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المستخمص
تناول البحث في طياتو البحث عن مؤشرات تحقيق القيمة المضافة لممعرفة في بيئة المصارف االىمية العراقية
 بوصفيا،من خالل تتبع ما يمتمكو المورد المعرفي المتمثل بالمدراء والخبراء من مقدرات تؤىميم الى تحقيق ذلك
 لذا تطمب تتبع ذلك،االساس الحقيقي ليذه القيمة معتمداً عمى مدى قدراتيم ومياراتيم المعرفية في العمل المصرفي
،عبر الفمسفة الوضعية (الموضوعية) ووفقا لممدخل االستنباطي الشتقاق فرضية البحث االولى من االطار النظري
مفترضة الحل لمشكمة البحث التي تتمثل بمدى اسيام مقدرات المورد المعرفي بتحقيق القيمة المضافة لممعرفة في
) مدي اًر في114(  ومعتمداً عمى االسموب التحميمي لتحميل اجابات عينة البحث البالغة،المصارف االىمية العراقية
 وزعت االستبانة الييم بالطريق المباشر وتم تحميميا،) الشمال، الخميج التجاري،ثالثة مصارف (الشرق االوسط
 وافرزت نتائج التحميل الى توافر القيمة المضافة،)SPSS,22( بمجموعة من الوسائل االحصائية باعتماد برنامج
 اال ان ىذه النسب تزداد من خالل معرفة اثر مقدرات المورد المعرفي في تحقيق ذلك عبر،لممعرفة بنسب جيدة
 وان المقدرات الفنية التي ترتبط بالقدرات التكنولوجية ذات افضل تأثير معنوي في تحقيق،نموذج االنحدار المتعدد
 مما جعل البحث ان يوصي المصارف عينة البحث بإدخال المعرفة كمنياج عمل فييا،القيمة المضافة لممعرفة
 فضالً عن تعزيز،والعمل عمى االستثمار في رأس المال الفكري وخمق ثقافة ابداعية تشجع عمى االبداع وتحفزه
.المقدرات الفنية لكل المدراء والخبراء
 المصارف االهمية العراقية، مقدرات المورد المعرفي، المورد المعرفي، القيمة المضافة لممعرفة:الكممات المفتاحية
Abstract
The study searches for the knowledge value added achievement indicators in the
Iraqi private banks environment through the owned knowledge resource competencies
of Managers and experts that which enables them to achieve it, as a real foundation for
this value which depends on the extent of their knowledge and skills in the banking
business which was required to track through the positivism philosophy (objective) and
deriving the hypothesis of the research in accordance to the deductive approach from
the theoretical framework, providing the supposed solution to the problem of the
research which assimilate in the extent of the contribution of the competencies of the
knowledge resource in achieving added value to the knowledge of the Iraqi private
banks, depending on the analytical method for the analysis of the research sample
respondents total of (114) director in three banks (the Middle East, commercial Gulf
bank, North bank), the questionnaire was distributed to all three banks directly and was
analyzed by a set of statistical means adopting (SPSS, 22) statistical package ,the results
of the analysis confirmed the availability of added value to the knowledge in good
percentages showing that these percentages increase By knowing the impact of the
competencies of knowledge resource in achieving it, across the multiple regression
model, and technical competencies that are related to the technological capabilities have
the most significant effect in achieving knowledge value added, the research
recommendations for the three banks taken as a sample in this research was the
importance of introducing knowledge as a platform or as a working program and to
invest in the intellectual capital and creating a creative culture that encourages and
motivates creativity as well as strengthening the technical Competencies for all
managers and experts.
Keywords: Knowledge value added, Knowledge resource, Competencies of
Knowledge resource, the Iraqi private banks.
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المقدمة

استأثر موضوع ادارة المعرفة منذ بداية العقد االخير من القرن العشرين ،وما زال حتى يومنا ىذا اىتمام

الباحثين والمختصين إلسياماتو الكبيرة في رفع وتطوير المنظمات والمجتمعات عمى حد سواء ،واصبح االساس في
اقتصاديات االعمال التي اعتمدت عمى تكنولوجيا المعمومات بداية ثم بدأ التحول الى كافة انواع اقتصاديات
االعمال ،مما جعل من التوجيات االولية االنطالق باتجاه وصف ادارة المعرفة بأنيا مشتقة من تكنولوجيا
المعمومات وبات استخداميما بالترادف عند البعض .ومع زيادة التطور في ذات الميدان انتقل اىتمام الباحثين الى

