(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية

أ.و .شفاء يحًذ ػه ٙانؼضأ٘ /كهٛت االداسة ٔااللخظاد /خايؼت بغذاد
انباحثٔ/نذاٌ ػبذ انغخاس ْاشى  /كهٛت االداسة ٔااللخظاد /خايؼت بغذاد

املستخهص :

يعد صناع المعرفة أكبر وأقوى مورد لممنظمة المتفوقة وىم كنز ثمين ألن ما يحمموه من أفكار وما

ينقموه ثروة التعد والتحصى  ,لذلك نجد المنظمات في الوقت الحالي تبحث عنيم وتسعى الى أستثمار أفكارىم
لتحقيق التميز واألبداع لموصول الى التفوق المنظمي  ,ونتيجة ألىميتيم من حيث األرتباط والتأثير في

نجاح المنظمة أو فشميا يقيس البحث العالقة بين صناع المعرفة والتفوق المنظمي في عينة من الشركات

الصناعية العراقية من خالل دراسة أبعاد صناع المعرفة (الخصائص ,الميارات,األدوار,الكفاءات) وأبعاد التفوق

المنظمي (التخطيط الستراتيجي ,التركيز عمى السوق والزبون ,المعمومات والتحميل ,فاعمية العمميات,نتائج
األعمال).

غرض البحث ىو التعرف عمى صناع المعرفة وما يمتمكو ىؤالء األشخاص من قدرات تجعميم مميزين

وقادرين عمى تحقيق التفوق  ,أشتمل مجتمع البحث عمى ( )5شركات صناعية عراقية وىي(الشركة العامة
لمصناعات الكيربائية,الشركة العامة لمصناعات الجمدية,الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية,الشركة العامة

لمصناعات القطنية,الشركة المختمطة لمصناعات األلكترونية) .

لتحقيق ىدف البحث قامت الباحثة بتصميم أستبانة لجمع المعمومات األولية والمكونة من ( )65فقرة

وتوزيعيا عمى أفراد عينة البحث وىم (رؤساء األقسام,المدراء العاميين,مدراء الوحدات أو الشعب) وتم أجراء
مقابالت مع صناع المعرفة حيث بمغ أفراد العينة المستجيبة ( )111من أصل ( )125وفي ضؤ ذلك جرى جمع

وتحميل البيانات وأختبار الفرضيات وكنتيجة أظيرت النتائج بوجود عالقة أرتباط وتأثير عالية بين صناع
المعرفة والتفوق المنظمي أي كمما أزداد صناع المعرفة في الشركات زادت مقدرتيا عمى تحقيق التفوق

المنظمي ,كما أوصى البحث بأن التفوق المنظمي يأتي من األفكار المعرفية التي يقدميا صناع المعرفة  ,فيم
العامل األساس لنجاح األعمال التي تقوم بيا ىذه المنظمات المتميزة .

املصطهحاخ انرئيسيح نهثحث /صناع المعرفة  ,التفوق المنظمي  ,أبعاد صناع المعرفة  ,أبعاد
التفوق المنظمي .

البحث مستل من رسالة ماجستير
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية

املقذيح

لقد خصص ا

(سصبحانو وتعصالى) األنسصان بقصدرات ىائمصة ومميصزه عصن سصائر المخموقصات بصأن وىبصو العقصل

الذي يسير بو شؤون حياتو ويتغمب من خاللو عمصى الصصعاب التصي تواجيصو فصي عصالم سصريع التغيصر ومعقصد فصي

بيئتة وأنظمتة وفي تشابك المتغيرات الدولية ,األقتصادية  ,التكنموجية واألجتماعيصة وغيرىصا والصذي يعتمصد عمصى
أستخدام المعرفة لتحقيق التمييز واالبداع ,وىصذا يتطمصب مصن المنظمصات ان تتكيصف وتسصتجيب لكصل تغيصر وتطصور
وعمييا أن تمتمك المقومات التي تساعدىا عمى تحقيق التفوق ويعد صناع المعرفة أىصم مصصدر ومصورد أساسصي
ليا بكل ما يمتمكوه من قصدرات مميصزة تجعميصم قصادرين عمصى مواجيصة التحصديات وحصل المشصكالت المعقصدة  ,فضصال

عن دورىم الحاسصم فصي تحصول المنظمصات الصى منظمصات معرفيصة قصادرة عمصى النمصو والتفصوق والمنافسصة ,وىصذا مصا
جعل المنظمصات تيصتم بيصم وتعصدىم عنصصر أساسصي يميصز المنظمصة المتفوقصة مصن غيرىصا مصن المنظمصات  ,والصذي
أصبح بالنسبة لممنظمات ىو عصب الحياة والنشاط الجصوىري الصذي يضصع األطصار العصام ل نشصطة األخصرى داخصل

المنظمصة فصزاد دور صصناع المعرفصة فصي المنظمصات ,وأصصبح صصانع المعرفصة المصورد األكثصر أىميصة فصي خمصق الثصروة

وتحقيصق التفصوق المنظمصي فصي ظصل المعطيصات الفكريصة التصي تصصاعدت فصي إطارىصا العديصد مصن المفصاىيم الفكريصة,

كالعولمة وثورة المعمومات واتساع رقعة المجتمعات اإلنسانية المختمفة فظيور صناع المعرفة كإحصدى التطصورات

الفكرية المعاصرة والتوجيات الحديثة لمساعدة المنظمات في الوصول لمتفوق .
تضمن البحث الفقرات التالية:

 -1الفصل االول يحتوي عمى مبحثين :المبحث االول يتناول المنيجية العممية لمبحث وىي المشصكمة ,األىميصة
وأألىداف ,المبحث الثاني مجموعة من الدراسات السابقة التي يمكن األستفادة منيا بالبحث.

 -2الفصل الثاني يحتوي عمى أربعة مباحصث :المبحصث االول يتضصمن تصأطير مفصاىيمي لممعرفصة وادارة المعرفصة,
المبحصصث الثصصاني صصصناع المعرفصصة ,المبحصصث الثالصصث التفصصوق المنظمصصي ,المبحصصث الرابصصع الصصربط بصصين ص صناع المعرفصصة

والتفوق المنظمي .

-3الفصصصل الثالصصث يتضصصمن مبحثصصين :المبحصصث االول وصصصف متغيصرات البحصصث وتشخيصصصيا,المبحث الثصصاني تحميصصل
األرتباط والتأثير بين متغيرات البحث .

- 4الفصل الرابع يتضمن مبحثين:المبحث االول االستنتاجات ,المبحث الثاني التوصيات والمقترحات.
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية

أوال .انفصم األول (ينهجيح انثحث)

.1يشكهح انثحث

يعد أالىتمام بكيفية الوصول لمتفوق موضوعا ميما بحد ذاتو في المنظمات الصناعية عمى نحو خاص

 ,لجانبين األول أخذت ىذه المنظمات تبحث عن أساليب وممارسات فضصمى تجعميصا تختمصف مصن غيرىصا لتصصبح
منظمات متفوقة وخبيرة بما يساعدىا عمى أستثمار صصناع المعرفصة وأدراك مسصؤولية المنظمصات تجصاه المجتمصع
,الجانب األخر أن المورد الفكري العامل في المنظمة والذي يعد األن صانع المعرفة يمتمك قدرات ومعرفة جعمتو

العنصر األساسي لنمو المنظمات لكون المعرفة مرتبطة بو فأصبحت المنظمات تيتم بيذا العنصر وتسصعى الصى

أمتالكو وتوفير البيئة المالئمة لو لكي يبدع .

كانصصت تمصصك مصصن أبصصرز الجوانصصب التصصي جعمتنصصا نبحصصث عصصن أشصصخاص كصصانوا وراء االبصصداع والتطصصور لتحقيصصق

التفصصصوق المنظمصصصي وتسصصصمط الضصصصؤ عمصصصى ىصصصؤالء االشصصصخاص الصصصذين يطمصصصق عمصصصييم أسصصصم (صصصصناع المعرفصصصة) الصصصذين

يستحقون ذكرىم والبحث عنيم.

وبعباره أخرى يمكن تشخيص المشكمة من خالل األجابة عن التساؤالت األتية :
أ.ما مستوى أدراك األدارة لصناع المعرفة ولمتفوق المنظمي في الشركات المبحوثة ؟

ب.ىل لدى الشركات المبحوثة قدرة عمى استثمار خصائص صناع المعرفة ومياراتيم واألحتفاظ بيم؟
ج.ىل يحتاج صناع المعرفة الى بيئة عمل خاصة لتحقيق التفوق المنظمي؟

.2أهًيح انثحث

يستمد البحث أىميتو من حداثة المتغيرين المذين يتناوليما وىما صناع المعرفة ,التفوق المنظمي,ألنصو

يجمع بينيما فمن خالليما تستطيع الشصركات تحقيصق اىصدافيا  ,رسصالتيا والتقصدم ل مصام  .وتتضصح األىميصة مصن
خالل األتي:

أ.تحتا ج الشركات الصناعية العراقية لتوظيف ىذه المصطمحات الحديثة (صناع المعرفة,التفوق المنظمصي ) فصي
نشاطاتيا مما يعزز أدائيا .

ب .يعد المتغيريين أداتيين ميمتين في تطوير الموارد البشرية في الشركات الصناعية .
ج.يحفز ىذا البحث الشركات الصناعية ألستثمار(صناع المعرفة) كرأس مال فكري.

د.توضح كيف يمكن لصناع المعرفة االسيام في تحقيق التفوق المنظمي لمشركات المبحوثة.

ه.تسميط الضؤ عمى موضوع صناع المعرفة كأداة لدعم التفوق المنظمي في الوقت الحاضر.

و.تحديصصد كصصل مصصايتمتع بصصو ومايحممصصو صصصانع المعرفصصة مصصن مقومصصات تجعمصصو مميصصز عصصن غيصصره وكيفيصصة األحتفصصاظ بصصو
لمشركة وكيف سيؤثر فييا .

