةةةي: دراسةةةة فةةةي تطةةةوير عمليةةةة  إدارة المةةةوارد البشةةةريةمةةةدى مسةةةاهمة ممارسةةةات  -ه 

 .تطبيقية لعينة مختارة من المنظمات الخدمية في مدينة الموصل
 .التعليمية في المنظماتلدى العاملين دور التكامل المعرفي في تعزيز القدرات اإلبداعية  -و 

 القدرات الدينامية دراسات مستقبلية في مجال  
في مؤسسات التعليم العالي والبحث  لالستجابة السريعة تطوير القدرات الديناميةبناء و مداخل  -أ 

 العلمي.
تطوير أنموذج قياس القدرات الدينامية لالستجابة السريعة في المنظمات: دراسة حالة متعددة  -ب 

 المستويات.
ما في بناء وتطوير القدرات الدينامية السلوك اإلداري للمدراء والسياق المنظمي وانعكاسه -ج 

 لالستجابة السريعة في المنظمات العراقية.
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 (1الملحق )
 جامعة الموصل   

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 الدراسات العليا

 
 اء الخبراء في قياس صدق االستبانةنموذج استبيان آر أالموضوع/ 

 
 أستاذي الفاضل
 المحترم  ................................... الدكتوراألستاذ / األستاذ المساعد  حضرة

 م ورحمة اهلل وبركاته ، وبعد ،،السالم عليك
وانعكاسها في أنماط االتصاالت اإلستراتيجية " إجراء الدراسة الموسومة الباحث يعتزم

في جامعة  ميدانيةالدور الوسيط لخصائص التكامل المعرفي: دراسة بناء القدرات الدينامية، 
علمية ونظرًا للمكانة الل، في إدارة األعما الدكتوراهجزء من متطلبات نيل شهادة  وهي" الموصل

المرموقة التي تتمتعون بها وما نتوسمه فيكم من خبرة ودراية في هذا المجال، نرجو قراءة 
العبارات والتفضل بإبداء رأيكم السديد حول األبعاد والفقرات الواردة في االستبانة، مع بيان 

 المالحظات التي من شأنها أن تخدم الدراسة، وفي ضوء المحاور اآلتية : 

 الدراسة األساسية ؟ أبعادت تقيس هل إن الفقرا 
 مدى وضوح كل فقرة مدرجة تحت كل بعد، وقياس الغرض الذي وضعت من اجله ؟ 
   عد ؟مدى انتماء كل فقرة لكل ب 
 مدى إمكانية إضافة فقرات أخرى الى األبعاد المحددة أو استبعاد للفقرات غير المناسبة ؟ 

 

 يرجى مالحظة ما يلي  : 
 يكرت الخماسيسيتم استخدام مقياس ل 

 بوصف الجامعة ميدان االستبانة موجهة الى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الموصل ،
 .إجراء الدراسة

 

 شاكرين تعاونكم معنا .. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

 المشرف                                                  الباحث   

 طالب الدكتوراه                                       األستاذ الدكتور       

 الطائي أيمن جاسم محمد ي                            معن وعدهللا المعاضيد   



 (2الملحق )
 

 جامعة الموصل 
 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال
 الدراسات العليا

 

   الموضوع/ استمارة استبانة
 

 

 المحترمين السادة المستبينة آراؤهم
  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

معلدددت  فدددك راتي  تأ أطي حدددك اوتددد يت تعددداال تمادددتلتي  تنتدددك  ددداً ادددااوع  ددد  ت  لدددً ل دددي    
ر الوسديط الددو  وانعكاسها في بناء القدرات الدينامية:أنماط االتصاالت اإلستراتيجية " تنل ا لك 

عتلا لقاتادت  ادا    تنكتتمادهده    . "في جامعدة الموصدل ميدانيةدراسة  لخصائص التكامل المعرفي
ً ل ددتيوتوع ادددتنعوي  فيددتي را ت اددك فددك ر  ددتي هدده  ت نايتادددك معلاددأل أادديتب تن حددم تنعللددكش  تت

  تنلات ى تنهي اطلح رناأل تن تحم. 
نددهت اي ددض تم ددلوع ل ددو ياً  تجتاددتي ت  ت ددك تنتددك تي ن ددت لنتادد ك نودد  ادد ت ش معللددت  أً 

نندددد   َنددددَ ا أً ت  ت ددددتس اتاددددتجاع أادددديتب تن حددددم تنعللددددك حسدددديت  فدددد  اتمعددددك نددددهوي تماددددعش   
قادتي اادي لوتلد ش ن دوي نح يتتوع ل و ياً  دنً رهلدت  أي اد ت  فدك ت  ت دك ادا ع  هدهت تنل

 نوع حاً تات ت توع..  تهلل تنل فق 
 

 

 شاكرين لكم تعاونكم
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 
 
 
 
 
 

 الباحث المشرف

 الدكتوراه طالب الدكتوراألستاذ 

 جاسم محمد الطائين أيم معن وعدهللا المعاضيدي
 

 

                                           
 مالحظة: االستبانة موجهة إلى األساتذة األفاضل ممن هم بلقب علمي، أستاذ وأستاذ مساعد  
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 الموقع الوظيفي الحالي .4
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 جامعة
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  تدريسي  رئيس قسم 

 
 
 

 اللقب العلمي .5
 

   مساعدأستاذ   أستاذ
 

 
 
 
 

 الدراسة متغيراتثانياً. 

االتصااتالا ايتاار تت اصااإل تاات ايةاات اتة ةل ايمةةاال يةتموتاال يت  ةاا  ت    اات  :االتصاااالت اإلسااتراتيجية .1

   ايةت اتة ر فر ايبةئل
  معللاك تتست   اً تأفيتا  تن لتمعتس  تنلن لتس مشاركة المعرفة: -أ 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
تن ذ ي ايت  بل  ايخب ة  1تمتةبة تُتمةإل إدا ة  تت تمت  1

 يت  ةه ايتبتدئةن 
     

تقةم إدا ة  تت تمت  ايت ا د ايبش ةل فة ت إيى ف ق عتل  2
 تتخصصل بتةتت ا  

     
ت  ل إدا ة  تت تمت تن حتالا ايفشل ايةتبقل د  ةتً  3

 تةتقبلً  ُةتمن االهتداء ب ت
     

يةتشت ك  ب صف ت أداةً ايت ة تتا ت تتد إدا ة  تت تمت تقتمل  4
 ايت  فر

     
      ُتط   إدا ة  تت تمت آيةتا تشت مل ايت  فل بتةتت ا  5
      ت  د فر  تت تمت ع اتل تحف ة يتشت مل ايت  فل 6

 
 

                                           
 (نتدريسيون وموظفو)منتسبي الجامعة  1



 

  لت تقالأل لً لنت تس ن  تئن تمعللاك ت حم تنلن لك لً ج ن ت معً ت  ات  تكوين األفكار:  -ب 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
تتتةك إدا ة  تت تمت األفمت  اي دةدة  بتت ةؤهة ت يحداث  7

 ايتةت دإل  ايتط ة 
     

      ةبة تتتدعم إدا ة  تت تمت األفمت  ايتر ةقدت ت تم 8
األفمت  ايتط  حل بغض ايمو   عةى تمت  تتإدا ة  تمفتح 9

 عن تصتد هت 
     

تصد اً  ب صف تاألفمت  ايتمتةبل تمو  إدا ة  تت تمت إيى  10
 يتط ة  اةت اتة ةل ايت ةةم فة ت

     
ُتخ ن  تت تمت األفمت  ايتط  حل ي ت يت وف ت فر األ  تا  11

 ةبلتايتم
     

 

 تافق تأن طك مع ي تجسستسش    تئفش  لن لتس لجتلمكمعللاك تن اع ن: عبور الحدود المنظمية -ج 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
      تشخص إدا ة  تت تمت حد د عتة ت بتمو   شت ير  12
تاادخلً  ايتختةفاال ت  اال إدا ة  تت تماات تاان تاادفق األمشااطل 13

 ت تي  ا  حتالا ايت ت ن بةن مةةت
     

تم ااا  إدا ة  تت تمااات ت تتت ااات اعتتاااتداً عةاااى االختلفاااتا  14
 ايت  فةل ايتت ف ة فر مةةتت ت