ادراك مجموعة من القوى الخفية والكامنة وراء ادارة المعرفة خصوصا ما يتعمق بالمعرفة الضمنية وىي ما تترابط
وتستمد جذورىا من ادارة الموارد البشرية االستراتيجية .ففي كتاب الموجة الرابعة لـ(مينارد ىيرمان) يذكر انو عمى
الرغم من صعوبة قياس وتفسير قوى االنسان الخفية اال ان مصداقيتيا تنعكس في تزايد االفراد الذين يعتمدون عمى
الحدس واالبداع والطاقة الكامنة في عقوليم وتوحي ليم بالمزيد من الفكر الخالق الذي ينبثق من مصدر غير
معروف يشبو الطاقة السحرية التي تدفع عمى االنجاز والتفوق.
انسجاما مع ذلك ،فقد نبيت التوجيات الى قيمة المورد المعرفي وما يمتمكو من مقدرات تؤىمو لمعمل في
االقتصاد الجديد ،وفي المنظمات التي تعمل بإدارة المعرفة ُمحققا رؤية في ابراز قيمة المعرفة ،ومعز اًز اياىا من
خالل االدارة الكفؤة لممعرفة بشقييا الضمني والصريح ،فاألول وىو االكثر اىمية يستند عمى الخبرة والتجربة
ومعرفة-كيف التي تُثار من خالل التفاعالت االجتماعية وما تحتويو من عمميات اكتساب وخمق وخزن والتشارك
وتطبيق المعرفة وصوال الى زيادة القيمة ،فضالً عن الدور الكبير لممعرفة الصريحة لتتكامل الصورة في ابراز
مقدرات المورد المعرفي وكيفية تحقيق ورفع قيمة المعرفة ببعدييا في المصارف عينة البحث.

المحور االول :االطار المنهجي
اوالا :مشكمة البحث

تحاول منظمات االعمال عامة والمصارف عينة البحث االستفادة من ما يمتمكو مدرائيا وخبرائيا من قدرات

وخبرات وميارات تشكل بمجموعيا مفيوما اوسع وىو(المقدرات) التي تعمل بدورىا عمى تحقيق القيمة المضافة
المتأتية من تطبيق ادارة المعرفة في اعماليا وبالتالي تمخصت مشكمة البحث بالسؤال االتي ( :ما ىو اثر مقدرات
المورد المعرفي بتحقيق القيمة المضافة لممعرفة في المصارف االىمية العراقية؟).
ثانيا :اهمية البحث

يسعى البحث الى اظيار قيمة ادارة المعرفة في المصارف االىمية العراقية من خالل االستفادة من مقدرات مدرائيا
وخبرائيا بوصفيم مورداً معرفياً.
ثالثا :اهداف البحث

يتمحور البحث حول ىدف رئيس يشتمل عمى معرفة مستوى تأثير مقدرات المورد المعرفي ومساىمتو في تحقيق

القيمة المضافة لممعرفة في المصارف االىمية العراقية من جراء تطبيق ادارة المعرفة في عممياتيا.
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رابعا :أنموذج البحث وفرضياته

يشكل أنموذج البحث الركيزة االساسية لمبحث العممي ألنو يحقق حالة من الفيم واالدراك لكيفية سريان البحث،
وعميو فأن البحث سوف يقوم عمى أنموذج فرضي يوضحو الشكل رقم(:)1
مقدرات المورد المعرفي

مقدرة العالقات الشخصية

المقدرة الفكرية
مقدرة االعمال
المقدرة الفنية
المقدرة الشخصية

القيمة المضافة للمعرفة
عالقة تأثٌر

شكل( )1أنموذج البحث الفرضي
وان النموذج اعاله يشير الى ان البحث قد استند عمى فرضية رئيسة مفادىا" :يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمقدرات

المورد المعرفي في تحقيق القيمة المضافة لممعرفة ".