.3أهذاف انثحث

أن صناع المعرفة رصيد متجدد تتضاعف قيمتصو بأنتشصاره ممصا يسصتوجب عمصى الشصركات أسصتثمارىم والمحافظصة

عمييم وىم ثروة وأكبر مورد ألنتاج سمع وخدمات جديدة متميزة .
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
يمكن تقسيم أىداف البحث تبعا لمتغيراتو كما يأتي :
أ.محاولة التعرف عمى صناع المعرفة في الشركات الصناعية المبحوثة.

ب .محاولة أبراز الجوانب الميمة لدى صناع المعرفة واألستفادة منيا في الشركات الصناعية المبحوثة.

ج .التعصصرف عمصصى كصصل ممي صزات صصصناع المعرفصصة مصصن (خصصصائص,ميارات,أدوار,كفاءات) التصصي تميصصزىم عصصن غيصصرىم

وتجعميم متميزين.

د.التعرف عمى واقع التفوق المنظمي في الشركات الصناعية المبحوثة.

ه.أستخدام كل أبعاد التفوق المنظمي (التخطيط الستراتيجي,تركيز السوق والزبون,المعمومصات والتحميل,فاعميصة

العمميصصات ,نتصصائج األعمصصال ) لتحقيصصق األنسصصجام بصصين كافصصة أج صزاء الشصصركات وتحسصصين عممياتيصصا والوصصصول الصصى

أىدافيا.

و.التعرف عمى قدرة الشركات المبحوثة لموصول الى التفوق المنظمي من خالل ماتمتمكو من موارد معرفية.

.4املخطط انفرضي نهثحث

وضع المخطط في ضؤ مشكمة البحث,أىداف البحث,وأىمية البحث ليبين عالقة األرتباط والتصأثير بصين المتغيصر

المستقل صناع المعرفة والمتغير المعتمد التفوق المنظمي ,كما موضح في الشكل ()1
الشكل ( )1يوضح المخطط الفرضي لمبحث
طُاع انًؼشفت

خصائص صناع
المعرفة

أدوار صناع
المعرفة

مهارات صناع
المعرفة

كفاءات صناع
المعرفة

األرتباط

التأثير

انخفٕق انًُظًٙ

التخطيط الستراتيجي

التركيز على
السىق والزبىن

المعلىمات
والتحليل

فاعلية العمليات

نتائج األعمال

المصدر:أعداد الباحثة

 .5فرضياخ انثحث

تختبر الفرضيات الرئيسة (عالقة األرتباط والتأثير بين أبعاد صناع المعرفة والتفوق المنظمي) ويمكن تحميميا

كما يأتي :
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
انفرضيح انرئيسح األوىل

(ىناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين أبعاد صناع المعرفة مع التفوق المنظمي) وتنبثق منيا الفرضيات

الفرعية األتية:

.1ىناك عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين خصائص صناع المعرفة و التفوق المنظمي.
 .2ىناك عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين ميا ارت صناع المعرفة و التفوق المنظمي.
 .3ىناك عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين أدوار صناع المعرفة و التفوق المنظمي.

 .4ىناك عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين كفاءات صناع المعرفة و التفوق المنظمي.
انفرضيح انرئيسح انثانيح

(وجود تأثير ذات داللة معنوية ألبعاد صناع المعرفة في التفوق المنظمي) وتنبثق منيا الفرضيات الفرعية
األتية :

 .1وجود تأثير ذات داللة معنوية لخصائص صناع المعرفة في التفوق المنظمي.
 .2وجود تأثير ذات داللة معنوية لميارات صناع المعرفة في التفوق المنظمي.
 .3وجود تأثير ذات داللة معنوية ألدوار صناع المعرفة في التفوق المنظمي.

 .4وجود تأثير ذات داللة معنوية لكفاءات صناع المعرفة في التفوق المنظمي.
انفرضيح انرئيسح انثانثح

( تتباين اراء المبحوثين بين الشركات لكل من متغير صناع المعرفة ومتغير التفوق المنظمي).

 .6أدواخ انثحث
أ.املصادر:

أعتمصصدت الباحثصصة فصصي تغطيصصة الجان صب النظصصري عمصصى المصصصادر العربيصصة واألجنبيصصة والتصصي تشصصتمل الكتصصب الرسصصائل
واألطاريح والمقاالت ذات العالقة بموضوع البحث.

ب.املقاتالخ انشخصيح:

أجريت العديد مصن المقصابالت مصع افصراد العينصو المبحوثصة (صصناع المعرفصة) وىصم رؤسصاء األقسصام ومصديروا

وحصصدة أو شصصعبة وحاولصصت الباحثصصة أختي صار عينصصة قصصصدية بعصصد األستفسصصار عصصن مصصؤىالت األشصصخاص ومصصدى تصصوفر
مؤىالت صناع المعرفة فييم لغرض التعصرف عمصى افكصارىم وطصرح المشصكمة ومناقشصتيم بشصكل مباشصر لمحصصول

عمى المعمومات الصحيحة وتوضيح مدى األستفادة من البحث.

ج .أستًارج األستثانه:

تعد استمارة االستبانة مصد ارً رئيساً لجمع البيانات ,إذ روعي في صياغتيا البسصاطة والوضصوح والمقصدرة

عمصصى تشصصخيص وقيصصاس متغيصصر صصصناع المعرفصصة وتصصأثيره فصصي التفصصوق المنظمصصي وتصصم أعصصدادىا بالشصصكل الصصذي يخصصدم
اىداف البحث وفرضياتو باألستناد الى االجانب النظري لتحقيق متطمبات البحث إذ تم درج االستجابة
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
عمى فقرات االستبانو تدريجاً خماسياً عمى (مقياس ليكرت) وكانت األوزان من (,)1-5ونعرض فيما يأتي
انًخغٛشاث انشئٛغت

طُاع انًؼشفت

انخفٕق انًُظًٙ

جدول( )1لوصف محتويات األستبانة
أسلاو انفمشاث
ػذد
انًخغٛشاث انفشػٛت
انفمشاث
1-11
11
انخظائض
12-21
10
انًٓاساث
22-31
10
األدٔاس
انكفاءاث
انخخطٛظ انغخشاحٛدٙ

9
5

32-40
41-45

انخشكٛض ػهٗ انغٕق
ٔانضبٌٕ
انًؼهٕياث ٔانخحهٛم
فاػهٛت انؼًهٛاث
َخائح األػًال

5

46-50

5
5
5

51-55
56-60
61-65

انًظذس
أػذاد انباحثت
أػذاد انباحثت
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 .7األسانية األحصائيح املستخذيح:

لتحقيق اىداف البحث وأختبار فرضياتيا والتحقق من صدق المخطط وظفت مجموعة من األساليب األحصائية

لتحميل البيانات وتمثمت :
أ.الوسط الحسابي.

ب.معامل األرتباط سبيرمان ,لمعرفة العالقة األرتباطية بين المتغير المستقل صناع المعرفة والمتغير المعتمد

التفوق المنظمي .

ج.معامل األرتباط بيرسون .

د.معامل ألفا .

ه.األختبار التائي ,الختبار معامل االرتباط بين المتغيرات.
و .االنحدار الخطي البسيط الختبار تأثير المتغير المستقل صناع المعرفة في المتغير المعتمد التفوق المنظمي.

ز .اختبار كروسكال ويمز (  )Kruskal-Wallis Testألختبار الفروقات بين الشركات المبحوثة بحسب
المتغيرات الرئيسة.
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية

ثانيا/انفصم انثاني (اجلانة اننظري)
احملىر األول  :صناع املؼرفح

.1يفهىو املؼرفح :

عندما يطمع االنسان عمى ماحولو من ظواىر طبيعية وبشرية ليحمميا من حيث مركباتيا ,عناصرىا ,

أسبابيا ,نتائجيا والتنبؤ بيا ,فأنو بيذا النشاط االنساني الذي يميزه عن سواه من الكائنات الحية يسعى

لمحصول عمى المعرفة(الدوري  )1:2::4,وعمى ىذا االساس فأن المنظمات اليوم عمييا االىتمام بالمعرفة
وادارة المعرفة وذلك باستخدام افضل الطرائق والوسائل الكتسابيا ,نقميا وتحويميا من فرد الى اخر او بين

االفراد والمجموعات وذلك لتحسين الوظائف المختمفة التي تمارسيا المنظمة لتنجح في تحقيق اىدافيا وتحصل

عمى مزايا تنافسية تمكنيا من منافسة المنظمات االخرى(.الجرجري, )3:2::6,أن التطورات اليائمة في قطاع

تقانة المعمومات واالتصاالت وانبثاق ظاىرة العولمة وما نتج عنيا من فرص وتيديدات خالل العقود االخيرة
من االلفية الثانية وازدياد تركيز منظمات االعمال عمى بناء ميزة تنافسية ألصول رأس المال الفكري

 Intellectuel Capitalفي خضم اقتصاد المعرفة  Knowledge Economyكانت بمثابة المحفز
ومنصة األنطالق لثورة المعرفة والتي حظيت بوافر األىتمام من لدن المختصين والمنظرين في مجال ادارة

األعمال واطمقت العنان لمعديد من الباحثين ليستكشفوا ويسبروا أغوار ,خفايا ,خصائص المعرفة اداراتيا
وانعكاساتيا عمى العديد من االركان االدارية (المعاضيدي . )39: 2::5,
.2يفهىو ادارج املؼرفح :

ان الخصائص التي تميز المعرفة (غير ممموسة و,تستنفذ باألستخدام وتتوالد ذاتيا ...الخ)البد ان تمقي

بظالليا الكثيفة عمى ادارة المعرفة في المنظمات الن اقتصاديات دول العالم اصبحت تعتمد عمى المعرفة
والتحول بشكل سريع نحو اقتصاديات معرفة وان منظمات االعمال التي كانت تحقق القيمة المضافة والميزة
التنافسية من العمميات التحويمية لممواد واالشياء اصبحت تسعى بجدية عالية الى تحقيق القيمة المضافة

