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الملخص:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن دور إدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي بشــركات االتصــاالت الســعودية، 
وطبقــت الدراســة علــى )65( مديــرًا يعملــون فــي شــركات االتصــاالت الســعودية. ولتحقيــق أغــراض هــذه الدراســة طــورت اســتبانة 
لقيــاس متغيــرات الدراســة المســتقلة والتابعــة، وتكونــت مــن )35( فقــرة، منهــا )30( فقــرة تقيــس إدارة المعرفــة، و)5( فقــرات تقيــس 
البديل االســتراتيجي، وحقق أداة الدراســة دالالت صدق وثبات مقبولة. واســتخدمت المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية 

واختبــار االنحــدار المتعــدد لإجابــة عــن تســاؤالت الدراســة واختبــار فرضياتهــا. 
وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان أهمهــا: إن درجــة تطبيــق إدارة المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت 
ن درجــة توظيــف البديــل االســتراتيجي فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة. ووجــود أثــر ذو داللــة  الســعودية مرتفعــة. واإ
إحصائيــة لتوليــد المعرفــة وتخزينهــا فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية، وعــدم وجــود 
أثــر ذو داللــة إحصائيــة ألبعــاد إدارة المعرفــة )التشــخيص، االكتســاب، التوزيــع، التطبيــق( فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى 

مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية. 
وفــي ضــوء هــذه النتائــج قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات، مــن أهمهــا: ضــرورة العمــل علــى تقييــم المعــارف التــي 
تمتلكهــا شــركات االتصــاالت مقارنــة بالشــركات المنافســة األخــرى. وقيــام شــركات االتصــاالت باكتســاب المعرفــة مــن خــالل 
االســتعانة بمؤسســات إقليميــة أو دوليــة. والعمــل علــى عقــد النــدوات والحــوارات وجلســات العصــف الذهنــي كوســيلة لتطويــر عمليــة 

اختيــار البدائــل االســتراتيجية. 
الكلمات المفتاحية: إدارة المعرفة؛ البديل االستراتيجي؛ صناعة القرار؛ تكنولوجيا المعلومات.

المقدمة:
دارتهــا  تعــد إدارة المعرفــة إحــدى الوســائل الرئيســة للوصــول إلــى مرحلــة التميــز واإلتقــان، فاإليمــان بأهميــة المعرفــة واإ
بطريقــة صحيحــة هــدف مــن األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة، فاهتمــت المنظمــات بالموجــودات المعرفيــة التــي تمتلكهــا والتــي 
ترغــب فــي امتالكهــا ســواء كانــت موجــودات معرفيــة ملموســة أو غيــر الملموســة. فــإدارة المعرفــة فــي عمليــة المنهجيــة منظمــة 
لتوجيــه ورصــد المعرفــة، وتحقيــق االهتمــام بهــا فــي المنظمــة، وهــي مدخــل إلضافــة أو إنشــاء القيمــة مــن خــالل الدمــج بيــن 
عناصــر المعرفــة مــن أجــل إيجــاد توافــق معرفيــة أفضــل ممــا هــي عليــه كبيانــات أو معلومــات أو معــارف منفــردة. لــذا ظهــرت 
ضــرورة توظيــف المعرفــة المكتســبة فــي تطويــر المنظمــات لتحقيــق التعلــم التنظيمــي، حيــث يتــم توظيفهــا فــي تطويــر الهيــاكل 
جراءاتــه، وتعزيــز ومقــدرة المنظمــة علــى حــل المشــكالت، حيــث أن إدارة المعرفــة ال  التنظيميــة، واألفــكار، وأســاليب العمــل واإ

تتناقــص باالســتخدام وال تهلــك بالتــداول بــل تزدهــر وتنمــو.
ويرتبــط توظيــف إدارة المعرفــة باختيــار البديــل االســتراتيجي، حيــث إن اختيــار البديــل االســتراتيجي يعتمــد علــى وجــود إدارة 
معرفيــة فاعلــة، فالبديــل االســتراتيجي نتــاج عمليــة المفاضلــة الختيــار البديــل األمثــل مــن بيــن البدائــل االســتراتيجية المتاحــة، 
والــذي يحقــق أهــداف المنظمــة المنشــودة، ويســهم فــي نجاحهــا، ويقابــل احتياجاتهــا وأولوياتهــا، باالعتمــاد علــى تحليــل بيئــة 

المنظمــة الخارجيــة والداخليــة، وهــذا ال يمكــن تحقيقــه إال مــن خــالل قاعــدة معرفيــة ذات كفــاءة.

* تم تسلم البحث في يونيو 2015، وُقبل النشر في أغسطس 2015.
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وفــي ظــل التطــور والنمــو لقطــاع االتصــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية ال ســيما بعــد الدعــم الــذي حظــي بــه مــن 
قبــل الدولــة أصبحــت حاجتــه إلدارة بشــكل فعــال ودقيــق أمــر حتمــي، وهــذا ال يكــون إال مــن خــالل امتــالك قادتــه المقــدرة علــى 
اختيــار البدائــل االســتراتيجية فــي شــركاتهم بفاعليــة، لــذا جــاءت هــذه الدراســة للبحــث فــي دور إدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل 

االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية.
مشكلة الدراسة:

لقــد أدركــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي اقتصاديــات 
الــدول، وفــي تطــور المجتمعــات، فأولتهــا أهميــة خاصــة، واتخــذت خطــوات فــي ســبيل تعزيــز هــذا التوجــه علــى عــدة مســتويات. 
فعلــى مســتوى فقــد ضمــت خطــة التنميــة الســابعة رؤيــة مســتقبلية لمــا ســتكون عليــه تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي عــام 
2020. كذلــك ركــزت وثيقــة السياســة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة علــى توطيــن تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا. وعلــى مســتوى البنيــة 
التحتيــة، جــاء إنشــاء وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتجســيد االهتمــام بهــذا المجــال، كمــا أعيــد تشــكيل هيئــة االتصــاالت 
فــي المملكــة، حيــث تتولــى مســئولية تهيئــة المنــاخ لنمــو وفتــح آفــاق جديــدة لتعزيــز هــذا المجــال. كمــا تــم تأســيس كل متطلبــات 
توســيع نطــاق شــبكة اإلنترنــت، الســتثمار إمكاناتهــا فــي إعــداد المجتمــع المعلوماتــي، ومجتمــع المعرفــة. كمــا أطلقــت الحكومــة 
عــددًا مــن المبــادرات المعــززة لقطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، منهــا: برنامــج الحكومــة اإللكترونيــة، والمشــروع الســعودي 
لتبــادل المعلومــات إلكترونيــًا، والــذي يهــدف إلــى توفيــر الســرعة والشــفافية فــي األعمــال، والنظــام الســعودي للتحويــالت الماليــة 
الســريعة ضمــن إطــار تعميــم الخدمــات الماليــة والمصرفيــة إلكترونيــًا، ومشــروع البطاقــة الذكيــة للمواطــن، ومشــروع العمــرة لتنظيــم 

عمليــة اســتصدار العمــرة آليــًا وغيرهــا )وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 2003(. 
فــي ضــوء هــذا التطــور المتســارع لقطــاع االتصــاالت الســعودية أصبحــت الفرصــة أكثــر مالئمــة إلدارة المعرفــة فــي هــذا 
القطــاع، وفــي الوقــت نفســه أكثــر إلحاحــًا وحتميــة لمواكبــة هــذا التطــور، وانعــكاس ذلــك علــى مقــدرة مديــري شــركات االتصــاالت 

الســعودية علــى اختيــار البديــل االســتراتيجي. 
دارتهــا بفاعليــة، وأن أهميــة امتــالك المعرفــة  وقــد بّيــن )Janssen et. al., 2010( فــي دراســته أهميــة امتــالك المعرفــة واإ
مقرونــة بالمقــدرة علــى تطبيقهــا حتــى تســهم فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار فــي المنظمــات، باالعتمــاد علــى بنــاء نمــاذج معرفيــة تحقــق 
 Belfo,( دور إدارة المعرفــة فــي فاعليــة صناعــة القــرار بالمنظمــات، وأشــار )ذلــك. هــذا وقــد بّينــت دراســة الزريقــات )2011
2010( إلــى أن إدارة المعرفــة ال بــد أن تشــمل: تنظيــم المعرفــة، وتشــاركها، ونموهــا ضمــن بيئــة محفــزة حتــى تســهم فــي تحقيــق 

اســتراتيجيات المنظمــة، ومــن ضمنهــا اختيــار البديــل االســتراتيجي.
وبهــذا فــإن عمليــة اختيــار البديــل االســتراتيجي تعتمــد علــى المفاضلــة بيــن البدائــل االســتراتيجية، والتــي ال يمكــن تحديدهــا 

إال مــن خــالل امتــالك المعرفــة وتطبيقهــا. لــذا تكمــن مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
ما درجة تطبيق إدارة المعرفة في شركات االتصاالت السعودية؟	 
ما درجة توظيف البديل االستراتيجي في شركات االتصاالت السعودية؟	 
ما دور إدارة المعرفة في اختيار البديل االستراتيجي لدى مديري شركات االتصاالت السعودية؟	 