     
تت ت   إدا ة  تت تمت أةل ت   تا يةتشات ك ايت  فار عبا   15

 ايف م اي اضح يةحد د ايتموتةل
     

ت تتااد إدا ة  تت تماات إ اا اءاا ُتةاا ل تاان ام اات  ايت تااتا  16
 ايحد د ايت  فةل ة تقةةل تأثعب  

     
تتفتعاال مةةااتا  تت تماات تاات ب ضاا ت يتطاا ة  متااتذ  اي تاال  17

 ايتشت ك
     

 

  رنض تن لتهاي تنلجتلمك نللن لك تنل ل   تنولك نيل   تنلن لك تنتك اتع نقل ت: 2العالمة التجارية -د 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة
ألصااحاب شاا ت   تت تماات خصااتئص ف ةاادة بتيمةاابل ة ماا   18

 )ايحداثل، ايتتة ، األداء اي تير( فة ت 3المصلحة
     

ت تاال إدا ة  تت تماات عةااى أن ةماا ن شاا ت هت تتةاا اً بااةن  19
 اي تت تا األخ ى

     

تق م إدا ة  تت تمت بت وةاإل شا ت هت فار تةا ةق  ضاتةتهت  20
 اي ئةةل

     

 تت تمت ألن ةم ن شا ت هت أداة  ئةةال يتحقةاق  ت تل إدا ة 21
   أهدف ت ايةت اتة ةل ايتت ةقل بصةتمل ةت ت ت

     

ت  ل إدا ة  تت تمت تن ش ت هت أةتةتً يةت   باةن تبتدئ ات  22
   ةت ت   صتمل اي تةةل ايت ةةتةل فة ت

     

                                           
لح )شعار الجامعة( بدالً من لكون ميدان الدراسة الحالية )جامعة الموصل( وهي منظمة قطاع عام فسوف يعتمد الباحث مصط 2

  مصطلح )العالمة التجارية( في استمارة االستبانة
 على نحٍو مباشر وغير مباشر أفرادًا ومنظمات )جامعة الموصل( أصحاب المصلحة هم من يتأثرون ويأثرون في المنظمة 3



  ش تنليتو  تن حياكش تن تلعتس(توتاتب تنلعيفك لً جتيج تنلن لك )تنا ق: المعرفة الخارجية استقطاب -ه 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
 عبااااا تةتمشاااااإل إدا ة  تت تمااااات ايفااااا ص ايةااااات اتة ةل  23

 ايحص ل عةى ايت  فل ايخت  ةل
     

ت تتااد إدا ة  تت تماات تةاات اا تتم عاال ال تمااتص ايت  فاال  24
 تن ايتصتد  ايخت  ةل

     
 تت تماات عل تت اات تاات ايتموتااتا ايتاار ت مااى  إدا ة ت ةاا  25

 يةحص ل عةى ايت  فل ايخت  ةلبتيبحث  ايتط ة  
     

 تت تمت شبمتا يةتحتيفتا ايةت اتة ةل اي تدفل  ت تتد إدا ة 26
 المتةتب ايت  فل تن ايتصتد  ايخت  ةل

     
يااا دم ت وااإل إدا ة  تت تمااات تصااتد  ايت  فااال ايخت  ةاال  27

 ايف  اا ايت  فةل ايتر ت تمر تم ت 
     

 

تأمعلت  تنتك ا ب معلض تنلن لك  قتات ت تلت و تش تنتك ت ع  لً تنلن لك قتاي  معلض  تلي : تكوين معرفة األعمال -و 
  تط اي أمعلتن ت معلض نحٍ   اا  لن ت )تنلعيفك  تنل تيتس ت اتياكش تنل تيتس تنتقناك(

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة
تمخاا ط إدا ة  تت تماات فاار أةاال مشااتطتا ُتةاا م فاار تطاا ة   28

 ت  فل أعتتي ت
     

      تتتةك إدا ة  تت تمت ت  فل أعتتل تتمم ت تن أداء أعتتي ت 29
تشااا ت إدا ة  تت تمااات أةاااة ب ايت  بااال ايف دةااال يتطااا ة   30

 ت  فل أعتتي ت
     

ت  ال  تت تمات تان ايتخططاتا ايبةتمةال أداًة ي ةمةال ت  فاال  31
 األعتتل فة ت

     

ُتحف  إدا ة  تت تمت االتصتالا بةن تمتةبة ت ب صاف ت أحاد  32
 اي متص  يمةب ت  فل األعتتل ايختصل بأمشطت ت

     
 

 ةلايخصتئص ايتر تةتدةم ايتموتل عن ط ةق ت ت اةتهت ايتمتفةخصائص التكامل المعرفي:  .2
 تنلاى تنهي تلتلك فاأل تنلن لك قاي  تن س   نللعيفك تنتك التلو ت لنتا ا ت  تاتجاتل ت: كفاءة التكامل -أ 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
تةتطةت إدا ة  تت تمت اي ص ل إياى ايت  فال ايتار ةتتةم ات  33

 تمتةبة ت
     

ة  تت تمت ايت  فال ايتار ةتتةم ات تمتةابة ت عةاى تةتغل إدا  34
 محٍ  تمتتةر

     
حتياال ايتاا ا ن ايمةاابر عةااى تحقةاق إدا ة  تت تماات  تحا ص 35

المعرفة المشتركةبةن 
4
ةبة ت  بةن ايحت ل إيى ايتم ع تيتم 

 ايت  فر 

     

ت وااااإل إدا ة  تت تماااات حااااتالا ايتقااااتطت ايت  فاااار بااااةن  36
تمتتاااال ايت ااااتالا ايت  فةاااال تاااادخلً يب صااااف ت تمتةاااابة ت 
 ايتت ددة

     

تادخلً ب صف ت ت  ل إدا ة  تت تمت تن ايت  فل ايتشت مل  37
 يبمتء ت  فل  دةدة   

     
 

                                           
  مفاهيم، ومصطلحات مشتركة ُتسهل فهم األشياء 4



 

 اعك )تعاا  تن  ( ل تمس تنلعيفك تنتك تلتلو ت تنلن لك  تاتلا لن ت قايتت ت نطاق التكامل: -ب 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  حايدم أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
ايت ااااتالا تتتةااااك إدا ة  تت تماااات مطااااتق  اةاااات تاااان  38

 ايتر ُةتمن اةتثتت هت فر أمشطت ت  ايت  فةل
     

تصاامإل إدا ة  تت تماات ايت  فاال ايت ةااأة يةتمتتاال  فقااتً  39
 يت تالت ت

     

ُتطاا   إدا ة  تت تماات  ااد ات ت ايت  فةاال عباا  ت ةااةت  40
  فةل يدة تمطتق ايت تالا ايت 

     

      تتمتتل ف  ع ايت  فل فر  تت تمت تت ب ض ت ايب ض 41
تةتطةت إدا ة  تت تمت احت اء ايصا  بتا ايمت تال تان  42

 اتةتع مطتق ت تالت ت ايت  فةل 
     

 

معتا  تيتاب لعيفت ت تنحتناك قاي  تنلن لك: مرونة التكامل -ج   فك تن س   رنض لعيفك ر تفاك  تت

 الفقرة ت
 ياس االستجابةمق

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
تتةااك إدا ة  تت تماات ايقااد ة عةااى إعااتدة ت تةااب ت ا دهاات ت 43

 ايت  فةل عةى ايمح  ايذي ةصب فر تحقةق أهداف ت
     

تتتةااك إدا ة  تت تماات ايقااد ة عةااى امتشااتإل اياا  ابط بااةن  44
 ايت تالا ايت  فةل ايتختةفل يدة ت

     
يدا ة  تت تمت ايقد ة عةى ايتخةص تن ايت  فال ايتتما  ة  45

 )اي ائدة(
     

      تحدث إدا ة  تت تمت أةة ت ايت  فةل بتةتت ا  46
تدتج إدا ة  تت تمت تت ه   دةاد تان ت اتالا ايت  فال تات  47

