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Abstract 
The current research examines the moderating  role of environmental turbulence  

with its dimensions (market turbulent , technological turbulent)  in enhancing the 

relationship between absorptive capacity  in its dimensions (knowledge acquisition, 

knowledge assimilation, knowledge transformation, knowledge Exploitation) and 

strategic innovation in its dimensions (innovation in business models, innovation 

in providing superior value to customers, innovation in discovering new markets). 

The research sample included (112) individuals from the managers at Zain 

Telecom in the main centers, branches and departments in Baghdad and the 

governance of the Middle Euphrates (Qadisiyah, Babil, Ashraf Najaf, Holy 

Karbala, Muthanna). The research depended on the descriptive analytical method 

and the questionnaire in collecting data and information, in addition to a set of 

statistical tools including (mean, standard deviation, simple correlation, multiple 

regression, structural modeling equation). The research found that there is 

relationship for the dimensions of absorptive capacity in strategic innovation, and 

that environmental turbulence (market turbulence and technological turbulence) 

significantly enhances  the relationship between absorptive capacity and strategic 

innovation.  
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 المستخلص
االضـــــــطراي الســـــــوقي، االضـــــــطراي )التفاعلي لالضـــــــطراي البييي  بعدي   دورالالبحث  يختبر    

العالقة  ين القا لية االمتصـــــــاصـــــــية بببعادها )ا تســـــــاي المعرفة، اســـــــتيعاي ( في تعزيز التكنولوجي
المعرفـة، تحويـل المعرفـة، اســـــــــــــــتدمـار المعرفـة( واإل ـدا) االســـــــــــــــتراتيجي بـببعـاد  )اإل ـدا) في نمـاذ  

. وقد شــــــــمل  اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة للزبائن، اإل دا) في ا تشــــــــاج أســــــــواق جديدة(األعمال، 
المديرين في شــــــــــركة زين لالتصــــــــــاالت في المرا ز الرئيســــــــــة والفرو) ا من ( فرد  112عينة البحث )

 المقدســة، كربالء األشــرج، النجف با ل، القادســية،)واألقســام في باداد ومحافتات الفرات األوســط 
(. اعتمد البحث على المنهج الوصــــفي التحليلي وباالعتماد على االســــتبانة في جمع البيانات ىالمدن

االعتماد على مجموعة من الوســــــــــائل االبصــــــــــائية من  ينها ) الوســــــــــط  فضــــــــــال  عنوالمعلومات، 
المتعدد، معادلة النمذجة الحســـــــــــــــا ي، االنحراج المرياري، معامل االرتباط البســـــــــــــــيط، واالنحدار 

ألبعاد القا لية االمتصـــــــــــاصـــــــــــية في اإل دا) تبثير  ن هنالك عالقةأ(. وتوصـــــــــــل البحث إلى الهيكلية
االســتراتيجي، وأن االضــطراي البييي )االضــطراي الســوقي، واالضــطراي التكنولوجي( يعزز إيجا يا 

 ومعنويا العالقة  ين القا لية االمتصاصية واإل دا) االستراتيجي.
 

 الكلمات المفتاحية
متصااااااصااااايةا االضااااا؛راال التك ولوجيا االضااااا؛راال الساااااوقيا اإلب ا  القابلية اال

 االستراتيجي.
 

mailto:jawad.radhi@qu.edu.iq
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 مق مة
 للميزة كمصدر اساس بالمعرفة واالهتمام التركيز زيادة المضطربة األعمال  يية عن الاالب في ينجم

لن تستطيع تحقيق الميزة التنافسية في هذ  البيية ببنها  ادرك  اليوم األعمال منتمات أن التنافسية لدرجة
ن تسعى أباالعتماد على المصدر الداخلي للمعرفة ) البحث والتطوير( بمفرد ، ولكنها  دال من ذلك عليها 

المنتمات إلى تحديد المعرفة  ن هنا تحتا م، (Gebaure et al., 2012: 57)ة الخارجيال تساي المعرفة 
االمتصاصية  قا ليةها باليلإن هذ  القدرة يشار إالخارجية الجديدة، واستيعا ها، وتطبيقها لألغراض التجارية. 

(Cohen & Levinthal, 1990: 128وقد  رزت ال .)االمتصاصية كموضو) رئيس في بحوث  قا لية
(، Tsai, 2001االمتصاصية في اإل دا) ) قا ليةالبحوث على دور الأغلب ذ ركزت إاالستراتيجية والمنتمة، 
 & Gupta)(، وتحويل المعرفة داخل المنتمات Lane et al., 2001; Tsai, 2001واألداء التنتيمي )

Govindaran, 2000; Szulanski, 1996) والتعلم  ين المنتمات ،( Lane & Lubatkin,1998; Lan et 

al., 2001; Lyles & Salk, 1996) . 
على دور لم يتم التركيز بشكل كبير االمتصاصية،  قا ليةوعلى الرغم من تنامي االهتمام البحدي في ال

 (.Gebauer, 2012; Berghman et al., 2012االمتصاصية في اإل دا) االستراتيجي ) قا ليةال
ن ظهور مفاهيم العولمة، وزيادة شدة المنافسة محليا  وعالميا ، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، إ

ذواق ورغبات الزبائن اجبرت المنتمات على أوالتشاب  العالي في المنتجات والخدمات المقدمة، والتايرات في 
(، وخلق Berghman et al., 2012: 27 و خدماتها )أق جديدة بشكل أساسي لتمييز منتجاتها ائالبحث عن طر 
هذ  ونجم عن (. Lindgreen & Wynstra, 2005: 736( وجديدة للزبائن )Superior valueقيمة متفوقة )

هذا النو) من اإل دا) و (. Disruptive Innovationالعوامل اهتمام البابدين في اإل دا) من النو) الخارق )
 :Matthyssens et al.,2006:725;Matthyssens et al,2008يق )د يات التسو أيسمى اإل دا) في القيمة في 

145;Kim & Mauborgne, 1999: 84) د يات اإلدارة االستراتيجية أ(، ويدعى باإل دا) االستراتيجي في
(Hamel, 1996: 71; Govindarajan & Gupta, 2001: 3 يعتمد هذا المدخل ويتبع مدخل شومبيتر .)
(Schumpeterian ،)وتقديم قيمة  يركز على اإل دا) في نماذ  األعمال وكسر قواعد المنافسة في الصناعةذ إ

 ;Kim & Mauborgne, 1999: 83; Markides, 2006:19متفوقة للزبون واإل دا) في ايجاد أسواق جديدة )

Teece, 2010:174 )الجذري في المنتجات والخدمات ) فضال  عن (اإل داMarkides, 2006:22.) 
إل دا) في إلى ان ال تقود فقط أاالمتصاصية، كتطبيق ال تساي المعرفة الخارجية يمكن  قا ليةن الإ

(. ولكن، Gebauer et al. 2012: 57المنتجات او الخدمات،  ل انها قد  تحرك اإل دا) االستراتيجي ايضا )
في اإل دا) االستراتيجي  االمتصاصية عالج  بشكل هامشي تبثيرها قا ليةن البحوث على الإف كر آنفا  وكما ذ

(Lichtenthaler, 2009 .) 
االمتصاصية في اإل دا) يعتمد  قا ليةن دور العلى أشارت البحوث والدراسات أعالوة على ذلك، فقد 

 قا ليةبشدة على درجة االضطراي البييي. على سبيل المدال، التعلم االستدماري الذي يعكس مفهوم ال
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تبثير إيجا ي في البييات المستقرة وتبثيرات سلبية في ظل البيية الديناميكية االمتصاصية المتحققة ل  
(Lichtenthaler, 2009:822وعلى العكس من ذلك التعلم االستكشافي الذي يجسد مفهوم ال ،)قا لية 

التنافسية االمتصاصية المحتملة. ويعود السبب في ذلك إلى صعوبة تقليد ومحا اة القا ليات الديناميكية والمزايا 
ن االضطراي البييي يزيد من الاموض السببي الذي تتميز  ها القا ليات الديناميكية أل ،التي تمتع  ها المنتمة

االمتصاصية على اإل دا) يختلف كديرا طبقا لمستوى  قا ليةن تبثير الإفا والمقدرات الجوهرية للمنتمة. لذ
 االضطراي البييي.

ول من خالل الفجوة المعرفية من خالل المساهمة بجانبين، األ يحاول البحث الحالي معالجة هذ 
ينصرج الجانب الداني إلى  في بين، القا لية االمتصاصية واإل دا) االستراتيجيالمساهمة  دراسة العالقة  ين 

ة االمتصاصية في اإل دا) االستراتيجي ودور االضطراي البييي في تعزيز هذ  العالقة. قا ليدراسة تبثير ال
لى أربعة مبابث رئيسة، المبحث االول يتعلق بمنهجية عهداج البحث والمضامين الفكرية تم تقسيم  أ ولتحقيق 

رس للجانب العملي للبحث، ك  سي  فما المبحث الدالث أالبحث، ويركز المبحث الداني على المراجعة النترية، 
 ويخصص المبحث الرابع لعرض االستنتاجات والتوصيات.

 

 ول: م هجية البحثالمبحث ال 
 . مشكلة البحثوالا أ

شهدت  يية األعمال المعاصرة تايرات كبيرة ومتسارعة أثرت بشكل كبير على بقاء المنتمات 
واستمراها. وإذا نترنا إلى  يية المنتمات العراقية ومنها شركات االتصاالت الالسلكية، سنجد أنها ليس  

ها العديد من التحديدات التي تتطلب منها االهتمام با تساي بمعزل عن هذ  التايرات، األمر الذي فرض علي
المعرفة الخارجية الجديدة وتطبيقها من خالل تطوير قا لياتها االمتصاصية لكي تكون قادرة على تحقيق 

ن اإل دا) هو الطريق بيعرفون غريزيا ب يرينغلب المدأ ن المواءمة مع  ييتها واالستجابة السريعة لمتطلباتها. إ
ا على الزبائن، وتقديم قيمة ن تكون أ در تركيز  أبيد فقط للنجاح في هذ  البيية، وهذا يتطلب من المنتمات الو 

أ بر لزبائنها، وتقديم أنموذ  خارق من اإل دا)  دال من االعتماد على اإل دا) التدريجي. لقد جذي مفهوم 
ة متفوقالنو) الخارق من اإل دا)  وتقديم قيمة  ألن  يمدل ،اإل دا) االستراتيجي انتبا  اال اديميين والمنتمات

 التي تحفز هذا النو) من اإل دا) يعد امرا ضروريا   بببعاد القا لية االمتصاصية االهتمامن إف من هناللزبائن، 
االمتصاصية لها دور كبير في نجاح مبادرات  قا ليةن الإلى أشارت الدراسات إلى ذلك أ، اضافة ومالئما  

 (.Berghman et al., 2013;Berghman et al., 2012; Gebauer et al., 2012تراتيجي )اإل دا) االس
 وفقا   كبيرا   اختالفا   يختلف االمتصاصية في اإل دا) االستراتيجي قد القا لية ن تبثير ما أشارت االد يات إلى ا

  االمتصاصية. القا ليات أبحاث في نسبيا   التروج هذ  تجاهل قد تم البييي، ولكن االضطراي لمستوى 
 :ومن هنا تبلورت مشكلة البحث في التساؤالت االتية

 ما أبعاد القا لية االمتصاصية التي تمتلكها شركة زين لالتصاالت؟ .1

 ما أبعاد اإل دا) االستراتيجي التي تمارسها شركة زين لالتصاالت؟ .2
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 شركة زين لالتصاالت؟ هل ثمة عالقة  ين القا ليات االمتصاصية واإل دا) االستراتيجي في .3

 ؟في شركة زين لالتصاالت اإل دا) االستراتيجيفي تعزيز  ة االمتصاصيةقا ليال هل تسهم .4
في شركة زين  ة االمتصاصية واإل دا) االستراتيجيقا لييعزز االضطراي البييي العالقة  ين ال هل .5

 ؟لالتصاالت
 همية البحثأثانيا. 

 تية:همية البحث من خالل النقاط اآلأ تتجسد 
نحو االهتمام  يرينة االمتصاصية، وتوجي  انتار المدقا ليفي مجال ال معرفة نتريةيسهم البحث في تقديم  .1

المعرفة الموجودة لدى المنتمة مع المعرفة الجديدة المكتسبة  واستدمار ا تساي واستيعاي وتوبيد بعمليات 
 التجاري. و خدمات قا لة للتسويقأفي عملياتها المتنوعة لتقديم منتجات 

هم المبادرات االستراتيجية التي يمكن من خاللها اإل دا) في القيمة المقدمة للزبون، من خالل أ توضيح  .2
تسليط الضوء على مجاالت جديدة لإل دا)، كاإل دا) في نماذ  األعمال، وا تشاج مسابات سوقية 

 .تقديم قيمة متفوقة للزبون جديدة، باإلضافة إلى اإل دا) في 
ة االمتصاصية في مجال اإل دا) االستراتيجي، قا ليسهامات متواضعة من خالل توسيع تطبيقات الإتقديم  .3

 والمهنيين في مجال األعمال. األ اديميينبد االنوا) الجديدة التي جذ   اهتمام أ ون  

 ه اف البحثأثالثا. 
 في ضوء النقاط اآلتية:هداج البحث أ  صياغةيمكن 

 .ة االمتصاصيةقا ليال لالتصاالت بببعاد مدى اهتمام شركة زينتحديد  .1
 .اإل دا) االستراتيجي بببعاد مدى اهتمام شركة زين لالتصاالتتحديد  .2
ة االمتصاصية في اإل دا) االستراتيجي ودور االضطراي البييي في قا ليلل االرتباط والتبثيراختبار عالقة  .3

 تعزيز هذ  العالقة.