أهمية الدراسة
تكمــن األهميــة النظريــة للدراســة فــي محاولــة تقديــم إطــار مفاهيمــي إلدارة المعرفــة والبديــل االســتراتيجي، وكذلــك تقديــم 
األدلــة النظريــة لتوضيــح طبيعــة عالقــة إلدارة المعرفــة والبديــل االســتراتيجي. كمــا أن هــذه الدراســة تكتســب أهميــة مميــزة فــي ظــل 
قلــة الدراســات ذات الصلــة ســواًء العربيــة أو األجنبيــة. وبنــاًء علــى ذلــك فــإن موضــوع دراســة تأثيــر إدارة المعرفــة علــى اختيــار 

البديــل االســتراتيجي يعــد أصيــاًل فــي حــدود علــم الباحثّيــن.
وتتمثــل األهميــة العمليــة للدراســة فــي الكشــف عــن مســتوى ممارســة إدارة المعرفــة لــدى مديــري شــركات االتصــاالت 
الســعودية، والكشــف عــن مقــدرة هــؤالء المديريــن فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي، وبالتالــي فــإن نتائــج هــذه الدراســة والتوصيــات 
التــي ســوف تخــرج بهــا، ســوف تســاعد المديريــن العامليــن فــي شــركات االتصــاالت الســعودية، ومتخــذي القــرار فــي وزارة 

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، والمســتثمرين، والمهتميــن فــي هــذا القطــاع.
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فرضيات الدراسة: 
بينــت دراســة )Janssen et al., 2010( أن عمليــة دعــم اتخــاذ القــرارات فــي المنظمــة ال بــد أن تعتمــد علــى نوعيــة 
المعلومــات وكميتهــا باإلضافــة إلــى مســتويات التأكــد خصوصــًا فــي حالــة عــدم التأكــد، وذلــك مــن خــالل توفيــر نمــاذج تســمح 
بــإدارة البدائــل فــي نظــم إدارة المعرفــة. وأشــار )Niemeijer, 2002( إلــى أن هــذه النمــاذج ال بــد أن تتســم بالمقــدرة علــى 
 Keeney( القيــاس، وتوفــر البيانــات والبســاطة، أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــة صنــع القــرارات التــي تعتمــد علــى هــذه النمــاذج فقــد حــدد
Gregory, 2005 &( مجموعــة مــن المؤشــرات التــي ال بــد أن تتســم بهــا هــذه النمــاذج وهــي: الوضــوح وعــدم اللبــس، والشــمول، 

وأن تكــون مباشــرة، وتشــغيلية، ومفهومــة. 
وبنــاًء علــى ذلــك فــإن فاعليــة إدارة المعرفــة تســهم فــي دعــم عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي المنظمــة، وبالتالــي فــي اختيــار البديــل 

االســتراتيجي في ظل توفر المعلومات كميًا ونوعيًا وحالة التأكد، لذا ســعت هذه الدراســة الختبار الفرضية الرئيســة اآلتية:
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( إلدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري 	 

شــركات االتصــاالت الســعودية.
وبّيــن )Belfo, 2010( إن إدارة المعرفــة وتنظيمهــا وتشــاركها ونموهــا تعــد عوامــل حاســمة فــي األعمــال االســتراتيجية فــي 
المنظمــة، حيــث ال بــد مــن تبنــي اســتراتيجية مناســبة بيــن األعمــال وتكنولوجيــا المعلومــات، وركــزت كذلــك علــى أهميــة إيجــاد بيئــة 
محفــزة لنمــو المعرفــة تســهم فــي تحقيــق اســتراتيجيات المنظمــة، وذهــب Belfo إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث نظــر إلــى إدارة المعرفــة 

كاســتراتيجية يجــب ان تتوافــق مــع اســتراتيجيات المنظمــة األخــرى. وبنــاًء علــى ذلــك يمكــن تطويــر الفرضيــات الفرعيــة اآلتيــة:
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( لتشــخيص المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى 	 

مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية.
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( الكتســاب المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى 	 

مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية.
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مســتوى )α=0.05( لتوليد المعرفة في اختيار البديل االســتراتيجي لدى مديري 	 

شركات االتصاالت السعودية.
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( لتخزيــن المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى 	 

مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية.
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( لتوزيــع المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى 	 

مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية.
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( لتطبيــق المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى 	 

مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية.
المصطلحات المفاهيمية واإلجرائية: 

• إدارة المعرفــة: العمليــة المنهجيــة لتوجيــه ورصــد المعرفــة، وتحقيــق االهتمــام بهــا فــي المنظمــة، وهــي مدخــل إلضافــة أو 	
إنشــاء القيمــة مــن خــالل الدمــج بيــن عناصــر المعرفــة مــن أجــل إيجــاد توافــق معرفيــة أفضــل ممــا هــي عليــه كبيانــات أو 
معلومــات أو معــارف منفــردة. )Laudon & laudon, 2009: 434(، وعرفــت إجرائيــًا بالدرجــة التــي يحققهــا المديريــن 
علــى فقــرات أداة الدراســة التــي طــورت لقيــاس إدارة المعرفــة، واعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى دراســة عمليــات إدارة المعرفــة 

التاليــة:
تشــخيص المعرفــة: تحديــد نــوع المعرفــة التــي تمتلكهــا المنظمــة، وربطهــا بــكل مكونــات المنظمــة الداخليــة أو الخارجيــة  1-

كالعمالء، والموردين، والمنافســين، والســوق، والمنتج )العلي وقنديلجي والعمري، 2009: 40(. 
اكتساب المعرفة: الحصول على المعرفة من مصادرها الخارجية أو الداخلية من خالل مستودعات المعرفة، وتبادل  2-

الخبــرات بشــتى الوســائل المتاحــة ســواء التقليديــة كــورش العمــل والمؤتمــرات، أو اإللكترونيــة كالفيديــو واالجتماعــات 
.)Lytras; Pouloudi & Poulymenakou, 2002: 41( عبر اإلنترنت
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-3  Cofee,( بداعاتهــم مــن خــالل توظيــف المعرفــة المتوفــرة فــي المنظمــة توليــد المعرفــة: تقديــم أفــراد المنظمــة ألفكارهــم واإ
.)2000: 104

دامتها في ذاكرة المنظمة، والتي تتضمن المعرفة التي تمتلكها المنظمة بمختلف  4- تخزين المعرفة: االحتفاظ بالمعرفة واإ
جراءات العمل، وعمليات التحويل في المنظمة )عليان، 2008: 197(. صورها، كالوثائق أو قواعد بيانات واإ

توزيــع المعرفــة: المشــاركة فــي المعرفــة، وتبــادل الخبــرات، والتعــرف علــى األفــكار بيــن أفــراد المنظمــة، ونجــاح توزيــع  5-
المعرفــة يعتمــد علــى التوزيــع العــادل والكفــؤ بيــن أفــراد المنظمــة، ال ســيما فــي ظــل توفــر الوســائل اإللكترونيــة لتوزيــع 

المعرفــة )العلــي وقنديلجــي والعمــري، 2009: 44(.
تطبيــق المعرفــة: وتمثــل هــذه العمليــة العمــل بالمعرفــة وتطبيقهــا فــي المنظمــة، ونقلهــا وتعليمهــا ألفــراد المنظمــة  6-

.)199  :2008 )عليــان، 
• البديــل االســتراتيجي: نتــاج عمليــة المفاضلــة الختيــار البديــل األمثــل مــن بيــن البدائــل االســتراتيجية المتاحــة، والــذي يحقــق 	

أهــداف المنظمــة المنشــودة، ويســهم فــي نجاحهــا، ويقابــل احتياجاتهــا وأولوياتهــا، باالعتمــاد علــى تحليــل بيئــة المنظمــة 
الخارجيــة والداخليــة. ويعــرف إجرائيــًا بالدرجــة التــي يحققهــا المديريــن علــى فقــرات أداة الدراســة التــي طــورت لقيــاس البديــل 

االســتراتيجي. 
إدارة المعرفة:

عرفــت المعرفــة لغــًة بأنهــا: »إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه« )المنجــد، 2008: 5(، أمــا اصطالحــًا فقــد عرفهــا كل 
مــن العلــي وقنديلجــي والعمــري )2009: 26( بأنهــا: الرصيــد الــذي يتــم تكوينــه مــن حصيلــة البحــث العلمــي والتفكيــر والدراســات 
الميدانيــة وتطويــر المشــروعات االبتكاريــة ، وغيرهــا مــن أشــكال اإلنتــاج الفكــري لإنســان عبــر الزمــان“. كمــا ُعرفــت كذلــك 
بأنهــا:« مجمــوع الحقائــق، ووجهــات النظــر، واآلراء واألحــكام، وأســاليب العمــل، والخبــرات والتجــارب، والمعلومــات والبيانــات، 

والمفاهيــم، واالســتراتيجيات، والمبــادئ التــي يمتلكهــا الفــرد أو المنظمة«)حجــازي، 2005: 59(.
أمــا إدارة المعرفــة Knowledge Management فــإن أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح Marchand )1985(حيــث 
اعتبرهــا المرحلــة النهائيــة مــن الفرضيــات المرتبطــة بتطــور نظــم المعلومــات. وعرفهــا Duffy )2000: 64( بأنهــا ”العمليــة 
يجادهــا وتخزينهــا والمشــاركة فيهــا، وتطويرهــا، وتكــرار  النظاميــة التكامليــة لتنســيق أنشــطة المنظمــة فــي ضــوء اكتســاب المعرفــة واإ
توظيفهــا مــن أفــراد المنظمــة لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية«. كمــا عرفهــا ياســين )2007: 124( بأنهــا: »العمــل مــن أجــل تعظيــم 
كفــاءة اســتخدام رأس المــال الفكــري فــي نشــاط األعمــال، وهــي تتطلــب ربــط أفضــل العقــول مــن خــالل تفعيــل المشــاركة الجماعيــة 