االعمى من عمميات وانشطة المعرفة

ليذا اخذت تتحول الى شركات وأعمال قائمة عمى

المعرفة(عبود ) 95:2::5,وتعود بداية ظيور ادارة المعرفة الى دون مارشاند ( ) Don Marchandفي
بداية الثمانينات من القرن الماضي بوصفيا المرحمة النيائية من الفرضيات المتعمقة بتطور نظم المعمومات

,كما توقع ) )Peter Drukerان العمل النموذجي سيكون قائما عمى المعرفة وان المنظمات ستتكون من
صناع المعرفة الذين يوجيون ادائيم من خالل التغذية العكسية من زمالئيم ومن الزبائن

(المحياني.) 27:2:1:,
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
 .3ياهيح جمتًغ املؼرفح

ظير مفيوم مجتمع المعرفة ألول مرة في منتصف الستينات عندما كان ىناك جدل ونقاشات ساخنة

بخصوص العقبات التي تواجو المجتمع الصناعي مثل التناقضات الخاصة بالموضة التي تناسب المجتمع

الصناعي ,ومن ىنا فقد بداء المجتمع الحديث في التركيز عمى المعرفة ووظيفتيا ,ولقد وضح نيكوستر

 Nicosterان النظرية الخاصة بمجتمع المعرفة والتي تركز عمى الوظائف المعرفية بوصفيا نتاجا جديدا يحل
محل راس المال حيث انيا تمثل عنصر انتاج تقميدي ولقد شاع استخدام مفاىيم متصمة بمجتمع المعرفة مثل

(الصناعة والتكنموجيا المعرفية)(البيالوي وحسين )13:2::7,التي تنظر لالنسان عمى انة فاعل اساسي
ومعين االبداع المعرفي والفكري والمادي ,كما انة الغاية المرجوة من التنمية البشرية كعضو فاعل يؤثر ويتاثر

ويبدع لنفسو ولغيرة من خالل شبكات التبادل والتخاطب والتفاعل ,حيث ان المعادلة االقتصادية الجديدة

التعتمد عمى وفرة الموارد الطبيعية فحسب بل عمى المعرفة و الكفاءات والميارات اي عمى التقدم العممي ونشر

االبتكار واالستمرارية في التجديد والتطوير ايضا (المحياني.) 18:2:1:,
 .4ياهيح أقتصاد املؼرفح

لقد بدأ التحول في االقتصاد العالمي من اقتصاد صناعي الى اقتصاد المعرفة الذي يرى المعرفة

بوصفيا عامال رئيسا يساىم في نجاح المنظمة وصانعي ىذه المعرفة يستحقون التركيز عمييم

( )Sutherland&Jordaan,2004:55واالقتصاد المعرفي يمتمك القدرة عمى االبتكار وايجاد منتجات فكرية
معرفية لم تكن تعرفيا االسواق من قبل والتوجد حواجز لمدخول اليو بل ىو اقتصاد مفتوح .وقد ظير مع

االقتصاد الجديد ق وى اقتصادية جديدة تدفع الى االبتكار ,الخمق واالبداع من خالل ايجاد منتجات جديدة ,نظم
انتاج وتسويق ابتكاري مما الشك فيو ان المستقبل تصنعو اقتصاديات المعرفة فمن يمتمك المعرفة ىو المتقدم

والمتفوق بل اصبحت المعرفة ىي المقياس الرئيس لمتفرقة مابين التخمف والتقدم (سممان-15: 2::9 ,

 ) 17ان االقتصاد المعرفي حتى االن ىو اكبر انواع االقتصاد وأكثرىا تنوعا وىو اقتصاد فرضو الخيال عمى
ارض الواقع واصبح لذلك الخيال معنى ومضمون وان كان البعض يحاول وضعو في قوالب واحاطتو في اطار

نموذجي فانو ضد القوالب الجامدة وضد النماذج الخطية(العنزي وصالح .)441-44:: 2::9,
 .5ػًم املؼرفح

ىو العمل العقمي الداء االنسان لتوليد معمومات ومعرفة وبشكل عام عمل المعرفة يشمل انشطة

اكتساب المعرفة ,النمذجة العقمية,صنع القرار,واالتصاالت.وتتاثر انتاجية العمل المعرفي بالعوامل مثل الدوافع

والميارات المعرفية التي اصبحت حاسمة لمثل ىذه المنافسة ).)Kumar et al ,2004:18
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
 .6انتطىر انتارخيي نصناع املؼرفح

كما غيرت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وجية الحياة عمى األرض فأن ثورة المعمومات التي

بدأت بالثورة التكنموجية في منتصف القرن الماضي حتى وصمت بنا الى عصر المعرفة الذي نعيشو األن قد

جعمت من التغير الحقيقة الثابتة الوحيدة واذا كان قد صاحب الثورة الصناعية ظيور أصحاب الماليين من

رجال األعمال الذين اعتمدوا في تكوين ثرواتيم عمى الثروات الطبيعية والعمل الجسماني فأن عصر المعرفة

يتميز بظيور رواد جدد لم تقم اعماليم عمى مناجم المعادن والعمى ابار البترول والعمى تسخير عدد كبير من
العمال من اجل تكوين ثروات طائمة وانما اعتمدوا اعتمادا كميا عمى الفكر البشري وامكانياتو في التجديد

واألبتكار بحيث اصبح ىو أىم األصول لدييم وكان من نتائج التطورات التي ذكرناىا ظيور مصطمح "صناع

المعرفة"(الغراب ,)13-14: 2::3,تفرض مالمح االختالف عمى صناع المعرفة والعمال التقميدين عمى

المنظمات وعمى ادارة الموارد البشرية مراقبة,تحفيز وتقييم صناع المعرفة بطرائق مختمفة عن العمال التقميدين

لتحسين ادائيم االمر الذي يجعل معظم النظريات التقميدية اقل اىمية في ممارسة الموارد البشرية  .وقدم
دراكر مصطمح صانع المعرفة لمعام ( )1959مشي ار الى ان المعرفة اصبحت موردا رئيسا لالقتصاد والمسيطر
وربما المصدر الوحيد لمميزة التنافسية والتحدي الكبير في ىذا القرن ىو العثور عمى وسيمة لكسب انتاجية

صناع المعرفة (.)Cioffi,2006:4

 .7ين هى صناع املؼرفح

تعددت أراء الباحثين حول وصف صناع المعرفة ويمكن توضيحيا من خالل االتي:

أ.كل صانع معرفة يوفر في داخمو (ترتيب) مختمف عمى اساس تغيراتو الفكرية ورؤيتو لمحاالت التي يواجيوىا

واستيعاب المعمومات(.)Kidd,1994:187

ب.صانع المعرفة ىو الشخص الذي يس تخدم المعمومات ,البيانات,المعمومات والمعرفة لتحقيق أىداف

العمل. )Broberg,2001:64(.

ج .ىم من تمقوا تعميما جيدا ,قادرون عمى تطبيق معارفيم وتطويرىا ويسيمون بافكار جديدة من شانيا
تحسن الخدمات او المنتجات من تنظيم وتوسيع نطاق مياراتيم (. )Lowe,2002:80

د.صناع ال معرفة لدييم مستوى عال من الميارات,التعميم,التكنموجيا ,الطاقة األدراكية العالية ,التفكير,توليف
وتفسير البيانات ,االتصاالت الجديدة ووجيات نظر ورؤى تؤدي الى ق اررات اكثر فعالية ( Horwitz et al

 .)2003:31حيث يعرض جدول ( )2تعدد أراء الباحثين حول تعريف صناع المعرفة
جدول( )2أراء الباحثين لتعريف صناع المعرفة
ث

انخؼشٚف

.1

طُاع انًؼشفت ببغاطت ٚضٛفٌٕ لًٛت بغبب يا ٚؼشفَّٕ.

.2

ْى يٍ ًٚهكٌٕ دسخاث ػانٛت يٍ انخبشة ٔانخؼهٛى ,أ انخبشة ٔانغشع
االعاع ٙيٍ ػًهٓى ُٚطٕ٘ ػهٗ خهك ,حٕصٚغ ,حطبٛك انًؼشفت .
ْى انؼايهٌٕ انزًٚ ٍٚهكٌٕ ٔعائم فكشٚت الَخاج يُخح أ خذيت.

.3
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
 .8اتؼاد صناع املؼرفح

لدى صناع المعرفة ابعاد تعد ىي المرتكز االساسي الذي من خاللو توفر المنظمة كل ماتحتاجو وتحدد

مستوى ادائيا وتحقق تفوقيا عمى المنظمات االخرى

أ.خصائص صناع المعرفة ((,)Henry et al ,2004:11( ,)Klock et al ,2003:21

())Awad&Ghaziri,2004:415-416( , )Mohanta et al ,2006: 78-89

ب.ميارات صناع المعرفة ((كحالت ( ,)1:7-1:6: 2::9,الفزاري)) 95-38:2::9,

ج.أدوار صناع المعرفة () ))Reinhardt,2012:31-34 ) )Reinhardt,2012:31-34
د.كفاءات صناع المعرفة (())Ramanigopall&Joy,2012:40(,)Bakotic,2012:54
أ .خصائص صناع املؼرفح

تعددت اراء الباحثين في تحديد الخصائص التي يممكيا صناع المعرفة ويتميزون بيا عن غيرىم

حيث يرى ( )Klock et al ,2003:21أن صناع المعرفة لدييم أربع خصائص أساسية خاصة بيم ىي:

.1يفيموا تأثير المعرفة في المجال ,النشاط ,المسؤولية الخاصة بيم.
.2يتعرفوا عمى التأثير الذي يعد مساعدا في ىذا النشاط .