 رابعا. فرضيات البحث
 تية:الفرضيات اآليتضمن البحث 

 فرضية االرتباط:
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  ين أبعاد القا لية االمتصاصية )ا تساي المعرفة، الفرضية الولى: 

 نماذ  في استيعاي المعرفة، تحويل المعرفة، استدمار المعرفة( وأبعاد اإل دا) االستراتيجي )اإل دا)
 جديدة(. أسواق ا تشاج في اإل دا) للزبون، متفوقة قيمة تقديم في اإل دا) األعمال،

 :التأثير فرضيات

 االمتصاصية بعالقة تبثير ذات داللة إبصائية في اإل دا) االستراتيجي. قا ليةترتبط أبعاد ال: ثانيةالفرضية ال

 ) االستراتيجي.اإل دا في ة االمتصاصية قا ليلعالقة التبثير ل معنويا   يعزز االضطراي البييي الفرضية الثالثة:
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 خامسا. المخ؛ط الفرضي للبحث
 ( المخطط الفرضي للبحث1يوضح الشكل )

 

 المخ؛ط الفرضي للبحث :(1الشكل )
 
 

    
  
 

      
                              

                                                

                                    
 

 وعينت  سادسا. مجتمع البحث
تمدل مجتمع البحث بالمديرين في المرا ز الرئيسة ومدريري األقسام والفرو) في شركة زين لالتصاالت 
الالسلكية في باداد ومحافتات الفرات األوسط )القادسية، با ل، النجف األشرج، كربالء المقدسة، المدنى(، 

(، ومتوسط عمر %90ر )(. نسبة الذكو 150( مديرا  من مجتمع البحث )112وتكون  عينة البحث من )
(، اما متوسط الخدمة فقد تراوح  ين 2.45( سنة وبانحراج مرياري  لغ )40-31عينة البحث يتراوح  ين )

 (. والجدول االتي يوضح خصائص عينة البحث.4-25)
 

 الخصائص ال يموغرافية لعي ة البحث: (1الج ول )
 ال سبة التكرار العمر

 %30.36 34 سنة 20-30
 %52.68 59 سنة 31-40
 %10.71 12 سنة 41-50
 %6.25 7 فب در -51

 %100 112 المجمو)
   الج س
 %90 101 ذكور
 %10 11 اناث

 %100 112 المجمو 

 

اإلبداع 

 االستراتيجي

 

محتملةة القابليال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة المتحققةالقابلي  

 

 االضطراب

 البيئي 

 

 

 االستثمار التحويل االستيعاب االكتساب

 القابلية االمتصاصية
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 ال سبة التكرار العمر
   م ة الخ مة

 %12.5 14 سنة 1-5
 %33.93 38 سنة 6-10
 %42.86 48 سنة 11-15
 %10.71 12 سنة 16-20

 %100 112 المجمو 
 

 سابعا: مقاييس البحث
اعتمد البحث على المقاييس المستخدمة من قبل البابدين السابقين، لكونها تمتاز بالدبات والمصداقية  

العالية، وقد صمم  جميع مقاييس البحث باالعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، والجدول اآلتي يوضح 
 ذلك.

 مقاييس البحث :(2الج ول )

 المقياس
ع د 
 الرمز الفقرات

كرونباخ 
 مص رال الفا

 ACAP 0.83 ( Flatten et al., 2011) 36 ال؛اقة االمتصاصية

 ACQU 0.72 7 ا تساي المعرفة
 ASSI 0.71 12 استيعاي المعرفة
 TRAN 0.79 12 تحويل المعرفة
 EXPL 0.71 5 استدمار المعرفة

  (ETUR 0.71 )Jawarski and Kohli,1993 9 االض؛راال البيئي
 MTUR 0.73 4 االضطراي السوقي

 TTUR 0.76 5 االضطراي التكنولوجي
  SINN 0.74 9 اإلب ا  االستراتيجي

 IBUS 0.72 (Hock et al., 2015) 3 اإل دا) في نماذ  األعمال
  ICVA 0.79 (Clauss, 2017) 3 اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة للزبون 

 INMA 0.77 3 اإل دا) في ا تشاج أسواق جديدة
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 المبحث الثاني: الخلفية ال ظرية
 Absorptive Capacityأوالا. القابلية االمتصاصية 

 رز مفهوم القا لية االمتصاصية ضمن النقاش الدائر بول القا ليات الديناميكية، التي استمدت جذورها 
يكية تمكن المنتمات من النترية التطورية )النشوئية( للمنتمة، إذ اقترب  تلك النقاشات ببن القا ليات الدينام

من االستجابة السريعة للتايرات التي تحدث في  يية األعمال، وتجنبها في الوق  نفس  من الوقو) في فخ 
 ,.Gebauer et al)في  يية األعمال المقدرات، إذ تصبح هذ  المقدرات غير مالئمة للتنافس بسبب التايرات 

على إعادة تشكيل موارد المنتمة وإجراءاتها الروتينية بالطريقة  . ويقصد بالقا ليات الديناميكية القدرة(2012:58
(. كما تعرج القا ليات Zhara et al., 2006: 918المتصورة والمطلوبة من قبل متخذي القرار األساسيين )

 & Eisenhardt)الديناميكية ببنها عملية تكامل وإعادة تشكيل موارد المنتمة للتكيف مع التايرات في السوق 

Martin, 2000: 1107) وتصبح هذ  القا ليات ذات قيمة أ بر في البيية المضطربة  درجة عالية .(Teece, 

2007:1314  ; Zhara et al.,2006, 922).) 
تم تعريف القا لية االمتصاصية في األصل على أنها قدرة المنتمة على إدراك قيمة المعلومات الجديدة، 

(، ومنذ التعريف األصلي الذي Cohen & Levinthal, 1990: 128ارية )واستيعا ها، وتطبيقها ألغراض تج
( ظهرت مفاهيم مختلفة للقا لية االمتصاصية. وفي الق  الذي ركزت Cohen & Levinthal, 1990قدم  )

المفاهيم المبكرة للقا لية االمتصاصية على قضايا البحث والتطوير، وسع  األبحاث الالبقة المفهوم لتطوير 
 لية االمتصاصية على مستوى المنتمة.القا 

( ببن القا لية االمتصاصية هي قدرة المنتمة على تقييم واستيعاي Bosch et al., 1999: 552فيرى )
واستدمار المعرفة الخارجية ألغراض تجارية. واقتربوا ببن شكل الهيكل التنتيمي )الهيكل الوظيفي، هيكل 

التكميلية ) القا ليات الخاصة باألنتمة، قا ليات التنسيق، القا ليات  األقسام، الهيكل المصفوفي( والقا ليات
 :Tsai, 2000) يصفها مشا هة، االجتماعية( من أهم المحددات التنتيمية للقا لية االمتصاصية. وبطريقة

 وتطبيقها خارجية مصادر من المكتسبة الجديدة المعرفة واستنساخ استيعاي على المنتمة قدرة ببنها (998
 في االمتصاصية القا لية تبثير من يعزز المعرفة شبكة في المنتمة موقع مركزية ببن ويرى  تجارية، ألغراض
 واإلجراءات العمليات من مجموعة ببنها( Zhara & George, 2002:185-186) قبل من ايضا وتعرج .األداء

 لتوليد واستدمارها وتحويلها واستيعا ها المعرفة ا تساي خاللها من للمنتمات يمكن التي التنتيمية الروتينية
 والقا لية المحتملة االمتصاصية القا لية: فرعيتين مجموعتين على وقسموها. ديناميكية تنتيمية قا لية

 إلى تشير والتي المعرفة، واستيعاي ا تساي تعكس المحتملة االمتصاصية القا لية. المتحققة االمتصاصية
 إلى المتحققة االمتصاصية القا لية تشير في بين. خارجيا المتولدة المعرفة ايوا تس تحديد على المنتمة قدرة
 .تجارية ألغراض المعرفة واستدمار تحويل على القدرة

وهناك من يرى ببنها قدرة المنتمة على تمييز المعرفة الخارجية الجديدة، واستيعا ها، وتطبيقها للاايات 
(. مشيرا  إلى أن قدرة المنتمة على امتصاص المعرفة الخارجية الجديدة Jansen et al., 2005: 999التجارية )
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على الرغم من أنها تعتمد على مستويات المعرفة السابقة ذات الصلة، إال أن مجرد البحث عن المعرفة 
لق الخارجية ال يكفي لضمان استيعا ها  نجاح، لذلك تحتا  المنتمات إلى تطوير القا ليات التنتيمية والتي يط

عليها القا ليات التكميلية أو القا ليات الموبدة التي تمكنها من تركيب المعرفة الحالية مع المعرفة الخارجية 
(. كما أنها تمدل من وجهة نتر بابدين آخرين قدرة Jansen et al., 2005: 1000المكتسبة بديدا  وتطبيقها )

ية. ويرون أن  وعلى الرغم من أهمية المعرفة السابقة المنتمة على تحديد واستيعاي واستدمار المعرفة من البي
ذات العالقة والقا ليات التكميلية كمحركات مهمة للقا لية االمتصاصية لكنها غير كافية،  ويؤكدون ببن السوا ق 
التنتيمية ) وجود موارد را دة، الرغبة في التايير، السماح بالفشل، واالنفتاح الخارجي( هي من المتايرات 

 ,Lane et al)(. وصور Burcharth et al., 2015: 270رتبطة  تطوير القا لية االمتصاصية للمنتمة )الم

 خالل من الخارجية المعرفة من االستفادة على المنتمة على أنها قدرة ( القا لية االمتصاصية856 :2006
 المعرفة با تساي يتعلق الستكشافيا التعلم. واالستدمارية والتحويلية متتالية، االستكشافية تعلم عمليات ثالث

 للمنتمات يمكن االستدماري، التعلم خالل ومن القا لية االمتصاصية المحتملة، مفهوم مع ويتوافق الخارجية
 التعلم في بين يربط. المتحققة القا لية االمتصاصية مفهوم التعلم هذا ويعكس. المكتسبة المعرفة تطبيق
 .واالستدمارية االستكشافية التعلم عمليات التحويلي

 يشير إذ .يتناقض األدي االستراتيجي في تحديد التسلسل المنطقي لعمليات القا لية االمتصاصية
(Zhara & George, 2002:192; Jansen et al., 2005:1000  إلى التسلسل ) اال تساي  ين خطية كعالقة 

 والتحويل االستيعاي (Todorova & Durisin, 2007: 776) يفسر في بين واالستدمار، والتحويل واالستيعاي
 ينما . المنتمة ألعضاء الحالي المعرفي الهيكل يتاير لم إذا المعرفة، استيعاي يتم متوازيين.  عنصرين
 خالل من والمتحققة االمتصاصية المحتملة القا لية وترتبط .الموجودة المعرفية الهيا ل يتطلب تايير التحول
يقود إلى  األعلى الكفاءة إن معامل وتحويلها، إذ المعرفة استيعاي تسلسل عن مستقل بشكل الكفاءة معامل

 استدمار أعلى للمعرفة الخارجية الجديدة المكتسبة.
إذ إن  وتعتمد على الخبرات السابقة. ،من القا لية االمتصاصية المحتملة والمتحققة ترا مية إن كال

تجعل من السهل تجميعها في  معينةا لية االمتصاصية في ابد المجاالت في فترة الجهود المبذولة لتطوير الق
ليس  ثا تة،  القا لية االمتصاصيةذلك، فإن ل ووفقا (.Cohen & Levinthal, 1990: 136الفترات الالبقة )

 (.Todorova & Durisin, 2007: 782ية تعتمد على المسار والتعلم  ) ل تتطور من خالل عمل
 أبعاد القابلية االمتصاصية ثانيا:

البنية المفاهيمية  تشكل متكاملة التي  ولكنها متميزة قا ليات أشار عدد كبير من الدراسات إلى أربع
 ,Eisenhardt & Martinويؤكد ). واالستدمار والتحويل واالستيعاي للقا لية االمتصاصية للمنتمة: اال تساي

 المختلفة المنتمات  ين المشتركة الخصائص بعض لها القا ليات هذ  أن من الرغم على ( ببن  1108 :2000
. وتوظيفها تطويرها في المنتمات تتبعها التي الخاصة الطرائق في نوعها من فريدة أنها إال التكافؤ، وتحقق
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واآلتي توضيح مختصر لكل . التنافسية الميزة من مختلفة أنوا) لتطوير األساس المنتمات التنو) هذا ويمنح
 بعد من هذ  األبعاد األربعة:

 Acquisitionاالكتساال  .1

 باسمة تعد والتي المعرفة الخارجية الجديدة وا تساي تحديد على قا لية المنتمة إلى اال تساي يشير
خصائص  ثالث ل  المعرفة ال تساي اإلجراءات الروتينية في المبذول من قبل المنتمات إن الجهد .لعملياتها
 (.Zhara & George, 2002:189واالتجا  ) والسرعة الكدافة: القا لية االمتصاصية على تؤثر أن يمكن مميزة
 زاد وكلما. للمنتمة قا ليات اال تساي جودة المعرفة وجمع لتحديد المنتمة جهود وسرعة كدافة تحدد أن يمكن
 ا  ن هناك بدود، أمن الواضح .((Kim, 1998:507للقا لية االمتصاصية المنتمة  ناء سرعة زادت الجهد،
وال يتم تجميع بعض  ،ن دورات التعلم ال يمكن تقصيرها بسهولةألعلى تحقيق هذ  السرعة،  منتمةلقدرة ال