والتفكيــر الجماعــي«.
وعــرف كل مــن Laudon & Laudon & Laudon )2009: 434( إدارة المعرفــة بأنهــا: »العمليــة المنهجيــة لتوجيــه 
ورصــد المعرفــة وتحقيــق االهتمــام بهــا فــي المنظمــة، وهــي مدخــل إلضافــة أو إنشــاء القيمــة مــن خــالل الدمــج بيــن عناصــر 
 O’Brien المعرفــة مــن أجــل إيجــاد توافــق معرفيــة أفضــل ممــا هــي عليــه كبيانــات أو معلومــات أو معــارف منفــردة«. كمــا عرفهــا
Marakas & )2011: 503( بأنها: »تلك التطبيقات التي تســتخدم مجموعة أدوات لغرض تنظيم، ومعالجة والمشــاركة في 
األنــواع المختلفــة لمعلومــات األعمــال التــي يوجدهــا األفــراد وفــرق العمــل فــي منظمــة والمرتبطــة بتجميــع الفعاليــات ذات الصلــة 

بعمليــة الحصــول علــى إيجــاد المشــاركة واســتخدام المعرفــة فــي المنظمــة«.
أهداف إدارة المعرفة:

تهــدف المنظمــة إلــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف نتيجــة لتطبيــق إدارة المعرفــة، حيــث تكمــن أهــداف إدارة المعرفــة علــى 
النحــو اآلتــي:

الحصول على المعرفة من مصادرها وخزنها واإعادة استعمالها.	 
جذب رأس المال الفكري بشكل أكبر إليجاد الحلول للمشكالت التي تواجه المنظمة.	 
إيجاد البيئة التنظيمية التي تشجع كل أفراد المنظمة على المشاركة بالمعرفة لرفع مستوى معرفهم.	 
تحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصول عليه وحمايتها.	 
إعادة استخدام المعرفة وتعظيمها.	 
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شاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل توظيف الذكاء البشري.	  بناء إمكانات التعلم واإ
المعرفــة( 	  )اقتصــاد  الجديــد  العالمــي  االقتصــاد  إلــى  التقليــدي  االقتصــاد  مــن  المنظمــات  تحــول  علــى  العمــل 

.)Anumba; Egbu & Carrillo, 2005: 67	68(
نقل المعرفة الشخصية لدى األفراد إلى قواعد المعلومات.	 
فصل وتنقية وتصنيف المعرفة المناســبة، وتنظيمها في قاعدة بيانات من أجل الســماح ألفراد المنظمة بالحصول عليها 	 

.)Lee & Choi, 2003( بســهولة، وتقديم المعرفة التي يحتاجها العاملين في المنظمة إليهم في الوقت المناســب
عمليات إدارة المعرفة: 

إدارة المعرفــة تمــر بعــدة عمليــات تســهم فــي تحويــل مدخــالت المنظمــة إلــى معرفــة، يمكــن المشــاركة بهــا، وتخزينهــا، 
وتوزيعهــا وتطبيقهــا، وفيمــا يلــي عرضــًا لهــذه العمليــات:

تشــخيص المعرفــة: تهــدف هــذه العمليــة إلــى تحديــد نــوع المعرفــة التــي تمتلكهــا المنظمــة، والكشــف عــن الفجــوة بيــن  1-
المعرفــة المتوفــرة والمرغوبــة. وترتبــط المعرفــة المتوفــرة بــكل مكونــات المنظمــة الداخليــة أو الخارجيــة كالعمــالء، 

والمورديــن، والمنافســين، والســوق، والمنتــج )العلــي وقنديلجــي والعمــري، 2009: 40(.
اكتســاب المعرفــة: وتكمــن مصــادر هــذه العمليــة مــن خــالل مســتودعات المعرفــة، وتبــادل الخبــرات بشــتى الوســائل  2-

المتاحــة ســواء التقليديــة كــورش العمــل والمؤتمــرات، أو اإللكترونيــة كالفيديــو واالجتماعــات عبــر اإلنترنــت وغيرهــا 
والمبدعيــن،  الجــدد  العامليــن  اســتقطاب  ويعــد   .)Lytras; Pouloudi & Poulymenakou, 2002: 41(
والتعــاون مــع وحــدات البحــث والتطويــر ســواء علــى مســتوى المنظمــة أم خارجهــا أحــد أهــم قنــوات اكتســاب المعرفــة 

.)29	Hanley & Dawson, 2000: 28(

بداعاتهــم )Cofee, 2000: 104(، وتســتند  3- ــد المعرفــة: تمثــل هــذه العمليــة بتقديــم أفــراد المنظمــة ألفكارهــم واإ تولي
هــذه العمليــة علــى اســتثمار عقــول العامليــن، وتوليــد معرفــة جديــد مــن خــالل وحــدات إداريــة متخصصــة كالبحــث 
والتطويــر وغيرهــا. ويعتمــد ذلــك علــى درجــة تمثيــل المعرفــة وامتصاصهــا فــي المنظمــة. هــذا وتشــير عمليــة توليــد 
المعرفــة إلــى توليــد المعرفــة والتــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــالل تفعيــل فــرق العمــل فــي المنظمــة، ومجموعــات العمــل 

الدائمــة )العلــي وقنديلجــي والعمــري، 2009: 42(.
تخزيــن المعرفــة: تعتمــد علــى ذاكــرة المنظمــة، والتــي تتضمــن المعرفــة التــي تمتلكهــا المنظمــة بمختلــف صورهــا  4-

جــراءات العمــل، وعمليــات التحويــل فــي المنظمــة، والتــي يمكــن أن تشــكل األنظمــة  كالوثائــق أو قواعــد بيانــات واإ
الخبيــرة فــي المنظمــة. وضمــن هــذا المفهــوم يمكــن توظيــف التكنولوجيــا فــي حفــظ هــذه المعرفــة واســترجاعها وتطويرهــا 

وتوظيفهــا )عليــان، 2008: 197(. 
توزيــع المعرفــة: وتمثــل هــذه العمليــة المشــاركة فــي المعرفــة، وتبــادل الخبــرات، والتعــرف علــى األفــكار بيــن أفــراد  5-

المنظمــة، ونجــاح توزيــع المعرفــة يعتمــد علــى التوزيــع العــادل والكفــؤ بيــن أفــراد المنظمــة، ال ســيما فــي ظــل توفــر 
الوســائل اإللكترونية لتوزيع المعرفة )العلي وقنديلجي والعمري، 2009: 44(. ولنجاح توزيع المعرفة ومشــاركتها ال 
بــد مــن االعتمــاد علــى العمــل الجماعــي فــي المنظمــة، وتعــدد وســائل المشــاركة، وتحفيــز أفــراد المنظمــة علــى التفكيــر 

.)Nonaka; Von Krogh & Voelpel, 2006: 425( اإلبداعــي لتطويــر المعرفــة
تطبيــق المعرفــة: وتمثــل هــذه العمليــة العمــل بالمعرفــة وتطبيقهــا فــي المنظمــة، ونقلهــا وتعليمهــا ألفــراد المنظمــة، ممــا  6-

يشــير إلــى ان عمليــة تطبيــق المعرفــة تعتمــد علــى التعلــم والتحســين، ممــا يســهم فــي تعزيــز فــرص مواجهــة معوقــات 
تطبيــق المعرفــة، وهــذا التطبيــق يصاحــب بارتــكاب أخطــاء فــي أداء العمــل، ولهــذا تســعى عمليــة التطويــر المســتمر 
مــن التقليــل مــن األخطــاء إلــى أقصــى حــد ممكــن )عليــان، 2008: 199(. إن نظــام المعرفــة الكفــؤ ال يكفــي لضمــان 
ن تطبيــق المعرفــة  النجــاح فــي الشــركة، لكنــه بمثابــة خطــوة إيجابيــة للتعلــم، وأن القــوة فيــه تكمــن فــي اســتخدامه، واإ
أكثــر أهميــة مــن المعرفــة نفســها، ولــن تقــود عمليــات اإلبــداع، والتخزيــن، والتوزيــع، إلــى تحســين األداء التنظيمــي مثلمــا 
تقــوم بــه عمليــة التطبيــق الفعــال للمعرفــة، وخاصــة فــي العمليــات االســتراتيجية فــي تحقيــق الجــودة العاليــة للمنتجــات 

والخدمــات لمقابلــة حاجــات الزبائــن، لذلــك فالمعرفــة قــوة إذا طبقــت )العلــي وقنديلجــي والعمــري، 2009: 45(. 
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البديل االستراتيجي:
يعــد الخيــار االســتراتيجي أحــد المحــاور الرئيســة لــإدارة االســتراتيجية، ال ســيما أنــه يرتبــط بأهــداف المنظمــة االســتراتيجية، 
واختيــار االســتراتيجية المالئمــة لتحقيــق هــذه األهــداف، باإلضافــة إلــى ارتباطــه بمســتويات األداء الفعليــة فــي المنظمــة )الســيد، 
2000: 277(. والخيــار االســتراتيجي هــو البديــل الــذي يتــم اختيــاره مــن بيــن مجموعــة مــن البدائــل االســتراتيجية، والــذي يمثــل 
األســلوب األمثــل لتحقيــق أهــداف المنظمــة )Johnson, Gerry; Whittington & Scholes, 2011: 244(. وبذلــك فــإن 
البديــل أو الخيــار االســتراتيجي يعــد أحــد مخرجــات عمليــة المفاضلــة بيــن بدائــل محــددة وفقــًا لمعاييــر معتمــدة، انتهــاًء باختيــار 