.3يفيموا األفراد والمعمومات والموارد المحتممة داخل ىذا النشاط .
.4تتوافر لدييم صالحية التصرف في ذلك النشاط .
ب.يهاراخ صناع املؼرفح

يرى (كحالت  )1:7-1:6: 2::9,أن صناع المعرفة يتمتعون بالميارات االساسية االتية:

.1الميارات الفكرية:

وىي ميارات التفكير االستراتيجي التي تتضمن رؤية واضحة عن كيفية تحسين المنتج وتحسن االداء بتعظيم

القيمة المضافة لممنتجات ,الخدمات ,العمميات والنظر لممنظمة بصورة كمية تربط بين أجزائيا
.2الميارات االنسانية والشخصية
وتشمل مايأتي:

أ.القدرة عمى العمل من خالل االفراد ومعيم

ب .التعمم والتدريب وتشجيع االخرين عمييا
.3الميارات الفنية
وتشمل ما يأتي:

أ.معرفة واسع ة بممارسة االعمال بشكل عام مع القدرة عمى ترجمة المعمومات الفنية الى المستويات الدنيا .
ب.التفاعل الديناميكي مع فرق العمل .
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
ج .كفاءاخ صناع املؼرفح

ىي قيمة صناع المعرفة في الشركات الحديثة الكبيرة ويتم تحديدىا بواسطة المعرفة التي أكتسبت من

خالل كفاءتيم ,قدراتيم عمى حل المشكمة وتحديدىا  ,تقديم تطور جديد وحمول أفضل .ألن بيئة اليوم
ديناميكية لمغاية ,عدائية وتتميز بمنافسة قوية ومن ثم يكون دور صناع المعرفة حاسما ولكن الشركات
بحاجة الى أن تعطي أىتماما كبي ار ليم وتوفر ليم الموارد وأي نوع من الدعم التنظيمي

( )Bakotic,2012:54ويمكن توضيح الكفاءات االساسية التي يتمتع بيا صناع المعرفة بحسب رأي
( )Ramanigopall&Joy,20كما يأتي :

.1ميارات التفكير :يممك صانع المعرفة رؤية حول
أ.كيف يمكن لممنتج أن يكون أفضل

ب.كيف يمكن تحسين المنتج

ج .كيفية أضافة منفعة لمزبون من موظفييا

د .كيفية اسيام التعميم المستمر في مينة صانع المعرفة
ه.والئيم لمشركة ورضاىم عن الوظائف

وىذا مايفيم بالتفكير االستراتيجي والتعمم المستمر بعبارة ميمة (التعمم ىو العمل والعمل ىو التعمم)

وبالتالي ينبغي ان يتعمم الموظفين باستمرار لرفع مستوى معارفيم.

.2االبتكار /االبداع :أن الدافع وراء ابداع وابتكار صناع المعرفة ىو توسيع الرؤية والحمم من جديد لمختمف
السمع أو الخدمات من أجل تقدم الشركة .

. 3المسؤولية:عندما تنشأ مشكمة ما من المتوقع أن صانع المعرفة يبحث عن المصدر المسؤول عن المشكمة
ويناقشو يطرح االفكار عمى االخرين ليتوصل الى أفضل الحمول.

. 4أتخاذ أجراءات حاسمة :ينبغي أن يكون صانع المعرفة عمى استعداد ليتبنى االنضباط الميني,الصبر,التركيز
والحسم.

د .ادوار صناع املؼرفح

أشار كال من )  , )Reinhardt,2012:31-34 ) )Reinhardt et el,2011:9-11األدوار ىي نطاق

قصير ل دوار
ا
واسع وتراكمات من سموك متوقع يضم مجموعة من الميام ويستخدم لتنظيميا ليعطي وصفا

الفردية واألجراءات المرتبطة بيا .حيث كان العامل اليدوي التقميدي يحول المواد المادية الى منتجات مادية
ممموسة بينما يتطمب عمل المعرفة من صانع المعرفة تطبيق المعرفة في العمل وتوليدىا لتطبيق نمط من

السموك المتوقع بشكل أفكار عمل أنتاجية .
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
ويعرض الجدول ( )3أدوار عشرة لصناع المعرفة ويعطي الجدول وصف مميز ل دوار الفردية واالجراءات التي
يتوقع بأنيا مرتبطة مع الدور وىي:

(مراقب,مساعد,متعمم,رابط,رابط شبكي,منظم,مستكشف,مشارك,محمل,متعقب)
جدول ( )3أدوار صناع المعرفة

دٔس

ٔطف

ًَٕرج الخشاء انًؼشفت (يخٕلغ)

األفشاد انزٚ ٍٚشالبٌٕ االداء انخُظ ًٙٛاعخُادا انٗ سطذ,ححهٛمَ,شش,انًؼهٕياث
-1يشالب
انًؼهٕياث األٔنٛت
األشخاص انزُٚ ٍٚمهٌٕ انًؼهٕياث نخؼهٛى االخش ٍٚبًدشد حأنٛف,ححهٛمَ,شش,يالحظاث,يؼهٕياث
-2يغاػذ
,بحث,حؼهى,حٕاطم
ألشاس انًشكهت.
األشخاص انزٚ ٍٚغخخذيٌٕ انًؼهٕياث ٔانًًاسعاث الخُاء,ححهٛم ,خبشة,بحث ػٍ يؼهٕياث
-3يخؼهى
,حؼهى بحث انخذيت
نخحغ ٍٛانًٓاساث انشخظٛت ٔانكفاءاث
األشخاص انزٚ ٍٚشبطٌٕ انًؼهٕياث انخ ٙحظم يٍ يظادس ححهٛم َشش يؼهٕياث بحث يُظًت حٕاطم
-4سابظ
يخخهفت نخٕنٛذ يؼاسف خذٚذة .
األشخاص انزٚ ٍٚخهمٌٕ يؼهٕياث شخظٛت أٔ يشاسٚغ ححهٛمَ,شش,بحث,يخخظض,سطذ,بحث
-5سابظ
راث طهت باألشخاص انز ٍٚشاسكٕا بُفظ انُٕع يٍ انشبكاث انخذيت
شبكٙ
انؼًم.
ححهٛم ,حُظٛى يؼهٕياث ,سطذ انشبكاث
األفشاد انًشاسكٌٕ ف ٙانخُظٛى ٔ حخطٛظ االَشطت
-6يُظى
-7يغخكشف األفشاد انزٚ ٍٚبحثٌٕ ٔٚدًؼٌٕ يؼهٕياث ػٍ يٕضٕع يؼهٕياث,يشالبت,حُظٛى انًؼهٕياث
يؼٍٛ
حأنٛف,يشاسكت ف ٙانخأنٛفَٔ,شش انشبكاث
أشخاص ُٚششٌٔ انًؼهٕياث ف ٙانًدخًغ
-8يشاسن
الخُاء ححهٛم,يؼهٕياث بحث,سطذ انشبكاث
األفشاد انزٚ ٍٚخؼإٌَٔ نحم انًشكهت
-9يحهم
األشخاص انزٚ ٍٚشطذٌٔ األخشاءاث ُٔٚظًَٕٓا نًؼاندت ححهٛم يؼهٕياث بحث سطذ انشبكاث
-10يخؼمب
انًشاكم
Source:(Reinhardt,Wolfgang,2012",Awareness Support for Knowledge Workers In
Research Networks" ,thesis for the of Doctor in Research Networks ,University
Paderborn,pp.31-34.),
"(Reinhardt, Wolfgang,& Schmidt, Benedikt,& Sloep, Peter&Drachsler, Hendrik,2011,
)Knowledge Worker Roles and Actions—Results of Two Empirical Studies",pp.9-11.

احملىر انثاني :انتفىق املنظًي

 . 1انتفىق املنظًي تارخييا:

ظير موضوع التفوق المنظمي في عام ( )1982عندما نشر ( )Peters &Watermanموضوعاً

بعنوان (البحث عن التفوق  )In search Excellenceالذي يعتمد عمى مجموعة متنوعة من الميارات
والقيم المشتركة( ,(Tee,2003:27وبعدىا اصبح التفوق واحدا من المجاالت التي تميزت بيا أدارة الموارد
البشرية وىو شرط اساسي لدى المنظمات الحديثة يساعدىا عمى النمو واالزدىار من خالل البحث عن اكفأ
العاممين لممنظمة فيو ضروري ألستقطاب وتوظيف والحفاظ عمييم لخمق بيئة منسجمة مع ومستجيبة ل فكار

العظيمة ( ) Vigoda&Cohen,2003:2لذلك يعد التفوق المنظمي من المصطمحات التي يكثر استخداميا
في الجودة واالداء وفي نظريات االدارة ومن خالل الممارسات التي تشكل االساس في التفوق ألن التفوق ىو

أنعكاس لفكر األدارة وتطورىا ( )Thurairajah&Others,2005:12الذي ينتج من األلتزام المكرس
المخمص من األفراد الذين لدييم حافز تشجيعي لمعمل معا.
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
والذين يشتركون في رؤى وقيم متشابيو حول نتائج جيودىم كوسيمة لتحقيق التفوق المنظمي
( . )Zalabak,2006:4لكون المنظمات تييمن عمى مختمف حياة االنسان فالخدمات الصحيو ,االجتماعيو

,الثقافية ,الشبابية ,الرياضية ,المسرحيو الفنيو ...الخ ,التي يتمتع بيا ويستفيد منيا االفراد,تقدم من خالل

المنظمات المختمفة(.مرزوق. )12:2::6,

وأن اليدف االساس ل دارة في الشركات الحديثة ىو تحقيق التفوق المنظمي الذي جاء نتيجة بعدين

أساسيين كما يرى ) ) Ahmed,2010:42ىما:

أ .ان غاية االدارة الناجحة ىي السعي الى تحقيق التفوق ,اي تكون مخرجاتيا متفوقة عمى المنافسين ولم

تنتج من قبل .

ب .ان كل مايصدر عن األدارة من اعمال وق اررات وماتعتمده من نظم وفعاليات يجب ان تتسم بالتفوق ,اي

استثمار كل فرصة من خالل السرعة ,الدقة والجودة في العمل .

