المجلد ( )6العدد (2016 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

تشخيص مدى توافر القدرات الجوهرية في شركة الحكماء إلنتاج األدوية
والمستمزمات الطبية

دراسة آلراء العاممين في شركة الحكماء إلنتاج األدوية والمستمزمات
الطبية

م.م .عبداهلل جاراهلل يونس

أ .د .محفوظ حمدون الصواف

كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الموصل

كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الموصل

Prof. Dr: Mahfoud Hamdoon Al-sawaf

Assis. Lec. Abdulla Garulla

College of Admin & Eco/ Mosul Uni.

College of Admin & Eco/ Mosul Uni.

تاريخ استالم البحث2014/5/21 :

تاريخ قبول النشر2015/ 6/ 17 :

1

2016 )1( ) العدد6( المجلد

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

:الم ستخلص

يحمؿ البحث الحالي في طياتو تصكرات نظرية ك أخرل تطبيقية تسيـ في تكسيع دائرة

التفكير كالنظر تجاه فكرة القدرات الجكىرية كذلؾ في إطار الحراؾ المعرفي الساعي نحك كضع

أسس بناء اآلليات المناسبة لمتركيز عمى القدرات الفريدة كذات القيمة كمف ثـ العمؿ عمى
: كبشكؿ عاـ يحاكؿ البحث اإلجابة عف التساؤؿ اآلتي،استثمارىا

ما مدل تكافر أبعاد القدرات الجكىرية في شركة الحكماء إلنتاج األدكية كالمستمزمات الطبية؟
األساسية لمقدرات الجكىرية

كأظيرت االستنتاجات تكافر األرضية المعرفية كالعممية لممككنات

 فيما كاف رأس الماؿ،األكلى فييا

مرتبة حسب أىميتيا حيث احتمت تقانة المعمكمات المرتبة

 عمى الرغـ مف: كاعتمادان عمى ذلؾ قدمت عدد مف التكصيات أىميا،البشرم في المرتبة األخيرة

أىمية تشخيص القدرات الجكىرية كاستثمارىا إال أف األىـ مف ذلؾ ىك العمؿ عمى إدامة كرعاية
.ىذه القدرات

آمميف تقديـ إضافة متكاضعة تسيـ في جعؿ شركة الحكماء أكثر اىتمامان كاستثما انر كرعاية

. كبالشكؿ الذم يجعميا ذات أداء أكثر تفكقان كتمي انز مما ىي عميو اآلف،لقدراتيا الجكىرية

 رأس، أخالقيات العمؿ، تقانة المعمكمات، التعمـ المنظمي، القدرات الجكىرية: الكممات المفتاحية
.الماؿ البشرم

Abstract:
The current research Holds it the perceptions of theory and other
applied contribute to expand the circle of thought and consideration to the
idea of core competencies as part of the movement of knowledge woos
towards lay the foundations to build appropriate mechanisms to focus on
the unique competencies and value and then work on investment, and
generally tries to find the answer to the question follows:
What's the availability dimensions of the core competencies in the
Alhokma company for the production of medicines and medical supplies?
The conclusions showed availability of land the cognitive and process to
basic components of the core competencies arranged by their importance
where occupied information technology the first rank in which ,while he
was human capital ranked last. Depending on that made a number of
recommendations including: In spite of the importance diagnosis of the
core competencies and investing, but the most important is to work to
sustain and care for these competencies.
Hoping to provide a modest add contribution in making Alhokma
Company more interested ,investment and take care of the core
competencies, and in a form that makes it a performance more of a edge
and distinctive than it is now.
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Key words: Core Competencies, Organizational learning, Information
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المقدمة:

يمكف لمقدرات الجكىرية اف تضع الكتاب كالقادة كذكم الخبرة معالميا كيكتبكف فكرىا ،اال

اف تحقيقيا في عمكـ المنظمة كأركانيا صنعة ال يحسنيا مف المنظمات إال مف امتمؾ مؤىالت

عالية مف إدارة كاعية ،أفراد بارعيف ،عمؿ بحثي كتنمكم متميز ،كسعي دؤكب تتكامؿ مع بعضيا
كيحصؿ بينيا التعشيؽ ليحصؿ تمكيف لعممية تحديد كاستثمار كديمكمة ىذه القدرات.

األىمية بمكاف في عممية اإلدارة الفاعمة ليذه

كتعد عممية تحديد القدرات كتشخيصيا مف

القدرات كىي تمثؿ الخطكة األكلى في ىذا األجراء ،اال اف ىناؾ ثمة ما يدكر في فمؾ ىذه

الخطكة مف أنيا تبدك لمناظر كبشكؿ أكلي كجزئي انيا كقكؼ كبالتالي فيي تمثؿ تصرؼ سمبي

ينتج عنو تأخر اك تباطؤ في عمؿ المنظمة كأنشطتيا التنمكية كاالستثمارية ،لكف التأمؿ العميؽ

كالشمكلي يصكر ىذا الكقكؼ_ فيما لك اتفقنا عمى انو كقكؼ بالمعنى اإلجمالي_ كالتحميؿ العميؽ

كالتمييز ليذه القدرات بأنو كقكؼ آني ايجابي كمضي في الحركة االستثمارية كاإلدارية الفاعمة.

كتدعـ عممية التشخيص كاستثمار القدرات خطكة أخرل ،حركتيا الرئيسة التحكؿ مف الجمكد

كالسككف الجكىرم الى اؿتجديد كاؿتطكير كاؿحيكية ،كالنزكؿ عمقان إلى جذكر ما متكافر مف قدرات

بغية استنتاج إجراءات كمسارات حيكية كمتناسقة تككف ىي

األصؿ الضابط لعممية التغيير

إطار التغيرات

كالتطكير كتضمف التكازم مع النظر االستثمارم ليذه القدرات مف جية كمع

كالمستجدات التي تحتمو البيئة سريعة التغير مف جية أخرل.

كاذ تسعى الدراسة الحالية نحك عرض ما يدكر مف أفكار كتكجيات فيي ال تستقصي خبر

ىذه القدرات فضكالن ،كانما ىي مرشحة لمتعامؿ الكاعي مع ىذه القدرات
كايجابي ككبت ما ىك ضار كسمبي ،كنحف ندرسيا كجزء مف عمـ

كانماء ما ىك مفيد

اإلدارة اإلستراتيجية كاإلدارة

المنظمية ،لنعمـ كنخبر بمكانة ىذه القدرات كأبعادىا بيف المكارد كالقدرات األخرل ،لتكتمؿ الرؤية

كنككف اقدر عمى استنباط المعاني كاإلشارات الكامنة فييا ،كىك ما يمكف اف يسيـ في بمكرة آفاؽ

استراتيجيو كاثراءات فكرية مف شأنيا أغناء كتعبئة المعارؼ كاألفكار ذات العالقة.
استنادان الى ما تقدـ جاءت الدراسة الحالية لتتحاكر مع المكضكع كفؽ محاكر

المنيجية ،اإلطار النظرم ،اإلطار العممي ،االستنتاجات كالتكصيات.
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أوالً :اإلطار العام لمدراسة ومنهجيتها

 .1مشكمة الدراسة:

َّ
إف المتتبع ألكضاع المنظمات يمحظ قسـ ان منيا أنيا تممؾ مف المكارد

كاألصكؿ ليس

بالشيء القميؿ غير أنيا ال تزاؿ تعاني مف التراجع اك عدـ التميز مقارنة باآلخريف كالتي ربما

تممؾ مكارد كقدرات اقؿ مف

األكلى ،كيمكف لكجية نظر ىذه المنظمات تجاه فكرة القدرات

الجكىرية كطريقة تعامميا معيا اف تككف احد األسباب الكامنة كراء ىذه النتائج اك الكاقع السمبي

كالمتأخر .كلعؿ مما يشغؿ المنظمة كادارتيا عف قدراتيا الجكىرية كحسف إدارتيا كاستثمارىا كثرة
االنشغاؿ بالبيئة الخارجية كما يدكر فييا مف

أحداث كفرص ،مقابؿ إغفاؿ أك ضعؼ اىتماـ

بالبيئة الداخمية كما تقكـ عميو مف نقاط قكة كقدرات ،كمف ىنا فاف المنظمات

كاذا ما استمرت

عمى ىذا المنكاؿ فقد ينتيي بيا الحاؿ الى الفشؿ اك الخركج مف السكؽ كىك ما يدعك إلى إعادة
النظر في ىذا المكضكع كحسف التعامؿ معو بالصيغة التي تكفؿ تحقيؽ التفكؽ كحسف األداء.

كعميو نستطيع القكؿ أف مكضكع تشخيص القدرات الجكىرية التي تقكـ عمييا المنظمة كالية

استثمارىا ليذه القدرات ال يزاؿ يكتنفو الغمكض ،كىك ما يمكف أف يمثؿ نقطة انطالؽ الدراسة
جالء في التساؤالت أدناه:
الحالية كمشكمتيا المحكرية كالتي يمكف أف تظير أكثر
ن
 .1ما مدل تكافر أبعاد القدرات الجكىرية في المنظمة المبحكثة؟
 .2ىؿ ىناؾ تبايف في مستكل األىمية ليذه القدرات في المنظمة المبحكثة؟

 .2أهمية الدراسة:

تركز معظـ المنظمات عمى العديد مف المكارد كالقدرات كالتي تتشابو فيما بينيا في الغالب،

كالتساؤؿ الذم يثار في ىذا المجاؿ ىك كيؼ يمكف ليذه القدرات أف تمثؿ نقطة تميز كتفكؽ عمى

المنافسيف؟ كىنا يمكف القكؿ أف تمكف المنظمة مف تحكيؿ قدراتيا مف مجرد قدرات عامة الى
قدرات جكىرية تنفرد كتتميز بيا عف الباقيف ىك ما يمثؿ اإلجابة المالئمة لذلؾ.

كعميو فاف ما يبرر الدراسة الحالية كيجعميا مف األىمية بمكاف ضركرة تكسيع النظر كاالنتقاؿ

كعمى المستكييف األكاديمي كالتطبيقي مف التركيز عمى القدرات إلى التركيز عمى القدرات

الجكىرية ،كما يتعمؽ بيذا التكسع كاالنتقاؿ مف جعؿ ىذا النكع مف القدرات في بؤرة التركيز كعمى
جميع المياديف مف حيث التعريؼ بيا كبمتضمناتيا ككضعيا مكضع التطبيؽ ثـ التعرؼ عمى

اآلليات التي تسيـ في جعؿ ىذا التطبيؽ ناجحان مقابؿ معرفة ما يعترضو مف معكقات كسبؿ

إزالتيا أك الحد منيا.
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 .3أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية نحك بمكغ األىداؼ اآلتية:

 .1تقديـ دراسة نظرية حكؿ القدرات الجكىرية كما تقكـ عميو مف مضاميف كأبعاد.
 .2الكقكؼ عمى كاقع القدرات الجكىرية في المنظمة المبحكثة.

 .3الخركج بجممة مف االستنتاجات كالمقترحات كالتي مف شانيا تعزيز الجكانب االيجابية
كتقميص الجكانب السمبية في المنظمة المبحكثة .

 .4فرضيات الدراسة:

تتجو الدراسة الحالية نحك عرض الفرضيات اآلتية:

 .1يتكافر لدل المنظمة المبحكثة عدد مف أبعاد القدرات الجكىرية.

 .2ىناؾ ترتيب متتابع لما ىك متكافر مف ىذه االبعاد في المنظمة المبحكثة.

 .5عينة الدراسة:

انطالقا مف الدكر الفاعؿ الذم تقكـ بو شركة الحكماء النتاج االدكية كالمستمزمات الطبية

في تنشيط حركة الصناعة الدكائية في العراؽ كنظ ار لما يمثمو تشخيص القدرات الجكىرية في
تحكيؿ حركة المنظمة مف الجمكد كالسككف الى التجديد كالتطكر فضال عف كجكب سرعة

استجابتيا لمتطكرات التكنكلكجية كالتغييرات البيئية كلممحافظة عمى قدرتيا التنافسية

جاء اختيار

الشركة مجتمعا ليذه الدراسة .تتككف عينة الدراسة مف العامميف في المنظمة المبحكثة مع التركيز
عمى القيادات اإلدارية فييا  ،اذ تـ تكزيع

لمتحميؿ.

 40استمارة أعيد منيا  34ككانت  32صالحة

 .6حدود الدراسة:

كالتي تمثمت باالتي:

 .1الحدكد الزمنية :كالتي انحصرت في المدة ما بيف  2013/8/1كلغاية .2013/12/15
 .2الحدكد المكانية :حيث اختيرت شركة الحكماء إلنتاج األدكية كالمستمزمات الطبية
كميداف إلجراء الدراسة.

 .7أساليب جمع البيانات:

تسيـ عممية جمع البيانات في تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا ،كعمى ىذا األساس

تـ جمع البيانات ذات العالقة بالمكضكع كبجانبييا النظرم كالتطبيقي ،حيث اعتمد في األكؿ

عمى ما ىك متكافر مف مصادر عربية كأجنبية كالمتمثمة بالكتب كالدكريات كرسائؿ الدبمكـ

كالماجستير ك اطاريح الدكتك ار قفضالن عف االنترنت ،أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد تـ

اعتماد اآلتي:
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 .1استمارة االستبانة :استدالالن بأبعاد القدرات الجكىرية كمضامينيا ،كباستخداـ لغة الحكار
بيف الباحثيف ،تـ التفكير بتصميـ استمارة

استبانو تغطي مضاميف المفاىيـ األساسية

لمدراسة ،كقد ركعي في صياغتيا الكضكح كالبساطة كالدقة .تـ اعتماد المستكل الثالثي

(اتفؽ ،محايد ،ال اتفؽ) لجميع فقرات االستبانة ،كالذم يعتقده الباحثاف بأنو أكثر المقاييس
انسجاما مع مستكل أدراؾ العينة المستيدفة في الشركة المبحكثة.