البديــل المناســب للمنظمــة، الــذي يحقــق مســارها االســتراتيجي.
إن البديــل االســتراتيجي ُيعــد ذلــك البديــل الــذي يقابــل احتياجــات المنظمــة وأولوياتهــا، والقــادر علــى تحقيــق أهدافهــا مــن 
وجهــة نظــر متخــذي القــرار أكثــر مــن أي بديــل آخــر، ويمكــن تنفيــذه بنجــاح )Thompson & Martin, 2010: 606(. وبيــن 
)الخفاجــي، 1997: 4( أن البديــل االســتراتيجي هــو نتــاج تفاعــل المكونــات المعرفيــة لمتخــذ القــرار مــع متغيــرات البيئــة لتحديــد 
المســار المرغــوب فيــه، فهــو الحالــة الناتجــة عــن مقابلــة ناتــج التحليــل البيئــي والموقــف المنظمــي، مــن خــالل تقييــم الفــرص 

والتهديــدات الخارجيــة ونقــاط القــوة والضعــف الداخليــة.
وبنــاًء علــى ذلــك تعــرف الدراســة الحاليــة البديــل االســتراتيجي بأنــه نتــاج عمليــة المفاضلــة الختيــار البديــل األمثــل مــن بيــن 
البدائــل االســتراتيجية المتاحــة، والــذي يحقــق أهــداف المنظمــة المنشــودة، ويســهم فــي نجاحهــا، ويقابــل احتياجاتهــا وأولوياتهــا، 

باالعتمــاد علــى تحليــل بيئــة المنظمــة الخارجيــة والداخليــة.
وقــد أشــار جــواد )2010: 167( إلــى وجــود العديــد مــن المعيقــات التــي تواجــه اختيــار البديــل االســتراتيجي، ومــن هــذه 

الصعوبــات:
المعلومــات: قــد ال تتوفــر المعلومــات الكافيــة لمتخــذي القــرار االســتراتيجي، أو قــد يــؤدون أعمالهــم فــي ضــوء معلومــات 	 

غيــر كاملــة أو غيــر صحيحــة.
الوقــت والكلفــة: إن تجــاوز صانــع الخيــار االســتراتيجي األبعــاد الزمنيــة المحــددة للقــرار، وتجــاوز الكلفــة المســموح بهــا، 	 

فــإن قــراره يكــون غيــر فعــال.
انقطــاع االتصــال: قــد تكــون المعلومــات المفيــدة والمناســبة متوافــرة فــي المنظمــة، إال أنهــا بعيــدة عــن متنــاول صانــع 	 

الخيــار االســتراتيجي.
المواقــف الســابقة المماثلــة: والتــي قــد تســهم فــي اختيــار البدائــل وفقــًا للمعالجــة الســابقة، وبالتالــي اختيــار البدائــل دون 	 

دراســتها، واالكتفــاء بنجاحهــا فــي المواقــف الســابقة.
اإلدراك والتبصر: إن الخيار االنتقائي المقصور على ما هو موجود يؤثر على عملية الخيار االستراتيجي.	 

مراحل اختيار البديل االستراتيجي:
 )David, 2011: 310( :تمر عملية اختيار البديل االستراتيجي بالمراحل اآلتية

إعــداد البدائــل االســتراتيجية وتوليدهــا: حيــث تســاعد هــذه المرحلــة فــي ســد الفجــوة االســتراتيجية، مــن خــالل اســتثمار  1-
الفــرص، ومواجهــة التهديــدات، وتعزيــز جوانــب القــوة، ومعالجــة نقــاط الضعــف.

تقييــم البدائــل االســتراتيجية: وذلــك مــن خــالل تقييــم كل بديــل منهــا، لتحديــد مــدى مالئمتــه مــع موقــف المنظمــة  2-
االســتراتيجي.

اختيــار البديــل المناســب )االختيــار االســتراتيجي(: وذلــك مــن خــالل اختيــار البديــل االســتراتيجي األنســب، وقــد يتــم  3-
اختيــار اكثــر مــن بديــل اســتراتيجي وفقــًا لمتطلبــات الموقــف.

الدراسات السابقة: 
تم مســح الدراســات الســابقة ذات الصلة العربية واألجنبية، ولم يوجد - على حد علم الباحثّين - دراســات اهتمت بدراســة 

العالقة بين إدارة المعرفة والبديل االســتراتيجي، وفيما يلي عرضًا لهذه الدراســات.
دراســة )Emery, 2002( التــي طــورت أداة لتشــخيص لتقييــم إدارة المعرفــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك ثالثــة 
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مكانيــة توظيــف تطبيقــات المعرفــة، حيــث كانــت ثقافــة الشــركة كانــت أهــم  عوامــل مؤثــرة هــي ثقافــة الشــركة، وقــدرة الفــرد، واإ
 )Ponzi, 2002( العوامــل المؤثــرة فــي اســتخدام تطبيقــات تســهيل جهــود إدارة المعرفــة فــي الشــركات األمريكيــة. وهــدف دراســة
إلــى مراجعــة وتحليــل أدبيــات اإلدارة المتعلقــة بــإدارة المعرفــة خــالل التســعينيات مــن القــرن الماضــي. وأظهــرت النتائــج أن إدارة 
المعرفــة قــد مــرت بثــالث مراحــل مــن التطــور، األولــى )1995-1991( عكســت أصــل نظــم إدارة المعرفــة وتبلورهــا، أمــا المرحلــة 
ــة )2000 –2001( شــهدت تراجعــًا  الثانيــة )1999-1996( فقــد شــهدت تطــور فــي مفاهيــم إدارة المعرفــة، والمرحلــة والثالثــ

فــي تطبيــق إدارة المعرفــة. 
دراســة )القيســي، 2004( حيــث هدفــت إلــى معرفــة دور تكنولوجيــا المعلومــات فــي تحســين عمليــة اختيــار البديــل فــي 
مؤسســة اإلقــراض الزراعــي مــن خــالل دراســة دور تكنولوجيــا المعلومــات فــي تحســين مراحــل عمليــة اختيــار البدائــل اإلداريــة. 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي مؤسســة اإلقــراض الزراعــي يــؤدي إلــى تحســين مراحــل عمليــة 
اختيــار البدائــل اإلداريــة. أمــا )العمــري، 2004( فقــد قــام بدراســة هدفــت إلــى تحليــل اســتخدام البنــوك األردنيــة لتكنولوجيــا 
دارة المعرفــة بهــدف تحقيــق قيمــة عاليــة ألعمــال هــذه البنــوك. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة بيــن االســتخدام  المعلومــات واإ
المشــترك إلدارة المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات وبيــن القيمــة العاليــة ألعمــال. وفــي دراســة أجراهــا )العتيبــي، 2007( هدفــت 
إلــى بيــان إمكانيــة تطبيــق إدارة المعرفــة فــي الجامعــات الســعودية: دراســة حالــة علــى جامعــة أم القــرى، وبينــت نتائــج الدراســة أن 
الجامعــة ال تعطــي األولويــة إلدارة المعرفــة، وال يتــم تــداول مصطلــح إدارة المعرفــة فــي الجامعــة بشــكل مكثــف، وال توجــد اســتراتيجية 

واضحــة إلدارة المعرفــة.
دراســة )Bogner & Bansal, 2007(، وهدفــت إلــى تحليــل مدخــل المــوارد مقارنــة بمدخــل المعرفــة، وقدمــت الدراســة 
ثالثــة مكونــات ألنظمــة إدارة المعرفــة لضمــان أثرهــا علــى أداء المنظمــة، وهــي: مقــدرة المنظمــة علــى إنتــاج معرفــة جديــدة، 
ومقدرتهــا علــى بنــاء معرفتهــا الخاصــة، وكفاءتهــا فــي تغطيــة كافــة النفقــات ذات العالقــة. وأشــارت النتائــج إلــى وجــود ارتبــاط بيــن 

معــدل نمــو المنظمــات ومقدرتهــا علــى توليــد المعرفــة النــادرة، وبنــاء المعرفــة الخاصــة بهــا. 
دراســة )دروزة، 2008(، وهدفــت إلــى تحليــل العالقــة بيــن متطلبــات إدارة المعرفــة وفقــًا لجائــزة الملــك عبــد هللا الثانــي 
الداخليــة والخارجيــة(،  المعرفــي، واالتصــاالت  المعرفيــة، والوعــي وااللتــزام  المؤسســي والشــفافية )االحتياجــات  لتميــز األداء 
وعمليــات إدارة المعرفــة )تشــخيص، وتوليــد، وتخزيــن، وتوزيــع، وتطبيــق( وأثرهــا علــى تميــز األداء المؤسســي فــي وزارة التعليــم 
العالــي األردنيــة، ومــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متطلبــات إدارة المعرفــة، وكل مــن تشــخيص 
المعرفــة، وتوليــد المعرفــة، وخــزن المعرفــة، ومتطلبــات، وتوزيــع المعرفــة، وتطبيــق المعرفــة، ووجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بيــن متطلبــات إدارة المعرفــة وعملياتهــا مــن وجهــة وبيــن رضــا العامليــن، والتعلــم والنمــو، وكفــاءة العمليــات الداخليــة مــن جهــة 