ان البعدان أعاله متكامالن واليتحقق أحدىما دون االخر ويعتمدان عمى أستثمار الرصيد المعرفي المتكامل
والمتجدد باستمرار وتسيير السبل لمتعمم التنظيمي حتى يتم تفعيل تمك المعرفة عمى أرض الواقع ,لتشيرالى

التفوق المنظمي من خالل التخطيط ,القيم القويو الواضحو .ويحتاج تحقيق التفوق المنظمي الى وجود معايير
موحده وجيود دائمة في المنظمات وأيضا مايكفي من الوقت والكمفة .

حيث يعرض جدول ( ) 4تعدد أراء الباحثين لتعريف التفوق المنظمي مما يدل عمى قدرة المنظمة وما تمتمكو

لتتميز بو عن األخرين.

جدول ( )4تعدد اراء الباحثين حول تعريف التفوق المنظمي
أعى انباحث
انخؼشٚف
ث
انغُت ٔسلى انظفحت
ْٕ عؼ ٙانًُظًت ألعخثًاس ألظٗ لذس يٍ انًٕاسد ٔانمذساث انفكشٚت Marrewijk& Other
.1
انًٕخٕدة داخهٓا يٍ لبم خًٛغ انًغاًْ ٍٛيٍ أخم ححمٛك أْذافٓا 2004:9
ٔأْذاف انًغاًْ ٍٛيؼا.
ْٕ َشاط ْاو ألداسة انًُظًت ٓٚذف انٗ انخٕطم انٗ انُخائح ٔانخشكٛض Avazpour& Others
.2
2012:3685
ػهٗ انضبٌٕ ,انمٛادة ٔحٕافك االساء.
ْٕ بذاٚت يمظٕدِ ْٔادفت نخهك,حؼضٚض َٔشش انخغٛش يٍ اخم ححغShadid ٍٛ
.3
2012:30
فاػهٛت انًُظًت.
ترى الباحثة من خالل ما تقدم انفا انو يمكن تعريف التفوق المنظمي بأنو (ىو تسخير كل ما تمتمكو

المنظمة من قدرات  ,معارف وخبرات باألعتماد عمى األفراد وأستخداميا من اجل بناء موقع جيد في السوق

وكسب ميزة تنافسيو) .

اٌ انحاخت انًغخًشة نهخطٕس ٔانبحث ػٍ يٕاسد يخطٕسِ ٔيخًٛضة ٔأشخاص رٔ خبشاث
ٔيؼاسف أظٓشث حاخت انًُظًاث نهٕطٕل انٗ انخفٕق .
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
 .2أتؼاد انتفىق املنظًي :

يرتكز التفوق المنظمي عمى عدة أبعاد يتم من خالليا قياس التفوق المنظمي ومعرفة اذا كان التفوق

حقق الكارزمة الخاصة لممنظمة المتفوقة بالمستوى المطموب ام ال ومن اىم االبعاد التي تناوليا في الجانب
النظري والتي سيتم تناوليا في الجانب العممي ايضا االتي :

أ .التخطيط االستراتيجي:

أشار(الدجني  )44-35: 2::6,بان ىناك بروز لمدور الحيوي لمتخطيط االستراتيجي في حياة المنظمات

كونو يسيم بدور فاعل في وضع التصورات ,الرؤى ورسم معالم المستقبل .
واىم مايميز التخطيط الستراتيجي :

.1أنو عممية متكاممة ومتنوعة األبعاد لصياغة وتطبيق خطة استراتيجية شاممة تؤدي إلى إكتساب أو خمق الميزة
التنافسية لممنظمة .

.2ينطمق التخطيط االستراتيجي من تحميل منيجي شامل لممركز التنافسي الحالي لممنظمة ,ولمفرص والتيديدات
الحالية والمتوقعة في بيئة األعمال  ,ولعناصر القوة والضعف الذاتية الموجودة في داخل المنظمة من جية أخرى.
ب  .تركز السوق والزبون:

تعددت المعاني المقصودة من كممة السوق والتي تعد من المداخل األساسية لدراسة السوق وىي:

.1السوق اقتصاديا  :مكان التقاء العرض والطمب.

.2السوق تسويقيا  :يشتق التسويق اسمو من كممة السوق .والسوق ىو عنصر ميم في العممية التسويقية.

ومن خاللو تتم عمميات التبادل بين المنتج والمستيمك .فالسوق ضرورة حيوية لوجود التسويق .وىو عبارة عن
مجموعة قطاعات يتكون كل قطاع من مجموعة مستيمكين يستجيبون لممزيج التسويقي بنفس الطريقة وتقوم

المنظمات بتحديدىا بدقة لمتنافس في مابينيا إلشباع حاجات ورغبات المستيمكين فيو بما تطرحو من منتوجات
(العبيدي وأخرون  , )132-133 :2::6,ومن الميم أن تبني الشركة االلتزام لدى موظفييا من خالل

مشاركتيم في بناء مفيوم والء الزبائن و وضع أىداف شخصية ليم لضمان النجاح ,و أفضل الطرائق لبناء تبعية

الزبائن لمشركة من خالل مشاركتيم فالزبائن الممتزمين ىم زبائن متجددين ,وىؤالء يسعدون عندما تكون ىناك
مشاركة قوية مع المنظمة )أبو منديل . )88:2::8,
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
ج.المعمومات والتحميل
يرتفع مستوى اداء المنظمات عن طريق اتخاذ الق اررات المثمى والفاعمة ففي كافة وظائف المنظمة

تتخذ ق اررات والبد من توفر معمومات تتوافق مع االحتياجات المطموبة ألتخاذ الق اررات ومن اىميا المعمومات
الخاصة بكل من (األىداف,األنشطة ,األجيزة والمعدات,بيئة المنظمة) واألسموب الذي تستخدمو ىو النظام

الخبير الذي يمتمك قدرات وميارات عالية تمكنو من جمع المعمومات والمعارف ويضعيا في قواعد ومعمومات
ومعارف لموصول الى الحل المناسب لممشكمة وبجيد أقل لمعنصر البشري ويستخدم ىذا النظام في األدارة
العميا(عريف. ) 54:2::8,

د.فاعمية العمميات:

تسعى المنظمات بمختمف انواعيا انتاجية كانت ام خدمية لتحقيق التفوق في منتجاتيا لمتنافس في

كسب رضا الزبون وال يتم ذلك اال من خالل اعتمادىا اسموبا يوضح الكيفية التي تتحول مدخالتيا الى سمع او

خدمات تحقق المنافع المطموبة من قبل الزبائن المستيدفين وتستخدم الفاعمية الى درجة تحقيق االىداف المعبرة
عن رسالة المنظمة التي توضح سبب وجودىا واالعمال الواجب تنفيذىا (عباس)6-1 :2:12 ,
ه.نتائج االعمال:

يتم التعرف عمى أداء المنظمة وكذلك المجاالت الرئيسة لممنتجات ,الخدمات ,الزبون وأداء األعمال

عن طريق مخرجات المنظمة كما يتم التعرف عمى األداء المالي والتشغيمي لمستويات األداء مقارنة مع

المنافسين ( , )R.Evans&W.Dean,2003:66وتعد نتائج االعمال ميمة ألنيا تساعد عمى فيم المنظمة
وما اذا كانت المنظمة اصبحت جيدة او تقييم كجيدة وان ىذا البعد يؤكد عمى نجاح القيم االساسية لممنظمة

الناتجة عن جيود المنظمة (.)Khanna&Others,2008:146

 .3اسهاو صناع املؼرفح يف املنظًاخ املتفىقح :

ان المنظمات التي تستثمر المعرفة تعد صناع المعرفة اشخصا يتصرفون عمى اساس الخبرات

أفكار بدال من القواعد والبيانات وصانع المعرفة ىو الشخص الذي يستثمر ويكتشف
ا
والميارات التي تتطمب
المعرفة ويستطيع فيم االدارة وتكون لديو قدرة عمى التبؤ وتطوير القدرة عمى خمق معرفة

( ) Mosted&Petersen,2003:8وىذا يدل عمى ان التفوق رىينة توافر ميارات و قدرات و مستوى مرتفع
من القادة الذين لدييم القدرة عمى االبتكار بالشكل الذي يسمح ليم بتحقيق التفوق أو التميز المنظمي ىذا من

جانب ومن جانب اخر إن المدخل المنظمي يعد المنظمة ىي أكثر األنظمة تعقيدا  ,و الخاصية الرئيسة ليذا

النظام المعقد ىو القدرة عمى القيام بنشاط يحقق من خاللو األىداف وآذا اختمفت أىداف المنظمات وتطورت عبر

الزمن فان ىناك حقيقة اساسية تنطبق عمى كل المنظمات و مرتبطة بتسييرىا اال وىو التفوق المنظمي (يوسف
 )33:2::7,حيث اصبحت مساىمة صناع المعرفة الموجود الميم في اقتصاديات المنظمة المعتمدة عمى
المعرفة فخمق المعرفة واكتسابيا واستخداميا ىي المحرك الرئيس لعناصر المنظمة المتفوقو فكمية وقيمة
الموجودات الفكريو في المنظمو ليا دور في تحقيق التفوق المنظمي (البغدادي. )155:2::7,
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
لذلك يعتبر صانع المعرفة العنصر الواجب امتالكو من قبل المنظمات لموصول الى التفوق المنظمي وبحسب
رأي (المنعم والمطارنو )98-97 :2::9 ,يتطمب من المنظمة عمل مايأتي:

أ  .تفاعل كل من عنصر الخبرة المعرفية ,الفكرية والفنية والميارات والتفكير الخالق والدوافع الخارجية
والداخمية لممنظمة.

ب  .انتشار التفكير االبداعي في كل مستويات المنظمة.
ج  .التجديد واالصالو لعنصر المعرفة في عقول الموظفين والعاممين داخل المنظمة.