 يدة ت تت ه  تت اف 
     

 
  اةت دادهت يةتةتقبل فر ايبةئل ايتتغة ةت ت، دعم تمتفةة عةىل تموت د ة اي: القدرات الدينامية .3

 

 قاي  تنلن لك فك تلاا  تنميص  تنت اااتس فك  ائت ت االستشعار:  -أ 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
ت ا ب إدا ة  تت تمات عةاى محاٍ  د ةاق ايتغةةا اا ايتار  48

 تحصل فر بةئل عتة ت ايخت  ةل
     

تتتةاك إدا ة  تت تمات ايقااد ة المتشاتإل ايتغةةا اا ايتاار  49
 تحصل فر بةئت ت ايخت  ةل بتية عل ايل تل   

     

تشخص إدا ة  تت تمت اآلثت  ايتت تبل يةتغة اا ايبةئةال  50
 عةى أمشطت ت ايتختةفل

     

ايختصااال  اتةاااتطةت إدا ة  تت تمااات تفةاااة  ايت ة تااات 51
 األ  اء ايت تل تم ت ببةئت ت ايخت  ةل يتحدد

     

ت  ل إدا ة  تت تمت تن ايشت اا ايض ةفل فار بةئت ات  52
 تدخلً ي تمتص ايف ص غة  ايتت   ل

     
 
 

 
 
 

 
 
 



 

  قاي  تنلن لك معلض تنتعلع لً ت تي  ت تنات قك  ت تيب اايهت لً تنلن لتسالتعلم:  -ب 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
 ال محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
      ت ف  إدا ة  تت تمت ف ص ايت ةّم يتمتةبة ت ب دايل  53
ت واااإل إدا ة  تت تمااات آيةاااتا تحاااددة فااار عتةةاااتا ايااات ةّم  54

 ايتموتر يةحص ل عةى ايت  فل 
     

ُتطااا   إدا ة  تت تمااات عةاااى محاااٍ  تةاااتت  آيةاااتا ايااات ةم  55
 ايت تتدة فة ت  

     
تماات    ااتا ايمواا  اي دةاادة ايتاار ت اا   تاادعم إدا ة  تت  56

 ايحتالا ايبداعةل
     

ُتحف  إدا ة  تت تمت تبتدل ايت ة تتا  ايت  فل بةن مةةتت ات  57
 يت  ة  عتةةل ايت ةّم بةن تمتةبة ت

     
 

 ك تنتواف لع  ائت ت  إمعتا  تيتاب ل تياهت  ماالت تنلعيفاك  ساغ لجتلمقاي  تنلن لك معلض إعادة التشكيل:  -ج 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
ال  محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
تح ل إدا ة  تت تمت ايت  فل ايتتتحل ي ت إيى ت ا د  دةادة  58

 بتةتت ا 
     

      تت   إدا ة  تت تمت عمتص  ايقد ة يدة ت بط ائق تختةفل 59
      ةغ  دةدةُت ةد إدا ة  تت تمت ت تةب ت  فت ت ايةتبقل بص 60
ُت اااا ي إدا ة  تت تماااات ت اااادةلا تةااااتت ة فاااار أموتت اااات  61

  إ  اءات ت
     

      ُتط   إدا ة  تت تمت بتةتت ا  متتذ   دةدة ية تل 62
 

  تاتيلتي تنميص تنتك تتتح ن ت فك  ائت تقاي  تنلن لك معلض االنتهاز:  -د 

 الفقرة ت
 مقياس االستجابة

أتفق 
 ال محايد أتفق بشدة

 أتفق
ال أتفق 

 بشدة
ت واإل إدا ة  تت تماات ايحةاا ل ايتمتةابل الةااتغلل ايفاا ص  63

 ايبةئةل
     

تةااتخدم إدا ة  تت تماات متااتذ  اي تاال اي دةاادة بم اات  فاار  64
 اةتثتت  ايف ص ايتتتحل فر بةئت ت ايخت  ةل

     
تةااتثت  إدا ة  تت تماات ت ا دهاات اي ل تتةاال تاات األطاا اإل  65

  د ات ت عةى اةتثتت  ايف ص ايتتتحل ي ت ايتختةفل يت  ة 
     

ُت ةئ إدا ة  تت تمات ايتا ا د ايتتتحال الةاتثتت  ايفا ص أ   66
 ت مب ايت دةداا ايبةئةل

     
تةتحضاااا  إدا ة  تت تماااات آ اء أصااااحتب ايتصااااةحل فاااار  67

 تط ة  أمشطت ت
     

ُتةخ  إدا ة  تت تمت األفمت  ايتر تحصل عةة ت تن مةةتت ات  68
 ر اةتغلل ايف ص أ  ت مب ايت دةداا ايبةئةلف

     
 
 



 (3الملحق )
 استمارة االستبانة قائمة بأسماء السادة محكمي

 العمل مكان االختصاص اللقب العلمي اسم السيد المحكم ت
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة تكريت إدارة أعمال أستاذ د. فائق مشعل قدوري 1
 ة الموصلكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامع إدارة أعمال أستاذ أكرم أحمد رضا الطويلد.  2
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ  الجبوري ميسر إبراهيم أحمدد.  3
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة دهوك إدارة أعمال أستاذ د. درمان سليمان صادق 4
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة تكريت إدارة أعمال أستاذ د. سامي ذياب محل 5
 الكلية التقنية اإلدارية / نينوى إدارة أعمال أستاذ آل مراد محمد ل يونسنواد.  6
 الكلية التقنية اإلدارية / نينوى إدارة أعمال أستاذ عبدالوهاب العزاوي محمدد.  7
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ السمان ثائر أحمد سعدوند.  8
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة تكريت إدارة أعمال أستاذ د. أنيس أحمد عبداهلل 9
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة تكريت إدارة أعمال أستاذ د. عبد العزيز شويش عبد الحميد 10
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة تكريت إدارة أعمال أستاذ د. قاسم أحمد حنظل 11
 الكلية التقنية اإلدارية / الجامعة التقنية الشمالية عمالإدارة أ أستاذ  د. سلطان أحمد خليف 12
 دهوككلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  إدارة أعمال أستاذ مساعد د. حكمت رشيد سلطان 13
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد آل مراد محمد نجلة يونسد.  14
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال اذ مساعدأست د. عادل ذاكر النعمة  15
 الكلية التقنية اإلدارية/ الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد أحمد سليمان الجرجريد.  16
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد د. بشار ذنون الشكرجي 17
 الموصل/ الجامعة التقنية الشمالية -المعهد التقني إدارة أعمال أستاذ مساعد د. ماجد محمد صالح 18

 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد د. رعد عدنان رؤوف  19
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد عالء عبدالسالم يحيىد.  20
 دهوككلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  إدارة أعمال أستاذ مساعد اضل عباسد. سعد ف 21
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد الجبوري حسن عالء أحمدد.  22
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد د. علي عبد الستار الحافظ 23
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد ادل محمد عبداهللد. ع 24
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد د. بسام عبد الرحمن يوسف 25
 تكريتكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  إدارة أعمال أستاذ مساعد د. أحمد علي حسين 26
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد امر اسماعيل حديد الحياليد. ع 27



 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد د. ايمان بشير أبو ردن 28
 قنية الشماليةالكلية التقنية اإلدارية / الجامعة الت إدارة أعمال أستاذ مساعد د. مجيد حميد مجيد 29
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد د. منذر خضر يعقوب المهتدي 30
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل إدارة أعمال أستاذ مساعد د. أحمد يونس السبعاوي 31

 
 



                                                                       

 
 

 (4الملحق )
 الدراسة االستطالعية

د ددددأش يط ددددد تين د دددد   ييونقدددد يوقددددودي يدددد يييبهددددحديد حشددددحيدرددددميدينيح ن ددددديدشددددحن ش  ي
دتددوش يقددح نده ينيحش  دشدددييية د دددينيدو دديينإل ددد ندشةشديودتددوش يأ دد كاينيدم ددديينيد   دد ي دد 