خامس ا :منهجية البحث

لما كان الغرض من البحث ىو تتبع االدب القائم ومن ثم العمل عمى اشتقاق الفرضيات التي تمثل الحمول

المؤقتة لألسئمة البحثية ،فأن الفمسفة المثمى التي تتوافق مضامينيا مع توجيات البحث ىي الفمسفة الوضعية

(الموضوعية)( .)Adams et al,2007:26وصوال الى تأكيد النتائج بأثبات او رفض الفرضيات ،وعميو فأن
البحث سوف يتبنى ويعمل بتوجياتيا وصوالً الى اختبار الفرضية الرئيسة الوحيدة اعاله وضمن المدخل االستنباطي

معتمداً عمى الجمع بين األسموب الوصفي والتحميمي.
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سادس ا :مجتمع وعينة البحث

تكامالً مع رؤية البحث فأن مجتمعو اشتمل عمى المدراء والخبراء العاممين في (مصرف الشرق االوسط ،مصرف

الخميج التجاري ،مصرف الشمال) وبواقع ( )211مدي اًر ممن ىم بدرجة (مدير مفوض ،معاون مدير مفوض،

مستشار ،مدير تنسيقي ،مدير تنفيذي ،مدير فرع ،مدير قسم اقدم) ،واختيرت العينة وفق اسموب المعاينة العشوائية
وتحديداً المعاينة القصدية( العمدية) بواقع ( ،)131وزعت االستبانات عمييم وتم استرجاع ( )111استبانة ،وتبين
ان( )5غير صالحة لمتحميل ليصبح العدد الكمي الصالح لمتحميل ( )114استبانة.

سابع ا :اختبارات الصدق والثبات

 .1اختبارات الصدق :قيس الصدق عبر اسموب الصدق الظاىري ،اذ عرضت االستبانة عمى( )12متخصصاً في
العموم االدارية وحصمت عمى نسبة اتفاق ( ،)0.942وكذلك اختبار الصدق من الثبات وكاالتي:

الصدق =

الثبات )1(...................

وبما إن معامل الثبات الذي تم التوصل إليو من طريقة التجزئة النصفية ىو ( )0.81فإن:
صدق المقياس= 0.81

=  0.90وىي نسبة صدق عالية.

 .2اختبار الثبات :يمكن التحقق من ثبات اداة القياس من خالل تحقق االتساق الداخمي وثبات فقرات اداة القياس.

وقد اُجري التحقق من االتساق الداخمي لفقرات مقاييس البحث من خالل اختبار التجزئة النصفية وكما في الجدول

(:)1

الوقياس

جدول( )1اختبارات الثبات
هعاهل التصذيخ
هعاهل
الفا-كرونبار
(Spearman-
االرتباط
(Cronbach's-
)Brown
)Alpha

هعاهل التجزئة النصفية
()Guttman

مقدرات المورد المعرفي

0.94

0.80

0.89

0.88

القيمة المضافة للمعرفة

0.96

0.83

0.91

0.90

الكلي

0.93

0.68

0.81

0.81

المصدر :اعداد الباحثان اعتمادا عمى نتائج برنامج()SPSS
تشير النتائج الظاىرة في الجدول المشار اليو الى ان معامل الفا-كرونباخ يعطي داللة احصائية قوية لجميع
متغيرات االستبانة عمى المستوى الفرعي ،فضالً عن القوة االحصائية التي يتمتع بيا المقياس بشكمو الكمي والتي
بمغت( ،)0.93كما ان معامل التجزئة النصفية ) )Guttman Split-Half Coefficientىو االخر قد عزز القوة
االحصائية من خالل ما مؤشر في الجدول اذ بمغ عمى المستوى الكمي( ،)0.81فضالً عن المتغيرات الفرعية ،وىي

نسبة عالية وتعطي مقبولية قوية لثبات اداة القياس .وىو دليل عمى ان االستبانة تتميز بالثبات في القياس وتعطي

الباحثان الحق في اعتماد نتائجيا وتعميميا عمى المجتمع.
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المحور الثاني :االطار النظري

تفترض النظرة المستندة عمى الموارد أن دور االستراتيجية ىو موائمة موارد المنظمة والميارات الداخمية مع