 .2المقابالت الشخصية :كالتي تعد أداة ىامة في جمع البيانات تسيـ في تعزيز ما تـ طرحو
كاالستفسار عنو في استمارة االستبانة ،كيمكف ليذه المقابالت أف تخدـ كال الطرفيف،

األكؿ عينة البحث عبر إجابتيا عما ىك مبيـ مف متغيرات كأسئمة ذات عالقة بمكضكع

الدراسة كىك ما يمكنيا بالتالي مف إعطاء إجابات مالئمة كأكثر كاقعية ،كالثاني الباحث
كذلؾ عبر حصكلو عمى بيانات كمعمكمات أكثر دقة كعمقان (الممحؽ رقـ .)1

انياً  :الجانب النظري(القدرات الجوهرية)

 .1المفهوم:

يعد مكضكع القدرات الجكىرية احد المكاضيع اليامة كالحساسة كالذم يحمؿ في طياتو أبعادا

حيكية ذات تأثيرات ىامة كاستراتيجية ،كقد بذؿ الكتاب كالباحثكف جيكدان متميزة في عرض األفكار
كالمفاىيـ التي مف الممكف اف تعتمد في تغطية متضمنات المكضكع كحيثياتو.

َّ
إف انبثاؽ مصطمح القدرات الجكىرية لـ يكف ليأتي فجأة كبدكف مقدمات ،بؿ ىك كحسب ما

يقر بو (الطائي )2007،114 ،كليد مصطمحات قبمو ىي المكارد كالتي تطكرت إلى مصطمح

القدرات ثـ إلى مصطمح القدرات الجكىرية كىي بيذا التسمسؿ تزداد صعكبة كقيمة ،كحكؿ أكائؿ

المستخدميف ليذا المصطمح بيف(  )Liu,et al,2006,71إف أكؿ مف استخدـ مصطمح القدرات
الجكىرية في عمـ اإلدارة ىما

( )Parhald&Hamelكذلؾ في كتاب(القدرات الجكىرية في

المنظمة) الذم تـ إصداره عاـ .1990

مف جية أخرل فقد تعددت المداخؿ كاألساليب الساعية نحك التعريؼ بيذا المصطمح ،إال أف

سعة المكضكع مف جية كالغمكض الذم يكتنؼ متضمناتو مف جية أخرل ىك الذم قاد إلى

التبايف في النظر إليو كتحميؿ مككناتو ،كعمى ىذا األساس فقد تـ النظر اليو مف زكايا عدة تمثمت
بمكارد المنظمة ،الممكية الفكرية ،القابميات الفردية كالمعرفية ،كالثقافة المنظمية ،كما شابو مف

األبعاد كالزكايا ذات العالقة بالمكضكع ،في الكقت ذاتو كعمى الرغـ مف السعة كالشمكلية ىذه ،اال
اف ذلؾ ال يعني اف كؿ قدرات المنظمة ىي جكىرية

أك محكرية،كما يدلؿ عمى ذلؾ

إشارة

(السبعاكم (9 ،2011،إلى إمكانية امتالؾ أم منظمة مف المنظمات لمعديد مف القدرات كالناتجة
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عف تركيبة مف مكاردىا المتنكعة مقابؿ امتالكيا لعدد قميؿ جدان مف القدرات الجكىرية ،كذلؾ عمى

افتراض ارتباطيا بالقيمة اإلستراتيجية لممنظمة ،كبالتالي فاف إرساؿ مصطمح جكىرية عمى أم قدرة
مف قدرات المنظمة ليس بالمستساغ كال بالمنطقي ،كىك ما يحتـ ضركرة تكافر خصائص كشركط

عدة في القدرات قذق لكي يتـ الحكـ عمى جكىريتيا مف عدمو.
اف فكرة القدرات الجكىرية كما قدميا(

 )Agha,et al,2012,2تدكر حكؿ مجمكعة مف

القدرات القيمة كالفريدة ،الميارات ،كمجاالت المعرفة التي تنتج عف التكامؿ كالمكائمة بيف كفاءات

كحدات األعماؿ داخؿ المنظمة ،فضالن عف ذلؾ يمكف النظر إلييا عمى أنيا التعمـ المتراكـ الذم

تحصؿ عميو المنظمة كذلؾ فيما يتعمؽ بالتنسيؽ بيف ميارات اإلنتاج المتنكعة كتحقيؽ التكامؿ بيف

التكنكلكجي المتعددة،كينظر إلييا(السعد )22 ،1999،عمى أنيا النشاطات التي تطكر مف
ا
أنماط

اجؿ تككيف قيمة مضافة متميزة لممنظمة كيفترض لممنظمة في ىذه الحالة اف تيتـ بيذه النشاطات

بالدرجة األساس.

إ َّف كصؼ القدرات الجكىرية عمى أنيا إحدل األسس االرتكازية لمميزة التنافسية يطرؽ ضركرة

النظر الييا عمى أنيا تمثؿ األنشطة كالمياـ التي تؤدييا المنظمة بشكؿ أفضؿ كأكثر جكدة مف
غيره ا)  )Alvarenga&Malmierca,2010,8كلقد أصبح مطمب التميز في التعامؿ مع مكارد
المنظمة كما ينبثؽ عنو مف إجراءات معيا انر لمحكـ عمى صفة الجكىرية في القدرات ،كيدلؿ عمى

ذلؾ إشارة(طالب كالبناء)2012،195 ،إلى أف القدرات الجكىرية تتمثؿ في القدرة عمى استثمار

مكارد المنظمة بكفاءة كفاعمية ،فضالن عف تكزيع ىذه المكارد بشكؿ ديناميكي كبالصكرة التي تتيح

اداء األنشطة بشكؿ أفضؿ مف المنافسيف.

 .2األهمية:

إ َّف مف الظكاىر التي ينقدىا فقو التخطيط االستراتيجي ،معنى عمى غرار (نتكسع لنككف أكثر

فاعمية) يترسب في تكجيات بعض المنظمات كيستكلي عمى سياساتيا ،ثـ تأتي النتائج بعد ذلؾ

لتعطي مردكدات سمبية ،كعميو فاف المنظمات بحاجة إلى اعتماد اكبر عمى نقاط قكتيا التي تتميز
بيا ال أف تتكسع إلى مجاالت عديدة كشاممة ،كذلؾ بيدؼ تكفير المزيد مف القيمة المضافة

كتحصيؿ التمايز القكم(  ،)Agha,et al,2012,1كغالبان ما يككف مف غير الفعاؿ لممنظمة قياميا

بمفردىا بإنتاج منتج كامؿ ،كبدالن مف ذلؾ فيي تقكـ بالتركيز عمى القدرات الجكىرية الخاصة بغية
تجنب مخاطر االستثمار كتعزيز المنافسة(

 ،)Charles&Chen ,2007,2كحيثية أخرل

مستنبطة مف ندرة المكارد كالقدرات كمحدكديتيا تشير إلى أف المكارد كالقدرات لبعض المنظمات قد
تككف اقؿ مف منافسييا كىك ما يدفع نحك مزيد مف االىتماـ برعايتيا كاستثمارىا بالكجو

األمثؿ،

كبالتالي فمف الضركرم عمى المنظمة كفي ظؿ ىذه الزاكية الحرجة اف تطكر مف ميارتيا في
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( .)Sisman,et al,2012,1
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أصبحت مس أ لة حتمية لضماف استم ارريتيا