لةد ن ينيب  د يليد ي ي يني  وينيذييشدم ه يدنيد قشقين دة بدي د ش دييددتيبد  يبشكدهد قي قدحييةد ي
ي دححيددن  ية د دينيدو يي د ييد ي ي ش ديدنيط ض  ينيهشكدينيدح ش شح ن دين دتال شديطويشدي

لذيدميد ن  ةي  بديميييقبي يد يلي يدةدوعيط ض  ينيهشكدينيدح ش دشدييني يدشدقيه وطق  ديه قميش د
نيدد يددميني  دوييي(2019)ي  ية د دينيدو ييبم  ديطيق بهميوب  بيل   كشدينيدح ش ششنيي د د

ي(ين دددد  ة100دددميدوعشدد ي)يوقددحونيدأتددشتي دد ي ك  دددية د دددينيدو دديقي يشهدد يدددنيق ددمينيح ن دد  ي
%(قي95طييب  بدين دة بدي)ي(ين دد  ة95وم   ي ححين  دد  ن يني  ي ديييد يشييه ي)ين دب  د

ي(يأ  كاينأل  نحينيدب وثشني  ينيح ن دين  دتال شد:1وش  ضينيةحويي)
 (1الجدول )

 خصائص أفراد عينة الدراسة االستطالعية
 الجنس

 أنثى ذكر

 النسبة  العدد النسبة % العدد

65 68.42 30 31.58 

 الشهادة )التحصيل العلمي(

 ماجستير دكتوراه

 النسبة  العدد النسبة % العدد

58 61.05 37 38.95 

 العمر

 فأكثر 56 55-51 50-46 45-41 40-36 فأقل 35

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد بةالنس العدد

19 20 9 9.47 22 23.16 19 20 14 14.73 12 12.64 

 الموقع الوظيفي الحالي

 تدريسي رئيس قسم معاون عميد كلية عميد كلية مساعد رئيس جامعة رئيس جامعة

 النسبة العدد النسبة العدد لنسبةا العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 95 100 

 اللقب العلمي

 

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

7 7.37 24 25.26 39 41.05 25 26.32 

 يحينيب   نيةحوييدنيل حنيالمصدر:

ي
ي



                                                                       

 
 

د حشدددحينيدارددد ن ينألويشددددينيدددد ي دددشدمين  دددد  حيليشهددد ي ددد يدددد تش يدردددميدينيح ن دددديبغددد ضيوي
ني  دبينيدكوشددي دقد قيو دحميندقد قي ش دديقيود هد يب ضينيدار ن ينإل  د كشدين دأحنمدميدشحن ش  قي

يبش  ددد  يب دددحيةدددد يننيح ن ددددين  ددددتال شدقيونيددو دددت  يني  ددد بشدقيون    ن ددد  ينيد ش  شددددييهددد قيوي
ظهددد  ي دددد كويو دددديودردددأشايي(SPSS v.21) دددنيت شدددقينيب دةشددددينإل  ددد كشدييود يشيهددد 

يمد يش د :ين  دتال شديددغش ن ينيح ن د
ي أنماط االتصاالت اإلستراتيجيةلمتغير  األبعاد الفرعيةوصف وتشخيص أواًل. 

 

   (2الجدول )

 النحرافات المعيارية التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية وا

 الدراسة االستطالعية / ألنماط االتصاالت اإلستراتيجية 

 نمط مشاركة المعرفة

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 12 12.63 22 23.16 24 25.26 29 30.53 8 8.42 3.01 1.18 

X2 5 5.26 26 27.37 31 32.63 28 29.47 5 5.26 2.97 1.00 

X3 3 3.16 23 24.21 34 35.79 28 29.47 7 7.37 2.86 0.97 

X4 1 1.05 24 25.26 33 34.74 32 33.68 5 5.26 2.83 0.90 

X5 10 10.53 13 13.68 39 41.05 29 30.53 4 4.21 2.95 1.02 

X6 5 5.26 17 17.89 46 48.42 24 25.26 3 3.16 2.96 0.88 

 5.61  37.57    21.92  6.31 المؤشر الكلي
2.93 0.99 

28.23   43.18 

 نمط تكوين األفكار

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 3 3.16 22 23.16 42 44.21 21 22.11 7 7.37 2.92 0.93 

X2 6 6.32 16 16.84 43 45.26 23 24.21 7 7.37 2.90 0.97 

X3 2 2.11 19 20 44 46.32 24 25.26 6 6.32 2.86 0.88 

X4 4 4.21 30 31.58 30 31.58 26 27.37 5 5.26 3.02 0.98 

X5 6 6.32 16 16.84 48 50.53 22 23.16 3 3.16 3.00 0.88 

 5.89  24.42    21.68  4.42 المؤشر الكلي
2.94 0.86 

26.1   30.31 

 نمط عبور الحدود المنظمية

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 3 3.16 21 22.11 3 36.84 26 27.37 10 10.53 2.80 1.00 

X2 8 8.42 21 22.11 37 38.95 27 28.42 2 2.11 3.06 0.96 

X3 5 5.26 21 22.11 35 36.84 28 29.47 6 6.36 2.90 0.99 

X4 3 3.16 18 18.95 46 48.42 26 27.37 2 2.11 2.93 0.82 

X5 4 4.21 17 17.89 44 46.32 21 22.11 9 9.47 2.85 0.96 

X6 3 3.16 20 21.05 42 44.21 24 25.26 6 6.32 2.89 0.91 

 6.15  26.66    20.70  4.56 المؤشر الكلي
2.90 0.94 

25.26   32.81 



                                                                       

 
 

 نمط العالمة التجارية

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 2 2.11 12 12.63 38 40 38 40 5 5.26 2.66 0.84 

X2 8 8.42 19 20 36 37.89 26 27.37 6 6.32 2.96 1.03 

X3 7 7.37 23 24.21 37 38.95 22 23.16 6 6.32 3.03 1.01 

X4 3 3.16 24 25.26 36 37.89 27 28.42 5 5.26 2.92 0.93 

X5 5 5.26 19 20 30 31.58 30 31.58 11 11.58 2.75 1.06 

 6.94  30.10    16.42  5.26 المؤشر الكلي
2.86 0.97 

21.68   37.04 

 نمط استقطاب المعرفة الخارجية

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 4 4.21 18 18.95 44 46.32 26 27.37 3 3.16 2.93 0.87 

X2 5 5.26 23 24.21 36 37.89 28 29.47 3 3.16 2.98 0.93 

X3 6 6.32 20 21.05 35 36.48 28 29.47 6 6.32 2.91 1.00 

X4 6 6.32 19 20 37 38.95 29 30.53 4 4.21 2.93 0.96 

X5 4 4.21 26 27.37 37 38.95 22 23.16 6 6.32 3.00 0.96 

المؤشر 

 الكلي

5.26  22.31    28  4.63 
2.95 0.94 

27.57   32.63 

 نمط تكوين معرفة األعمال

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 7 7.37 27 28.42 23 24.21 32 33.68 6 6.32 2.96 1.08 

X2 7 7.37 25 26.32 29 30.53 29 30.53 5 5.26 3.00 1.04 

X3 3 3.16 21 22.11 34 35.79 31 32.63 6 6.32 2.83 0.95 

X4 4 4.21 20 21.05 30 31.58 36 37.89 5 5.26 2.81 0.97 

X5 6 6.32 25 26.32 35 36.84 21 22.11 8 8.42 3.00 1.04 

المؤشر 

 الكلي

5.68  24.84    31.36  6.31 
2.92 1.01 

30.52   37.67 

 

ي)يُدرش  ينيةحوي ي2د تش   ين( يي  ب يني  بشد ييألهدشد ينيمي  ينيدار  ي)طدققي طن دق ق
ي يبشنيبرحة+ يقشده  ين      يقح ينإل د ندشةشد ين د     يأل د ت ينيح ن د ي ش د يأل  نح طدقق(

يي(%43.18)ويي(%30.31)قيبش د ين     ي  بي حمين دق قيبشني(%30.52)ويي(21.68%)
ي  بين دق قود  يني  بييهذهيح يطد  ين دق قق يب  بي حم يدق   د  يد أقضد ينيح ن د ي ش د أل  نح