 اتجا  يؤثر أن يمكن .(Clark & Fujimoto, 1991:19) بسرعة القا لية االمتصاصيةالموارد الالزمة لبناء 
 هذ  وتختلف. الخارجية المعرفة على الحصول في المنتمة تتبعها التي المسارات على ايضا المعرفة ترا م

 الستيراد المنتمة داخل مختلفة خبرة مجاالت امتالك إلى الحاجة يبرز مما وتعقيدها، ثرائها في األنشطة
 على المنتمة (. كما يعرج اال تساي ببن  قدرةZhara & George, 2002:189 نجاح ) الخارجية التكنولوجيا

 (.Kale et al., 2019: 277المحيطة  ها ) المعلومات من الخارجية المعرفة وا تساي تحديد
 Assimilationاالستيعاال  .2

 وتفسير ومعالجة  تحليل لها تسمح التي المنتمة وعمليات إلى اإلجراءات الروتينية االستيعاي يشير
قدرة المنتمة على خارجية. ونترا لوجود محددات تقيد  مصادر من عليها الحصول يتم التي المعلومات وفهم

 تستطيع ال المنتمة ألن المنتمة، بحث منطقة خار  تقع التي واال تشافات األفكار االستيعاي، يتم تجاهل
 تختلف طرائق استدالل خارجيا المكتسبة المعرفة تتطلب وقد (.Zhara & George, 2002:189)بسهولة  فهمها

-Leonard)المعرفة الخارجية الجديدة  فهم يؤخر مما المنتمة، قبل من المستخدمة تلك عن اختالفا كبيرا

Barton, 1995:49)من الخارجيين يمنع ما غالبا والذي بالسياق التنتيمي، محددة أيضا الخارجية . المعرفة 
 على المنتمة قدرة إلى ايضا االستيعاي ويشير (.Szulanski, 1996: 32المعرفة ) أو استنساخ هذ  فهم

 ,.Kale et al)خارجيا   المكتسبة المعرفة وفهم وتفسير تحليل في مفيدة وإجراءات روتينية عمليات تطوير

 :Flatten et al., 2011)وتفسيرها  وتحويلها المكتسبة المعلومات تضمين االستيعاي . ويمدل(277 :2019

138).  
 Transformationالتحويل  .3

 تسهل التي اإلجراءات الروتينية )تنقيح(وصقل  تطوير على أن  قدرة المنتمة على التحويل يصور
 بذج أو اضافة طريق عن ذلك تحقيق يتم. المكتسبة بديدا  والمستوعبة والمعرفة الموجودة المعرفة توبيد
 من المعرفة خصائص التحويل قد ياير. مختلفة نفسها بطريقة المعرفة تفسير طريق عن  بساطة أو المعرفة
 مرجعيين إطارين في فكرة أو موقف إلى ي نتر عندما يحدث والذي (،bisociationالدنائي ) االرتباط خالل
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متناقضتين  مجموعتين تحديد على المنتمات قدرة فإن ولذلك، متناقضين ظاهريا. ولكنهما ذاتيا   متناسقين
 تنشب التي القدرة، هذ . التحويل على القدرة يمدل جديد نتام إلى للوصول توبيدهما ثم المعلومات، من ظاهريا  
وتعكس  (.Zhara & George, 2002:190العقلية الريادية للمديرين ) تشكل االرتباط الدنائي، التي عملية عن

للمعرفة  من أنشطة التحويل الداخلي تسهل التي اإلجراءات وتحسين تطوير على المنتمة هذ  العملية قدرة
 بذج أو إضافة طريق عن التحويل ايضا   تحقيق يمكن (.Flatten et al., 2011: 139الخارجية المكتسبة )

 (.Gebauer et al., 2012:59وإ داعية ) مختلفة بطريقة الموجودة المعرفة ودمج تفسير من خالل أو المعرفة،
 وفي تساعد المنتمة على تمييز وتحديد الفرص، جديدة، وغالبا ما ينتج عن عملية التحويل معرفة عميقة

 تساعد المتنوعة األنشطة هذ  التنافسية. وبييتها نفسها  ها المنتمة ترى  التي الطريقة نتاير م نفس ، الوق 
وفي ضوء هذ  المعرفة العميقة الجديدة يمكن للمنتمة إعادة  المنتمة على تطوير مقدرات جوهرية جديدة.

 ,Zhara & Georgeالتنافسية التي تفضل تطبيقها ) واالستراتيجية تحديد الصناعة التي تعمل فيها

 الخارجية المصادر المكتسبة من المعلومات تايير على القدرة على هذ  العملية ايضا   وتنطوي  (.2002:190
 (.Kale et al., 2019: 277داخليا ) والمولدة الموجودة المعلومات مع ودمجها وتكييفها

 Exploitationاالستثمار  .4

 المقدرات  تحسين للمنتمات تسمح التي الروتينية اإلجراءات على تنتيمية كقا لية االستدمار يعتمد
عملياتها  في والمحولة المكتسبة المعرفة دمج خالل من جديدة مقدرات ورفعها أو خلق وتوسيعها الحالية
 للمنتمات تسمح التي اإلجراءات الروتينية على األساسي في عملية االستدمار التركيز وينصب الداخلية.
 إجراءات روتينية ومن دون  بالصدفة، المعرفة استدمار على قادرة المنتمات تكون  قد. المعرفة باستدمار
 تسمح وإجرائية ونتامية هيكلية آليات يوفر الروتينية اإلجراءات هذ  مدل وجود فإن ذلك، ومع .منتتمة

 المنتمة قدرة االستدمار كما يعكس .طويلة زمنية فترات مدى على المعرفة استدمار في باالستمرار للمنتمات
 ويتضمن االستدمار (.Zhara & George, 2002:190بصاد المعرفة ودمجها في عملياتها الداخلية ) على
 تمكن التي اإلجراءات الروتينية القا لية على هذ  وتستند المعرفة لتقديم منتجات قا لة للتسويق التجاري، تطبيق
 قدرة إلى االستدمار ويشير (.Flatten et al., 2011: 139عملياتها ) في الجديدة المعرفة دمج من المنتمة
 جديد شيء لخلق الموجودة والتكنولوجيا والمقدرات اإلجراءات الروتينية واستخدام وتوسيع تطوير على المنتمة

خلقها  تم التي المعرفة تجديد وتتطلب (.Haro-Dominguez et al., 2007: 419)المحولة  المعرفة يستند على
 اإلجراءات الروتينية النتامية إ رز نتائج إن. إلى العمليات الداخلية للمنتمة من أجل استخدامها وتحويلها سابقا

الجديدة  التنتيمية األشكال أو المعرفة أو العمليات أو األنتمة أو للمنتجات المستمر الخلق هي لالستدمار
(Zhara & George, 2002:190.) 

 Strategic Innovationثالثا: اإلب ا  االستراتيجي 
ولكن . الخدمات أو اإل دا) في المنتجات مفاهيم عادة األد يات تستخدم االمر باإل دا)، يتعلق عندما

المفاهيم عن طريق إضافة أبعاد أخرى  لهذ  المكملة أصبح اآلن اإل دا) االستراتيجي أبد الجوانب األساسية
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 بول االستراتيجي لإل دا) المشتركة الجوانب تدور. األعمالنماذ   واإل دا) في لإل دا)، كاإل دا) في  القيمة
 الحالية، األسواق تشكيل وإعادة األعمال، ألنموذ  األساسية المفاهيم صياغة إعادة: رئيسة عناصر ثالثة

 (.Gebauer et al., 2012:58المقدمة للزبائن ) القيمة في كبيرة وتحسينات
 مقا لة أجل من الكفاءة تحسين على قواها أغلب المنتمات ركزت في  داية عصر المعلومات والمعرفة،

 وإدارة والمقارنة المرجرية التنافسية الهندسة إعادة هيمن  ما غالبا لذلك، ونتيجة. عليهم التالب أو منافسيها
 استراتيجيات باتبا) الكفاءة تحسين أن ذلك، البت  أغلب المنتمات ومع. المنتمة أنشطة على الجودة
 بالمنافسة األمر ينتهي البعض، بعضها على المنتمات التفوق  تحاول عندما: إلى الفخ التنافسي يقود مماثلة، 
 خفض ممارسات من عدد وبعد ذلك، ومع. كليهما أو الجودة أو التكلفة في تدريجية تحسينات أساس على فقط

 أساس على المنتمة أداء تحسين في صعوبة خبرة األ در وجد بتى المديرين الجودة، تحسين أو/  و التكلفة
 أعمال واستراتيجيات أفكار هو أساسي بشكل مطلوي ببن ما لذلك أدركوا،. فقط والجودة الكفاءة في التحسينات
 التنافس إلى متزايد بشكل لذلك  دأت أغلب المنتمات تسعى .(Schlegelmilch et al., 2003: 117جديدة )
وافتراضات  معايير تنحرج عن السوق  نحو موجهة طرائق وتكتيكات جديدة اعتماد وبالتالي تقليدية، غير بطرائق

 هذ  الطرائق تنتج أن المحتمل غير من ذلك، ومع الصناعة، أي بربارة أخرى مبادرات اإل دا) االستراتيجي.
 :Berghman et al., 2012للزبائن ) متفوقة قيمة خلق من تنشب لم ما مزايا اقتصادية للربة التنافسية الجديدة

28 .) 
 تعريف إعادة خالل من للزبائن ومتميزة جديدة قيمة انشاء أن  يمكن تعريف اإل دا) االستراتيجي على

ويصور  .( Govindarajan & Trimble, 2005: 48الصناعة ) في القوة وأدوار وعالقات األعمال أنموذ 
( على أن  ذلك النو) من اإل دا) الذي Berghman et al., 2013: 41اإل دا) االستراتيجي من وجهة نتر )

 االنحراج فإن ذلك، ومع  نشاط. تايرها بتى أو اللربة التنافسية في الصناعة، قواعد عن تنحرج في  المنتمات
 جديد عرض تقديم يتم لم ما اقتصادية عن  مزايا ينتج المحتمل أن غير من ما، صناعة في اللربة قواعد عن
 وإعادة األعمال لنماذ  أساسية صياغة إعادة ببن  االستراتيجي اإل دا) كما وصف  للزبائن ايضا. القيمة وفائق
 القيمة في كبيرة تحسينات لتحقيق المنافسة طبيعة وتايير القواعد كسر طريق عن الحالية األسواق تشكيل
 (Hamel, 1998: 8ويعرج )(. et al., 2003: 118 Schlegelmilchعاٍل للمنتمات ) ونمو للزبائن المقدمة
 للزبائن، جديدة قيمة تخلق بطرائق الحالي الصناعة أنموذ  تشكيل إعادة على ببن  القا لية االستراتيجي اإل دا)

 عرج وبالمدل، المصلحة. أصحاي لجميع جديدة ثروة وينتج عنها ومركز تنافسي غير مالئم للمنافسين،
Kim and Mauborgne, 1999: 43))  (من صلة ذات غير المنافسة ببن  يجعل كمفهوم االستراتيجياإل دا 

 أسواق إلنشاء قيمة الزبون  في كبيرة قفزات وتحقيق الحالية األسواق في ومتفوقة للزبائن جديدة قيمة تقديم خالل
 المنافسة من طبيعة تايير طريق عن الحالية األسواق تشكيل اإل دا) االستراتيجي ببن  إعادة ويوصف .جديدة
 (.Johne, 1992: 8لصالح المنتمة ) تعمل جديدة قواعد وتقديم القائمة، القواعد كسر خالل
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استنادا إلى ما تقدم نالبظ ببن المفاهيم األساسية لإل دا) االستراتيجي تتضمن ثالثة عناصر رئيسة: 
عادة تشكيل األسواق إعادة صياغة المفاهيم األساسية ألنموذ  أعمال المنتمة )اإل دا) في نماذ  األعمال(، إ 

الحالية )اإل دا) في ا تشاج أسواق جديدة(، تحسينات كبيرة وهائلة في قيمة الزبون )اإل دا) في تقديم قيمة 
 متفوقة للزبون(. سيتم توضيح هذ  العناصر بإيجاز في الفقرة اآلتية. 