كيحاكؿ)  )Schreyogg&Kliesh-Eberl,2007,914-920النظر إلى دكاعي االىتماـ

بالقدرات الجكىرية نظرة أكثر كاقعية كجرأةن ليفصح عمى اف المنظمات لـ تعد بحاجة إلى تكليد
كتكاثر القدرات ،بؿ كبكضكح اكبر فاف القدرات الكثيرة أضحت مفككة كمختمة كظيفيان،فضالن عف

ذلؾ فاف األسكاؽ كمكاقؼ التفكؽ فييا

أصبحت عرضة لمتآكؿ كالتعرية ،كالبيئات

أصبحت

مضطربة كذات تغيرات كاسعة ،كبالتالي لـ يعد يمكف لممنظمات التعامؿ مع التطكرات الكاسعة ىذه

عمى أساس االعتماد الكامؿ لالستراتيجيات كسياسات العمؿ التي أثبتت جدكاىا سابقان ،بؿ ال بد

مف أجراء التغيير كالتطكير،كىك ما يدعك إلى التحريؾ العميؽ لقدرات المنظمة كالتركيز عمى ما
ىك جكىرم منيا،ليس ذلؾ فحسب بؿ السعي نحك اعتماد ديناميكية القدرات الجكىرية.

.3المعوقات:

َّ
إف الخصائص الحسنة التي اتسمت بيا القدرات الجكىرية ،ال تمنع مف كجكد بعض

المعكقات التي تخفؼ مف حدة الزخـ االيجابي ىذا كتقؼ

أحيانا حائالن أماـ االستفادة مف ىذه

القدرات بالشكؿ الكامؿ،كىك ما يممي ضركرة العمؿ عمى عرضيا كتشخيص معالميا سعيان نحك
جعميا كاضحة لمعياف بغية ايجاد الحمكؿ المالئمة ليا.

إ َّف المعكؽ االكؿ الذم يقؼ شاخصان اماـ الكثير مف المنظمات كاألفراد ىك صعكبة تحديد

القدرات الجكىرية التي يممككنيا،خاصة اذا ما كاف ىناؾ ثمة ضعؼ معرفي بماىية المعايير

المستخدمة لمحكـ عمى جكىرية القدرات(  )Tecce,et al,1997,515كفي حاؿ تـ التمكف مف
تحديدىا ينبرم معكؽ آخر يتمثؿ في صعكبة تحديد األكلكيات التي تحتاجيا المنظمة مف ىذه

القدرات ،كما ىي القدرات التي تبدأ المنظمة بتطكيرىا اكالن(الطائي.)117 ،2007،

كبكصؼ القدرات الجكىرية تركيبة مميزة مف مكارد المنظمة مثؿ التقانة ،مجاميع الميارات،كعمميات

األعماؿ يدخؿ ىنا المعكؽ الثالث ليكشؼ عف صعكبة تحقيؽ التكامؿ كاالنسجاـ بيف ىذه القدرات

المختمفة(السبعاكم.)10 ،2011،

ثـ ما زالت المعكقات لـ تنتو بعد،كمنيا اف الحدكد التنظيمية الصارمة يمكف اف تككف ذات اثر

عمى القدرات الجكىرية كالحد مف قكتيا،كذلؾ ألنيا تحكؿ مف عممية االتصاؿ كالتعاكف بيف

األطراؼ ذات العالقة،فضالن عف ذلؾ يتكجب عمى المدراء كصناع القرار العمؿ كبشكؿ حثيث

عمى متابعة المسارات الحديثة كالمبتكرة،كبالتالي البحث عف كتأسيس القدرات الجكىرية الجديدة

كىك ما يستدعي ضركرة التخمي اك تقميص االىتماـ ببعض القدرات القديمة كخاصة التي لـ تعد
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تفي بمتطمبات التمايز المنظمي كالتنافسي،كذلؾ الف استمرار االلتزاـ بالقدرات المستنفذة ىذه يمكف

اف يقكد إلى الكقكع بفخ القدرات اك ما يدعى بالجمكد الجكىرم ( .)Smith,2008,6

.4األبعاد:

كمما جاءت بو عمميات التنظير حكؿ القدرات الجكىرية اإلشارة إلى عدد مف األبعاد التي

تشتمؿ عمييا ىذه القدرات ،تبمكر قسـ منيا نتيجة التحميؿ العميؽ كالرؤية البعيدة ،كالقسـ

اآلخر

كاف نتاج االستنباط التجريبي المستند إلى التطبيؽ كالممارسة ،كمف ىنا كردت اراء عديدة كمتنكعة،

حيث بيف (

 )Duysters&Hagedoorn,1996,4-10انيا تتمثؿ ب(

االبتكار ،التنكيع

كالتخصص ،االندماج كاالستحكاذ ،التحالفات التكنكلكجية ) ،كىي لدل ()15-31Xiao, 2007,
تقكـ عمى أساس ( المكارد المالية ،المكارد المادية،المكارد البشرية،المكارد التكنكلكجية،السمعة،

المكقع ،العالمة التجارية ،كالء الزبكف ،الحصة السكقية،

النظـ اإلجرائية ،الثقافة المنظمية) ،

اما(  )Linton,2009,5فعرضيا في (الميارات المعرفية،الميارات التنظيمية ،الميارات الفكرية
كالعممية،الميارات التكنكلكجية،الحساسية األخالقية ،التفكير الناقد،احتراـ التنكع الثقافي،إدارة

المكارد ،التفكير اإلبداعي،العمؿ في مجمكعات ،حؿ المشكالت،

إدارة الذات،التغيير)

كاشار(كردم )2 ،2010،الييا عبر (التعمـ الجماعي،ميارات التنسيؽ،فيـ حاجات الزبكف،فيـ
إمكانات المنتج كالسكؽ) ،كبالنسبة لمدراسة الحالية فيي تميؿ إلى اختيار كعرض األبعاد اآلتية

التي تـ اعتمادىا في الدراسة:

أ  -رأس المال البشري:

يقكؿ الحكيـ الصيني (كيكاه) :إذا كنت تخطط لسنة فا

زرع بذرة ،كاذا كنت تخطط لعشر

سنكات فا غرس شجرة ،ك إذا كنت تخطط لمائة عاـ فعمّـ إنسانان  ،ألنؾ عندما تزرع بذرة كاحدة

فإنؾ تحصد محصكالن كاحدان ،ك عندما تعمّـ الناس تحصد مئة محصكؿ ،كىك ما يشير إلى أىمية

رأس الماؿ البشرم كالعكائد المتأتية مف استثماره ،كيمكف أف ينظر إلى رأس الماؿ عمى انو قدرات

ستنتج مردكدان في المستقبؿ ،ك العنصر البشرم ال يقؿ أىمية عف رأس الماؿ المادم في عممية

إنتاج المنافع ،اذ إف مستقبؿ البشرية ال يعتمد عمى المدل المكاني أك الزماني ،كال عمى الطاقة ،ك

َّإنما عمى تنظيـ ىذا المستقبؿ الكامف في الذكاء اإلنساني ك تقدـ المعرفة(كردم.)1 ،2011،
كمما ال شؾ فيو أف رأس الماؿ البشرم لو أىمية كبيرة في نشاط أم منظمة كلكف يجب

مراعاة الجكانب اآلتية ( :يكسؼ.)8 ،2005،

 )1إ َّف أىمية رأس الماؿ البشرم ال تكمف في مدخالتو كاَّنما في مخرجاتو فمثال مخرجات التعميـ

العالي متاحة لكؿ المنظمات المتنافسة كلكف العبرة بتمؾ المنظمات التي تحقؽ بيـ مزايا فريدة عمى

صعيد النتائج عند استخداميـ.
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َّ )2
إف البعد الكمي في عدد العامميف كسنكات الخدمة ال تككف أبعاد ان حاسمة في تمييز عمؿ المنظمة
كتفكقيا عمى غيرىا كاَّنما يجب البحث عف األشخاص المكىكبيف كالمتميزيف.