أخــرى. 
الحاليــة إلدارة  الممارســات  فــي  البحــث  إلــى  دراســة )Aurum, Daneshgar & Ward, 2008(، التــي هدفــت 
المعرفــة فــي عمليــات هندســة البرمجيــات. وبينــت نتائجهــا أن إدارة المعرفــة هــي المصــدر الرئيــس للميــزة التنافســية، وأن المشــاركة 
فــي المعرفــة تشــكل أهميــة عليــا لتطويــر هندســة البرمجيــات. أمــا )العزبــي، 2009( فهدفــت دراســته إلــى بيــان أثــر إدارة المعرفــة 
علــى االبتــكارات التنظيميــة فــي قطــاع االتصــاالت الجزائريــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أثــر إلدارة المعرفــة فــي تحقيــق االبتــكار 
داخــل المنظمــة. وفــي دراســة أجراهــا )الشــهراني، 2009( هدفــت إلــى الكشــف عــن أثــر ممارســات إدارة المعرفــة علــى وظيفــة 
التخطيــط فــي شــركة االتصــاالت الســعودية، وبينــت نتائــج الدراســة وجــود أثــر للمعرفــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن المصــادر 
اآلتيــة: )التغذيــة الراجعــة، والشــركات المنافســة األخــرى، والمصــادر المفتوحــة، والمستشــار الخارجــي( علــى التخطيــط فــي شــركة 

االتصــاالت الســعودية.
دراســة )بدرونــي، 2011(، التــي هدفــت إلــى بيــان أثــر توافــر متطلبــات مشــاركة المعرفــة فــي ضمــان بقــاء منظمــات 
األعمــال وضمــان نموهــا وتطورهــا، ودور هــذه المتطلبــات فــي تطويــر األداء المؤسســي للمنظمــات. ومــن اهــم نتائجهــا ان المعرفــة 
تعــد مــن أهــم ســمات اقتصــاد القــرن الواحــد والعشــرين، وعنصــر أساســي فــي تنميــة اســتدامة اإلنتــاج والخدمــات. أمــا دراســة 
)الزريقــات، 2011(، فقــد هدفــت إلــى معرفــة أثــر إدارة المعرفــة فــي فاعليــة اتخــاذ القــرار فــي الشــركات االســتخراجية األردنيــة، 
وبينــت نتائــج الدراســة ان تطبيــق إدارة المعرفــة كان مرتفعــًا، وأن فاعليــة اتخــاذ القــرار كانــت مرتفعــة أيضــًا، وأشــارت النتائــج 
كذلــك إلــى وجــود أثــر ألبعــاد إدارة المعرفــة علــى فاعليــة اتخــاذ القــرار فــي الشــركات االســتخراجية األردنيــة، ومــن ضمــن أبعــاد 

فاعليــة اتخــاذ القــرار كان اختيــار البديــل.
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دراســة )Paniagua & Crespo, 2013(، التــي بينــت دور إدارة المعرفــة فــي تجنــب أخطــاء تنفيــذ العمليــات اإلداريــة 
وتحديــدًا عمليــة صنــع القــرار فــي المنظمــة، وبينــت الدراســة أهميــة وضــع أطــر ومعاييــر متعــددة لمنهــج عمليــة صنــع القــرار مــن 
خــالل اإلفــادة مــن إدارة المعرفــة فــي المنظمــة وذلــك باســتخدام أســلوب المراحــل فــي التنفيــذ، واســتخدام تحليــل موضوعيــة لعمليــة 
 Litvaj &( صنــع القــرار مــن خــالل توظيــف األدوات الكميــة والنوعيــة لدعــم تنفيــذ إدارة المعرفــة فــي المنظمــات. وبينــت دراســة
Stancekova, 2015( علــى دور إدارة المعرفــة فــي مراحــل صنــع القــرار ال ســيما فــي مرحلتــي اختيــار البديــل األمثــل واتخــاذ 
القــرار. وبينــت الدراســة أن هنــاك حاجــة إلــى تغييــر اســتراتيجيات األعمــال وأنظمــة اإلدارة التــي تســتخدمها المنظمــات ممــا يظهــر 

الحاجــة إلــى نمــو المعرفــة وتشــاركها لتحقيــق فاعليــة عمليــة صنــع القــرار باعتبارهــا واحــدة مــن عمليــة إداريــة رئيســة.
مراجعة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

اهتمــت الدراســات الســابقة بتقييــم وتحليــل تطبيــق إدارة المعرفــة فــي المنظمــات، والكشــف عــن عالقــة إدارة المعرفــة بالعديــد 
ــم تحليــل طبيعــة العالقــة بيــن إدارة المعرفــة واختيــار البديــل االســتراتيجي، وهــذا مــا جــاءت الدراســة  مــن المتغيــرات، إال أنهــا ل
الحاليــة لتحليلــه، وســد هــذه الفجــوة، إضافــة إلــى ان الدراســات الســابقة لــم تطبــق علــى شــركات االتصــاالت الســعودية، وهــذا مــا 
قامــت بــه الدراســة الحاليــة وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن الدراســة الحاليــة تتميــز عــن الدراســات الســابقة فــي كونهــا تحــاول تســليط الضــوء 
علــى جانــب إداري مهــم يتمثــل فــي تحليــل عالقــة إدارة المعرفــة باختيــار البديــل االســتراتيجي، ومــا لــه مــن أهميــة فــي تحقيــق 

اســتراتيجية المنظمــة.
منهجية الدراسة: 

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لمالئمتــه ألغراضهــا، وذلــك مــن خــالل اســتعراض ومراجعــة األدب 
النظــري المتعلــق بــإدارة المعرفــة، والبديــل االســتراتيجي، باإلضافــة إلــى مراجعــة الدراســات الســابقة ذات الصلــة. هــذا وقــد تــم 
تطبيــق اســتبانة الدراســة علــى أفــراد العينــة مــن أجــل جمــع البيانــات، وتحليلهــا للخــروج بنتائــج تســهم فــي تقديــم مجموعــة مــن 

التوصيــات فــي ضــوء تلــك النتائــج.
مجتمع الدراسة وعينتها:

تكّون مجتمع الدراســة من جميع المديرين العاملين في شــركات االتصاالت الســعودية في منطقة القصيم، والبالغ عددها 
ثــالث شــركات ســعودية، وهــي: شــركة االتصــاالت الســعودية ) STC	 Saudi Telecom Company( التــي تأسســت فــي 
عــام 2002، وشــركة موبايلــي الســعودية )Mobily(، وهــي ثانــي مقــدم لخدمــات الهاتــف النقــال فــي الســعودية، وبــدأت نشــاطها 
التشــغيلي فــي 2005، وشــركة زيــن الســعودية )Zain(، وهــي ثالــث شــركة اتصــاالت محمــول فــي الســعودية، وبــدأت نشــاطها 

التشــغيلي رســميا فــي 2008.
 تــم اختيــار عينــة مالئمــة مــن مديــري تلــك الشــركات، حيــث تــم توزيــع )78( اســتبانة، اســترد منهــا )69(، واســتبعدت 
)4( اســتبانات لعــدم صالحيتهــا للتحليــل، وبذلــك أصبــح عــدد االســتبانات الصالحــة للتحليــل )65( وبنســبة )83%( مــن عينــة 

الدراســة، ويبيــن جــدول )1( خصائــص عينــة الدراســة.

الجدول )1( 
خصائص عينة الدراسة

النسبة المئويةالعددمستوياتهالمتغير

الخبرة

52132.3 سنوات فأقل

2030.8من 6-10 سنوات

1421.5من 11-15 سنة

1015.4أكثر من 15 سنة

المؤهل العلمي
5178.5بكالوريوس

1421.5دراسات عليا
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أداة الدراسة:
لغــرض تحقيــق أهــداف هــذه الدراســة طــورت اســتبانة لقيــاس المتغيــرات المســتقلة والتابعــة، وباالعتمــاد علــى مراجعــة األدب 
النظــري المتعلــق بــإدارة المعرفــة، والبديــل االســتراتيجي، واالطــالع علــى األدوات المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة كدراســة 
ومراجعــة  المعرفــة،  إدارة  بقيــاس  يتعلــق  فيمــا   )Aurum, Daneshgar & Ward, 2008( ودراســة   ،)2009 )العزبــي، 
)Thompson & Martin, 2010( فيمــا يتعلــق بقيــاس البديــل االســتراتيجي، وتكونــت أداة الدراســة مــن )35( فقــرة موزعــة 
علــى المتغيــرات المســتقلة والتابعــة، وتتضمــن أداة الدراســة ثالثــة أجــزاء: الجــزء األول: يتعلــق بالبيانــات الشــخصية ألفــراد عينــة 
الدراســة، وتشــتمل علــى الخبــرة، والمؤهــل العلمــي. أمــا الجــزء الثانــي: مــن االســتبانة فقــد خصــص لقيــاس إدارة المعرفــة، وتكــون 
مــن ســتة أبعــاد )تشــخيص المعرفــة، واكتســاب المعرفــة، وتوليــد المعرفــة، وتخزيــن المعرقــة، وتوزيــع المعرفــة، وتطبيــق المعرفــة(. 
أمــا الجــزء الثالــث: فقــد خصــص لقيــاس البديــل االســتراتيجي. ويبيــن جــدول )2( تــوزع فقــرات االســتبانة علــى متغيــرات الدراســة 

وأبعادهــا. 
واســتخدم مقيــاس ليكــرت )Likert( خماســي التدريــج الــذي يحتســب أوزان الفقــرات مــن خمــس درجــات أمــام اإلجابــة 
)بدرجــة مرتفعــة جــدًا(، وأربــع درجــات أمــام اإلجابــة )بدرجــة مرتفعــة(، وثــالث درجــات أمــام اإلجابــة )بدرجــة متوســطة( ودرجتيــن 
أمــام اإلجابــة )بدرجــة منخفضــة( ودرجــة واحــدة أمــام اإلجابــة )بدرجــة منخفضــة جــدًا(. واعتمــد تــدرج المقيــاس علــى معيــار مقســم 
إلــى ثــالث فئــات متســاوية، حيــث احتســبت عالمــة القطــع بقســمة الفــرق بيــن القيمــة العليــا والقيمــة الدنيــا للمقيــاس علــى ثــالث 
درجــات والتــي تمثــل عــدد المســتويات )]5-1[/3=1.33(، وبذلــك فــإن المســتويات الثالثــة هــي: )3.68-5( مرتفــع، )2.34-

3.67( متوســط، )1-2.33( منخفــض.