الفرص والتيديدات لمبيئة الخارجية .وتأخذ المورد المعرفي كعامل اساس في تحقيق القيمة لمنظمات االعمال بوصفو
المورد الثمين والميارة صعبة التقميد ،وىذا ما يشير الى االىمية الواضحة لمدلوالت ادارة المعرفة وادارة الموارد

البشرية في اعطاء االساس المفاىيمي ليذا الموجود ان صح التعبير.
اوالا :مقدرات المورد المعرفي
 .1المفهوم:

ان مراجعة االدبيات توضح لنا ان مفيوم المورد المعرفي قد أُستمد من االفكار االولية لمعالم االداري الكبير

( )Drucker,1973من خالل وصفيم بالموجودات بالقول "ان الموجودات الالممموسة ىي الموجودات المعرفية
واالتجاىات التي اصميا صناع المعرفة"( .)Abdul Hafiz,2011,19فضالً عن انو قال "ىي الموارد التي تعطي

معنى لممنظمة" ( .)Evans & Price, 2014,115اما من منظور اقتصادي ،فقد َعرف( )Jack,1993المورد
المعرفي عمى انيم المورد البشري ذوو المعرفة الذين يستطيعون اضافة القيمة االقتصادية لممنظمة ( Horwitz et

 .)al,2006,785ويمكنيم من تحويل الموارد المنظمية الى قيمة (.)Abdul Hafiz,2011,19

اما مقدرات المورد المعرفي فتستمد جذورىا من مقدرات المورد البشري بشكل عام ،التي لدييا العديد من
الوجوه التي تبررىا ،فالبعض عرفيا من منظور ضيق بالتركيز عمى االداء البشري ،والبعض االخر تبنى منظو اًر

واسعاً في تحديد االداء لممورد المعرفي والسموكيات الناتجة عنو ،اال ان العديد من الباحثين ُيجمعون عمى ان البداية
الرسمية لمفيوم المقدرات تمثمت بدراسة ( )Mclelland,1973المعنونة (اختبار المقدرات بدال من الذكاء Testing

))Hsieh et al,2012,27( )Vazirani,2010,123( )Competencies rather than Intelligence
( .)Ashkezari& Aeen,2012,61( )Abdullah & Sentosa ,2012,14والذي عرفيا بالخصائص الكامنة
وراء االداء المتفوق ( .)McClelland, 1973,9وقد عرفيا المؤتمر المنعقد في( Johannesburg/South

 ) Africa,1995حول المقدرات بأنيا مجموعة المعرفة والميارات والقابميات والمواقف التي تؤثر عمى جزء كبير من
الوظيفة (الدور والمسؤولية) والتي ترتبط باألداء العالي في الوظيفة ،ويمكن قياسيا بالمعايير المقبولة بشكل جيد،
ويمكن تحسينيا من خالل التدريب والتعمم (.)Mani,2013,4
وبناءا عمى ما تقدم فأن مقدرات المورد المعرفي حسب(  ) Sutton,2010,15ىي التي تعطيو التميز والتعقيد
وصعوبة التقميد ،فضال عن ديمومتيا من خالل التعمم وقابميتيا عمى التكيف مع ضمان جاىزيتيا الن تكون مصد اًر

متمي اًز لألداء المتفوق .وىذا ما يتفق مع النظرة المستندة عمى الموارد التي ترى ان الموارد التي تتسم بالقيمة والندرة

وصعوبة التقميد فضالً عن عدم القابمية عمى االستبدال ىي الموارد التي تعطى القيمة لممنظمة وتحقق الميزة
التنافسية ،وىو ما يرتبط بدوره بالمعرفة الضمنية التي تتشكل وتوجد في عقول المورد المعرفي ،مما جعل من ىذا

السبب عامالً اساسياً في اختيار المقدرات لقياس مدى توافر المورد المعرفي في المصارف االىمية العراقية.
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 .2االنواع

ان نماذج االعمال في تطور مستمر ،وان امتالك المعرفة بات من المسممات الرئيسة لممنافسة ،ما دعا