يني ش د يني ش حيأل  نح ي ه يد مسيآ ن  ينيددبقشد يوشح م ين     ييديكيني د كوق ددو ت  ي   بشد
يبشني يي(2.86)قشده  ينيددو تيني   ب يي(2.95)و يددة وع ينأل د تييم ينيددو ت  ييةدش  وهذه
دنير نيذيكيطنيشامحينيق و يطوي حمينيوضوحي  ين دد حينية د ديوييق(3)ب يغيقشددهينيق ض يني

ينإل د ندشةشدي ينيد يود   ي ي  ييي  وي يطحنة  يبو قه  ينإل د ندشةشد ين د     ي ي  نيدب وثد
  يي.ي  ينية د ديوميش ده نيد   دينيةحشحةييودموشنيود  قيه يبد يش ععيدنيدويشح



                                                                       

 
 

 خصائص تكامل المعرفة رمتغيوصف وتشخيص ثانيًا. 
   (3الجدول ) 

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

يلخصائص التكامل المعرفي / الدراسة االستطالعية
 كفاءة تكامل المعرفة

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 2 2.11 17 17.89 41 43.16 24 25.26 11 11.58 2.73 0.95 

X2 3 3.16 23 24.21 45 47.37 19 20 5 5.26 3.00 0.88 

X3 2 2.11 22 23.16 45 47.37 21 22.11 5 5.26 2.94 0.86 

X4 4 4.21 12 12.63 32 33.68 42 44.21 5 5.26 2.66 0.91 

X5 3 3.16 20 21.05 34 35.79 28 29.47 10 10.53 2.76 1.00 

 7.57  28.21    19.78  2.59 المؤشر الكلي
2.81 0.92 

22.73   35.78 

 نطاق تكامل المعرفة

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 … … 26 27.37 34 35.79 20 21.05 15 15.79 2.74 1.03 

X2 5 5.26 27 28.42 33 34.74 21 22.11 9 9.47 2.97 1.05 

X3 7 7.37 15 15.79 45 47.37 25 26.32 3 3.16 2.97 0.92 

X4 1 1.05 14 14.74 58 61.05 14 14.74 8 8.42 2.85 0.81 

X5 5 5.26 27 28.42 43 45.26 19 20 1 1.05 3.16 0.84 

 7.57  20.84    22.94  3.78 المؤشر الكلي
2.93 0.93 

26.72   28.41 

 مرونة تكامل المعرفة

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 2 2.11 21 22.11 50 52.63 14 14.74 8 8.42 2.94 0.89 

X2 8 8.42 17 17.89 40 42.11 26 27.37 4 4.21 2.98 0.98 

X3 3 3.16 20 21.05 49 51.58 18 18.95 5 5.26 2.97 0.86 

X4 10 10.53 17 17.89 29 30.53 23 24.21 16 16.84 2.81 1.22 

X5 5 5.26 22 23.16 40 42.11 21 22.11 7 7.37 2.96 0.98 

 8.42  21.47    20.42  5.89 المؤشر الكلي
2.93 0.98 

26.31   29.89 

دق قي)طدققيبرحة+يطدقق(ين (يدوضش   يب نينيدار ينيمي ييألهدشديني  بشديي  بي3نيةحويي)يُشقحم
يبشنيأل  نحي ش دينيح ن دييأ  كاينيدم ديينيد    يقحين     يق قي(%26.72)ويي(%22.73)شده 

ود حي  بين دق قيهذهيد أقضدييي(%35.78)ويي(%28.41)بش د ين     ي  بي حمين دق قيبشني
  بش  يدق   د يب  بي حمين دق قيو ق  يأل  نحيني ش دقيوشح ميذيكيددو ت  ي   بشدين     يقشده يبشني

دبيغيقشده يقشددينيددو تيني   ب ينيق ض يوهذهينيددو ت  ييأ  كاينيدم ديييميي(2.93)ويي(2.81)
قيود عشعيأ  كاينيدم دييييد   دينيد يددديمه دتوش ي  يض دي نيه  كيبقيوهذنيقحيُشرش ي(3)نيب يغدي

  يي.يون  م    يي حمينيوضوحي  يدد   ديط د تين د    ينإل د ندشةشدي  ينية د دينيدب وثد



                                                                       

 
 

 القدرات الديناميةثالثًا. 
   (4الجدول )

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

يللقدرات الدينامية / الدراسة االستطالعية
 قدرة االستشعار

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 3 3.16 22 23.16 39 41.05 22 23.16 9 9.47 2.87 0.98 

X2 6 6.32 24 25.26 37 38.95 19 20 9 9.47 2.98 1.04 

X3 3 3.16 16 16.84 47 49.47 25 26.32 4 4.21 2.88 0.84 

X4 5 5.10 17 17.35 45 45.92 26 26.53 5 5.10 2.90 0.92 

X5 3 3.16 20 21.05 36 37.89 27 28.42 9 9.47 2.80 0.98 

 7.54  24.88    20.73  4.18 المؤشر الكلي
2.88 0.95 

24.91   32.43 

 قدرة التعلم

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 5 5.26 20 21.05 41 43.16 20 21.05 9 9.47 2.91 1.00 

X2 4 4.21 17 17.89 39 41.05 23 24.21 12 12.63 2.76 1.02 

X3 6 6.12 29 29.59 38 38.78 22 22.45 3 3.06 3.13 0.93 

X4 4 4.21 22 23.16 44 46.32 21 22.11 4 4.21 3.01 0.89 

X5 2 2.04 27 27.55 35 35.71 28 28.57 6 6.12 2.90 0.94 

 7.09  23.67    23.84  4.36 المؤشر الكلي
2.94 0.95 

28.21   30.77 

 قدرة إعادة التشكيل

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 ... ... 18 18.95 45 47.37 21 22.11 11 11.58 2.73 0.90 

X2 7 7.37 16 16.84 41 43.16 23 24.21 8 8.42 2.90 1.02 

X3 4 4.21 22 23.16 40 42.11 22 23.16 7 7.37 2.93 0.96 

X4 9 9.47 19 20 38 40 22 23.16 7 7.37 3.01 1.05 

X5 2 2.11 26 27.37 40 42.11 25 26.32 2 2.11 3.01 0.84 

 7.37  23.79    21.26  4.63 المؤشر الكلي
2.91 0.95 

25.89   31.16 

 قدرة االنتهاز

 الفقرات

 االستجابةقياس م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ال أتفق بشدة ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 8 8.42 32 33.68 32 33.68 21 22.11 2 2.11 2.81 0.98 

X2 3 3.16 20 21.05 35 36.48 28 29.47 9 9.47 2.78 0.98 

X3 … … 21 22.11 46 48.42 19 20 9 9.47 2.83 0.88 

X4 … … 22 23.16 38 40. 23 24.21 12 12.63 2.73 0.95 

X5 7 7.37 18 18.95 40 42.11 25 26.32 5 5.26 2.96 0.98 

X6 1 1.05 22 23.16 52 54.74 15 15.79 5 5.26 2.98 0.80 

 7.36  22.98    23.68  3.33 المؤشر الكلي
2.84 0.92 

27.01   30.34 



                                                                       

 
 

 
ي ش دييشبشن يأل  نح يطدقق( يبرحة+ ي)طدقق ين دق ق يي  ب يني  بشد ييألهدشد ينيمي  نيدار 

(ي4نيح ن ديبر نينيقح ن ينيحش  دشديو قيطب  حه ينيد ححةقيون د  حن يلي يد يد  ضهيبش    ينيةحويي)
قيبش د ية   ي  بي حمين دق قي(%28.21)ويي(%24.91)ق قيقحين     يبشنيطنيقشمين د

قيوهذنيشار يطني  بي حمين دق قيه يط ي يدني  بين دق قي(%32.43)ويي(%30.34)بشني
ينيح ن د ي ش د يآل ن  يويو ق   ينييد د ق يينيد ي   بشدنيددو ت   يبشن يقشده  ويي(2.84)ن     

يدني(2.94) يني يب قي ينيددو ت يقشدد ينيب يغد ينيق ض  يني  بينيد أقضديي(3)  ب  يهذه يدح م
ين دق ق يب  ب يوهذن يبيشوضحق يه  ك يقبييد حوحشد ن يةهوحه يينيدو يية د ديلحن ةيدن   