ولكي تكون المنظمة متفوقو ينبغي منيا ان تعتمد عمى االفكار االبداعية التي تنبثق من كل مستوياتيا

المختمفة وبيذا تستطيع الوصول الى التفوق المنظمي.

ثانثا/انفصم انثانث (اجلانة انؼًهي)

 .1اختثار فرضياخ االرتثاط

لمعرفة العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث المتغير المستقل والمتمثل في صناع المعرفة وأبعاده

(خصائص صناع المعرفة ,ميارات صناع المعرفة ,كفاءات صناع المعرفة ,أدوار صناع المعرفة) مع المتغير
المعتمد والمتمثل ف ي متغير التفوق المنظمي وأبعاده (التخطيط الستراتيجي ,التركيز عمى السوق والزبون,

المعمومات والتحميل ,فاعمية العمميات ,نتائج االعمال) تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان وكذلك االختبار

التائي الختبار معامل االرتباط بين المتغيرات وكانت النتائج كما يأتي:

الختبار ال فرضية الرئيسة االولى القائمة (ىناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين صناع المعرفة مع التفوق
المنظمي) ومن خالل الجدول ( ) 5نالحظ األرتباط بين صناع المعرفة والتفوق المنظمي :

جدول (  )5يبين معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين صناع المعرفة مع التفوق المنظمي
t-test
r
الداللة
0.65

8.93

دال

القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية 1.99 = 109
ظيرت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين صناع المعرفة مع التفوق المنظمي حيث بمغت القيمة

التائية المحسوبة ( )8.93وىي اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()109

والبالغة ( ,)1.99وقد بمغت قيمة معامل االرتباط ( )0.65وىي قيمة موجبة وىذا يعني كمما كان ىناك صناع
لممعرفة زاد التفوق المنظمي ويمكن تفسيره بأن كل ما يحممو صانع المعرفة من (خصائص ,ميارات ,ادوار,

كفاءات) بكل ماتحممو من معاني تؤثر في التفوق المنظمي.

وبيذه النتيجة قد تم اثبات الفرضية الرئيسة لالرتباط اما الفرضيات الفرعية لالرتباط فمن خالل الجدول ()6

نالحظ أرتباط كل بعد من أبعاد صناع المعرفة مع التفوق المنظمي:
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
جدول (  ) 6يبين معامل ارتباط سبيرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين محاور صناع المعرفة مع التفوق المنظمي

t-test
r
يحأس طُاع انًؼشفت
4.83
0.42
خظائض طُاع انًؼشفت
8.70
0.64
يٓاساث طُاع انًؼشفت
8.25
0.62
أدٔاس طُاع انًؼشفت
7.63
0.59
كفاءاث طُاع انًؼشفت
القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية 2.37 = 109

انذالنت
دال
دال
دال
دال

أ -الختبار الفرضية الفرعية االولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى القائمة (ىناك عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية بين خصائص صناع المعرفة و التفوق المنظمي) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )4.83وىي

اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01والبالغة ( )2.37وىذا يعني وجود عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية بين خصائص صناع المعرفة و التفوق المنظمي ,وقد بمغت قيمة معامل االرتباط ( )0.42وىي

قيمة موجبة وىذا يعني بان االرتباط طردي اي ان كمما توفرت خصائص لصناع المعرفة زاد التفوق المنظمي.

ب -الختبار الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى القائمة (ىناك عالقة ارتباط ذات

داللة معنوية بين ميارات صناع المعرفة و التفوق المنظمي) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )8.70وىي

اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01والبالغة ( )2.37وىذا يعني وجود عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية بين ميارات صناع المعرفة و التفوق المنظمي ,وقد بمغت قيمة معامل االرتباط ( )0.64وىي

قيمة موجبة وىذا يعني بان االرتباط طردي اي كمما تمتع صناع المعرفة بميارات أكثر زاد التفوق المنظمي.

جص -الختبار الفرضية الف رعية الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى القائمة (ىناك عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية بين أدوار صناع المعرفة و التفوق المنظمي) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )8.25وىي اكبر
من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01والبالغة ( )2.37وىذا يعني وجود عالقة ارتباط ذات داللة

معنوية بين أدوار صناع المعرفة و التفوق المنظمي ,وقد بمغت قيمة معامل االرتباط ( )0.62وىي قيمة موجبة
وىذا يعني بان االرتباط طردي اي ان كمما أدى صناع المعرفة أدوارىم بشكل أفضل زاد التفوق المنظمي.

د -الختبار الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى القائمة (ىناك عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية بين كفاءات صناع المعرفة و التفوق المنظمي) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )7.63وىي

اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01والبالغة ( )2.37وىذا يعني وجود عالقة ارتباط ذات

داللة معنوية بين كفاءات صناع المعرفة و التفوق المنظمي ,وقد بمغت قيمة معامل االرتباط ( )0.59وىي
قيمة موجبة وىذا يعني بان االرتباط طردي اي كمما أستثمرت الكفاءات لصناع المعرفة بشكل أفضل زاد

التفوق المنظمي.

وبيذه النتيجة قد تم اثبات جميع الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى وبيذه النتائج قد تم

اثبات فرضيات االرتباط الفرعية والرئيسة.

 .2اختثار فرضياخ انتأثري

تم استخدام االنحدار الخطي البسيط الختبار تأثير المتغير المستقل والمتمثل في صناع المعرفة وابعاده
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
(خصائص صناع المعرفة ,ميارات صناع المعرفة ,كفاءات صناع المعرفة ,أدوار صناع المعرفة) مع المتغير
المعتمد والمتمثل في متغير التفوق المنظمي وأبعاده (التخطيط الستراتيجي ,التركيز عمى السوق والزبون,

المعمومات والتحميل ,فاعمية العمميات ,نتائج االعمال) وكانت النتائج كما يأتي:

الختبار الفرضية الرئيسة الثانية القائمة (وجود تأثير ذو داللة معنوية لصناع المعرفة في التفوق المنظمي)

ومن خالل الجدول ( : ) 7

جدول ( ) 7يبين تاثير صناع المعرفة في التفوق المنظمي
انفائٛت انذالنت
لًٛت يؼايم انخحذٚذ  %انمًٛت
لًٛت يؼايم بٛخا
لًٛت انثابج
انًحغٕبت
ٔخٕد حأثٛش
81.53
0.43
0.65
-1.00
قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية (81.35 = )1.109
ىناك تأثير لصناع المعرفة في التفوق المنظمي حيث بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )81.35وىي اكبر من

قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01ودرجة حرية( )1.109والبالغة ( ,)81.35وبما ان اشارة معامل

بيتا موجبة ىذا يعني بان التاثير ايجابي ,وبمغت قيمة معامل التحديد ( )0.43وىذا يعني بان تغيير وحدة

واحدة في صناع المعرفة سوف يفسر بمقدار ( )43%من التفوق المنظمي ,وقد بمغت قيمة معامل بيتا

( )0.65وىي قيمة موجبة فيذا يعني عند تغيير وحدة واحدة في صناع المعرفة سوف يكون ىناك زيادة

بمقدار ( )65%في التفوق المنظمي ,اما معادلة االنحدار فكانت بالشكل التالي :
Y= 1,00- +0.65X
حيث ان:
 : Yالتفوق المنظمي
 :Xصناع المعرفة

وبيذه النتيجة قد تم اثبات الفرضية الرئيسة لمتأثير اما الفرضيات الفرعية لمتأثير فمن خالل الجدول ()8

نالحظ عالقة التأثير بين أبعاد صناع المعرفة والتفوق المنظمي

جدول (  ) 8يبين تاثير محاور صناع المعرفة في التفوق المنظمي
يؼايم انمًٛت انفائٛت
لًٛت يؼايم لًٛت
لًٛت
انًخغٛشاث انًغخمهت
انًحغٕبت
انخحذٚذ %
بٛخا
انثابج
32.47
0.18
0.69
0.79
خظائض طُاع انًؼشفت
67.68
0.41
0.96
-0.16
يٓاساث طُاع انًؼشفت
69.02
0.39
0.91
-0.09
أدٔاس طُاع انًؼشفت
58.27
0.35
0.86
0.20
كفاءاث طُاع انًؼشفت
قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية (6.96 = )1.109

انذالنت
ٔخٕد حأثٛش
ٔخٕد حأثٛش
ٔخٕد حأثٛش
ٔخٕد حأثٛش

أ -الختبار الفرضية الفرعية ا الولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية القائمة (وجود تأثير ذو داللة معنوية
لخصائص صناع المعرفة في التفوق المنظمي) حيث بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )32.47وىي اكبر من قيمتيا
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01ودرجة حرية ( )1.109والبالغة ( )6.96وىذا يعني بان ىناك تاثير ذات
داللة معنوية لخصائص صناع المعرفة في التفوق المنظمي ,ومن خالل االشارة الموجبة لقيمة معامل بيتا

وىذا يعني بان التاثير ايجابياً اي ان كمما كان ىناك خصائص لصناع المعرفة سوف يكون ىناك زيادة في

التفوق المنظمي ,وبمقدار قيمة معامل بيتا والبالغ ( ,)0.69وقد بمغت قيمة معامل التحديد ( )0.18وىذا يعني
عند تغير وحدة واحدة في خصائص صناع المعرفة سوف يكون ىناك تذبذب في التفوق المنظمي وبنسبة

( ,)18%اما معادلة االنحدار فستكون بالشكل:
Y =0.79 + 0.69 X1
حيث ان:
 :X1خصائص صناع المعرفة .