ب -تقانة المعمومات:

يشير مدخؿ النظرة المستندة إلى المكارد (  (RBV Resource Based Viewفي إطار

مكارد تقانة المعمكمات إلى إمكانية المنظمات أف تميز نفسيا عف باقي المنظمات استنادان إلى
مكارد تقانة المعمكمات التي تمتمكيا أك تستحكذ عمييا ،كتؤكد أف كالن مف البنى التحتية لتقانة
المعمكمات ،كميارات المكارد البشرية المستثمرة في تقانة المعمكمات ،كقدرتيا عمى رفع تقانة

تعد مكارد خاصة بالمنظمة ،كالتي يتـ تجميعيا
المعمكمات لتحقيؽ فكائد غير مممكسة يمكف أف ّ
لتكليد قدرات عالية لتقانة معمكمات كبما يقكد في النياية إلى تحقيؽ مستكيات عالية مف األداء
(نكرم كضيؼ.)2011،5،

مف جيتو بيف( شعيب كعكاطؼ )2011،6 ،انو يمكف لمتقانة أف تشتمؿ عمى معاني عدة،

كلكف إف تعمؽ األمر بنظاـ األعماؿ فإنيا تتضمف كؿ األساليب التي تستطيع المنظمة مف خالليا

خمؽ القيمة إلى أصحاب المصمحة كالشأف فييا ،كيستعمؿ مصطمح تقانة المعمكمات لكصؼ

المنفعة المكحدة لإللكتركنيات كاالتصاالت الالسمكية كالبرمجيات ،باإلضافة إلى تكامؿ كسائؿ

المعمكمات(الصكت ،النص،البيانات كالصكرة) ،كتعد تقانة المعمكمات بكؿ أبعادىا كقدراتيا مف

األمكر الميمة اإلستراتيجية في نقؿ المعرفة كتكليدىا كالمشاركة فييا ،كالمالحظ إف تطكر الفكر
اإلدارم األكاديمي كالتطبيقي خالؿ العقكد األخيرة قد أكجد الحؿ لكثير مف مشاكؿ اإلدارة ،ككنتيجة

ليذا التطكر قد حدث تغيير ىيكمي في كظائؼ اإلدارة كأساليب العمؿ في المنظمات الحديثة بعد

معالجة كتحميؿ المعمكمات التي أصبحت تشكؿ مكردا ىاما ألية منظمة بؿ أصبحت مف األبعاد
األساسية لمعممية اإلدارية .كمف ىنا فإف ظيكر تقانة المعمكمات أكجد فرصا جديدة أماـ مدراء
منظمات األعماؿ إليجاد مجاالت الستخداميا في استراتيجيات األعماؿ.

ت  -أخالقيات العمل:
تشير معظـ األدبيات الصادرة عف أخالقيات العمؿ إلى أف األخالؽ أمر ىاـ كنافع لمعمؿ في
 :إف

كغالبا ما ُيقاؿ
األجؿ البعيد عمى أقؿ تقدير إف لـ تكف ىامة كنافعة عمى األجؿ القريب.
ن
األخالقيات ىي العنصر األساسي الذم يتكقؼ عميو نجاح كتطكر المنظمات عمى األجؿ البعيد.
كسكؼ يفقد العمؿ فعاليتو بدكف كجكد درجة مف الثقة كاألمانة كالصدؽ .كما سكؼ تتزايد تكاليؼ

كحيكيا في العمؿ.
ىاما
المعامالت السيما التكاليؼ القانكنية .كبصفة خاصة ،تمعب الثقة نا
ن
دكر ن
فنظر لعدـ إمكانية النص عمى جميع المكاقؼ كاألمكر المستجدة أثناء تنفيذ العقكد ،يبرز دكر الثقة
نا
عمى اعتبار أنيا عنصر ىاـ في عالقات العمؿ الفعالة كالممارسات السميمة لممنظمة .كبالفعؿ،
ىناؾ آراء قكية تقكؿ بأف الضعؼ النسبي لمثقة خارج محيط األسرة في بعض البمداف(كخاصة
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البمداف النامية) إنما يفسر انتشار المنظمات العائمية كندرة المنظمات الكبرل

(الشبشيرم.)13-12 ،2009،

ث -التعمم المنظمي:

تتسـ المنظمات سريعة التحرؾ بالمداكمة عمى التعمـ المستمر كتطبيؽ الخبرة المكتسبة في

حياتيا اليكمية كألف اإلبداع كالتطكير ىما أىـ ما يميز أداء المنظمات ففي العصر الحالي ىما

مطمبان ىامان لممنظمات كأجيزتيا اإلدارية لتقكـ بدكرىا الجديد المنكط بيا كالذم يحقؽ الرضا لجميع

األطراؼ كأصحاب المصمحة ،كلف يتحقؽ ىذا التميز في األداء دكف تبني مفاىيـ إدارية حديثة
تتشرب في نسيجيا الثقافي كنسقيا القيمي ،فالتطكير الذم يحقؽ التميز ىك عممية إدارة لألداء

كىي عممية مستمرة ال نياية ليا ،فيي جزء مف ركتيف العمؿ اليكمي لممنظمة يتشرب في صميـ
طرؽ كأساليب األداء كقد أطمؽ عمى ىذا النمط مف المنظمات في السنكات األخيرة مصطمح

المنظمة المتعممة كتسعى إدارة األداء إلى تكظيؼ الخبرة المكتسبة مف عممية التعمـ التنظيمي في
التطكير المستمر لألداء كمف ثـ يتحقؽ لو النقمة النكعية مف الضعؼ إلى التميز كالحفاظ عمى ىذا

التميز بشكؿ مستمر كعالج القصكر في أم عنصر مف عناصر األداء إف كجد بحيث يتحقؽ

الكفاءة كالفعالية في األداء كالتحسيف كالتطكير المستمر( .صقر.)5 ،2003،

كتبرز أىمية مفيكـ التعمـ التنظيمي في الدكر الذم يمكف أف يمعبو في تييئة األفراد كالمنظمة

لمتغيير كالمحافظة عمى التكازف الديناميكي لممنظمة كيقترح (

 )Saeed, 2006, 2أف التكازف

الديناميكي لممنظمة يتضمف أربعة عناصر ىي:

 )1االستقرار الكافي بما يسيؿ كيساعد عمى تحقيؽ األىداؼ الراىنة لممنظمة.