ينيدبذويدييب   يودتوش يقح نده ينيحش  دشدينيدتيوبديد ه ي  يد قشقين  دة بديني  ش دييبشكدي ديه 
 يذيكين  م    يي حميوضوحينية د دينيدب وثدي  يني   يقيوش ددنيطةييني دويون  دد ن يونيبق  

  ويني  ويي ي ينيد يود  ينإل د ندشةشديودويشحينيد   دينيةحشحةينيد يدنير  ه يد عشعينيدم ديي
يي  يض ديأ  كايذيكينيدم دي.ين  مسنيد    ي شه يوبد ي

يدد يبر ن ين  دتال شد يييح ن د ينيدار ن ينألويشد يب ن يدقحم يودد  ينيح ن ديغش ن ُشال ظ
نيق  شديد    يدنيض ديوق و ي  يد دوىيدد   ده يودون  ه ي  ينيد ظددينيدب وثدييه وطب  ح

يش ععيدن ينيب   يددثيد يبة د دينيدو يقيبد  ودنيةهديدنيةهدقييدرميدينيح ن دينيد يدب  ه 
يهذهينيح ن ديييد محيدني قشقديني د كوينألويشدييدو ش ي ةمي ش دينيح ن ديدوةهي  ونييدح ميطأ ى

   يدوعش ين  دب  دي ي يط ض  ينيهشكدينيدح ش شديدني ديدينأليق بيي ضال ي نن  دتال شدقي
يدال ظديدحىينيدغشش يي1يدمونيني ش ديطمث يدة     يني يدشديددنيهميبح ةدي)ط د ذيوط د ذيد   ح(ي

يني ين دق قيونيددو ت  يني   بشدييألب  ح ق  شدييددغش ن ينيذيي ش  يي  ي  بين دق قيو حم
قيود ي دق عهي د كوينيد يشيين    ك ينيد ي شدمين  دد حي يشه ي  يد يشيينيبش    ينيد ينيح ن د

ييي. شدميني  ويي يشه يدني ش دينيح ن دينيدو  ديييح ن ديني  يشد

                                      
1

ات التي تم ذكرها في مبررات اخيار بعض السادة محكمي استمارة االستبانة، فضالً عن المبرر تم تأشير هذه المالحظة أيضاً من قبل 

 العينة ضمن منهجية الدراسة.



 (5الملحق )

 متغيرات الدراسةلاالتساق الداخلي 

 االتساق الداخلي بين المتغيرات الفرعية ألنماط االتصاالت اإلستراتيجيةأوالً. 

 X1 X2 X3 X4 X4 X5 االتساق الداخلي لمتغيرات نمط مشاركة المعرفة

X1 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1      

X2 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.563
**

 

.000 
1     

X3 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.568
**

 

.000 

.504
**

 

.000 
1    

X4 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.400
**

 

.000 

.443
**

 

.000 

.562
**

 

.000 
1   

X5 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.492
**

 

.000 

.530
**

 

.000 

.584
**

 

.000 

.583
**

 

.000 
  

X6 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.445
**

 

.000 

.404
**

 

.000 

.459
**

 

.000 

.487
**

 

.000 

.519
**

 

.000 
1 

 

 X7 X8 X9 X10 X11 االتساق الداخلي لمتغيرات نمط تكوين األفكار

X7 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X8 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.593
**

 

.000 
1    

X9 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.521
**

 

.000 

.643
**

 

.000 
1   

X10 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.570
**

 

.000 

.632
**

 

.000 

.614
**

 

.000 
1  

X11 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.518
**

 

.000 

.598
**

 

.000 

.585
**

 

.000 

.627
**

 

.000 
1 

 

االتساق الداخلي لمتغيرات نمط عبور الحدود 
 المنظمية

X12 X13 X14 X15 X16 X17 

X12 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1 

     

X13 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.596** 

.000 
1 

    

X14 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.468** 

.000 

.524** 

.000 
 1 

   

X15 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.501** 

.000 

.531** 

.000 

.530** 

.000 
1 

  

X16 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.472** 

.000 

.443** 

.000 

.514** 

.000 

.620** 

.000 
1 

 

X17 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.496** 

.000 

.584** 

.000 

.476** 

.000 

.571** 

.000 

.574** 

.000 
  1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



العالمة التجارية  االتساق الداخلي لمتغيرات نمط  X18 X19 X20 X21 X22 

X18 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X19 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.599
**

 

.000 
1    

X20 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.483
**

 

.000 

.594
**

 

.000 
1   

X21 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.489
**

 

.000 

.615
**

 

.000 

.626
**

 

.000 
1  

X22 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.508
**

 

.000 

.611
**

 

.000 

.620
**

 

.000 

.654
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 

قطاب است  التساق الداخلي لمتغيرات نمطا
 X23 X24 X25 X26 X27 المعرفة الخارجية

X23 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X24 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.700
**

 

.000 
1    

X25 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.626
**

 

.000 

.644
**

 

.000 
1   

X26 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.558
**

 

.000 

.631
**

 

.000 

.678
**

 

.000 
1  

X27 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.571
**

 

.000 

.590
**

 

.000 

.620
**

 

.000 

.628
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

تكوين معرفة   التساق الداخلي لمتغيرات نمطا
 X28 X29 X30 X31 X32 األعمال

X28 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X29 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.583
**

 

.000 
1    

X30 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.537
**

 

.000 

.503
**

 

.000 
1   

X31 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.442
**

 

.000 

.530
**

 

.000 

.581
**

 

.000 
1  

X32 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.501
**

 

.000 

.519
**

 

.000 

.517
**

 

.000 

.592
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



 خصائص تكامل المعرفةلُبعد  ثانيًا. االتساق الداخلي بين المتغيرات الفرعية
 

خاصية كفاءة تكامل  التساق الداخلي لمتغيراتا
 X33 X34 X35 X36 X37 المعرفة

X33 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X34 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.606
**

 

.000 
1    

X35 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.547
**

 

.000 

.683
**

 

.000 
1   

X36 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.520
**

 

.000 

.642
**

 

.000 

.644
**

 

.000 
1  

X37 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.554
**

 

.000 

.566
**

 

.000 

.604
**

 

.000 

.661
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

تكامل  نطاقخاصية  التساق الداخلي لمتغيراتا
 X38 X39 X40 X41 X42 المعرفة

X38 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X39 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.615
**

 

.000 
1    

X40 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.515
**

 

.000 

.556
**

 

.000 
1   

X41 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.479
**

 

.000 

.493
**

 

.000 

.565
**

 

.000 
1  

X42 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.495
**

 

.000 

.503
**

 

.000 

.610
**

 

.000 

.637
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

مرونة تكامل خاصية  التساق الداخلي لمتغيراتا
 X43 X44 X45 X46 X47 المعرفة

X43 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X44 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.717
**

 

.000 
1    

X45 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.546
**

 

.000 

.533
**

 

.000 
1   

X46 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.470
**

 

.000 

.502
**

 

.000 

.495
**

 

.000 
1  

X47 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.495
**

 

.000 

.523
**

 

.000 

.469
**

 

.000 

.673
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 يناميةثالثًا. االتساق الداخلي بين المتغيرات الفرعية لُبعد القدرات الد
 

االتساق الداخلي بين المتغيرات الفرعية لقدرة 
 X48 X49 X50 X51 X52 االستشعار

X48 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X49 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.675
**

 

.000 
1    

X50 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.586
**

 

.000 

.649
**

 

.000 
1   

X51 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.575
**

 

.000 

.622
**

 

.000 

.601
**

 

.000 
1  

X52 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.536
**

 

.000 

.556
**

 

.000 

.612
**

 

.000 

.547
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

لمتغيرات الفرعية لقدرة االتساق الداخلي بين ا
 التعلم

X53 X54 X55 X56 X57 

X53 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X54 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.662
**

 

.000 
1    

X55 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.605
**

 

.000 

.613
**

 

.000 
1   

X56 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.538
**

 

.000 

.586
**

 

.000 

.607
**

 

.000 
1  

X57 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.520
**

 

.000 

.565
**

 