الجدول )2( 
فقرات االستبانة موزعة على المتغيرات المستقلة والتابعة

عدد الفقراتالفقراتأبعاد المتغيرالمتغير

إدارة المعرفة

15-5تشخيص المعرفة
65-10اكتساب المعرفة
114-14توليد المعرفة
155-19تخزين المعرفة
206-25توزيع المعرفة
265-30تطبيق المعرفة

315-35البديل االستراتيجي
35-المجموع

صدق االستبانة
تــم عــرض االســتبانة بصورتهــا األوليــة علــى ســتة محكميــن مــن أســاتذة اإلدارة فــي الجامعــات الســعودية واألردنيــة، 
وذلــك للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري الســتبانة الدراســة فــي قياســها للمتغيــرات المســتقلة والتابعــة، وذلــك مــن خــالل إبــداء آرائهــم 
ومالحظاتهــم واقتراحاتهــم حــول درجــة تمثيــل فقــرات االســتبانة إلدارة المعرفــة، والبديــل االســتراتيجي، ومــدى شــموليتها وســالمة 
صياغتهــا اللغويــة، وقــد تــم تعديــل صياغــة بعــض فقــرات االســتبانة فــي ضــوء مالحظاتهــم، ولــم يتــم حــذف أو إضافــة فقــرات 

لالســتبانة.
ثبات االستبانة

 Cronbach( اســتخرج معامــل االتســاق الداخلــي الســتبانة الدراســة للتحقــق مــن ثباتهــا، باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا
Alpha( لــكل متغيــر بجميــع أبعــاده مــن متغيــرات الدراســة، وكانــت معامــالت الثبــات لجميــع المتغيــرات مرتفعــة، وهــي نســب 

ثبــات جيــدة ومقبولــة فــي البحــوث والدراســات اإلنســانية، ويبيــن جــدول )3( نتائــج االختبــار.
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الجدول )3( 
قيم معامل الثبات لكل متغير من متغيرات الدراسة

معامل الثباتأبعاد المتغيرالمتغير

إدارة المعرفة

0,85تشخيص المعرفة
0,80اكتساب المعرفة
0,82توليد المعرفة
0,84تخزين المعرفة
0,87توزيع المعرفة
0,87تطبيق المعرفة

0,82البديل االستراتيجي

المعالجة اإلحصائية: 
تــم اســتخدام الــرزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS(، إلجــراء التحليــل الوصفــي لإجابــة عــن تســاؤالت الدراســة 

واختبــار فرضياتهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي :-

التكرارات والنسب المئوية للتعرف على خصائص عينة الدراسة. 1-

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإجابة عن أسئلة الدراسة. 2-

اختبار االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة . 3-

نتائج الدراسة
أواًل- اإلجابة عن السؤال األول، الذي نصه، »ما درجة تطبيق إدارة المعرفة في شركات االتصاالت السعودية؟«

اســتخرجت المتوســطات الحســابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق إدارة المعرفة في شــركات االتصاالت الســعودية، 
وجــدول )4( يبيــن ذلــك.

الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق إدارة المعرفة 

في شركات االتصاالت السعودية بأبعاده مرتبة تنازليًا

أبعادالرقم
إدارة المعرفة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
درجةالرتبةالمعياري

التطبيق
مرتفعة3.90.63001تشخيص المعرفة1
مرتفعة3.89.59002توليد المعرفة3
مرتفعة3.86.66603اكتساب المعرفة2
مرتفعة3.810.5894تخزين المعرفة4
مرتفعة3.80.65105توزيع المعرفة5
مرتفعة3.75.71706تطبيق المعرفة6

مرتفعة-3.83.5540الدرجة الكلية

أظهــرت نتائــج الدراســة فــي جــدول )4( أن درجــة تطبيــق إدارة المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة، 
بمتوســط حســابي عــام بلــغ )3.83(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.555(. وبتحليــل أبعــاد إدارة المعرفــة تبيــن أن ُبعــد تشــخيص 
المعرفــة احتــل الرتبــة األولــى بمتوســط حســابي قــدره )3.90(، يليــه جــاء ُبعــد توليــد المعرفــة بالرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي قــدره 
)3.89(، يليــه جــاء ُبعــد اكتســاب المعرفــة بالرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي قــدره )3.86(، يليــه جــاء ُبعــد تخزيــن المعرفــة بالرتبــة 
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الرابعــة بمتوســط حســابي قــدره )3.81(، يليــه جــاء ُبعــد توزيــع المعرفــة بالرتبــة الخامســة بمتوســط حســابي قــدره )3.80(، وفــي 
الرتبــة األخيــرة جــاء ُبعــد تطبيــق المعرفــة بمتوســط حســابي قــدره )3.75(. هــذا، وقــد تــم تحليــل فقــرات كل ُبعــد مــن أبعــاد تطبيــق 

إدارة المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية، وعلــى النحــو اآلتــي:

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق فقرات

كل ُبعد من أبعاد إدارة المعرفة في شركات االتصاالت السعودية مرتبة تنازليًا

المتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

االنحراف
درجةالرتبةالمعياري

التطبيق
مرتفعة4.00.75001يتم تقييم نوعية المعارف المتوفرة لدى الشركة باستمرار.1
مرتفعة3.97.80902تحدد الشركة المعارف التي تمتلكها والنواقص والفجوات التي تحتاجها.3

 تقييــم الشــركة طبيعــة المعلومــات والمعــارف الجديــدة التــي تحتاجهــا مــن بيئتهــا 2
والمنافســين. كالمجهزيــن,  الخارجيــة 

مرتفعة3.94.72603

مرتفعة3.85.73404تسعى الشركة بتحديث وتطوير قاعدة بياناتها باستمرار. 4
مرتفعة3.74.94005يتم تقييم المعارف التي تمتلكها الشركة مقارنة بالشركات المنافسة األخرى.5

مرتفعة-3.90.6300الدرجة الكلية تشخيص المعرفة

تســاعد الشــركة العامليــن علــى اكتســاب المعرفــة مــن خــالل تشــكيل فــرق عمــل 9
متخصصــة.

مرتفعة4.05.85601

يكتســب العامليــن بالشــركة المعرفــة مــن خــالل توفيــر مصــادر معلومــات كالمكتبــات 10
واإلنترنت.

مرتفعة3.92.79702

مرتفعة3.85.90503تكتسب الشركة المعرفة من الشركات التي تمارس نفس النشاط.6

فــي 7 بمستشــارين  االســتعانة  خــالل  مــن  المعرفــة  اكتســاب  علــى  الشــركة  تعمــل 
والبحثيــة. األكاديميــة  المؤسســات 

مرتفعة3.751.0944

تعمــل الشــركة علــى اكتســاب المعرفــة مــن خــالل االســتعانة بمؤسســات إقليميــة أو 8
دوليــة.

مرتفعة3.73.75605

مرتفعة-3.86.6660الدرجة الكلية اكتساب المعرفة
مرتفعة3.94.76801تتيح الشركة كافة معارفها التي تمتلكها للعاملين.13
مرتفعة3.92.66902تستثمر الشركة خبرات العاملين وتجاربهم في بناء معارف جديدة.12
مرتفعة3.89.75303تعمل الشركة على تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة.14
مرتفعة3.80.73304يتم عقد برامج تدريبية للعاملين من أجل توليد المعرفة.11

مرتفعة-3.89.5900الدرجة الكلية توليد المعرفة
مرتفعة3.82.72701توفر الشركة قاعدة بيانات تخزن عليها المعارف التي تمتلكها.15
مرتفعة3.78.78002تمتلك المنظمة معايير لتقييم المعرفة التي يحصل عليها العاملين.16
مرتفعة3.71.78503هنالك سهوله و مرونة في خزن البيانات والمعلومات واسترجاعها.17
مرتفعة3.87.76804تسهل الشركة وصول العاملين لقاعدة البيانات التي تمتلكها. 18
مرتفعة3.85.70405يتم حفظ نسخ احتياطية من المعرفة التي تمتلكها الشركة.19

مرتفعة-3.810.589الدرجة الكلية تخزين المعرفة
مرتفعة3.94.84601تحافظ الشركة على التوازن بين توزيع المعرفة على العاملين واحتياجاتهم.25
مرتفعة3.92.71402يمتاز نظام توزيع المعرفة على العاملين في الشركة بالمرونة.23
مرتفعة3.83.84003تعتمد الشركة على عقد االجتماعات كوسيلة من وسائل توزيع المعرفة.24
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المتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