المنظمات الى االستجابة لتغيير ظروف االعمال ،والعمل عمى تطوير مجموعة من المقدرات لتتالءم مع ىذه
المتغيرات ،فالنجاح السابق قد ال يكتب في ظل الظروف المستقبمية ( .)Ulrich et al ,2007,2وقد تم اجراء عدد
ال بأس بو من الدراسات واالبحاث حول نماذج مقدرات المورد البشري بشكل عام ،ومن ىذه النماذج الرئيسة:

(نموذج  )ASTDو(نموذج )HRCsو(نموذج  1)Yenug et alوالتي تستند في مضامينيا عمى التوجيات االولية
التي طرحيا( .)McClelland,1973,10-11ولألسباب التي تم ذكرىا ضمناً في اعاله حول مقدرات المورد
المعرفي فسوف يتم تبني نموذج الجمعية االمريكية لمتدريب والتطوير(.)ASTD

بدأ النموذج بدراسة ( )Mclagan& Suhadolinik,1981تحت رعاية الجمعية االمريكية لمتدريب والتطوير
بـ( )31قدرة او ميارة ( .)Gray,1999,1046ثم طور الى ( )35قدرة  ،تحت اربع تصنيفات اساسية(:المقدرة
الفنية ،المقدرة الفكرية ،مقدرة االعمال ،ومقدرة العالقات الشخصية) بدراسة ( Mclagan & Suhadolinik,

 .)Deepti & Roy,2012,167( )1989ليعاد مرة ثانية تطويره من ( )Rothwell et al, 1999بالبحث عن

مجموعة المقدرات التي تركز عمى تعمم واداء القوى العاممة ( 2)WLPبإضافة المقدرة القيادية والمقدرة التكنولوجية

ولتصبح عدد القدرات الفرعية ( )52قدرة ،اذ يسمى النموذج ايضا بعجمة ( )WLPوىو مشابو الى حد ما مع عجمة

( )HRDالمطورة من

قبل ( ،)Mclagan, 1989لكنيا تختمف في اضافة بعد ادارة المعرفة وانيا توسع

التخصصات الثانوية من اربعة الى ستة تخصصات(Paule et ( )Chen et al,2005,22-23
 .)Abdullah& Sentosa,2012,7( )al,2011,384اما( )Chouhan & Srivastava,2013,4فقد اكتفى
بخمس انواع من المقدرات ( القيادية ،االعمال ،الفكرية ،الفنية ،العالقات الشخصية) .لكن التصنيف االمثل ىو ما
قام بو ( )Gray,1999,1051بتصنيفيا الى خمس مقدرات اساسية( االعمال ،الفكرية ،العالقات الشخصية،
الشخصية ،الفنية) كونيا االكثر مالئمة لمواقع وتتجنب التكرار.
وبناءا عمى ذلك فأن البحث سوف يختصر بعض القدرات والميارات الفرعية لنموذج ( Mclagan
 ) &Suhadolinik, 1989وبما يتالءم مع التوجيات البحثية وقربيا من الواقع المبحوث ،فضال عن االستفادة من
)Abdullah & ( )Paule et al,2011,384( )Chen et al,2005,22-23( )Gray,1999,1051

 )Sentosa,2012,7وكذلك من ( )Chouhan & Srivastava,2013,4في اضافة المقدرة الشخصية لما ليا
من اثر كبير في ابراز خصوصية المورد المعرفي .وبالتالي فأن النموذج المتبنى سوف يعكس( )25قدرة او ميارة
فرعية مصنفة الى خمسة مقدرات رئيسة ىي (مقدرة العالقات الشخصية ،المقدرة الفكرية ،مقدرة االعمال ،المقدرة
الفنية ،المقدرة الشخصية).

1

لالطالع اكثر ٌمكن الرجوع الى اطروحة :ندٌم ،عدي زهٌر محمود( ")6106قدرات وأدوار إدارة الموارد البشرية االستراتيجية
لتحسين منظومة تفكير وتعلم الفريق :بحث تطبيقي في عدد من منظمات األعمال في العراق" اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،كلٌة
االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
2
Workforce learning performance
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ثانيا :القيمة المضافة لممعرفة

 .1المعرفة بمنظور القيمة المضافة

شيدت السنوات االخيرة بروز االىمية الحيوية لممعرفة في مجال االعمال ،والتي أُلقي الضوء عمييا من قبل