ب -الختبار الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية القائمة (وجود تأثير ذو داللة
معنوية لميارات صناع المعرفة في التفوق المنظمي) حيث بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )67.68وىي اكبر من

قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01ودرجة حرية ( )1.109والبالغة ( )6.96وىذا يعني ان ىناك تاثير

ذو داللة معنوية لميارات صناع المعرفة في التفوق المنظمي ,ومن خالل االشارة الموجبة لقيمة معامل بيتا

وىذا يعني بان التاثير ايجابياً اي كمما كان ىناك ميارات لصناع المعرفة سوف تكون ىناك زيادة في التفوق
المنظمي ,وبمقدار قيمة معامل بيتا والبالغ ( ,)0.96وقد بمغت قيمة معامل التحديد ( )0.41وىذا يعني عند
تغير وحدة واحدة في ميارات صناع المعرفة سوف يكون ىناك تذبذب في التفوق المنظمي وبنسبة (,)41%

اما معادلة االنحدار فستكون بالشكل:
Y= 0.16 - + 0.96X2
حيث ان:
 :X2ميارات صناع المعرفة

ج -الختبار الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية القائمة (وجود تأثير ذات داللة
معنوية ألدوار صناع المعرفة في التفوق المنظمي) حيث بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )69.02وىي اكبر من

قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01ودرجة حرية ( )1.109والبالغة ( )6.96وىذا يعني بان ىناك تاثير

ذات داللة معنوية ألدوار صناع المعرفة في التفوق المنظمي ,ومن خالل االشارة الموجبة لقيمة معامل بيتا
وىذا يعني بان التاثير ايجابياً اي كمما كانت ىناك أدوار لصناع المعرفة سوف تكون ىناك زيادة في التفوق
المنظمي ,وبمقدار قيمة معامل بيتا والبالغ ( ,)0.91وقد بمغت قيمة معامل التحديد ( )0.39وىذا يعني عند

تغير وحدة واحدة في أدوار صناع المعرفة سوف يكون ىناك تذبذب في التفوق المنظمي وبنسبة ( ,)39%اما

معادلة االنحدار فستكون بالشكل:
Y =0.09- + 0.91 X3
حيث ان:
 :X3أدوار صناع المعرفة

د -الختبار الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية القائمة (وجود تأثير ذو داللة معنوية

لكفاءات صناع المعرفة في التفوق المنظمي) حيث بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )58.27وىي اكبر من قيمتيا
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01ودرجة حرية ( )1.109والبالغة ( )6.69وىذا يعني بان ىناك تاثير ذات
داللة معنوية لكفاءات صناع المعرفة في التفوق المنظمي ,ومن خالل االشارة الموجبة لقيمة معامل بيتا وىذا

يعني بان التاثير ايجابياً اي كمما كانت ىناك كفاءات لصناع المعرفة سوف تكون ىناك زيادة في التفوق
المنظمي ,وبمقدار قيمة معامل بيتا والبالغ ( ,)0.86وقد بمغت قيمة معامل التحديد ( )0.35وىذا يعني عند
تغير وحدة واحدة في خصائص صناع المعرفة سوف يكون ىناك تذبذب في التفوق المنظمي وبنسبة

( ,)35%اما معادلة االنحدار فستكون بالشكل:
Y = 0.20 + 0.86 X4
حيث ان:
 :X4كفاءات صناع المعرفة

وبيذه النتيجة قد تم اثبات جميع الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية وبيذه النتائج قد تم

اثبات فرضيات االنحدار الفرعية والرئيسة.

.3اختثار انفروقاخ تني انشركاخ

لمعرفة ىل ىناك فروقات بين الشركات المبحوثة بحسب المتغيرات الرئيسة وىي (صناع المعرفة و التفوق

المنظمي) سيتم استخدام اختبار كروسكال ويمز (  ) Kruskal-Wallis Testوكانت النتائج وكما مبينة في

الجدول (:)9

جدول ( )9يبين نتائج اختبار كروسكال ويمز لكل متغير من المتغيرات الرئيسية لمبحث
كشٔعكال ٔٚهض

يغخٕٖ انذالنت

حدى انؼُٛت يخٕعظ انشحب
انًخغٛشاث اعى انششكت
55.09
23
انششكت انًخخهطت نهظُاػاث االنكخشَٔٛت
72.10
25
انششكت انؼايت نهضٕٚث انُباحٛت
طُاع
0.051
9.46
44.35
20
انششكت انؼايت نهظُاػاث اندهذٚت
انًؼشفت
51.18
20
انششكت انؼايت نهظُاػاث انمطُٛت
53.74
23
انششكت انؼايت نهظُاػاث انكٓشبائٛت
66.33
23
انششكت انًخخهطت نهظُاػاث االنكخشَٔٛت
68.88
25
انششكت انؼايت نهضٕٚث انُباحٛت
انخفٕق
0.009
13.52
43.90
20
انًُظً ٙانششكت انؼايت نهظُاػاث اندهذٚت
41.08
20
انششكت انؼايت نهظُاػاث انمطُٛت
55.17
23
انششكت انؼايت نهظُاػاث انكٓشبائٛت
ٔالخخباس انفشضٛت انشئٛغت انثانثت انمائهت (حخبا ٍٚاساء انًبحٕث ٍٛب ٍٛانششكاث نكم يٍ يخغٛش طُاع انًؼشفت ٔيخغٛش انخفٕق انًُظً,)ٙ
ٔيٍ خالل اندذٔل انًزكٕس اَفا ٔيٍ لًٛت كشٔعكال ٔٚهض ٔيغخٕٖ انذالنت ٔانبانغ ( )05051نًخغٛش طُاع انًؼشفت ٔانخ ْٙ ٙاكبش يٍ
(ْٔ ) 0505زا ٚؼُ ٙػذو ٔخٕد فشٔلاث راث دالنت يؼُٕٚت ب ٍٛانششكاث ف ٙيخغٛش طُاع انًؼشفت ,ايا بانُغبت نًخغٛش انخفٕق انًُظًٙ
فمذ بهغج لًٛت يغخٕٖ انذالنت (ْٔ )05001زا ٚؼُٔ ٙخٕد فشٔلاث راث دالنت يؼُٕٚت ب ٍٛانششكاث ف ٙيخغٛش انخفٕق انًُظً. ٙ
ًٚكٍ انمٕل بأٌ ػذو ٔخٕد فشٔلاث نًخغٛش طُاع انًؼشفت ف ٙانششكاث انًبحٕثت ٚؼٕد ألٌ ػًم طُاع انًؼشفت ف ٙأٚت ششكت ٚؼخًذ
ػهٗ يا ًٚخهكّ يٍ (خظائض,يٓاساث,أدٔاس,كفاءاث) فانؼًم حمشٚبا يخشابّ ٔأٌ أخخهف أخخظاص انششكاث انخٚ ٙؼًهٌٕ بٓا,أيا
انفشٔلاث بانُغبت نهخفٕق انًُظًًٚ ٙكٍ أسخاػٓا انٗ أخخالف سعانت ,أْذاف ,أعخشاحٛدٛاث ٔيٕاسد كم ششكت ػٍ انششكاث
األخشٖ,فضال ػٍ أخخالف انمذساث ٔانكفاءاث انخ ٙحخًٛض بٓا يًا أَؼكظ ػهٗ ظٕٓس ْزِ انفشٔلاث ب ٍٛانششكاث انًبحٕثت.

راتؼا/انفصم انراتغ ( األستنتاجاخ وانتىصياخ):
أوال:األستنتاجاخ

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )48لسهة 3121

131

(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
 .1األستنتاجاخ اخلاصح تاجلانة اننظري:

أ- .يعد صانع المعرفة من أىم الموجودات والموارد في عصر المعرفة الذي يرى أن معرفة األفراد ىي القوى

المحركة لتكوين قاعدة الثروة  ,ومصدر ميم يتسم بالوفرة في المجال الخاص الذي يعمل فيو وبطريقة كفؤة

ومميزة يصعب تقميدىا ,ويعد رصيدا متجددا من رأس المال الفكري ,لرفع مستوى أداء المنظمة .

ب .تستدعي التطورات الحاصمة في بيئة المنظمات الى التفكير بالسبل التي تجعل العاممين ينجزون أعماليم
بأسموب مبتكر وغير تقميدي يتفوق فيو عمى مستويات أداء العاممين األخرين ويجعميا منظمة مبتكرة قادرة

عمى تحقيق رسالتيا لمبقاء ,النمو وتعزيز قدرتيا التنافسية .

ج .يشيد الوقت الحاضر توجيا كبي ار وواضحا نحو صناع المعرفة وذلك لدورىم الفاعل نحو تحقيق النجاح
والتطور لممنظمات وألسياميم في رفع مستوى كفاءة األداء وزيادة مستوى األبتكار واألبداع لممنظمات.

د .تستخدم المنظمات المتفوقة مجموعة من األبعاد (التخطيط الستراتيجي,التركيز عمى السوق

والزبون,المعمومات والتحميل,فاعمية العمميات,نتائج األعمال ) التي تساعد عمى رسم خارطة الطريق لتحقيق
التفوق وأضافة قيمة لممنظمة .

 .2األستنتاجاخ اخلاصح تاجلانة انؼًهي

أ.وجود عالقة أرتباط ذات قيمة متوسطة بين خصائص صناع المعرفة والتفوق المنظمي,تتضح من خالل
سعييم لمتعرف عمى نمط الميارات العالية بغية تطبيقيا,تعامميم الحازم مع كل ماىو غامض في عمميم ,

تطمعيم لصنع األفكار الجديدة ليكونوا خالقين ومبدعين في أدائيم وبحثيم عن قيم مميزة تساعد عمى بناء

ثقافة المنظمة .

ب .توجد عالقة أرتباط قوية بين ميارات صناع المعرفة والتفوق المنظمي,نتيجة مشاركتيم في تحسين
األداء,محاولتيم لربط أجزاء الشركة كافو لمحصول عمى التفوق ,ميميم لمعمل من خالل األفراد ومعيم
وتشجيعيم عمى التعميم والتدريب,أتصاليم باألخرين في جميع األتجاىات وبأستخداميم لغة مشتركة وتشجيعيم

عمى أستخدام التقنيات الحديثة مما ساعد عمى تحديد اتجاه المنظمة ,خططيا,وأستراتيجيتيا وتحقيقيا بتفوق.