االنحراف
درجةالرتبةالمعياري

التطبيق
مرتفعة3.81.95004توفر الشركة المناخ المالئم لتبادل المعرفة بين العاملين.22
مرتفعة3.74.79105تقوم الشركة بإصدار نشرات دورية لتوزيع تطبيقات المعرفة.21
متوسطة3.61.87806تستخدم الشركة الوسائل التكنولوجية لتوزيع المعرفة كالبريد اإللكتروني.20

مرتفعة-3.80.6510الدرجة الكلية توزيع المعرفة
مرتفعة3.94.76801يساعد استخدام المعرفة العاملين على تقديم الخدمة بجودة عالية.28
مرتفعة3.83.85802توظيف المعرفة من قبل العاملين يسهم في تنمية مهاراتهم الوظيفية.27
مرتفعة3.77.86203يساعد استخدام المعرفة العاملين على اإلبداعية والتطوير والتحسين.29
مرتفعة3.74.85304تحافظ الشركة على تداول المعرفة بين مختلف المستويات اإلدارية.26
متوسطة3.491.0625تمتلك المنظمة مقاييس لتحديد مدى استفادة الشركة من المعرفة التي تمتلكها.30

مرتفعة-3.75.7170الدرجة الكلية تطبيق المعرفة

يتبيــن مــن الجــدول )5( أن درجــة تطبيــق تشــخيص المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة، بمتوســط حســابي 
)3.90(. كمــا جــاءت الفقــرة )1( التــي نصهــا »يتــم تقييــم نوعيــة المعــارف المتوفــرة لــدى الشــركة باســتمرار« بالرتبــة األولــى 
بمتوســط حســابي )4.00(، في حين احتلت الفقرة )5( التي نصها »يتم تقييم المعارف التي تمتلكها الشــركة مقارنة بالشــركات 

المنافســة األخــرى« الرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي )3.74(.

ويالحظ كذلك أن درجة تطبيق اكتســاب المعرفة في شــركات االتصاالت الســعودية مرتفعة، بمتوســط حســابي )3.86(. 
كمــا جــاءت الفقــرة )9( التــي نصهــا »تســاعد الشــركة العامليــن علــى اكتســاب المعرفــة مــن خــالل تشــكيل فــرق عمــل متخصصــة« 
بالرتبــة األولــى بمتوســط حســابي )4.05(، فــي حيــن احتلــت الفقــرة )9(والتــي نصهــا »تعمــل الشــركة علــى اكتســاب المعرفــة مــن 

خالل االســتعانة بمؤسســات إقليمية أو دولية« الرتبة األخيرة بمتوســط حســابي )3.73(.

وتشــير النتائــج أيضــًا أن درجــة تطبيــق توليــد المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة، بمتوســط حســابي 
)3.89(. كمــا جــاءت الفقــرة )13( التــي نصهــا »تتيــح الشــركة كافــة معارفهــا التــي تمتلكهــا للعامليــن« بالرتبــة األولــى بمتوســط 
حســابي )3.94(، فــي حيــن احتلــت الفقــرة )11( والتــي نصهــا »يتــم عقــد برامــج تدريبيــة للعامليــن مــن أجــل توليــد المعرفــة« الرتبــة 

األخيــرة بمتوســط حســابي )3.80(.

ويتبيــن كذلــك أن درجــة تطبيــق تخزيــن المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة، بمتوســط حســابي )3.81(. 
كمــا جــاءت الفقــرة )15( التــي نصهــا »توفــر الشــركة قاعــدة بيانــات تخــزن عليهــا المعــارف التــي تمتلكهــا« بالرتبــة األولــى بمتوســط 
حســابي )3.82(، فــي حيــن احتلــت الفقــرة )19( التــي نصهــا »يتــم حفــظ نســخ احتياطيــة مــن المعرفــة التــي تمتلكهــا الشــركة« 

الرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي )3.85(.

وتشــير النتائــج إلــى أن درجــة تطبيــق توزيــع المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة، بمتوســط حســابي 
)3.80(. كمــا جــاءت الفقــرة )25( التــي نصهــا »تحافــظ الشــركة علــى التــوازن بيــن توزيــع المعرفــة علــى العامليــن واحتياجاتهــم« 
بالرتبــة األولــى بمتوســط حســابي )3.94(، فــي حيــن احتلــت الفقــرة )20( التــي نصهــا »تســتخدم الشــركة الوســائل التكنولوجيــة 

لتوزيــع المعرفــة كالبريــد اإللكترونــي« الرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي )3.61(.

وأخيــرًا تبيــن نتائــج الدراســة أن درجــة تطبيــق المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة، بمتوســط حســابي 
)3.75(. كمــا جــاءت الفقــرة )25( التــي نصهــا »يســاعد اســتخدام المعرفــة العامليــن علــى تقديــم الخدمــة بجــودة عاليــة« بالرتبــة 
األولــى بمتوســط حســابي )3.94(، فــي حيــن احتلــت الفقــرة )30( التــي نصهــا »تمتلــك المنظمــة مقاييــس لتحديــد مــدى اســتفادة 

الشــركة مــن المعرفــة التــي تمتلكهــا« الرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي )3.49(.
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ثانيــًا- اإلجابــة عــن الســؤال الثانــي، الــذي نصــه، »مــا درجــة توظيــف البديــل االســتراتيجي فــي شــركات االتصــاالت 
السعودية؟«

اســتخرجت المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة توظيــف البديــل االســتراتيجي فــي شــركات االتصــاالت 
الســعودية ، وجــدول )6( يبيــن ذلــك.

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة

توظيف البديل االستراتيجي في شركات االتصاالت السعودية مرتبة تنازليًا

المتوسطالفقراتالرقم
الحسابي

االنحراف
درجةالرتبةالمعياري

التوظيف

يتم تحديد المعارف اإلضافية المطلوبة عند اختيار البدائل 34
االستراتيجية.

مرتفعة4.00.68501

32
يتم دراسة وتحليل مقترحات وشكاوى الزبائن كمصدر من مصادر 

المعرفة التي يمكن توظيفها في اكتساب معارف لدعم عملية اختيار 
البدائل االستراتيجية.

مرتفعة3.97.61202

يتم تقييم أفضل البدائل الختيار البديل المناسب كبديل استراتيجي 31
من خالل التشارك بين المديرين.

مرتفعة3.94.89903

توفر الشركة أنظمة المعلومات كأنظمة المحاكاة للمساعدة في بناء 35
معارف جديدة تسهم في تعزيز عملية اختيار البدائل االستراتيجية.

مرتفعة3.80.75404

يتم عقد الندوات والحوارات وجلسات العصف الذهني كوسيلة 33
لتطوير عملية اختيار البدائل االستراتيجية.

متوسطة3.65.87405

مرتفعة-3.87.5900الدرجة الكلية

يتبيــن مــن الجــدول )5( أن درجــة توظيــف البديــل االســتراتيجي فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة، بمتوســط 
حســابي )3.87(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.590(. كمــا جــاءت الفقــرة )34( التــي نصهــا »يتــم تحديــد المعــارف اإلضافيــة 
المطلوبــة عنــد اختيــار البدائــل االســتراتيجية« بالرتبــة األولــى بمتوســط حســابي )4.00(، فــي حيــن احتلــت الفقــرة )33( التــي 
نصهــا »يتــم عقــد النــدوات والحــوارات وجلســات العصــف الذهنــي كوســيلة لتطويــر عمليــة اختيــار البدائــل االســتراتيجية« الرتبــة 

األخيــرة بمتوســط حســابي )3.65(.
 )0.05=α( ثالثــًا- اختبــار فرضيــة الدراســة الرئيســة، التــي نصهــا، »ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عند مســتوى

إلدارة المعرفة في اختيار البديل االســتراتيجي لدى مديري شــركات االتصاالت الســعودية«.
اســتخدم اختبــار االنحــدار المتعــدد للكشــف عــن أثــر إدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات 

االتصــاالت الســعودية، وجــدول )7( يبيــن نتائــج االختبــار.
يتبيــن مــن الجــدول )7( أن قيمــة )ف( المحســوبة بلغــت )40.385( بقيمــة احتماليــة )0.000( وهــي أقــل مــن مســتوى 
داللــة )α=0.05(، ممــا يشــير إلــى وجــود أثــر إلدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت 
الســعودية. ويتبيــن مــن الجــدول كذلــك أن إدارة المعرفــة ُتفســر مــا مقــداره )66%( مــن التبايــن فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي. 
وبنــاًء علــى هــذه النتائــج فإنــه ترفــض الفرضيــة العدميــة، وتقبــل الفرضيــة البديلــة التــي نصهــا:« يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )α=0.05( إلدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية«. هــذا 

ويبيــن الجــدول )8( أثــر أبعــاد إدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي.
ويالحــظ مــن الجــدول )7( أن قيــم )ت( المحســوبة بلغــت لتوليــد المعرفــة )2.404(، ولتخزيــن المعرفــة )3.411(، بقيــم 
احتماليــة بلغــت )0.019، 0.001( علــى التوالــي، وهــي أقــل مــن مســتوى داللــة )α=0.05(، ممــا يشــير لوجــود أثــر ذو داللــة 
إحصائيــة لــكل مــن توليــد المعرفــة وتخزينهــا فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية. وكان 
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أقــوى هــذه األبعــاد تأثيــرًا علــى اختيــار البديــل االســتراتيجي تخزيــن المعرفــة حيــث نتيجــة الرتفــاع قيمــة »بيتــا« حيــث بلغــت 
)0.332(. وبنــاًء علــى هــذه النتائــج ترفــض الفرضيتيــن العدميتيــن الثالثــة والرابعــة، وتقبــل الفرضيتيــن البديلتيــن التــي نصهمــا: 
»يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( لتوليــد المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات 
البديــل  اختيــار  فــي  المعرفــة  لتخزيــن   )0.05=α( أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  الســعودية«، »يوجــد  االتصــاالت 

االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية«.