 )2االستم اررية الكافية لضماف أحداث التغييرات المنظمة في األىداؼ كالكسائؿ.
 )3تكيؼ ٍ
كاؼ لالستجابة المالئمة لمفرص كالمتطمبات الخارجية ،ككذلؾ الظركؼ الداخمية المتغيرة.
 )4إبداعية كافية بما يسمح لممنظمة االستمرار في استباؽ األحداث كالمبادرة بالتغيير قبؿ كقكع
األحداث.

ال اً :الجانب العممي

 .1كصؼ اإلفراد المبحكثيف ،حيث يالحظ في الجدكؿ رقـ ()1اآلتي:

أ -الجنس :كانت النسبة الغالبة لمذككر ،كشكمت ما نسبتو  %90،62مما يشير إلى أف سياسة
الشركة تركز عمى الذككر كبشكؿ أساس.

ب -العمر :حصمت الفئة العمرية

 30-26عمى النسبة األكبر

إذ بمغت  ،%31،25كمف

مالحظة نسبة ىذه الفئة كنسبة الفئات العمرية القريبة منيا يمكف اف يشار الى
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المبحكثة تعتمد عمى الشريحة الشابة بشكؿ كاسع ،فيما كانت النسبة األدنى لمفئة العمرية

 45-41اذ بمغت  % 3،12فقط.

ت  -التحصيؿ العممي :كانت النسبة الغالبة لحممة الشيادة الجامعية األكلية اذ بمغت %59،37
كىك ما يؤشر قدرة اكبر عمى التعامؿ مع مفردات االستب انة كأسئمتيا ،فيما كانت النسبة

األدنى لحممة شيادة اإلعدادية فما دكف اذ بمغت  %12،5فقط.

ث -الكظيفة الحالية :المالحظ في نسب ىذا المحكر اف الغالبية ىـ مف المدراء كالمسؤكليف كىك
ما يؤشر فيـ كدراية اكبر ألكضاع الشركة كقدراتيا كبالتالي أعطاء إجابات أدؽ كأكضح.

ج  -مدة الخدمة في الكظيفة الحالية :حداثة نشكء الشركة المبحكثة كاف لو الدكر

األساس في

ابراز النسب المؤشرة أماـ ىذا المحكر ،حيث يالحظ اف نسبة  %81،25تراكحت خدمتيـ

مف  5-1سنكات ،فيما كانت نسبة  %18،75ىـ لمذيف تراكحت خدمتيـ مف  10-6سنة.

ح -مدة الخدمة اإلجمالية :اف النسب المؤشرة في المحكر الحالي تشير الى امتالؾ العينة
المبحكثة كبالعمكـ الى خبرة جيدة كتجربة عميقة نابعة مف تعامميا الطكيؿ مع العمؿ

المنظماتي كاإلدارم ،كىك ما يمكنيا مف تحميؿ مفردات االستمارة بشكؿ

أكثر عمقان كسعة

كبالتالي أعطاء إجابات أكثر دقة كشمكالن ،كالمالحظ ىنا اف النسبة األغمب كانت لمف تراكحت

مدة خدمتيـ مف  5-1سنة اذ شكمت . %53.13

12

المجلد ( )6العدد (2016 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

جدكؿ رقـ ()1

كصؼ األفراد المستجيبيف
الجنس
انثى

ركش
%
90,62

ث
29

%
9,38

ث
3

العوش
50 -46
45 -41
40 -46
35 -31
30 -26
25 -20
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
%ث
ث
8
3
1
9
3
1 6
1
1
4
25
31،25
8
3.12
1
9.38 3
18،75
6
10 12,5
4
التحصٍل العلوً
جاهعٍت علٍا
جاهعٍت اولٍت
دبلىم هعهذ
اعذادٌت فوا دوى
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
5
1
9،38
3
19
18،75
6
4
59.37
12،5
الىظٍفت الحالٍت
تنفٍزٌىى-هذساء
سئٍس
الخط االول
هذٌش وحذة
هذٌش شعبت
هذٌش قسن
الوذٌش الوفىض
هجلس االداسة
%

ث
1
1

ث

%

1

1
3.12

3
3.12

ث
3
6

%
ث
%
1
4
1 6
7 12,5
4
18،75
هذة الخذهت فً الىظٍفت الحالٍت

ث %
2 7
13 21.88

5 -1

ث
1

40،63

10 -6

ث
26
5 -1
ث

%

ث

17

53،13

8

ث
%
6
81،25
هذة الخذهت االجوالٍت
15 - 11
10 -6
%
ث
%
6

25

18،75

%
18،75

ث
1

20 - 16
%
1
3،12

المصدر :مف إعداد الباحثيف

 .2كصؼ كتشخيص أبعاد الدراسة كمتغيراتيا .كالذم سيتـ فيو اإلشارة الى أىـ األرقاـ كالنسب
كالمؤشرات الدالة عمييا ككاآلتي:

أ .أرس الماؿ البشرم :يالحظ مف الجدكؿ(  )2كجكد نسبة اتفاؽ ال باس بيا تجاه ىذا البعد
كذلؾ بكسط حسابي كانحراؼ معيارم قدرىما عمى التكالي(

 )2،29ك(  )0،72ككاف

المتغير X1كالذم نصو( تستقطب منظمتنا األفراد ذكم الخبرات كالمعارؼ العالية باستمرار )
ىك األكفر نصيبان بيف متغيرات ىذا البعد حيث حصؿ عمى كسط حسابي كانحراؼ معيارم

قدرىما (  )2،56ك(  ،)0،54بينما كاف المتغير  X4كالذم نصو ( تقيـ منظمتنا األفراد عمى
أساس معارفيـ كانجازاتيـ )المتغير االقؿ نصيبان حيث حصؿ عمى كسط حسابي كانحراؼ
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معيارم قدرىما (  )2،03ك (  ،)0،82كما يؤكد نسبة االتفاؽ حكؿ ىذا البعد ما بينو بعض
االفراد الذيف تـ المقاء بيـ حيث اشاركا الى اآلتي:

 )1نقكـ بتقييـ أداء الشركة ليس مف الناحية المالية كالربحية فقط ،بؿ يضاؼ الى ذلؾ مستكل
تطكر أفرادىا كاستثمار قدراتيـ المتميزة التي يممككنيا.

 )2تقكـ الشركة بتعييف األفراد ذكم الخبرات كالقدرات الجيدة  ،كتعمؿ اإلدارة عمى تكقيع عقد
عمؿ معيـ بحيث ينبغي عمى الفرد العامؿ دفع غرامة مالية فيما لك ترؾ الشركة دكف

مبرر.

 )3يتـ نقؿ األفراد فيما بيف األقساـ كالكظائؼ استثما انر لقدراتيـ.