الباحثين االوائل( ،)Alvin Toffler, Peter Drucker, James Quinnوقد عرفت المعرفة في المغة عمى
انيا( . 1أ .معرفة ،عمم ،ب .دراية او عمم ،ج .مدى اطالع شخص او فيمو ،د .ادراك .2 ،مجموع المعارف
االنسانية)(البعمبكي والبعمبكي .)637،2009،وفي قاموس( )Webster'sعرفت بأنيا االدراك الواضح لألشياء

واالفعال والحقائق او ىي حالة من الفيم ( .)Li,2007,8اما في قاموس( )Macmialin,2002,791فقد اُشير الى

انيا ما يعرفو الفرد حول موضوع معين .في حين يعرفيا المعجم الوسيط بأنيا التعمم ،وكل ما يدركو او يستوعبو

العقل والخبرة العممية والميارة واالعتياد او التعود ،واختصاص وادراك معمومات منظمة تُطبق عمى حل مشكمة
(جرادات واخرون .)37،2011 ،والمعرفة في الفمسفة االغريقية (الغربية) يشار الييا بأنيا" تعديل االعتقادات
الصحيحة" ( .)Bratianu & Orzea,2010,44وطبقا الى ( )Nonaka et al,1996,205فأن ىذا التعريف
غير مقبول اطالقاً ،ذلك انو لم يتضمن الميارات الذاتية او المعرفة المتجسدة في عقول االفراد .وعند اضافة ىذا
البعد فأنيا تصبح "مجموعة من المعاني لممعمومات التي تشكل االعتقادات الصحيحة و/او الميارات الفنية لمفرد"،

وانيا تعتمد عمى التزام وفيم االفراد الذين يمتمكون ىذه المعتقدات ،وىي تنتج من تفاعل االفراد وتطوير االحكام

والسموكيات والمواقف (.)Andreano, 2008,16( )Parisa,2007,360

من جانب اخر ىنالك اختالف في النظر الى المعرفة بين الفمسفة الغربية والفمسفة الشرقية ،اذ تميل االخيرة الى
اعتبار ان المعرفة ضمنية بالدرجة االساس وليس من السيل تحويميا او نقميا الى االخرين ،وىذا مناقض تماما
ل مفمسفة الغربية التي ترى ان المعرفة صريحة ورسمية وليس من الصعوبة معالجتيا بتكنولوجيا المعمومات

والحواسيب .فضالً عن ذلك فأن المعرفة ال تتجسد في الممفات والمستودعات المعرفية بل ايضاً في الروتينيات
والعمميات والممارسات والمعايير التنظيمية ( .)Wagner et al, 2014,33وىذا تأكيد عمى ان ابعاد المعرفة
ليست منفصمة عن بعضيا ،بل تتكامل مساىماتيا وتتفاعل وتنتقل بين االفراد بشكل ضمني او صريح ( Bratianu
.)& Orzea,2010, 44
وبغية الخروج من ىذه التعددية فأن ىناك توجيين اساسيين يمكن تحديدىما من النظر الى المعرفة يتمحور

االول بأن المعرفة ىي حالة ناتجة من ادراك المعمومات او المعتقدات الراسية في البنية المعرفية لحامميا ،وىذا ما
يشير الى القدرة العقمية لدى االفراد الذين يصنعون المعرفة(المورد المعرفي) وىو ما يتفق مع الفمسفة الشرقية فضالً

عن الفمسفة الغربية في تح ديد مفيوم المعرفة عمى خالف تصوراتيم حول المعرفة بأنيا صريحة بالدرجة االساس،
اما الثاني فيتمحور حول الموجودات المعرفية وما مدى قدرتيا عمى االنجاز ،والتركيز ىنا عمى القدرات العقمية

فضالً عن الميارات الجسدية والفنية لحامل المعرفة وىو ما يتفق مع كتابات( )Nonakaوزمالئو ،و ما ينسجم مع
توجياتيم في اعتبار ان المعرفة ىي ضمنية بالدرجة االولى مع عدم اىمال دور المعرفة الصريحة ،وىذا ىو السبب

في رأي الباحثان الذي يؤدي الى تميز الكتابات الشرقية وخصوصا اليابانية في ىذا المجال.
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 .2نظرية المعرفة والقيمة المضافة