الجدول )7( 
نتائج االنحدار المتعدد ألثر أبعاد إدارة المعرفة

في اختيار البديل االستراتيجي لدى مديري شركات االتصاالت السعودية

رقم الفرضية
الفرعية

أبعاد
تبيتاإدارة المعرفة

المحسوبة
مستوى
الداللة

ف
المحسوبة

مستوى
الداللة

ر2

0610.6720.5040.تشخيص المعرفة1

40,385*0,0000,66

12801.370.1760.اكتساب المعرفة2

0190.*22902.404.توليد المعرفة3

0010.*33203.411.تخزين المعرفة4

1130.9660.3380.توزيع المعرفة5

17001.289.2020.تطبيق المعرفة6
)0,05≤α( ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة *

أمــا أبعــاد إدارة المعرفــة األخــرى فلــم تصــل حــد الداللــة اإلحصائيــة، ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود أثــر ألبعــاد إدارة المعرفــة 
)التشــخيص، االكتســاب، التوزيــع، التطبيــق( فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية، وبنــاًء 

علــى هــذه النتائــج تقبــل الفرضيــات العدميــة األولــى والثانيــة والخامســة والسادســة. 
مناقشة النتائج:

تناولــت الدراســة دور إدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي بشــركات االتصــاالت الســعودية، وفيمــا يلــي عــرض 
مناقشــة ألهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا:

إن درجــة تطبيــق إدارة المعرفــة فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة. وبتحليــل أبعــاد إدارة المعرفــة تبيــن أن بعــد 
تشــخيص المعرفــة احتــل الرتبــة األولــى، يليــه جــاء ُبعــد توليــد المعرفــة بالرتبــة الثانيــة، يليــه جــاء ُبعــد اكتســاب المعرفــة بالرتبــة 
الثالثــة، يليــه جــاء ُبعــد تخزيــن المعرفــة بالرتبــة الرابعــة، يليــه جــاء ُبعــد توزيــع المعرفــة بالرتبــة الخامســة، وفــي الرتبــة األخيــرة جــاء 
ُبعــد تطبيــق المعرفــة. ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى اهتمــام شــركات االتصــاالت الســعودية بامتــالك المعرفــة وتطبيقهــا، وأنهــا 
قطعــت شــوطًا ال بــأس بــه فــي هــذا المجــال، فقــد اهتمــت شــركات االتصــاالت الســعودية بإضافــة قيمــة مــن خــالل دمــج عناصــر 
المعرفــة بهــدف إيجــاد توافــق معرفــي بيــن هــذه العناصــر، وقــد بّيــن )Laudon & laudon, 2009( أهميــة هــذا الدمــج. واتفقــت 

هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Bogner & Bansal, 2007(، واتفقــت كذلــك مــع نتيجــة دراســة )الزريقــات، 2011(.
هــذا ويمكــن تفســير اهتمــام شــركات االتصــاالت الســعودية بتشــخيص المعرفــة، نتيجــة لنجاحهــا فــي تحديــد نــوع المعرفــة 
التــي تمتلكهــا، ومحاولــة ربطهــا بكافــة مكونــات الشــركة مثــل: العمــالء، والمورديــن، والمنافســين، والســوق، والمنتــج. هــذا وقــد 
نجحــت شــركات االتصــاالت الســعودية فــي اكتســاب المعرفــة مــن خــالل الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا ســواء كانــت داخليــة 
أم خارجيــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر مســتودعات المعرفــة، واالهتمــام بتبــادل الخبــرات المعرفيــة بكافــة الوســائل المتاحــة )ورش 
العمــل، والمؤتمــرات، والوســائل اإللكترونيــة(. وقــد أشــار )Lytras; Pouloudi & Poulymenakou, 2002( إلــى أهميــة 

هــذه الوســائل فــي اكتســاب المعرفــة.
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إن درجــة توظيــف البديــل االســتراتيجي فــي شــركات االتصــاالت الســعودية مرتفعــة. وكان تحديــد المعــارف اإلضافيــة 
المطلوبــة عنــد اختيــار البدائــل االســتراتيجية أعلــى توظيــف فــي حيــن كان عقــد النــدوات والحــوارات وجلســات العصــف الذهنــي 
كوســيلة لتطويــر عمليــة اختيــار البدائــل االســتراتيجية أقــل توظيــف. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة إلــى اهتمــام شــركات االتصــاالت 
الســعودية فــي عمليــة اختيــار البديــل االســتراتيجي مــن خــالل إعــداد البدائــل االســتراتيجية وتوليدهــا بهــدف معالجــة الفجــوة 
 .)SWOT( االســتراتيجية فــي تحديــد البدائــل، وتوظيــف كافــة إمكانــات الشــركة لتحقيــق هــذه الغايــة باالعتمــاد علــى تحليــل البيئــة
باإلضافــة إلــى تحليــل الموقــف الختيــار البديــل األمثــل، ومــن ثــم تقييــم هــذا البديــل. وقــد ركــز )David, 2011( علــى أهميــة 

تحقيــق البديــل االســتراتيجي لمتطلبــات الموقــف. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )الزريقــات، 2011(.
وأشــارت النتائــج إلــى وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α=0.05( إلدارة المعرفــة )توليــد المعرفــة، وتخزيــن 
المعرفــة( فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية، وتعــزى هــذه النتيجــة إلــى إن عمليــة 
اختيــار البديــل االســتراتيجي تعتمــد بشــكل مباشــر وأساســي علــى عمليــة توليــد المعرفــة التــي تســهم فــي تحــددي البدائــل المتاحــة. 
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة القيســي )2004(، واتفقــت كذلــك مــع نتيجــة دراســة )الزريقــات، 2011(، واتفقــت أيضــًا 
 .)Litvaj & Stancekova, 2015( واتفقت كذلك مع نتيجة دراســة ،)Paniagua & Crespo, 2013( مع نتيجة دراســة
وأشــارت النتائــج كذلــك إلــى عــدم وجــود أثــر ألبعــاد إدارة المعرفــة )التشــخيص، االكتســاب، التوزيــع، التطبيــق( فــي اختيــار البديــل 

االســتراتيجي لــدى مديــري شــركات االتصــاالت الســعودية.
التوصيات: 

فــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة، فإنــه يمكــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات الهادفــة إلــى تعزيــز دور 
إدارة المعرفــة فــي اختيــار البديــل االســتراتيجي بشــركات االتصــاالت الســعودية، وهــذه التوصيــات هــي:

قيــام شــركات االتصــاالت الســعودية بتقييــم المعــارف التــي تمتلكهــا، ومقارنتهــا بالشــركات المنافســة، واهتمامهــا بإنشــاء 	 
مســتودعات المعرفــة وتطويرهــا والعمــل علــى نموهــا وتشــاركها بيــن كافــة مكونــات الشــركة. وتعزيــز مقدرتهــا المعرفيــة 

مــن خــالل توظيــف كافــة الوســائل الالزمــة ســواء كانــت تقليديــة أم تكنولوجيــة.
ضــرورة العمــل علــى إنشــاء النمــاذج المعرفيــة التــي تســهم فــي توفيــر الدعــم المعرفــي لعمليــة صناعــة القــرار فــي شــركات 	 

االتصــاالت الســعودية، وتحديــدًا فــي توفيــر البدائــل المتاحــة الختيــار البديــل االســتراتيجي األمثــل.
إجــراء المزيــد مــن الدراســات المســتقبلية علــى شــركات االتصــاالت الســعودية واالهتمــام بتقديــم نمــاذج معرفيــة تدعــم 	 

عمليــة صناعــة القــرار فــي هــذه الشــركات، باإلضافــة إلــى إجــراء المزيــد مــن الدراســات المســتقبلية علــى قطاعــات حيويــة 
فــي االقتصــاد الســعودي.
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ABSTRACT

This study aimed to investigate the role of knowledge management in the selection of stra	
tegic alternative to the managers of Saudi’s telecommunication companies, and the study been 
applied on 65 managers working in the Saudi telecommunication companies. To achieve the 
purpose of this study a questionnaire is developed to measure both independent and dependent 
variables, it consisted of 35 items; out of it 30 items to measure knowledge management and 
the rest 5 items to measure strategic alternative, the study instrument achieved an acceptable 
validity and reliability. Means, standard deviations and multiple regressions used to answer the 
research questions and test the hypothesis. 

The results of research findings, including: the level of knowledge management imple	
mentation in STC is high, and the level of strategic alternative implementation is high, as well. 
The research also found that there is significant effect of knowledge Creation and storage in the 
STC managers’ selection of strategic alternative; furthermore, there is no significant effect of 
knowledge management )Diagnosis, acquisition, distribution and implementation( in the STC 
managers’ selection of strategic alternative. 

According to the findings the research provides a set of recommendations, including: the 
need to assess knowledge possessed by Telecommunication Company compared to other com	
peting companies. The STC should acquire knowledge through the use of regional and inter	
national organizations. Moreover to work on adopting and holding seminars, discussions and 
brainstorming sessions as a mean to develop a strategic alternative of selection process.

Key Words: Knowledge Management; Strategic Alternative; Decision Making; Informa	
tion Technology.