 )4منذ عاـ  2008كلحد ىذه السنة تقكـ الشركة بإنتاج أدكية خاصة بيا كباسـ الشركة ،كىك
ما يمكف اف يككف نابع ان مف العمؿ عمى أشراؾ األفراد كاألخذ بآرائيـ كمقترحاتيـ الخاصة
بتطكير العمؿ ،فضالن عف حرص ىؤالء األفراد عمى تقديـ أعماؿ تتميز باإلبداع كالتجديد.
جدكؿ رقـ ()2

المؤشرات اإلحصائية الخاصة ببعد أرس الماؿ البشرم
اتفق

المتغيرات
ث
22
16
13
11
14

X1
X2
X3
X4
X5
الوعذل
المصدر :مف اعداد

%
68.8
50
40.6
34.4
43.8
47.52
يف
الباحث

محايد
ث
9
11
14
11
10

%
28.1
34.4
43.8
34.4
31.2
34.38

ال اتفق
ث
1
5
5
10
8

%
3.1
15.6
15.6
31.2
25
18.10

الوسط الحسابي
2.56
2.34
2.25
2.03
2.18
2.29

االنحراف
المعياري
0.54
0.74
0.71
0.82
0.82
0.72

ب .تقانة المعمومات :يظير الجدكؿ( )3كجكد نسبة اتفاؽ عالية جدان تجاه ىذا البعد كذلؾ بكسط
حسابي كانحراؼ معيارم قدرىما عمى التكالي(  )2،62ك(  )0،57ككاف المتغير  X9كالذم

نصو(تمجأ المنظمة الى استخداـ الحاسكب كممحقاتو لتكفير الدقة كالسرعة في انجاز المياـ

المطمكبة) ىك األكفر نصيبان بيف متغيرات ىذا البعد حيث حصؿ عمى كسط حسابي كانحراؼ
معيارم قدرىما (  )2،78ك(  ،)0،55بينما كاف المتغير  X6كالذم نصو ( تحرص منظمتنا
عمى كجكد قاعدة معمكمات خاصة بيا )المتغير األقؿ نصيبان حيث حصؿ عمى كسط حسابي

كانحراؼ معيارم قدرىما (  )2،53ك (  ،)0،56كما يدعـ نسبة االتفاؽ حكؿ ىذا البعد ما

أشار إليو بعض األفراد الذيف تـ المقاء بيـ حيث بينكا اآلتي:

 )1تتعامؿ الشركة اآلف كبشكؿ مباشر مع الشركات المكردة(االلمانية-الصينية-اليندية)
كبدكف استخداـ ام كسيط كذلؾ عبر استخداـ االنترنت كالياتؼ النقاؿ.
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 )2استخداـ تقانة المعمكمات كاالتصاالت سرعت مف اجراءات الشركة في التعامؿ مع

المكرديف كاالجابة عمى استفساراتيـ مف حيث صالحية المنتج المطركح مف قبؿ ىؤالء

المكرديف كقبكؿ الشركة لو فضالن عف استالمو.

جدكؿ رقـ ( )3المؤشرات اإلحصائية الخاصة ببعد تقانة المعمكمات
اتفق

المتغيرات
ت
18
24
20
27
20

X6
X7
X8
X9
X10
المعدل
المصدر :مف اعداد

%
56.3
75
62.6
84.4
62.6
68.18
يف
الباحث

محايد
ت
13
6
10
3
11

%
40.6
18.8
31.2
9.4
34.4
26.88

ال اتفق
%
3.1
6.2
6.2
6.2
3
4.94

ت
1
2
2
2
1

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

2.53
2.68
2.56
2.78
2.59
2.62

0.56
0.59
0.61
0.55
0.55
0.57

.3اخالقيات العمل  :يبيف الجدكؿ(  )4كجكد نسبة اتفاؽ جيدة تجاه ىذا البعد كذلؾ بكسط حسابي
كانحراؼ معيارم قدرىما عمى التكالي(

 )2.40ك(  )0.63ككاف المتغير  X16كالذم

نصو(تسعى منظمتنا كبشكؿ دائـ نحك منفعة الزبكف كعدـ االضرار بو ) ىك األكفر نصيبان بيف
متغيرات ىذا البعد حيث حصؿ عمى كسط حسابي كانحراؼ معيارم قدرىما (

ك( ،)0.55بينما كاف المتغير

)2.59

 X12كالذم نصو ( يضع القادة كالعاممكف أىداؼ المنظمة

كالمسؤكليات المناطة بيـ تجاىيا فكؽ ميكليـ كرغباتيـ الشخصية )المتغير األقؿ نصيبان ،إ ّال
أ َّنو قد تجاكز حد الكسط حيث حصؿ عمى كسط حسابي كانحراؼ معيارم قدرىما (  )2.06ك
( ،)0.80كما يؤكد نسبة االتفاؽ حكؿ البعد المؤشرات اآلتية التي بينيا ممف تـ المقاء بيـ:

 )1إ َّف المصداقية التي تتميز بيا الشركة جعمت إحدل الشركات األلمانية تتعامؿ مع شركتنا
بنظاـ الدفع بالتقسيط ،عممان بانيا ال تستخدـ ىذا النظاـ مع التجار األلمانييف أنفسيـ.

 )2نسعى كبشكؿ دائـ نحك االستماع مف الزبائف كالبحث عف مصمحتيـ ،كلذا تـ كضع صندؽ
خاص باستالـ الشكاكل كاالقتراحات مف الزبائف.

جدكؿ رقـ ( )4المؤشرات اإلحصائية الخاصة ببعد اخالقيات العمؿ
اتفق

الوتغٍشاث
ث
14
11
20
16
17
20

X11
X12
X13
X14
X15
X16
الوعذل
المصدر :مف إعداد

%
43.4
34.4
62.5
50
53.1
62.5
51.5
الباحثيف

هحاٌذ
ث
13
12
10
14
15
11

%
40.6
37.5
31.2
43.7
46.9
34.4
39.05

ال اتفق
ث
5
9
2
2
.
1

15

%
15.6
28.1
6.3
6.3
.
3.1
9.9

الىسط الحسابً

االنحشاف
الوعٍاسي

2.28
2.06
2.56
2.43
2.53
2.59
2.40

0.72
0.80
0.61
0.61
0.50
0.55
0.63
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.4التعمـ المنظمي :يالحظ مف الجدكؿ(  )5كجكد نسبة اتفاؽ عالية تجاه ىذا البعد كذلؾ بكسط
حسابي كانحراؼ معيارم قدرىما عمى التكالي(  )2،46ك(  )0،64ككاف المتغير  X19كالذم

نصو(تدعـ منظمتنا انشطة تطكير األداء مف خالؿ المشاركة بالمعرفة الداخمية اك الخارجية

مثؿ المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ في الداخؿ كالخارج ) ىك االكفر نصيبان بيف متغيرات

ىذا البعد حيث حصؿ عمى كسط حسابي كانحراؼ معيارم قدرىما ( )2،59ك( ،)0،55بينما

كاف المتغير  X18كالذم نصو ( تعمؿ المنظمة عمى االستفادة مف الخبرات كالكفاءات

الخارجية مف خالؿ استشارتيـ في حؿ المشكالت )المتغير األقؿ نصيبان حيث حصؿ عمى

كسط حسابي كانحراؼ معيارم قدرىما ( )2،40ك ( ،)0،71كما يؤكد نسبة االتفاؽ حكؿ ىذا

البعد المؤشرات اآلتية التي أظيرىا بعض ممف تـ المقاء بيـ.

أ -نسعى إلى التحسيف كالجكدة ليس في المكائف كاآلالت فحسب ،بؿ في ككادرنا أيضا كذلؾ
عبر التدريب كالتطكير.