 
 رابعا: أبعاد اإلب ا  االستراتيجي

 اإلب ا  في نماذج العمال .1

 أنموذ  األعمال ببن  ترجمة استراتيجية المنتمة إلى أفعال لتحقيق االرباح، ويفصليمكن تعريف 
 كسب المنتمة تنوي  كيف المنتمة أعمال أنموذ  يوضح  بساطة،. للمنتمة التنافسية والمبادرات التكتيكات
شركاء وال والموردين الزبائن مع ألعمالها المنتمة إدارة كيفية على األعمال أنموذ  وينص .المال
(Rothaermel, 2017: 160( وقد ذكر.)Porter, 2001) إلى يشير أن  يبدو األعمال أنموذ  مصطلح أن 

 أنموذ  ويصف .(Kutscha, 2016: 11اإليرادات ) وتوليد ببعمالها المنتمة قيام لكيفية فضفاض مفهوم
 لالستحواذ المستخدمة واآلليات للزبائن وتقديمها القيمة ببنشاء المنتمة قيام لكيفية الهندسة المعمارية األعمال
 واإليرادات التكاليف تدفقات تشمل التي العناصر من متطابقة مجموعة إنها. القيمة هذ  من بصة على

 .(Teece, 2018: 40واألرباح )
األعمال الحالي للمنتمة،  أنموذ  على العكس من اإل دا) في المنتجات أو الخدمات الذي يعزز من

 عن االستراتيجي يتخلى اإل دا). أساسي في أنموذ  األعمال الحالي بشكل يشكك االستراتيجي فإن اإل دا) 
 المدخل هذا لمدل يمكن .السائدة الصناعة وصفة عن ويحيد الحالية، المنافسة بول  ها المسلم االفتراضات
 تتبع التي ستستكشفها المنتماتالخيارات التي  من بكدير أوسع االستراتيجية الخيارات من مجموعة استكشاج
 اإل دا) يسمح وبالتالي. صناعة المنتمة بول شيء كل ويشكك تقريبا  في يتساءل ألن  التقليدي، المنطق

 Gebauerالتي ال تراها المنتمات األخرى سوى قيود وتحديات ) الفرص، للمنتمات با تشاج االستراتيجي

et al., 2012:58.) عن المسلم  ها االفتراضات من التحرر اإل دا) االستراتيجي على ينطوي  الواقع، في 
 كما ينباي أن العمل الداخلية للمنتمة وطرائق التفاعل مع المنتمات األخرى؛ وطرائق والصناعة المنافسة
 يوضح (،Sull, 1999قدم  ) الذي الذاتي، القصور مفهوم إن السائدة. الصناعة وصفة عن المنتمات تتخلى
 أن بتى المنتمات الناجحة للااية إلى لإلشارة القصور الذاتي مفهوم ويستخدم. االنماط الراسخة ركس صعوبة
مروعة،  النتيجة تكون  أن وبالتالي يمكن. الطرائق الجديدة لممارسات األعمال مع التكيف في صعوبات تواج 
بشكل واضح الرغبة والقا لية  االستراتيجي يتضمنالتنافسية. ولذلك فاإل دا)  ميزتها الناجحة المنتمات فقد تفقد

 تبني إلى يؤدي مما في المنتمات، المعرفة قاعدة في القديمة والعناصر على تدمير اإلجراءات الروتينية
 من يتجزأ ال جزءا   الناجح اإل دا) االستراتيجي يكون  أن ينباي نفس ، الوق  وفي. فاعلية أ در سلوكيات
وشركاء  الموردين مدل أيضا، والتزامها الخارجية االطراج تعاون  يعني إن  للمنتمة؛ الكاملة الشبكة عالقات
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بإمكان  كان إذا ما هي الرئيسة فالفكرة (.(Matthyssens et al., 2006: 752الشبكة  في اآلخرين المنتمة
الكتب   يع في ب  القيام (Amazon.com) موقع يحاول كما بالكامل، الصناعة أنموذ  تدمير المنتمات

(Hamel,1998:7.) االسيلة األساسية المنتمات التي تنفذ مبادرات اإل دا) االستراتيجي طرح على لذلك ينباي 
 االسيلة هذ  مدل طرح إن القيمة؟ نحقق كيف الزبائن؟ هم من في ؟ نحن الذي العمل ما: أعمالها أنموذ  بول

 إدارة  ها يتم التي الطريقة وراء تكمن التي الضمنية واالفتراضات المبادئ فحص على المديرين يجبر األساسية
الصناعة التي يعملون فيها، وهم ال يعتنقون االفتراضات والمبادئ الضمنية المسلم  ها وال  في أعمالهم تقليديا

ركزون يدافعون عن النماذ  العقلية الراسخة، ويتجاهلون االفتراض الرئيس الذي مفاد  من هي منتمتهم؟، وي
 (. Schlegelmilch et al., 2003: 119على ما يمكن أن تكون علي  منتمتهم في المستقبل )

 اإلب ا  في تق يم قيمة متفوقة للزبون  .2

 وتتميز. جذرية أو تدريجية جديدة وخدمات منتجات على الحصول اإل دا) التقليدي غالبا  ما يحاول
 االستراتيجي ولكن اإل دا) منتور الزبائن أو التكنولوجيا، من بالحداثة والخدمات تلك اإل داعات في المنتجات

 من والخدمات المنتجات بداثة على تقتصر فقط ال والتي القيمة المدركة من قبل الزبون، كبيرة في يولد قفزات
ة القيم خلق عملية في للزبائن ومهارات أدوار إ دا) أيضا   تشمل ولكنها قد ، أو التكنولوجيا الزبائن منتور

(Gebauer et al., 2012:58.)  على إ دا) منتج أو خدمة، كان  سواء اإل داعات، جميع النتر إلى يجبإذ 
 على المبنية التقليدية النتر ويمدل هذا المدخل وجهة نتر متحدية لوجهة. الخدمة منطق إ دا) من أنها

 تاييرات يتطلب الخدمة أو المنتج في( تايير أو) أن أي إ دا) فهم من خصائص المنتج أو الخدمة، وينطلق
المدركة من قبل  القيمة اإل دا) في ولذلك فان .وتحقيقها القيمة خلق على وقا ليات  ومشاركت  الزبون  تفكير في

والتبادل هي التي تحدد قا لية المنتمة على اإل دا) االستراتيجي  االنتا  المتحققة في القيمة وليس الزبون،
(Michel et al., 2008: 50ل تدريجية أو هامشية تحسينات إجراء ال يقتصر على (. فاإل دا) االستراتيجي  

يجعل  المنافسة وليس على القيمة على القوي  التركيز إن مدل هذا القيمة. في كمية فائقة قفزات تحقيق على
 التقليدي التركيز إن بين في. االستراتيجي لفريق اإلدارة االستراتيجية في المنتمة التفكير مركز الزبون في 
 الخوج والتردد ترويج واشاعة ثقافة إلى أفضل، ويميل بشكل وإرضائهم الحاليين بالزبائن االبتفاظ ينصب على
رضاهم. وتتابع المنتمات التي تتبنى اإل دا)  عدم أو الحاليين الزبائن فقدان الراهن خوفا  من الوضع في تحدي

 رؤى  يقدمون  ألنهم كدب عن (non-customersزبائن المنتمة ) االستراتيجي األفراد الذين ال يعدون من
تحديد وتقديم  للمنتمات يمكن لذلك، والتايرات المستقبلية. ونتيجة لالتجاهات الاالب في اعتيادية وغير عميقة
 (.Schlegelmilch et al., 2003: 119فيها الزبائن الحاليين ) يفكر أن قبل جديدة وخدمات منتجات

 اكتشاف أسواق ج ي ة اإلب ا  في .3
في بين . الحالية األسواق بصتها في توسيع والخدمات يساعد المنتمة على المنتجات إن اإل دا) في

 تنتر المعنى وبهذا. المنافسة طبيعة تايير طريق عن القائمة األسواق تشكيل االستراتيجي اإل دا) يعيد
 ا تشاج أجل من تقليديا ، المحددة المنافسة بدود وراء ما إلى المنتمات التي تتبنى مدخل اإل دا) االستراتيجي
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صلة  ذات غير المنافسة يجعل مما جذريا ، متفوقة قيمة عن والبحث فيها ال تنافس التي السوق  مسابات
(Gebauer et al., 2012:58.) للقواعد المنتمات التي تتبنى مدخل اإل دا) االستراتيجي إدراك وبمجرد 

 األسواق تشكيل ويعيدون  عمدا ، القواعد هذ  يخرقون  فإنهم معين، عمل وراء تكمن التي الضمنية واالفتراضات
 تركز ال التي تتبنى منطق اإل دا) االستراتيجي المنافسة. إذ إن المنتمات طبيعة تايير طريق عن الحالية
 من وبدال   استراتيجية؛ مجموعة داخل التنافسي مركزها على أو األسواق الحالية داخل المنافسين على فقط
 المنطق يركز  ينما ووفقا  لذلك،. البديلة االستراتيجية المجموعات وعبر البديلة األسواق عبر فإنها تبحث ذلك،

 فبن القائمة، األسواق بصة أ بر في على الحصول أجل من القتال للمنتمة على التقليدي االستراتيجي
 المنطق يركز وبينما .السوق  في جديدة مسابة تبتكر تيجيالمنتمات التي توظف مدخل اإل دا) االسترا

 إلى المنتمات التي تبخذ بمدخل اإل دا) االستراتيجي تسعى ادائيا  على المنافسين، التفوق  على التقليدي
هذ  المنتمات  تحاول ال وبالتالي،. صلة ذات غير المنافسة لجعل جذري  بشكل فائقة قيمة على الحصول
 واالتجاهات األسواق تشكيل في  نشاط تشارك ولكنها أسواقها، في تحدث ألنها الخارجية، االتجاهات مع التكيف
 (.Schlegelmilch et al., 2003: 119الوق  ) بمرور الخارجية

   Environmental Turbulence خامساا: االض؛راال البيئي
ا تعد عمليات  قد المنتمة  أن من الرغم وعلى. البييي السياق من يتجزأ ال اإل دا) في المنتمات جزء 

السياق  على تعتمد  درجة كبيرة الديناميكية القا ليات أن إال الوق ، بمرور الخارجية  ييتها جزئيا  على تؤثر
القا لية االمتصاصية،  تبثير لتحليل مهما   لذلك، فإن البيية تعد عامال   .((Song et al., 2005: 270البييي 
 :Eisenhardt & Martin, 2000الديناميكية ) للقا ليات مختلفة تقييمات على تنطوي  المختلفة البييات ألن

 قا ليات تقليد على المنافسين قدرة تنخفض السببي، الاموض من المضطربة البييات تزيدفي بين  .(1113
الديناميكية  قا لياتها على ناء   اإل دا) واألداء المتفوق  تحقيق على المنتمات القيد هذا يساعد وقد المنتمة،

(Song et al., 2005:262 .) التنتيمي القصور إلى تؤدي قا ليات المنتمة قد أيضا  إن القول يمكن ذلك، ومع 
 اختالفا   االمتصاصية القا لية تبثير يختلف قد وبالتالي، (.Lichtenthaler, 2009:824المضطربة ) البييات في
 .(Lane et al., 2006:857البييي ) االضطراي لمستوى  وفقا    بيرا  

 المعرفة تكتسب ما غالبا   المنتمات ألن المحدود بالسياق البييي جدير بالمالبتة، االهتمام هذا
 أهمية على يؤكد االستراتيجي اإلجراء وهذا المضطربة، للبييات لالستجابة الخصوص وج  على الخارجية
 التكنولوجي االضطراي أهمية على الديناميكية القا ليات في مجالأ دت البحوث السابقة وقد البييية.  التبثيرات

 التاير معدل السوقي في مجال دراسة القا لية االمتصاصية. يشير االضطراي التكنولوجي إلى واالضطراي
المنتمة  وعدم تب د في أسواق االستقرار عدم إلى درجة السوقي التكنولوجي،  ينما يشير االضطراي

(Lichtenthaler, 2009:824.) في وعدم القدرة على التنبؤ التايير ويعرج االضطراي السوقي ببن  معدل 
 التايير (، كما يعرج أيضا  ببن  معدل Wilden & Gudergan, 2015:186وتفضيالتهم ) الزبائن قطاعات

 االضطراي من العالية المستويات ستؤدي (.Jaworski & Kohli, 1993: 57وتفضيالتهم ) الزبائن تركيبة في
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 زيادة إلى للمنتمة، الخارجية البيية في بالتايرات التنبؤ على القدرة وعدم معدل التايير بيث من البييي،
 خالل من معالجتها يمكن والتي الخارجية، االطراج مع الروابط من والمزيد المعرفة من المزيد إلى الحاجة
 عمليات في السابقة البحوث قد أ دت(. و  Guo &Wang, 2014: 260الخارجي ) البحث نطاق اتسا) زيادة
 عملية نتر وجهة ومن واالستدماري. االستكشافي التعلم على البييي لالضطراي المختلفة التبثيرات على التعلم
 القا ليات منطق ترحويق .المعرفة ا تساي واستيعاي إلى االستكشافي التعلم يشير االمتصاصية، القا لية

 يجعل مما المضطربة، البييات في على وج  الخصوص تزداد االستكشافي التعلم إلى الحاجة ببن الديناميكية
 االستكشافي التعلم على االعتماد المنتمات يجب على لذلك، ونتيجة. متقادمة الحالية المنتجات أو الخدمات

 أن يمكن .االستراتيجي(الحالية )اإل دا)  واألسواق التكنولوجيا تبتعد وتتخلى عن التي اإل داعات إلى للوصول
أو  منتجات خالل خلق من المتايرة البييية التروج من االستفادة على المنتمات االستكشافي التعلم يساعد

إبدى  وقد أظهرت .(Lichtenthaler, 2009:824-825)الناشية  األسواق ابتياجات وتلبية خدمات جديدة
االستكشافي وأداء المنتمة  التعلم  ين إيجا ي العالقة بشكل يعزز البييي االضطراي التجريبية أن الدراسات

(Jansen et al., 2006: 1010.) تبثير تعزز اضطرابا   األ در  ينما أشارت دراسة أخرى إلى أن  يية األعمال 
 التعلم يصبح المنوال نفس ، وعلى (.Gebauer et al.59 :2012 ,األداء اإل داعي ) على القا لية االمتصاصية