.000 

.620
**

 

.000 

.696
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

االتساق الداخلي بين المتغيرات الفرعية لقدرة 
شكيلإعادة الت  X58 X59 X60 X61 X62 

X58 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1     

X59 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.736
**

 

.000 
1    

X60 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.655
**

 

.000 

.633
**

 

.000 
1   

X61 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.556
**

 

.000 

.566
**

 

.000 

.652
**

 

.000 
1  

X62 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.565
**

 

.000 

.549
**

 

.000 

.649
**

 

.000 

.717
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



االتساق الداخلي بين المتغيرات الفرعية لقدرة 
 X63 X64 X65 X66 X67 X68 االنتهاز

X63 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1      

X64 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.705
**

 

.000 
1     

X65 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.636
**

 

.000 

.608
**

 

.000 
1    

X66 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.602
**

 

.000 

.666
**

 

.000 

.671
**

 

.000 
1   

X67 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.558
**

 

.000 

.538
**

 

.000 

.584
**

 

.000 

.650
**

 

.000 
1  

X68 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.576
**

 

.000 

.613
**

 

.000 

.595
**

 

.000 

.654
**

 

.000 

.694
**

 

.000 
1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 
 

 

 



 (6الملحق )
 1(جامعة الموصلوصف لميدان الدراسة )

إحدى الجامعة الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  جامعة الموصلُتعد 
العراقية، وتقع في محافظة نينوى / مركز قضاء الموصل، وهي واحدة من أكبر المراكز العلمية 

(، وذلك استنادًا 1967ي مطلع نيسان من العام )والبحثية في الشرق األوسط، تأسست الجامعة ف
(، فقد كانت تضم خمس كليات سبقت تأسيسها، هي: )كلية 14إلى قانون تأسيسها ذي الرقم )

الطب، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية الزراعة، وكلية اآلداب(، ثم نمت الجامعة ليكون عدد 
( مراكز بحثية وعددًا من المكاتب االستشارية 7)( قسمًا، و 100( كلية وأكثر من )24كلياتها )

عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيها من حملة  ات والوحدات الفنية الداعمة، بلغوالمتاحف والعياد
(، ويبلغ عدد موظفيها 2081( تدريسي، ومن حملة شهادة الماجستير )2099شهادة الدكتوراه )

معة الموصل شهادة البكالوريوس على مستوى ( موظفًا. وتمنح جا3922من غير التدريسيين )
( 12576( )2019 -2018الدراسات األولية، إذ بلغ عدد الطلبة المقبولين للعام الدراسي  )

( طالب وطالبة للدراسة المسائية، أما على مستوى 2121طالب وطالبة للدراسة الصباحية، و )
( طالب وطالبة، أما العدد 1318معة )الدراسات العليا فقد بلغ عدد الطلبة المقبولين في الجا

(، وبلغ العدد الكلي للطلبة المستمرين 2316الكلي لطالب الدراسات العليا للعام نفسه فقد بلغ )
( طالب وطالبة، وقد أسهمت الجامعة في تأسيس عددًا من الجامعات 39761في الدراسة فهو )

، فقد كان لها دوٌر مهم في تأسيس جامعة كركوك، ثم جامعة نينوى، وجامعة الحمدانية، العراقية
وجامعة تلعفر. وللجامعة تقاليد مهمة على طريق تحقيق أهداف التعليم العالي التي هي إعداد 
المالكات، ودعم حركة البحث العلمي، وخدمة المجتمع ومن هذه التقاليد الرائدة تجارب الممارسة 

دانية التي تنتقل منها فرق علمية من طلبة الكليات وأساتذتها إلى قرى منتخبة في نينوى المي
لتقديم خدمات وقائية وعالجية واستشارية في المجاالت الصحية، والهندسية، والعلمية، 
واالقتصادية، واالجتماعية، والحضارية، وكذلك مسابقة الفنون اإلبداعية ومسابقة القرآن الكريم. 

معة إصدارات مهمة منها )موسوعة الموصل الحضارية التي تابعت الموصل بين النشأة وللجا
في خمسة مجلدات، وموسوعة إعالم الموصل، والتقويم الفلكي(، فضاُل عن  1958والعام 

 المجالت العلمية المتخصصة التي تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية للباحثين.

 

                                                           
1

معلومات من قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة الموصل، فضالً عن الموقع اإللكتروني للجامعة تم الحصول على البيانات وال 

 على شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(



 (7الملحق )
 االتصاالت اإلستراتيجية أةمؤشرات نش

العدد المتزايد من المنظمات في  ورباياو رونيرف وفبي،يياو روليتبالياو رنيرزلنيداو رومبيميا ال يمالي   .1
التيي  الييت دمت التاييار ايلييتباتيو  لراييو رخييداتاا رال ييدمات التيي  ي درنايياو ف يي    يين 

د ميين وامعيي  مالييربنيييا فيي  الرليييات المتخييد  الوامعييات التيي  ا تمييدت مييجا المييناتو التيي  تمتيي
 إلى وامع  مرلرمايا الابيطاني  ف  منداو روامع  الرلي  الخب  ف  ونرف إفبي،يا.

الت دام العم ق )مومر   ميبلب للت ابات الميرابد الا يبي ل لصمايطصو لرايو  يدماتااو  .2
واييياخت مييي  نيلييياا  فييي  خيييين ون العدييييد مييين الرميييالت رالمومر يييات اللت يييابي  الاييي يب 

 اراياا ملت ابا  ف  التاالت ايلتباتيوي .
نظيييييم المعايييييد اليييييرطن  لصع ييييييات ميييييل المليييييتامبين فييييي  الرلييييييات المتخيييييد  مبمزميييييا ال يييييا   .3

ل تايييالت ايليييتباتيوي  اراييييل ميييربدا  لع ييييات المليييتامبين رمختبفييي  اتايييالت المنظمييي  
طريب  طيط التايالت ايليتباتيوي  في  الجين ياخارن  ن المعصرمات روف ر الممابلات لت

 منظماتام.
تانيييت المنظميييات رييييب الباخيييي  اليميييب  لرايييو اليييت دامام من يييط  التايييالت التييي  تيييدمت  .4

الد ر  رالتنمي  رت،دم التدبيف في  الليت دامات ايليتباتيوي  ل تايار في  المناي يات العامي  
 ا أن ال، ايا. 

التيي  تمايير مخييامين ومييبيميينو تييديب لونيي  دا ميي  معنييي  بااطيي  المخييامين اممبيمييي  المبمرييي و  .5
االتاييييييالت ايلييييييتباتيوي و تمتصييييييش لييييييصطات ي ييييييا ي  ااي ييييييباو  صييييييى ورلريييييييات رومييييييداو 
التاييالت ال اايي  االومعييي و رتطييريب بلييا ر ر طييط رالييتباتيويات التاييالت المتمامصيي و 

 رتطريب رت،ييم الم بر ات التر يخي .
  يتخييييدارن  يييين التاييييالت ايلييييتباتيوي  اراييييياا وايييياز ور ودا  ب ييييا  الخميييي ت اي  مييييي .6

مليييت دم  فييي  الخمييي ت الايييخي  الدرليييي و رودا  لت يييويل الن ييياط الاي ييي و رودا  خاليييم  فييي  
الليييتواا  لراييياس فييييبرن ن،ييي  المنا ييي  الا يييبي  )افييييدزل. رفييي  الرييييت نيليييل ت ميييد خمرمييي  

 باتيوي  ف  ممافخ  الم دبات.الرليات المتخد   صى ماادبات التاالت ايلت
تميز خمرم  الرليات المتخد  اممبيميي  التايالت ايليتباتيوي  ارايياا  نايب خاليم في   .7

الداصرمالييييي  العاميييي  رالتييييد ر العلييييمبض فيييي  المنيييياطق الم ييييطبا  مايييير العييييباق روف انلييييتانو 
 رالخاو  إلى الن باط ف  مار مجه امن ط  اد ر  اف بين إلياا.