ب -تعمؿ الشركة عمى االستفادة مف الخبرات كالكفاءات الخارجية ،حيث يتـ احيانا االستعانة

بشركة أدكية سامراء كمعمؿ ادكية نينكل لغرض التأكد مف صالحية المكاد األكلية التي ترد

الى الشركة.

جدكؿ رقـ ()5

المؤشرات اإلحصائية الخاصة ببعد التعمـ المنظمي
اتفق

المتغيرات
ت
15
17
20
19

X17
X18
X19
X20
المعدل
المصدر :مف اعداد

%
46.9
53.1
62.5
59.4
55.47
يف
الباحث

محايد
ت
16
11
11
8

%
50
34.4
34.4
25
35.95

ال اتفق
ت
1
4
1
5

%
3.1
12.5
3.1
15.6
8.58

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

2.43
2.40
2.59
2.43
2.46

0.56
0.71
0.55
0.75
0.64

.3تحميؿ عظـ السمكة .تكصؼ المشكمة البحثية بأنيا كؿ حالة غامضة تحتاج الى استيضاح
عممي ،كبالتالي فانو ليس المقصكد بالمشكمة البحثية بأنيا حالة عجز اك تراجع آك أم مف

المظاىر السمبية فقط ،كانما ىي أيضا حالة التميز في كضع ما اك حالة ايجابية ممفتة

لمنظر ،فمثال عندما نجد التميز في أداء شركة ما فاف المشكمة البحثية ىنا تتناكؿ ما ىي

األسباب التي جعمت مف ىذه الشركة متميزة بالمقارنة مع الشركات األخرل التي تعمؿ في

البيئة نفسيا(يكنس كعبد القادر ،)28-27 ،2012،مف جية أخرل يعد مخطط عظـ السمكة
(مخطط السبب كالنتيجة) تقنية تخطيطية مقدمة مف قبؿ خبير الجكدة اإلحصائي الياباني
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(إيشيكاكا) كالتي يمكف أف تستخدـ في تمييز كترتيب أسباب حدكث كاقعة أك مشكمة أك نتيجة
ما ،فضالن عف ذلؾ فيك يصكر العالقة المرتبة بشكؿ تخطيطي بيف األسباب طبقا لمستكاىا
مف األىمية أك التفضيؿ ككنتيجة معطاة ،كسبب تسميتو بمخطط عظـ السمكة أف الشكؿ

النيائي ليذا المخطط شبيو بالييكؿ العظمي لمسمكة بعد أف تزيؿ عنيا المحـ ،حيث أف رأس
السمكة يمثؿ المشكمة اك النتيجة األساسية ككؿ عظمة فرعية مف العمكد الفقرم تمثؿ

العناصر كاألبعاد الرئيسة ليذه المشكمة أك النتيجة(.دعيـ ،)1 ،2012 ،كعمى ىذا األساس
سيتـ استخداـ ىذا المخطط لمالحظة ترتيب أبعاد القدرات الجكىرية في شركة الحكماء ككما

مكضح في أدناه.

شكؿ رقـ ()1
ترتيب أبعاد القدرات الجكىرية في شركة الحكماء

تقانة المعمومات

اخالقيات العمل

القدرات الجوهرية

التعمم المنظمي

راس المال البشري

المصدر :مف اعداد الباحثيف

مف مالحظة الشكؿ السابؽ كالنتائج الكاردة في الكصؼ كالتشخيص يمكف محاكرة

الفرضية الثانية كالمشيرة

الى تكافر ترتيب متتابع لما ىك متكافر مف ىذه ا ألبعاد في المنظمة

المبحكثة ،اذ تبيف بأ َّف بعد تقانة المعمكمات احتؿ المرتبة األكلى كبذلؾ مثؿ النسبة األكبر في

التأثير مف بيف جميع المتغيرات كبنسبة(  ،)%68يميو بعد التعمـ المنظمي بنسبة(  ،)%55أما بعد

أخالقيات العمؿ فقد حظي بالمرتبة الثالثة كبنسبة(

كبنسبة( )%48اذ يمثؿ البعد األضعؼ مقارنة بالباقيف.
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رابعاً :االستنتاجات والتوصيات

 .1االستنتاجات.

أ إَّ-ف تكافر القدرات لكحدىا ال يعطي الشركة ميزة عمى اآلخريف ،بؿ يستمزـ األمر اف تككف
ىذه القدرات جكىرية كمحكرية كالتي تمثؿ الكسيمة األساس التي ال غنى عنيا لتحقيؽ

التميز كالتفكؽ العالي كالدائـ.

ب -أظيرت نتائج الدراسة قياـ الشركة المبحكثة عمى مجمكعة مف القدرات الجكىرية احتؿ
تقانة المعمكمات المرتبة األكلى فييا ،فيما كاف أرس الماؿ البشرم في المرتبة األخيرة.

ت  -قد تككف الشركة المبحكثة قائمة عمى قدرات جكىرية غير القدرات التي كرد ذكرىا في
الدراسة الحالية ،اال اف سبب عدـ ظيكرىا ىنا يمكف اف يككف اآلتي:

 )1عدـ تضمينيا في الدراسة الحالية باألصؿ.
 )2عدـ اكتشافيا لحد اآلف.

 )3تـ اكتشافيا إال انو لـ يتـ استخداميا كاستثمارىا بعد.

ث  -إ َّف حداثة نشكء الشركة المبحكثة-مقارنة باآلخريف -كالخبرات البسيطة التي تممكيا تدفعيا
أحيانا الى االستعانة بالمصادر الخارجية كاستشارتيا مثؿ معمؿ أدكية نينكل كشركة أدكية

سامراء.

ج  -سعي الشركة نحك اعتماد التقنيات الحديثة فضالن عف اعتمادىا التطكير كالتحسيف المستمر
في عمميا يمكف اف يمثالف األسباب الرئيسة التي جعمت بعدم تقانة المعمكمات كالتعمـ

المنظمي يحتالف المرتبة األكلى كالثانية عمى التكالي.

 .2التوصيات.

أ -يفترض بالقائميف عمى الشركة المبحكثة اف يككف لدييـ فيـ كثقافة

أكسع حكؿ مفيكـ

القدرات الجكىرية كمتضمناتيا ،كذلؾ كي يتمكنكا مف تحديدىا بشكؿ أدؽ كمف ثـ العمؿ

عمى استثمارىا.

ب -إ َّف تعمؿ الشركة المبحكثة كبشكؿ اكثر تطك انر كدقة عمى البحث عف القدرات الجكىرية

التي لـ تكتشؼ لحد اآلف ،فضالن عف تحقيؽ استخداـ كاستثمار أفضؿ لما مكتشؼ منيا.

ت -ليس الميـ فقط لمشركة المبحكثة تشخيص القدرات الجكىرية كاستثمارىا ،بؿ األىـ مف ذلؾ
ىك العمؿ عمى رعاية كادامة ىذه القدرات.

ث -الحاجة الى اعتبار رأس الماؿ البشرم قدرة جكىرية أساسية كبالتالي العمؿ عمى االىتماـ بو
كاستثماره بشكؿ اكبر كأفضؿ.
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