 التروج المضطربة، ظل وفي. المضطربة البييات في أهمية أ در االمتصاصية القا لية سياق في االستكشافي
 التايرات لجميع داخليا   االستجابة على قادرة غير ألنها الخارجية، المنتمات المعرفة تكتسب ما غالبا  

مركزية  نجاح محددات ستيعا هاوا الخارجية المعرفة ا تساي مهام تصبح والسوقية. وهكذا، التكنولوجية
 في واألداء اإل دا) في بقوة تسهم ا تساي واستيعاي المعرفة من العالية المستويات فإن وبالتالي. للمنتمة
 في المنتمات ألن قوة، أقل اإليجا ي التبثير هذا سيكون  نسبيا ، المستقرة البييات  ينما في. المضطربة البييات
 (.Lichtenthaler, 2009: 825التكنولوجيا واألسواق الحالية ) من القيمة على للحصول أفضل وضع

إذ إن  .المضطربة البييات في التحويل عملية إلى الحاجة على الضوء السابقة البحوث  ما سلط 
 تحديات يشكل مما العالية، الديناميكية التروج ظل في كاجٍ  غير ذات  بد في الخارجية المعرفة ا تساي
 في تتناقص عملية التحويل أهمية إن القول (. ويمكنLichtenthaler, 2009: 826بالمعرفة ) لالبتفاظ  بيرة
 غالبا   ذلك، ومع. بالمعرفة االبتفاظ إلى الحاجة من تقلل التي الجديدة، التطورات بسبب المضطربة البييات

 ,Kogut & Zanderوالتعلم التدريجي )الموجودة  المعرفة من ترا مي بشكل الجديدة المعرفة توليد يتم ما

أ در  يصبح بالمعرفة إلى أن االبتفاظ واألسواق التكنولوجيا على المعتمد التطور هذا (. يشير392 :1992
 الصلة ذات السابقة المعرفة (. كما تسهل Helfat et al., 2007: 15البييية ) االضطرابات زيادة مع أهمية

 & Cohenالمضطربة ) البييات في على وج  الخصوص االضافية، الخارجية المعرفة عملية ا تساي

Levinthal, 1990: 136) .قوي  تبثير فان عملية التحويل للمعرفة ضمن سياق القا لية االمتصاصية ل  لذلك 
 (.Lichtenthaler, 2009: 826االضطراي ) شديدة البييات في وإيجا ي
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 اإلفراط إلى الداخلي للمعرفة المكتسبة من المصادر الخارجية االستدمار من العالي المستوى  يؤدي وقد
 وتنطبق. التايير سريعة البيية في كبيرة قيمة ليس لها والتي الحالية، والتكنولوجيا األسواق على التركيز في
القا لية  سياق في االستدماري  تصمد أمام التعلم ال االرجح على لكنها الداخلي، اإل دا) على الحجة هذ 
 لتطبيق االستدماري  التعلم من مرتفعا   مستوى  تطور ال المنتمة أن المؤكد من ذلك، على عالوة المتصاصية.ا

 .الخارجية المعرفة الستيعاي األخرى  التعلم عمليات من كافية مستويات إلى تفتقر كان  إذا المستوعبة المعرفة
ولذلك، فإن مخاطر المستوى المفرط من التعلم االستدماري سيكون محدودا أثناء تطوير القا لية االمتصاصية. 
ونترا  لكون التعلم االستدماري يعد عنصرا  بيويا لتحقيق األرباح من المعرفة المكتسبة، لذلك فإن هناك ابتماال  

ضطربة، ألن المنتمات تعتمد  درجة كبيرة على المعرفة  بيرا  ببن أهميت  ستزداد  درجة عالية في البيية الم
 (( Lichtenthaler, 2009: 827 الخارجية 

 المبحث الثالث
 الجانب العملي للبحث
 أوالا: مقاييس البحث

اعتمد هذا البحث على عدد من المقاييس المستخدمة سابقا  في البحوث االدارية، والتي تمتاز بالدبات 
( الخماسي. يتناول هذا الجزء Likertوقد صمم  جميع مقاييس البحث استنادا  إلى تدر  )والمصداقية العالية. 

من البحث عملية فحص  يانات البحث وتشخيص القيم المفقودة والمتطرفة واجراء اختبار التوزيع الطبيعي 
 للبيانات واختبار صدق المقاييس وثباتها.

 فحص القيم المت؛رفة والمفقودة .1

 SPSSى وجود القيم المفقودة فقد قام البابث باستخرا  التكرارات من خالل  رنامج )لارض التعرج عل

V.23 وهذ  الخطوة تحدد عدد البيانات المفقودة من البيانات الصالحة للتحليل. وقد تبين من نتائج الفحص ،)
 وجود بعض القيم المفقودة التي تم معالجتها من خالل الرجو) إلى االستبانات األصلية.

أما فحص القيم المتطرفة فيقصد ب  فحص البيانات التي تختلف بشكل كبير جدا  عن باقي القيم 
الموجودة في التحليل. وعندما يقوم البابث  تحليل البيانات يجب أن يدرك ببن هذ  القيم لها تبثير سلبي على 

كل فقرة من فقرات االستبانة. ( للتعرج على وجود هذ  القيم لExploreدقة وصحة النتائج. ويستخدم اختبار )
 وقد  ين  النتائج عدم وجود قيم متطرفة أو شاذة.

 فحص التوزيع ال؛بيعي  .2

(، وتحليل االنحدار المتعدد وتحليل Pearsonيحاول البحث الحالي استخدام معامل االرتباط البسيط )
جود البيانات المعلمية المسار لارض اختبار الفرضيات، وبما أن هذ  االختبارات تعتمد على افتراض و 

(Parametric data فال د من إجراء اختبار فحص للتوزيع الطبيعي للبيانات. ويتم فحص التوزيع الطبيعي )
( والذي يمكن من Kolmogorov-Smirnovسميرنوج ) -للبيانات من خالل استخدام اختبار كولمجروج

 البحث عينة  يانات أن هل يبين االختبار وهذا عاد،خالل  التحقق من توزيع البيانات على مستوى الفقرات واألب
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-Pال. يتم التحقق من هذا االختبار عن طريق قيمة ) ام الطبيعي التوزيع  يانات  تتبع مجتمع من مسحوبة

value( وهي مقبولة عندما تكون أ بر من )يتعين 0.05(.  ينما إذا كان  القيمة المعنوية اقل من )0.05 )
 رفض االختبار.

 اختبار التوزيع ال؛بيعي لمتغير القابلية االمتصاصية  .أ

لمتاير القا لية االمتصاصية وأبعاد . ويتضح  (Kolmogorov-Smirnov)( اختبار3يوضح الجدول )
(، وهذا يقودنا إلى أن نقبل االفتراض ببن  يانات متاير القا لية 0.05( هي أعلى من )P-valueأن قيمة )

  يانات  التوزيع الطبيعي. مع تتبعاالمتصاصية مسحوبة من مجت
 
 التوزيع ال؛بيعي لمتغير القابلية االمتصاصية: (3الج ول )

P-value Kol-Smi Variable P-value Kol-Smi Variable 

0.091 0.183 ASSI12 0.137 0.218 ACQU1 

0.092 0.221 TRAN1 0.073 0.207 ACQU2 

0.077 0.337 TRAN2 0.082 0.224 ACQU3 

0.068 0.315 TRAN3 0.074 0.231 ACQU4 

0.324 0.311 TRAN4 0.152 0.277 ACQU5 

0.183 0.270 TRAN5 0.091 0.211 ACQU6 

0.209 0.264 TRAN6 0.186 0.156 ACQU7 

0.152 0.162 TRAN 0.082 0.265 ASSI1 

0.094 0.243 TRAN8 0.073 0.261 ASSI2 

0.187 0.233 TRAN9 0.063 0.256 ASSI3 

0.364 0.201 TRAN10 0.098 0.294 ASSI4 

0.072 0.233 TRAN11 0.085 0.264 ASSI5 

0.112 0.201 TRAN12 0.185 0.223 ASSI6 

0.083 0.262 EXPL1 0.073 0.221 ASSI7 

0.069 0.233 EXPL2 0.112 0.234 ASSI8 

0.209 0.151 EXPL3 0.181 0.200 ASSI9 

0.063 0.285 EXPL4 0.092 0.274 ASSI10 

0.161 0.248 EXPL5 0.152 0.307 ASSI11 

 SPSS Vr.23نتائج الحاسوي  رنامج  المص ر:
 
 اختبار التوزيع ال؛بيعي لمتغير االض؛راال البيئي  .ال

لمتاير االضطراي البييي وأبعاد . ويتضح  (Kolmogorov-Smirnov)( اختبار4الجدول )يوضح 
وهذا يقودنا إلى أن نقبل االفتراض ببن  يانات متاير االضطراي (، 0.05( هي أعلى من )P-valueأن قيمة )

 البييي مسحوبة من مجتمع تتبع  يانات  التوزيع الطبيعي.
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 التوزيع ال؛بيعي لمتغير ال؛اقة االمتصاصية: (4الج ول )
P-value Kol-Smi Variable P-value Kol-Smi Variable 
0.109 0.321 TTUR1 0.264 0.334 MTUR1 

0.098 0.362 TTUR2 0.094 0.283 MTUR2 

0.077 0.290 TTUR3 0.189 0.301 MTUR3 

0.087 0.359 TTUR4 0.099 0.296 MTUR4 

0.123 0.311 TTUR5    

 SPSS Vr.23نتائج الحاسوي  رنامج  المص ر:
 

 ج. اختبار التوزيع ال؛بيعي لمتغير اإلب ا  االستراتيجي
لمتاير اإل دا) االستراتيجي وأبعاد . ويتضح  (Kolmogorov-Smirnov)( اختبار5يوضح الجدول )

(، وهذا يقودنا إلى أن نقبل االفتراض ببن  يانات متاير اإل دا) 0.05( هي أعلى من )P-valueأن قيمة )
 االستراتيجي مسحوبة من مجتمع تتبع  يانات  التوزيع الطبيعي.

  
 قة االمتصاصيةالتوزيع ال؛بيعي لمتغير ال؛ا: (5الج ول )

P-value Kol-Smi Variable P-value Kol-Smi Variable 
0.283 0.277 CVAI3 0.176 0.259 BUSI1 

0.123 0.251 NMAI1 0.124 0.364 BUSI2 

0.098 0.305 NMAI2 0.256 0.430 BUSI3 

0.123 0.254 NMAI3 0.077 0.275 CVAI1 

   0.086 0.281 CVA2 

 SPSS Vr.23نتائج الحاسوي  رنامج  المص ر:
 الص ق الب ائي لمقاييس البحث .3

استخدم البحث أسلوي التحليل العاملي التوكيدي للتب د من الصدق البنائي لمقاييس البحث، ويعد هذا 
( او Latent Variableالتحليل أبد تطبيقات معادلة النمذجة الهيكلية، والذي يتكون من المتايرات الكامنة )

المتايرات غير المقاسة، وهي تمدل األبعاد المفترضة للمقياس، ومنها تخر  أسهم تتج  نحو النو) الداني من 
المتايرات والتي تسمى بالمتايرات المقاسة او المتايرات الداخلية، والتي تمدل الفقرات الخاصة بكل بعد. واعتمد 

(. وفي ضوء افتراض التطا ق  ين مصفوفة Amos V.23في تطبيق هذا االسلوي على البرنامج االبصائي )
التااير للمتايرات الداخلة في التحليل والمصفوفة المفترضة من قبل األنموذ  تنتج مجموعة من المؤشرات 
الدالة على جودة المطابقة والتي يتم قبول األنموذ  المفترض للبيانات أو رفض  في ضوئها، والتي يطلق 

 ( اآلتي:6، كما في الجدول )عليها بمؤشرات جودة المطابقة
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 وقاع ة جودة الم؛ابقة لمعادلة ال مذجة الهيكلية مؤشرات :(6) ج ول

 الم؛ابقة جودة قاع ة المؤشرات ت

 5من  أ قـــل dfالحرية  ودرجات   x2 ين قيم النسبة 1

 0.90من  أ بر Goodness of Fit Index (GFI)المطابقة  بسن 2

 0.90من  أ بر Normed Fit Index (NFI)المطابقة المرياري  مؤشر 3

 0.95من  أ بر Comparative Fit Index (CFI)المطابقة المقارن  مؤشر 4

 جذر متوسط مربع الخطب التقريبي مؤشر 5
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
 0.05-0.08  ين

Source: Adapted from Chan, F., Lee, G., Lee, E, Kubota, C., & Allen, Ch., 2007, Structural Equation 

modeling in Rehabilitation Counseling research, Rehabilitation Counseling Bulletin, 51:1, 

59. 