ج.-يسعى صناع المعرفة في التأثير بالتفوق المنظمي ,من خالل أدوارىم التي تمكنيم

من األتصال

باألشخاص الذين شاركوا بنفس نوع العمل ,سعييم لتوفير المعرفة التنظيمية  ,قدرتيم عمى تحميل ودراسة

المشاكل لمعالجة الصعوبات وتطوير أليات وأجراءات العمل ,كما أن مكانتيم الوظيفية تعطييم حرية لتعقب
العمل وتشخيص المشكالت الغير تقميدية التي يصعب تحديدىا بسيولو مما يدل عمى قوة تأثير عمميم عمى

كافة أجزاء المنظمة.
د .وجود تأثير بين كفاءات صناع المعرفة والتفوق المنظمي ,ألستخداميم قدراتيم العقميو في أنضاج أفكار
جديدة لممنتج  ,سعييم بأستمرار لطرح مقترحات جديدة في مجال عمميم  ,تقديم كل ماىو مبدع من أجل
تعزيز موقع المنظمة وتعامميم مع كم كبير من المعارف والمعمومات ألتخاذ األجراءات الحاسمة من أجل

مستقبل المنتج بما يضمن نجاح المنظمة وتفوقيا.
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(تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي )
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية

ثانيا :انتىصياخ

. 1التركيز عمى صناع المعرفة والتفوق المنظمي  ,بسبب العالقة بينيما ,وأن األنسان ىو أساس التنمية

وغاياتيا وىو المحرك الرئيس لممعرفة وىو القادر عمى االبتكار والتجديد واالبداع .فضال عن أن تفوق

المنظمات يأتي من المعرفة التي يمتمكيا العاممون  ,فيي محور األعمال التي تقوم بيا ىذه المنظمات
المتميزة وبالتالي فيو التي تنفرد بو المنظمة دون سواىا  ,إذ إنو حصيمة الجيود الفردية لمقوى العاممة .

.2حاجة صناع المعرفة الى التعميم المستمر لتبقى خصائصيم متميزة وفريدة من نوعيا وفي ىذا االطار فأن
قادة المنظمة يمكن ان يخمقوا المناخ التنظيمي لمتفوق من خالل ايصال رؤية وقيم المنظمة بوضوح  ,خمق

بيئة التعميم المستمر والعمل مع العاممين لموصول الى تحقيق أىدافيم  ,وبما ينعكس عمى تحقيق تفوق

المنظمة  ,وضرورة أستجابة المنظمات لكل مايقدمو صناع المعرفة لما لو أثر عمى المدى البعيد ورسم خطى
المستقبل.

. 3التأكيد عمى منح صناع المعرفة الصالحيات المطموبة التي تتيح ليم فرص التفكير وطرح ومناقشة األفكار

بحرية دون أي قيود  ,فقوة البصيرة وأمتداد النظر نحو البيئة المحيطة من قبل المنظمة تساعد صناع المعرفة

لموصول الى معارف جديدة تساىم في بناء منظمة متفوقة عبر المعرفة التي يممكيا ىؤالء األشخاص أتجاه
المنظمة.

. 4التأكد من أن الخطة الستراتيجية التي وضعتيا الشركة قادره عمى بناء توجييا الستراتيجي لتكون الطريق
الذي من خاللو تحدد أحتياجاتيا من موارد مادية ممموسة وغير ممموسة وطبيعة عمميا ثم تييئة أطار عمل

يعمل في حدوده العاممين في المنظمة ,وأن ىذا يحتاج الى قدرات عالية في المنظمة.

. 5سعي المنظمة ل ىتمام بأختيار األفراد القادرين عمى التفاىم مع الزبون وتمبية متطمباتيم أوتقديم سمع
تفوق متطمباتيم  ,فالعاممين في المنظمة وعبر سموكياتيم واتجاىاتيم في تقديم سمع وخدمات يساىمون في
خمق والء الزبون وتحقيق موقع متفوق في السوق .
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املصادر

أوال.املصادر انؼرتيح :

أ.انكتة

.1البيالوي,حسن حسين,وحسين,سالمو عبد العظيم,2::7,أدارة المعرفة في التعميم,الطبعة األولى ,دار الوفا
لمنشر والتوزيع ,األسكندرية,القاىرة.

.2الدوري,زكريا,وصالح,احمد عمي",الفكر االستراتيجي وانعكاساتو عمى نجاح منظمات االعمال",2::9,دار
اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع,عمان,االردن.

.3سممان,جمال داود ,2::9,أقتصاد المعرفة,دار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع ,عمان,األردن.

.4العنزي,سعد عمي,وصالح,أحمد عمي ,2::9,أدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال,الطبعة
العربية,دار يازوردي العممية لمنشر والتوزيع ,عمان,األردن.

 .5الغراب ,ايمان محمد",2::3,التعمم االلكتروني مدخل الى التدريب الغير تقميدي",
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan009591.pdf
 .6نجم ,عبود نجم,2::5,أدارة المعرفة,الطبعة األولى,دار صفاء لمنشر والتوزيع ,عمان,األردن.
ب.انرسائم واألطاريح اجلايؼيح

 .1أبومنديل ,محمد عبد الرحمن", 2::8,واقع استخدام المزيج التسويقي و أثره عمى والء الزبائن" ,رسالة
ماجستير في ادارة األعمال,كمية التجارة,الجامعة االسالمية,غزة,فمسطين.

.2البغدادي,عادل ىادي" ,2::7,عالقة وتأثير الذاكرة التنظيمية في االداء التنظيمي ",مجمة االدارة واالقتصاد,
الكمية التقنية االدارية,العدد,65ص 178.-154

 .3الجرجري,احمد حسين حسن",2::6,تأثير ادارة المعرفة في الوظائف االستراتيجية الدارة الموارد
البشرية",رسالة ماجستير في ادارة االعمال,كمية االدارة واالقتصاد,جامعة الموصل.

.4الدجني ,اياد عمي يحيى ",2::6,واقع التخطيط االستراتيجي في ضؤ معايير الجودة ",رسالة ماجستير في
اصول التربية ,كمية التربية,الجامعة االسالمية,غزة,فمسطين

.5عريف ,مجدي, 2::8,نظم المعمومات الدارية ودورىا في حل مشكالت األدارة العامة,رسالة ماجستير في
أدارة اعمال,جامعة تشرين ,كمية األقتصاد,المالذقية ,سوريا

.6كحالت,سمراء",2::9-2::8,تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرية" ,رسالة ماجستيرفي عمم المكتبات, ,كمية العموم
االنسانية والعموم االجتماعية ,جامعة منتوري –قسنطينة ,الجزائر, .

.7المحياني ,مريم بنت راضي مشخص",2:1:,ادارة المعرفة مدخل لتطوير االدارة المدرسية في المرحمة الثانوية
لمبنات",رسالة ماجستير في االدارة التربوية والتخطيط ,كمية التربية ,جامعة ام القرى,السعودية.

.8مرزوق ,ابتسام ابراىيم",2::6,فعالية متطمبات التطوير التنظيمي وادارة التغييرلدى المؤسسات الغير حكومية
الفمسطينية",رسالة ماجستير في ادارة االعمال ,كمية التجارة ,الجامعة االسالمية ,غزة,فمسطين.

 .9المعاضيدي,محمد عصام احمد",اثر اخالقيات العمل في تعزيز ادارة المعرفة ",رسالة ماجستير في ادارة االعمال,
جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )48لسهة 3121

142

) (تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية
اجملالخ.ج
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ا
",2:12,  طارق عرمان,عباس.2
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) (تأثري صهاع املعرفة يف التفوق املهظمي
حبث ميداني يف عدد مو الشركات الصهاعية العراقية

The Impact of knowledge Workers in Organizational Excellence
Field research in a number of the Iraqi industrial companies
Abstract
The Knowledge Workers is The Largest And Most Powerful Resource Of
The Organizational Excellence it is A Precious Treasure, Therefore Find
Organizations at present is looking for them and seek to invest their ideas For
achieving excellence, creativity and access to the excellence Organizational , As a
result of their importance in terms of engagement and influence in the success or
failure of the as an organizational Of The Research is Measuring The
Correlation And Impact Between Knowledge Workers And Organizational
Excellence in Sample Of Companies Iraqi Industrial By Standing The
Dimensions Of Knowledge Workers ( Characteristics , Skills , Roles ,
Competencies ) And The The Dimensions Of Organizational Excellence
( Strategic Planning ,Focusing on The Market And The Customer , The
Formation And Analysis , The Effectiveness Of Operation , Business Results ) .
The Purpose Of The Research is to identifying Knowledge and owned by these
persons of capabilities make them distinct who are able to achieve excellence,
Them And Protect Them This Included Community Study (5) Industrial
Companies an Iraqi ( The General Company For Electrical Industries, The
General Company For Leather Industries, The General Company for Vegetable
Oils Industries, The General Company for Cotton Industries, The Company
Electronic Industries).
To Achieve The Aim Of The Research , The Researcher Designed A
Questionnaire To Gather Preliminary Information, Consisting Of (65) Items
And Distribute Them To Members Of The Research Sample And The (The
Department Heads, General Directors, Directors Of The Unit Or Division) Was
Conducted Interviews With Knowledge Workers Where The Members Of The
Sample Respondents (111) Out Of (125) in The Light Of That Has Been
Collecting And Analysis Data And Test Hypotheses , The Results Showed That
There is A Correlation And High Impact Among The Knowledge Workers And
Organizational Excellence Any Greater The Knowledge Workers in Companies
increased Their Ability To Achieve Organizational Excellence as Recommended
By Research That Organizational Excellence Comes from ideas presented by of
knowledge Workers Understanding the main element for the success of the
business that provided by Organizational Excellence.

Key words : Knowledge Workers, Organizational Excellence, Dimensions of
Knowledge Workers , Dimensions of Organizational Excellence.
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