ل اإن ييييياس رظييييييي  التايييييار 1997ييييييب للميييييم المتخيييييد  اليييييجض ا تميييييد فييييي   يييييام )ورايييييى ت،ب  .8
الليييتباتيو  التييي  تايييدو إليييى وعييير امميييم المتخيييد  ومايييب يييير  رفا صيييي  فييي  اليييد ر  لصايييبامتو 



الليالاتو رييم و  ا اا لصت،يدم رفي  م تصيو الم لليات التااعي  للميم المتخيد و رمنايا  صيى 
 ف  ونيو ف  ت  ير ابامت التاالت ايلتباتيوي . لاير الماار منظم  العمر الدرلي 

ر و يلم التاالت اينما ي  التاال لصانش الدرل  ون الرخد  تد م مامي  الانيش المتماير في   .9
ب  رامدرات التيي  يختاورناييا لتطييريب إطيياب الخييد ميين الي،ييب  يين طبيييق تزريييد الزاييا ن االم يير 

رتنييييج واييرد ايايي ج الناوخييي  لصم ييبر ات لاييالو الي،يييباس اا تميياد ممابلييات التايييالت 
 ايلتباتيوي .

فييي  إفبي،ييييا روويييزاس و يييبا مييين العيييالم النيييام و ايييبز ميييدو ال يييبام  فييي  مويييار التايييالت  .11
يييييق اييييبامت التاييييالت الاييييخي  لتعزيييييز الاييييخ  العاميييي  فيييي  اصييييدان العييييالم النييييام   يييين طب 

 ايلتباتيوي . 
تم الت دام التاالت ايلتباتيوي   صى نخٍر متبادو لصع يات العام . رلمن وي ا  ي ياد   .11

تعبيو اييناع الليال  رلتبريت  دمات الد ر  لصت،ا   رلتمييز اتاالت امزمات رتبريت 
تبميييييييز الميييييينات الخييييييدي  انيييييياس الع ميييييي  التوابييييييي و رالتاييييييالت ايلييييييتباتيوي  ميييييي  مخييييييرب 

 ل تاالت المنظمي .
ا تميييدت الوامعيييات فيييي  الرلييييات المتخيييد  التيييي  ت،يييدم ايييبامت اي  نييييات رالع ييييات العاميييي   .12

التاالت ايلتباتيوي  اراياا ماطصخا  متمالما  لصمنامت الدبالي  المتمامص  الت  ر يعت 
ت التيي  ا تمييدت مييجا اليينات الييتباتيويات م ييتبم  لاييجه الت اايياتو رميين اييين تصييش الوامعييا

(State Universities in Kansas, Kentucky, Minnesota, Missouri, Ohio, 

Miami University, Oklahoma, andWisconsin) رفي  الرييت نيليلو ايدوت  يدد .
من الوامعات ام با ف  وميل ونخاس العالم ت،دم  اادات  صيا ر اادات ف  مجا المر رعو 

ف  الرليات المتخيد  اممبيميي و  (Columbia, Lehigh, and Antioch-Seattle)رمناا 
(the University of Central Lancashire)   في  الممصمي  المتخيد و ف ي    ين وامعي

(the University of der Künste Berlin) .ف  ولمانيا 
بفين  ،دت ربش  مر خرر التاالت ايليتباتيوي  مين ياير مومر يات م تصيي  مين المختي .13

لو رالتخيياد امربايي  لصتمنصرويييا الخيرييي  فيي  2115اييدسا  ميين ومعييي  الع يييات اممبيمييي  فيي  )
ل. رادا ون التاالت ايليتباتيوي  مي  مخيرب تبمييز  صيى اميير اانيان مين المعاميد 2116)

فيي  الرليييات المتخييد  اممبيمييي و الوامعيي  اممبيمييي  فيي  را يينطن العااييم  التيي  تييديب معاييد 
الت ايلييتباتيوي  لصمنظمييات ريييب الباخييي  لتييرفيب التييدبيف اليي زمو ممييا ي ييول اتخيياد التايي

وامعييييي  رليييييي  وبيزرنيييييا ل تايييييار الليييييتباتيو   صيييييى إ يييييداد الاخييييير و رالتعصييييييمو رالن،ا يييييات 
الوتما ييييي  العاميييي  ا ييييأن درب التاييييالت فيييي  ممافخيييي  ايبميييياف رتعزيييييز امميييين ال،ييييرم و 

 مالي  العام  ف  وميل ونخاس العالم.رالن باط انواج ف  الداصر 



و فيإداب  "Melcrum Publications"تألين موصي  توابيي  ممتراي  تميابن الماني  تن يبما  .14
التاالت ايليتباتيوي  توميل ايين الممابليين في  مويالت التايالت الدا صيي  رالمنظميي و 

داب  المعبف  ر امات النتبانتو رمل رلي  الم  نظمات.رالمرابد الا بي و را 
 ا  مامي ا  اراييل  نرانيالتاالت ايلتباتيوي  يلت دم العصماس ف   طاف التاار ماطصو  .15

التايالت  تتمييزطاب لصتخصير ف  التعايب اإيناع  ن ياي  معيني و ر إف  المتف الدبالي و ر 
 رال،اد .  امفبادف   مصي  التراار اين  مام اللتباتيوي  اراياا  ناب
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  Abstract 

The Organizations today Faces a state of Rapid Fluctuations and 

continuous changes which require them to have the capacity to adapt with 

the interactive and participatory of community's requirements, So it needs 

to be entrances to go beyond the traditional frameworks in organizational 

and Strategic Communications Prospectus Development that Enhances in 

processes and Organizational Practices Formation that can be 

advantageous from their resources and contribute in their capabilities 

development, especially dynamic capabilities such as being one of the 

important issues that captured the attention of researchers and specialists 

in the field of strategic management, based on organizations preserved 

resources, particularly Imperceptible characteristics that are characterized 

by valuable resource (VRIN), as this issue considered one of the  

important and basic issues for organizations aiming to enhance their 

organizational performance . 

Accordingly, this study aimed to identify how the organization can 

utilize the communications and knowledge as an intangible organizational 

resources for the dynamic capacity building of the Organization, through 

elucidation of strategic communication patterns implications in the 

dynamic capacity building by the intermediary role of the knowledge 

integration characteristics. 

The researcher has built a model to provides an explanation of the 

relationships between the main and sub-main variables of the study 

implications (dependent and independent variables), represented by: 

strategic communications patterns (knowledge sharing pattern, concepts 

composition pattern, organizational limitations crossing pattern, 

traditional brand, attracting external knowledge pattern, business 

knowledge formation), and knowledge integration characteristics that 

includes (integration efficiency, scope of integration, integration 



 

B 

 

 

flexibility), and dynamic capabilities represented by its dimensions 

(expectation capacity, learning ability, reformation ability, and exploiting 

ability) . 

In order to accomplish the study objectives, the questionnaire has 

been designed as the main tool in data collection for measuring the study 

variables and its dimensions which were covered through (68) items 

included in the questionnaire . 

Mosul university was the current research field of the study, as one 

of the most important knowledgeable community organizations whereas 

survey number of the samples reached (384) of the University faculty's 

members, who have an academic degree as assistant professor and 

professor . 

The data was analyzed using a number of statistical methods, with 

results extracted using computer software (SPSS. Ver. 19) and (Amos. 

Ver. 24), based on the description and diagnosis of the study variables and 

dimensions, and throughout testing the relationship between these 

variables and dimensions effect, according to the proposed scheme of the 

study, the study comes out  with a number of conclusions most important 

of which there are significant statistical moral effects of the strategic 

communications patterns in dynamic capacity building directly, 

moreover, demonstrate that the characteristics of the knowledgeable 

integration has an intermediary role between strategic communication 

patterns and dynamic capacity constructive in the surveyed organization 

represented by Mosul University. 

The study comes out with a number of recommendations 

highlighted the need for the university's administration to works and take 

advantage of the strategic communications content and their patterns, 

furthermore, using knowledge integration processes for building their 

dynamic capacity and dimensions, providing durability in the time of 



 

C 

 

 

knowledge. The study also recommended the need for the university 

administration to admit understanding of the current study topics, 

especially strategic communications concept which began to form in the 

middle of the second decade of the twentieth century and making it one of 

the disciplines that can be taught in the Business Administration 

Department. 
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