 لى س  خطوات:عويقسم هذا الجزء من البحث 

 
 (ACAPاالمتصاصية ) قابليةمقياس ال .أ

 قا ليةن فقرات مقياس الب( ب2سهم في الشكل )المريارية التاهرة على األتشير معامالت التشبع 
(. كما أن مؤشرات جودة المطابقة 0.40تتصف بالصدق، ألن قيمتها أ بر من ) (ACAPاالمتصاصية )

( إلى chi-square(، فالنسبة  ين قيمة كاي سكوير )6جاءت مطابقة لمعايير القبول التاهرة في الجدول )
( وهي اقل من الحد االعلى المقبول لهذ  النسبة. فضال  عن أن باقي 2.097(  لا  )dfرية )درجات الح

 (.CFI=0.974 ; NFI=0.946 ; GFI=0.943 ;RMSEA=0.079 المؤشرات كان  ايضا مقبولة )
 وهذا يؤكد صحة افتراض أن المقياس يتصف بالصدق التوكيدي.
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 (: أنموذج القياس لمتغير القابلية االمتصاصية 2الشكل )

 

 
    

 (ETURمقياس االض؛راال البيئي ) .ال

االضطراي  مقياس فقرات إلى أن( 3) الشكل في االسهم على التاهرة المريارية التشبع معامالت تشير
 مطابقة جاءت المطابقة جودة مؤشرات أن كما(. 0.40) أ بر قيمتها ألن بالصدق تتصف (ETURالبييي )
 الحرية درجات إلى( chi-square) سكوير كاي قيمة  ين فالنسبة ،(6) الجدول في التاهرة القبول لمعايير
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(df)  كان  المؤشرات باقي أن إلى باإلضافة. النسبة لهذ  المقبول االعلى الحد من أقل وهي( 2.311)  لا 
وهذا يؤكد صحة افتراض  (.79CFI=0.908 ; NFI=0.906 ; GFI=0.950 ;RMSEA=0.0مقبولة ) أيضا

 أن مقياس االضطراي البييي يتصف بالصدق البنائي التوكيدي.
 

 (: أنموذج القياس لمتغير االض؛راال البيئي3الشكل )
 

 
 (SINNمقياس اإلب ا  االستراتيجي) .ت

 االضطراي مقياس فقرات ببن( 4) الشكل في األسهم على التاهرة المريارية التشبع معامالت تدل
 مطابقة جاءت المطابقة جودة مؤشرات ان كما(. 0.40) أ بر قيمتها ألن بالصدق، تتصف( SINN) البييي
 الحرية درجات إلى( chi-square) سكوير كاي قيمة  ين فالنسبة ،(6) الجدول في التاهرة القبول لمعايير

(df ) كان  المؤشرات باقي أن فضال  عن. النسبة لهذ  المقبول االعلى الحد من أقل وهي( 1.407)  لا 
 صحة يؤكد وهذا(. 61CFI=0.979 ; NFI=0.911 ; GFI=0.932 ;RMSEA=0.0) مقبولة أيضا

 .التوكيدي البنائي بالصدق يتصف اإل دا) االستراتيجي مقياس أن افتراض
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 ( أنموذج لقياس اإلب ا  االستراتيجي4الشكل )

 ثانيا: االحصائيات الوصفية
 ( األوساط الحسا ية واالنحرافات المريارية ومصفوفة االرتباط لمتايرات البحث، وقد7الجدول )يوضح 

 االستبانة والن. فية ألي انتمائها تحديد خالل من الحسا ية االوساط ضوء في االجابات مستوى  البحث بدد
 إليها تنتمي فيات خمس هنالك فان( تماما اتفق ال – تماما اتفق)  الخماسي ليكرت مقياس على اعتمدت

 عدد على المدى قسمة ثم ومن ،(4=1-5) المدى طول ايجاد خالل من الفية وتحدد. الحسا ية المتوسطات
 الحد من يطرح أو( 1) المقياس من االدنى الحد إلى(0.80) يضاج ذلك وبعد(. 0.80=4/5( )5) الفيات
 على النحو اآلتي: الفيات تكون  وبذلك ،(5) للمقياس االعلى

:  4.20 – 3.41معتدل،: 3.40 – 2.61منخفض، : 2.60 -1.81جدا ، منخفض:  1.80 -1
   جدا . مرتفع: 5.0 – 4.21مرتفع، 

 (ACAP) المحور االول: القابلية االمتصاصية

 (ACQUاكتساال المعرفة ) .1

(، 0.64( وبانحراج مرياري عام  لغ )3.47بصل متاير ا تساي المعرفة على وسط بسا ي عام  لغ )
مما يدل على انسجام إجابات عينة البحث بخصوص فقرات هذا المتاير. وتشير النتائج الوصفية لهذا المتاير 

 إلى أن الشركة لديها مستوى مرتفع من عمليات ا تساي المعرفة.
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 (ASSIاستيعاال المعرفة ) .2

(، مما 1.11 لغ )( وبانحراج مرياري عام 3.52 لغ الوسط الحسا ي العام لمتاير استيعاي المعرفة )
يشير إلى تشت  عاٍل في إجابات عينة البحث اتجا  فقرات هذا المتاير. وتدل النتائج الوصفية لهذ  البيانات 

 على أن الشركة لديها مستوى مرتفع من عمليات استيعاي المعرفة.
 (TRANتحويل المعرفة ) .3

(، 0.86( وبانحراج مرياري عام  لغ )3.36بسا ي عام  لغ ) بصل متاير تحويل المعرفة على  وسط
مما يبين وجود انسجام في إجابات عينة البحث بخصوص فقرات هذا المتاير. ويدل الوسط الحسا ي العام 

 لهذا المتاير على وجود مستوى معتدل من عمليات تحويل المعرفة.
 (EXPLاستثمار المعرفة ) .4

(، 0.97( وبانحراج مرياري عام  لغ )3.70ى وسط بسا ي عام  لغ )بصل متاير استدمار المعرفة عل
مما يدل على وجود االنسجام  ين االجابات الواردة بخصوص فقرات هذا المتاير. وتشير النتائج الوصفية 

 لهذ  البيانات إلى أن الشركة لديها عمليات استدمار المعرفة بمستوى مرتقع.

  
 ( ETUR) المحور الثاني: االض؛راال البيئي

 (MTURاالض؛راال السوقي ) .1

( وبانحراج مرياري عام  لغ 4.28بصل متاير االضطراي السوقي على وسط بسا ي عام  لغ )
(، مما يدل على وجود االنسجام  ين االجابات الواردة بخصوص فقرات هذا المتاير. ويدل الوسط 0.68)

من قبل أفراد عينة البحث بول توافر هذا المتاير الحسا ي لهذا المتاير على وجود إدراك بمستوى مرتفع جدا 
 لدى الشركة.

 (TTURاالض؛راال التك ولوجي ) .2

(، 0.69( وبانحراج مرياري عام  لغ )4.32 لغ الوسط الحسا ي العام لمتاير االضطراي التكنولوجي )
مما يدل على االنسجام في اجابات عينة البحث اتجا  فقرات هذا المتاير. ويدل الوسط الحسا ي العام لهذا 

 المتاير على توافر ادراك بمستوى مرتفع جدا من قبل عينة البحث اتجا  توافر هذا المتاير لدى الشركة.
 

 (SINNالمحور الثالث: اإلب ا  االستراتيجي )
 (IBUSلعمال )اإلب ا  في نماذج ا .1

( وبانحراج مرياري عام 3.63بصل متاير اإل دا) في نماذ  األعمال على وسط بسا ي عام  لغ )
(، مما يدل على وجود االنسجام في إجابات عينة البحث اتجا  فقرات هذا المتاير. ويبين الوسط 0.77 لغ )

الحسا ي لهذا المتاير على وجود إدراك بمستوى مرتفع من قبل عينة البحث اتجا  توافر هذا المتاير لدى 
 الشركة. 
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 (ICVAللزبون ) متفوقة قيمة تق يم في اإلب ا  .2

( وبانحراج مرياري عام 4.27م لمتاير اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة للزبون ) لغ الوسط الحسا ي العا
(، مما يبين وجود االنسجام  ين اإلجابات الواردة بخصوص فقرات هذا المتاير. ويدل الوسط 0.57 ل )

 الشركة. الحسا ي العام لهذا المتاير على وجود إدراك مرتفع من قبل عينة البحث اتجا  توافر هذا المتاير لدى
 (INMAج ي ة ) أسواق اكتشاف في اإلب ا  .3

( وبانحراج مرياري 4.18بصل متاير اإل دا) في ا تشاج أسواق جديدة على وسط بسا ي عام  لغ )
(، مما يشير إلى اتساق إجابات عينة البحث بخصوص فقرات هذا المتاير. ويدل الوسط 0.57عام  لغ )

بمستوى مرتفع من قبل عينة البحث اتجا  توافر هذا المتاير لدى الحسا ي لهذا المتاير على وجود إدراك 
 الشركة.

 (N=112االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومصفوفة االرتباط لمتغيرات البحث ): (7الج ول )
المتوسط  المتغيرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ACQU 3.74 0.64 1         
2 ASSI 3.52 1.11 .889** 1        
3 TRAN 3.36 0.86 .907** .908** 1       
4 EXPL 3.70 0.97 .740** .770** .800** 1      
5 MTUR 4.28 0.68 .798** .800** .816** .780** 1     
6 TTUR 4.32 0.69 .741** .770** .721** .732** .848** 1    
7 IBUS 3.63 0.77 .770** .788** .764** .790** .872** .893** 1   
8 ICVA 4.27 0.57 .805** .822** .803** .804** .948** .953** .967** 1  
9 INMA 4.18 0.57 .917** .928** .930** .896** .923** .880** .906** .945** 1 

*P ≤ 0.05  **p ≤ 0.01     
           

 ثالثا: اختبار فرضية االرتباط
( الختبار الفرضية األولى، إذ يتهر Pearsonهذا البحث على معامل االرتباط البسيط )اعتمد في 

 ( مصفوفة معامالت االرتباط.7الجدول )
 المعرفة، اكتساال) االمتصاصية القابلية أبعاد بين مع وية داللة ذات ارتباط عالقة توج : االولى الفرضية

 نماذج في االستراتيجي )اإلب ا  اإلب ا  وأبعاد( المعرفة استثمار المعرفة، تحويل المعرفة، استيعاال
 ج ي ة(. أسواق اكتشاف في اإلب ا  للزبون، متفوقة قيمة تق يم في اإلب ا  العمال،

 يرتبط ببقوى عالقة معنوية مع بعد اإل دا) (ACQU)( ببن ا تساي المعرفة 7يتهر في الجدول )
 نماذ  في اإل دا))( مقارنة مع األبعاد األخرى لإل دا) االستراتيجي INMAا تشاج أسواق جديدة ) في

، 0.917( وقد  لغ معامل االرتباط ) IBUS،ICVA)اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة للزبائن(  األعمال،
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( على التوالي. وتشير هذ  النتيجة أن عمليات ا تساي المعرفة ركزت  درجة كبيرة على 0.805، 0.770
لخارجية الجديدة التي تساعد في ا تشاج مسابات سوقية جديدة ال يوجد فيها منافسة من قبل المعرفة ا

 الشركات المنافسة. 
 بعد مع معنوية عالقة ببقوى  يرتبط (ASSI)( ببن ب عد استيعاي المعرفة 7 ما يتضح من الجدول )

 نماذ  في اإل دا)) االستراتيجي لإل دا) األخرى  األبعاد مع مقارنة( INMA) جديدة أسواق ا تشاج في اإل دا)
، 0.928( وقد  لغ معامل االرتباط )IBUS ، ICVA) (للزبون  متفوقة قيمة تقديم في األعمال، اإل دا)

الجديدة  استيعاي المعرفة للمعرفة الخارجية عمليات أن النتيجة هذ  وتفيد. التوالي على (0.822، 0.788
 .يدة لم تتنافس فيها الشركة سابقاساعدت الشركة في ا تشاج أسواق جد

 اإل دا) ب عد ( يرتبط ببقوى عالقة معنوية معTRAN( ببن بعد تحويل المعرفة )7ويالبظ من الجدول )
 نماذ  في اإل دا)) االستراتيجي لإل دا) األخرى  األبعاد مع مقارنة( INMA) جديدة أسواق ا تشاج في

، 0.930( وقد  لغ معامل االرتباط )IBUS،  ICVA)( للزبون  متفوقة قيمة تقديم في اإل دا) األعمال،
 ساعدت الجديدة الخارجية تحويل المعرفة عمليات على أن النتيجة هذ  وتدل. التوالي ( على0.803، 0.764
 .سابقا الشركة فيها تتنافس لم جديدة أسواق ا تشاج في الشركة

 ب عد مع معنوية عالقة ببقوى  يرتبط (EXPL( ببن ب عد استدمار المعرفة )7 ما يشاهد من الجدول )
 نماذ  في اإل دا)) االستراتيجي لإل دا) األخرى  األبعاد مع مقارنة (INMA) جديدة أسواق ا تشاج في اإل دا)

، 0.896وقد  لغ معامل االرتباط ) (IBUS، ICVA( )للزبون  متفوقة قيمة تقديم في اإل دا) األعمال،
( على التوالي. وتدل هذ  النتيجة على أن أغلب تطبيقات المعرفة الخارجية قد استدمرت في 0.804، 0.790

 ا تشاج أسواق جديدة لم يتم التنافس فيها سابقا. وتدعم هذ  النتائج صحة الفرضية االولى.
 رابعا: اختبار فرضيات التأثير

 لمباشرفرضيات التأثير ا .1

( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتبثير أبعاد القا لية االمتصاصية في أبعاد اإل دا) 8يوضح الجدول )
 االستراتيجي. 

         
 نتائج تحليل االنح ار المتع د لتأثير أبعاد القابلية االمتصاصية في أبعاد اإلب ا  االستراتيجي: (8الج ول )
 IBUS ICVA INMA المتغيرات

β T Sig. β T Sig. β T Sig. 

ACQU 0.143 3.236 0.001 0.158 5.444 0.000 0.179 3.171 0.002 
ASSI 0.373 2.793 0.006 0.382 3.077 0.003 0.316 5.660 0.000 

TRAN 0.562 3.415 0.000 0.130 2.793 0.006 0.221 3.572 0.001 
EXPL 0.427 4.711 0.000 0.375 4.509 0.000 0.325 8.690 0.000 

R ² 0.71 0.75 0.85 
F 64.413 

(0.000) 

81.532 

(0.000) 

119.109 

(0.000) 
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 .االستراتيجي اإلب ا  في إحصائية داللة ذات تأثير بعالقة االمتصاصية القابلية أبعاد ترتبط: الثانية الفرضية
)اكتساال المعرفة، استيعاال تتعاطى الفرضية الدانية مع عالقة التبثير  ين أبعاد القا لية االمتصاصية 

وأبعاد اإل دا) ( ACQU ،ASSI ،TRAN ،EXPLالمعرفة، تحويل المعرفة، استثمار المعرفة( )
 ا  في اكتشاف أسواق )اإلب ا  في نماذج العمال، اإلب ا  في تق يم قيمة متفوقة للزبون، اإلباالستراتيجي 

( فإن هنالك عالقة تبثير ذات داللة معنوية 8. وكما يشاهد من الجدول )(IBUS، ICVA ،INMAج ي ة( )
ألبعاد القا لية االمتصاصية )ا تساي المعرفة، استيعاي المعرفة، تحويل المعرفة، استدمار المعرفة(  في ب عد 

( على  β=0.143, β=0.373, β=0.562, β=0.427, P< 0.01اإل دا) االستراتيجي في نماذ  األعمال )
التوالي. وتشير هذ  النتيجة إلى أن امتالك الشركة للقا لية االمتصاصية سيساعدها على تايير أنموذ  أعمالها 
الحالي من خالل تايير مقتربات القيمة التي تقدمها أو آليات االستحواذ على االيرادات واالرباح، أو تايير 

( من التايير %71ة القيمة التي تديرها. ويالبظ ببن أبعاد القا لية االمتصاصية تسهم في تفسير )سلسل
الحاصل في بعد اإل دا) في نماذ  األعمال، والباقي يعود لتدخل عوامل أخرى غير داخلة في األنموذ . كما 

دا) في نماذ  األعمال من ( على وجود الداللة المعنوية في تفسير اإل F=64.413, P< 0.01تؤكد قيمة )
 خالل أبعاد القا لية االمتصاصية.

 استيعاي المعرفة، ا تساي)( أن ألبعاد القا لية االمتصاصية 8 ما تعرض النتائج في الجدول )
عالقة تبثير ذات داللة معنوية على بعد اإل دا) في تقديم قيمة  (المعرفة استدمار المعرفة، تحويل المعرفة،

( على التوالي. وهذا يعني ببن الشركة β=0.158, β=0.382, β=0.130, β=0.375, P< 0.01)متفوقة للزبون 
استطاع  أن توظف أبعاد القا لية االمتصاصية في تحقيق قفزات كبيرة في القيمة المقدمة للزبائن من خالل 

دة للزبائن. ويشاهد كذلك قدرتها على زيادة القيمة المدركة من قبل الزبون أو قدرتها على تلبية الحاجات الجدي
( من التايير الحاصل في اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة %75ببن أبعاد القا لية االمتصاصية تسهم في تفسير )

 ,F=81.532)للزبون والباقي يعود لتدخل عوامل أخرى غير داخلة في األنموذ  االبصائي. كما توضح قيمة 

P< 0.01)  ير بعد اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة للزبون من خالل أبعاد القا لية وجود الداللة المعنوية في تفس
 االمتصاصية.

 ا تساي) االمتصاصية القا لية ( ببن هنالك عالقة تبثير ذات داللة معنوية ألبعاد8ويتهر الجدول )
في اإل دا) في ا تشاج أسواق جديدة  (المعرفة استدمار المعرفة، تحويل استيعاي المعرفة، المعرفة،

(β=0.179, β=0.316, β=0.221, β=0.325, P< 0.01.على التوالي ) أن استطاع  الشركة ببن يعني وهذا 
 ببن كذلك ويشاهد. في استكشاج أسواق جديدة لم يتم التنافس فيها مسبقا االمتصاصية القا لية أبعاد توظف
 متفوقة قيمة تقديم في اإل دا) في الحاصل التايير من( %85) تفسير في تسهم االمتصاصية القا لية أبعاد
 ,F=119.109) قيمة توضح كما. االبصائي األنموذ  في داخلة غير أخرى  عوامل لتدخل يعود والباقي للزبون 

P< 0.01 )أبعاد خالل من للزبون  متفوقة قيمة تقديم في اإل دا) بعد تفسير في المعنوية الداللة وجود على 
 وفي ضوء ما تقدم فإن هذ  النتائج تقدم دعما لصحة الفرضية الدانية. .االمتصاصية القا لية
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 اختبار فرضية التأثير التفاعلي  .2
 .االستراتيجي اإلب ا  في االمتصاصية للقابلية التأثير عالقة مع وياا  البيئي االض؛راال يعزز: الثالثة الفرضية

) االض؛راال السوقي، تهتم الفرضية الدالدة بالدور التفاعلي الذي يؤدي  متاير االضطراي البييي  بعدي  
في تعزيز قوة العالقة ما  ين القا لية االمتصاصية واإل دا)  (MTUR ، TTURاالض؛راال التك ولوجي( )

 االستراتيجي.
االبصائية المستخدمة الختبار المتايرات ( أهم االدوات HMRAويعد تحليل االنحدار المتعدد المتدر  )

 التفاعلية في النماذ  االبصائية من خالل اعتماد سلسلة من الخطوات المنطقية التي تتمدل في اآلتي:
( او صياة التمركز Standardizedتحويل المتاير المستقل والمتاير التفاعلي إلى الصياة المريارية ) .1

 طي  ين المتايرين.من اجل التخلص من مشكلة التعدد الخ

 استخرا  باصل التفاعل  ين المتاير المستقل والمتاير التفاعلي. .2

 استخدام تحليل االنحدار المتعدد المتدر  وفق طريقة الخطوة. .3

 إدخال المتاير المستقل مع المتاير التفاعلي. .4

 ( المذكورة آنفا .2إدخال متاير باصل التفاعل )الخطوة  .5

خاصة بالعالقة  ين متاير التفاعل والمتاير المعتمد. فاذا كان  قيمة  يتا فحص قيمة  يتا المريارية ال .6
 معنوية فان المتاير التفاعلي ل  دور في تايير العالقة.

لارض اختبار الدور التفاعلي لمتاير االضطراي السوقي في تعزيز العالقة  ين القا لية االمتصاصية 
( بان قيمة  يتا 9طوات المذكورة آنفا . اذ يالبظ من الجدول )واإل دا) في نماذ  األعمال، يتطلب اتبا) الخ

(β(  )( لحاصل التفاعل )القا لية االمتصاصية* االضطراي السوقيβ=0.334, P< 0.01 ،كان  معنوية )
وهذا يعني بان االضطراي السوقي يسهم في تعزيز العالقة  ين القا لية االمتصاصية واإل دا) في نماذ  

 (. 0.03( بشكل إيجا ي وبمقدار)R ²تبين وجود تايير في قيمة معامل التحديد )األعمال. كما ي
 

( الختبار التأثير التفاعلي بين القابلية االمتصاصية HMRAتحليل االنح ار المتع د المت رج ): (9الج ول )
 واالض؛راال السوقي على اإلب ا  في نماذج العمال

المتغير 
 المعتم 

المتغير المستقل 
 والتفاعلي

Β T Sig. R ² Δ R ² F 

IBUS     
0.78  200.162 

(0.000) 
الخ؛وة 
 االولى

ACAP 0.305 3.637 0.000 

MTUR 0.613 7.319 0.000 

الخ؛وة 
 الثانية

ACAP*MTUR 
(interactive 

effect) 
0.334 3.089 0.003 0.81 0.03 

147.080 
(0.000) 

 



 .......في تعزيز العالقة الدور التفاعلي لالضطراب البيئي               
 

 راضي

 149 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X) تنمية الرافدين

  .pp(121-158، ص. ) March 2021 ذارا،  .No(129، ع ) .Vol(40مج )

 

 القا لية  ين العالقة تعزيز في التكنولوجي االضطراي لمتاير التفاعلي الدور اختبار ولارض
وكما يشاهد من الجدول  الخطوات المذكورة آنفا . اتبا) يتطلب األعمال، نماذ  في واإل دا) االمتصاصية

 >β=0.480, P(  )التكنولوجي االضطراي* االمتصاصية القا لية) التفاعل لحاصل( β)  يتا قيمة ( ببن10)

 االمتصاصية القا لية  ين العالقة تعزيز في يسهم التكنولوجي االضطراي ببن يعني وهذا معنوية، كان ( 0.01
 إيجا ي بشكل( R ²) التحديد معامل قيمة في تايير وجود يتبين كما. األعمال نماذ  في واإل دا)
 (.0.02)وبمقدار
 

( الختبار التأثير التفاعلي بين القابلية HMRAتحليل االنح ار المتع د المت رج ): (10الج ول )
 االمتصاصية واالض؛راال التك ولوجي على اإلب ا  في نماذج العمال 

المتغير 
 المعتم 

المتغير المستقل 
 والتفاعلي

Β T Sig. R ² Δ R ² F 

IBUS     
0.89  431.908 

 ACAP 0.323 5.153 0.000 الخ؛وة االولى (0.000)
TTUR 0.634 10.205 0.000 

 ACAP*TTUR الخ؛وة الثانية

(interactive effect) 0.480 5.142 0.000 0.91 0.02 
279.390 
(0.000) 

 
 القا لية  ين العالقة تعزيز في السوقي االضطراي لمتاير التفاعلي الدور اختبار ولارض   
وكما يتهر من   المذكورة آنفا . الخطوات اتبا) يتطلب تقديم قيمة متفوقة للزبون، في واإل دا) االمتصاصية
 ,β=0.603(  )السوقي االضطراي* االمتصاصية القا لية) التفاعل لحاصل( β)  يتا قيمة ( ببن11الجدول )

P< 0.01 ) االمتصاصية القا لية  ين العالقة تعزيز في يسهم السوقي االضطراي ببن يعني وهذا معنوية، كان 
 إيجا ي بشكل( R ²) التحديد معامل قيمة في تايير وجود يتبين كما. متفوقة للزبون تقديم قيمة  في واإل دا)
 (. 0.01)وبمقدار
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( الختبار التأثير التفاعلي بين القابلية HMRAتحليل االنح ار المتع د المت رج ): (11الج ول )

 االمتصاصية واالض؛راال السوقي على اإلب ا  في تق يم قيمة متفوقة للزبون 

 المتغير المعتم 
المتغير المستقل 

 والتفاعلي
Β T Sig. R ² Δ R ² F 

ICVA     
0.84  568.872 

 ACAP 0.117 4.123 0.000 الخ؛وة االولى (0.000)
MTUR 0.938 33.021 0.000 

 ACAP*MTUR الخ؛وة الثانية

interactive effect)) 0.603 3.710 0.000 0.85 0.01 
411.120 
(0.000) 

 
 القا لية  ين العالقة تعزيز في التكنولوجي االضطراي لمتاير التفاعلي الدور اختبار ولارض
 الجدول من يتهر وكما.  المذكورة الخطوات اتبا) يتطلب للزبون، متفوقة قيمة تقديم في واإل دا) االمتصاصية

 >β=0.237, Pالتكنولوجي( ) االضطراي* االمتصاصية القا لية) التفاعل لحاصل( β)  يتا قيمة ببن( 12)

 االمتصاصية القا لية  ين العالقة تعزيز في يسهم التكنولوجي االضطراي ببن يعني وهذا معنوية، كان ( 0.01
 إيجا ي بشكل( R ²) التحديد معامل قيمة في تايير وجود يتبين كما. للزبون  متفوقة قيمة تقديم في واإل دا)
 (.0.02)وبمقدار 
 

( الختبار التأثير التفاعلي بين القابلية HMRAتحليل االنح ار المتع د المت رج ): (12الج ول )
 االمتصاصية واالض؛راال التك ولوجي على اإلب ا  في تق يم قيمة متفوقة للزبون 

المتغير 
 المعتم 

المتغير المستقل 
 Β T Sig. R ² Δ R ² F والتفاعلي

ICVA     
0.85  568.872 

(0.000) 
الخ؛وة 

 االولى
ACAP 0.285 7.482 0.000 

TTUR 0.953 33.007 0.000 

الخ؛وة 
 الثانية

ACAP*TTUR 

interactive 

effect)) 
0.237 5.145 0.000 0.87 0.02 

411.120 
(0.000) 

 
 االمتصاصية القا لية  ين العالقة تعزيز في السوقي االضطراي لمتاير التفاعلي الدور اختبار ولارض

 أن( 13) الجدول من يتهر وكما.  الخطوات المذكورة آنفا   اتبا) يتطلب ا تشاج أسواق جديدة، في واإل دا)
 كان ( β=0.366, P< 0.01السوقي( ) االضطراي* االمتصاصية القا لية) التفاعل لحاصل( β)  يتا قيمة
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 في واإل دا) االمتصاصية القا لية  ين العالقة تعزيز في يسهم السوقي االضطراي ببن يعني وهذا معنوية،
 (.0.04)وبمقدار  إيجا ي بشكل( R ²) التحديد معامل قيمة في تايير وجود يتبين كما. جديدةا تشاج أسواق 

 
( الختبار التأثير التفاعلي بين القابلية HMRAتحليل االنح ار المتع د المت رج ): (13الج ول )

 االمتصاصية واالض؛راال السوقي على اإلب ا  في اكتشاف أسواق ج ي ة 
المتغير 
 المعتم 

المتغير المستقل 
 والتفاعلي

β T Sig. R ² Δ R ² F 

INMA     0.82  244.532 

(0.000) 
الخ؛وة 

 االولى
ACAP 0.675 26.232 0.000 

MTUR 0.350 13.614 0.000 

الخ؛وة 
 الثانية

ACAP*MTUR 

interactive 

effect)) 

0.366 5.367 0.000 0.86 0.04 222.317 
(0.000) 

 
القا لية   ين العالقة تعزيز في التكنولوجي االضطراي لمتاير التفاعلي الدور اختبار ولارض
 من يتهر وكما.  المذكورة آنفا   الخطوات اتبا) يتطلب ا تشاج أسواق جديدة، في واإل دا) االمتصاصية

(  التكنولوجي االضطراي* القا لية االمتصاصية) التفاعل لحاصل( β)  يتا قيمة بان( 14) الجدول
(β=0.645, P< 0.05 ) ين العالقة تعزيز في يسهم التكنولوجي االضطراي ببن يعني وهذا معنوية، كان  

( R²) التحديد معامل قيمة في تايير وجود يتبين كما. ا تشاج أسواق جديدة في واإل دا) االمتصاصية القا لية
 (.0.03)وبمقدار  إيجا ي بشكل

 
الختبار التأثير التفاعلي بين القابلية  (HMRA)تحليل االنح ار المتع د المت رج : (14الج ول )

 االمتصاصية واالض؛راال التك ولوجي على اإلب ا  في اكتشاف أسواق ج ي ة 
المتغير 
 المعتم 

المتغير المستقل 
 β T Sig. R ² والتفاعلي

Δ R 

² 
F 

INMA     0.87  49.725 

(0.000) 
الخ؛وة 
 االولى

ACAP 0.734 33.970 0.000 

TTUR 0.303 14.029 0.000 

الخ؛وة 
 الثانية

ACAP*TTUR 

interactive effect)) 
0.645 2.141 0.035 0.90 0.03 18.322 

(0.000) 

 
 وفي ضوء ما تقدم، فإن هذ  النتائج تقدم دعما  لصحة الفرضية الدالدة.  
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 المبحث الرابع 
 االست تاجات والتوصيات

 االست تاجاتأوال: 
لديها اهتمام مرتفع بقا ليات ا تساي المعرفة. بربارة أخرى لديها اهتمام عاٍل بقا ليات  إن الشركة المبحوثة .1

ا تساي المعرفة على سبيل المدال، تبادل المعلومات والخبرات مع شركات في صناعة االتصاالت نفسها، 
صاالت، وتشترك في انشاء مشاريع بحدية مشتركة مع شركات ومؤسسات بحدية داخل وخار  صناعة االت

وعقد اجتماعات دورية مع خبراء خارجيين من أجل تحقيق ترا م المعرفة، واعتبار عملية البحث عن 
المعلومات من المهام اليومية للعاملين في الشركة وتحفيزهم على ذلك. وهذا يدل على أن الشركة لديها 

ما في تشخيص المعرفة الجديدة  انفتاح بمستوى مقبول اتجا  مصادر المعرفة الخارجية ولديها قا لية نوعا
 من المصادر الخارجية وتحديدها وتصنيفها وتحويلها داخليا. 

وجود اهتمام مرتفع من قبل الشركة اتجا  قا ليات استيعاي المعرفة. أي إن الشركة لديها اهتمام عاٍل  .2
يدة المكتسبة بمعرفة وتطبيق انشطة وعمليات استيعاي المعرفة مدل، مشاركة المعرفة الخارجية الجد

وتفسيرها  ين فرو) الشركة وأقسامها ، واستخدام أدوات متنوعة ) االنترن ، دراسات داخلية، تقارير( لنشر 
المعرفة الجديدة المكتسبة ومناقشتها، وعقد اجتماعات دورية  ين األقسام ألجل خلق الفهم الجماعي 

 اصل  ين الفرو) واألقسام. للمعرفة المكتسبة، وتب يدها على استخدام لاة مشتركة للتو 

إن الشركة لديها اهتمام معتدل بقا ليات تحويل المعرفة. وهذا  دون أدنى شك يشير إلى أن الشركة لديها  .3
اهتمام مقبول بالقا ليات الخاصة  تركيب واستخدام المعرفة الجديدة المكتسبة وإعادة هيكلة هذ  المعرفة 

عية أو استدنائية  ين المعرفة الجديدة والقاعدة المعرفية الحالية المكتسبة والقدرة على إيجاد روابط إ دا 
والقدرة على ربط المعرفة الحالية باالستبصارات الجديدة و القدرة على توبيد المعرفة الخارجية الجديدة 
مع المعرفة الحالية. ولعل هذا االهتمام المعتدل في مستوى قا لية تحويل المعرفة سبب  عدم استخدامها 

 ليات وأنتمة رسمية لتحويل المعرفة.آل

يتوافر لدى الشركة اهتمام مرتفع من قا ليات استدمار المعرفة. فهي لديها اهتمام عاٍل بالقدرة على تحويل  .4
المعرفة الجديدة إلى خدمات جديدة وبوق  سريع، ولها القدرة على تطبيق المعرفة الجديدة في خدمات 

 طبيقات قا لة للتسويق التجاري. قا لة للتسويق التجاري، والقا لية على تحويل االفكار اإل داعية إلى ت

تواج  الشركة مستوى عاليا  من االضطراي السوقي في الصناعة التي تعمل فيها. بربارة أخرى إنها   .5
تواج  مستوى عاٍليا  في التاييرات في تفضيالت الزبائن، كما أن الشركة تتعامل  ين فترة وأخرى مع قاعدة 

الزبائن الحاليين. وهذا يصور الضاوط الحقيقية التي تولدها  زبائن جدد تختلف باجاتهم وتفضيالتهم عن
 البيية الخارجية على هذ  الشركة لارض القدرة على موا بة التايرات الخارجية واالستمرار في  يية العمل.

تتصف البيية التكنولوجية التي تعمل فيها الشركة بمستوى مرتفع جدا من االضطراي التكنولوجي. وهذا  .6
الل التايرات السريعة في التطبيقات التكنولوجية التي تستخدمها الشركة، وعدم التب د العالي يتضح من خ
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الذي تواج  الشركة في مجال اال تكارات التكنولوجية المستقبلية في مجال خدمات االتصاالت، أو صعوبة 
تصاالت. وهذا يعكس التنبؤ باال تشافات التكنولوجية الحاسمة التي ستاير من أنموذ  أعمال شركات اال

 الضاوط البييية العالية التي تواجهها الشركة وعلى وج  الخصوص ذات الصلة بالعوامل التكنولوجية.

لدى الشركة مستوى مرتفع من اإل دا) في نماذ  األعمال. وقد اتضح ذلك من سعيها المستمر للحصول  .7
ات البييية من خالل إضافة عروض على معرفة جديدة واستدمارها لتكييف أنموذ  أعمالها مع التاير 

جديدة، أو تقديم مقتربات قيمة جديدة، أو خلق إ داعات جديدة في روابط أنموذ  سلسلة قيمة الشركة 
 بما يحقق قيمة وهامش ربح أعلى للشركة.

لدى الشركة مستوى مرتفع من اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة للزبون. وقد اتضح ذلك جليا  من خالل  .8
خدمات مبتكرة، أو تقديمها لخدمات جديدة تلبي باجات جديدة للزبائن لم ت لب  من قبل الشركة تقديمها 

 سابقا ، فضال عن تقديمها لخدمات تعزز من القيمة المدركة من قبل الزبائن. 

لدى الشركة مستوى مرتفع من اإل دا) في ا تشاج أسواق جديدة.  بربارة أخرى، استطاع  الشركة أن  .9
رص الجديدة في األسواق الناشية بشكل سريع، وخدمة القطاعات السوقية الجديدة وغير تستدمر الف

المخدومة، والبحث المستمر عن أسواق جديدة وزبائن جدد. وهذا يجسد نزعة الشركة واستراتيجيتها 
 الهجومية التي تؤكد على الدخول في أسواق جديدة.

اصية )ا تساي المعرفة، استيعاي المعرفة، تحويل استطاع  الشركة أن توظف أبعاد القا لية االمتص  .10
المعرفة، استدمار المعرفة( في تحقيق مستوى مرتفع من اإل دا) في نماذ  األعمال، أو اإل دا) في تقديم 

 قيمة متفوقة للزبائن، أو ا تشاج أسواق جديدة.

ي نماذ  األعمال أو يسهم امتالك الشركة ألبعاد القا لية االمتصاصية في تحسين مستوى اإل دا) ف  .11
اإل دا) في تقديم قيمة متفوقة للزبائن، أو ا تشاج أسواق جديدة. وهذا يعني أن الشركة التي لديها مستوى 

 عاٍل من القا لية االمتصاصية تستطيع أن تتنبب بمستوى عال من اإل دا) االستراتيجي.

لية االمتصاصية واإل دا) االستراتيجي. يسهم االضطراي السوقي والتكنولوجي في تعزيز العالقة  ين القا   .12
بربارة أخرى، إن القا لية االمتصاصية تسهم في تعزيز اإل دا) االستراتيجي بشكل أ بر في البييات ذات 
 المستوى العالي من االضطراي السوقي والتكنولوجي على العكس من البييات ذات المستوى المنخفض.

 ثانيا: التوصيات
 تطوير قا ليتها االمتصاصية، وذلك من خالل انشاء فرق عمل متعددة الوظائف، ضرورة اهتمام الشركة  .1

أو فرق مهمة مهمتها تشخيص وا تساي المعرفة الخارجية الجديدة من المصادر المختلفة وتصنيفها 
 وتحويلها إلى العمليات الداخلية للشركة، وضرورة التعاون  ين األقسام الفنية والتسويقية في هذا المجال.

من المهم للشركة انشاء مشاريع بحدية مشتركة مع الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا وأجهزة  .2
ووسائل االتصال واالنترن   لالستفادة من التطبيقات التكنولوجية في مجال الخدمات المقدمة من قبلها، 



 .......في تعزيز العالقة الدور التفاعلي لالضطراب البيئي               
 

 راضي

 154 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X) تنمية الرافدين

  .pp(121-158، ص. ) March 2021 ذارا،  .No(129، ع ) .Vol(40مج )

 

على باجات وتفضيالت وانشاء عالقات شرا ة مع الجامعات المحلية إلجراء البحوث المستمرة للتعرج 
 الزبائن واالستفادة من هذ  االفكار في تقديم خدمات جديدة للزبائن.

ضرورة اهتمام الشركة بعقد لقاءات منتتمة مع خبراء خارجيين سواء في مجال صناعة االتصاالت أو    .3
ت جديدة مجاالت خار  صناعة االتصاالت لالستفادة من الخبرات واالفكار الجديدة وتحويلها إلى خدما

 قا لة للتسويق التجاري.

تحتا  الشركة إلى تصميم نتام بوافز فاعل لتحفيز العاملين المبدعين الذين يقدمون االفكار اإل داعية  .4
 القا لة للتطبيق في مجال تقديم الخدمات الجديدة.

تفسير ضرورة اهتمام الشركة بإنشاء أنتمة رسمية )طرائق وإجراءات ونماذ  محددة مسبقا( لعمليات  .5
المعرفة الخارجية الجديدة المكتسبة ونشرها في جميع انحاء الشركة، من خالل عقد اللقاءات المنتتمة 
والمستمرة  لتبادل المعرفة ومناقشتها أو استخدام االنترن  وشبكات التواصل االجتماعي لضمان نشرها 

 في جميع انحاء الشركة.

عرفة الخارجية المكتسبة إلى خدمات جديدة من خالل من المهم للشركة االهتمام بعمليات تحويل الم .6
تطوير مهارات العاملين في مجال توبيد المعرفة الجديدة مع المعرفة الحالية عن طريق إشرا هم في 

  رامج تدريبية مكدفة لتطوير مهاراتهم في هذا المجال.

شاء عالقات شرا ة مع المرا ز ينباي على الشركة االهتمام بالتطورات التكنولوجية ومتابعتها من خالل ان .7
والمؤسسات البحدية والجامعات لارض االستفادة من نتائج البحوث التطبيقية وتطبيق أبدث المفاهيم 
المعاصرة في مجال التكنولوجيا في الخدمات المقدمة من قبل الشركة، ألنها تسهم في خلق قاعدة زبائن 

 جدد وا تشاج أسواق جديدة.

وار مع الزبائن، وذلك من خالل انشاء وبدة متخصصة في الشركة إلدارة عالقات إنشاء قنوات اتصال وب .8
الزبائن واالستفادة من المسوبات ونتائج بحوث السوق للتعرج على التايرات في ابتياجات وتفضيالت 

 الزبائن تجا  خدمات الشركة.

من خالل إعادة النتر  ضرورة اهتمام الشركة بإعادة التفكير ببنموذ  أعمالها بشكل مستمر ومنتتم .9
بالعروض المقدمة من قبل الشركة، أو من خالل إعادة تصميم سلسلة القيمة لخدماتها بشكل مستمر 

 وإ داعي لتحقيق قيمة أعلى، مما يسهم في زيادة االرباح التي تحققها الشركة.        
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