كما اشرنا سابقاً فأن النظرة المستندة عمى الموارد( )RBVتفترض ان الميزة التنافسية المستدامة في االسواق

تنشأ من امتالك المنظمة لمموارد االساسية التي تقدم المنتجات ليذه االسواق ( .)Zwain et al,2014,4وىذه
الموارد سوف تكون مصد اًر لمعائدات االقتصادية المستدامة فيما لو تميزت باالستقرار والندرة فضالً عن عدم القابمية
عمى االستبدال ( .)Barney et al,2001,625وان ىذا المدخل يتطمب التحرك قميالً باتجاه التركيز عمى الموارد
الفكرية ،القدرات ،القابميات باتجاه ما يمكن ان يسمى بالنظرة المستندة عمى المعرفة ()Abou-zeid,2008,8

( .) Nissen,2006,4التي توسعت في اعطاء قيمة لمموارد الالممموسة و المتمثمة بالمعرفة اكثر من الموارد
االخرى ( .)Wagner et al,2014,31وىذا ما اكد عميو ( )Toffler, 1991بالقول ان المعرفة ىي مصدر القوة
االكثر اىمية والذي يوجو الق اررات واالفعال التي ُتزيد من طاقة االداء الفاعمة في المنظمة ،وبالتالي زيادة قابمية
المنظمة عمى التعمم والتكيف البيئي (.)Kelling,2012,2( )Nissen,2006,5
وقد استخدم الباحثون مدخمين اساسيين لمنظر الى ادارة المعرفة في المنظمات :االول ىو المدخل

االدراكي(االخت ازلي) والذي يقضي بان النظام المعرفي يقوم بخمق النماذج العقمية عبر اختزاليا من الواقع ،والثاني
ىو مدخل الترابطات الذي يفترض ان العقل يقوم بأدراك الشيء من خالل متابعة خصائصو وانماطو والعالقات
التداؤبية الشاممة لو ،وان التعمم يحدث من خالل ىذه الترابطات ،مما يؤدي الى اكتساب المعمومات من البيئة

الخارجية فضالً عن التوليد الداخمي لممعرفة من خالل التفاعل والممارسة ( .)Dalkir,2005,50لذلك فأن المراجعة
توحي لنا بأىمية المورد المعرفي ومقدراتو في تحقيق القيمة المضافة لممعرفة و تجعمنا نرى العالقة ما بين الواقع

ومعرفة ىذا الواقع تعتمد عمى الفمسفة او المنظور الفمسفي لمباحث ،وان التفسير المنطقي لممعرفة يمكن ان يكون
وفق نظريتين اساسيتين (النظرية الوضعية  ، Positivist Theoryالنظرية البنيوية االجتماعية

Social

 :)Constructionist Theoryتفترض االولى ان المعرفة حقيقة في كل االماكن وكل االزمنة ،وىي اعمى درجات
المعرفة ( ،)Abou-zeid,2008,4وىي ما تسمى بالنظرية الموضوعية ( ،)Objectivismوالتي تستند عمى ان
المعرفة مستقمة عن المورد المعرفي( .)Jetter et al,2006,4عندما تكون موجودة في المراجع والوثائق والكتب

واالوساط الصمبة والرقمية المختمفة (ياسين .)1 ،2002،وعميو فأن المعرفة وفق ىذه النظرية ينظر الييا عمى انيا
غرض ( .)Skyrme,2001,7ويمكن لإلدارة من استخدام االستراتيجية الترميزية ( )Codification Strategyفي
ىذا النوع ( .)Wang, 2005,6وىي تتفق مع المدخل االدراكي(االختزالي) ودور االدارة ىو بإضافة القيمة من
خالل نشر ىذه المعرفة وتوضيحيا لمعاممين في كل ارجاء المنظمة ،والعمل عمى ربط ىذه المعرفة بفمسفة المنظمة
وتبني ثقافة التشارك بالمعرفة ،فضال عن ادارة نظام المعرفة لبناء قاعدة معرفية ذات اسس رصينة .اما الثانية

فتفترض ان المعرفة ذاتية ،وان التغيرات فييا تعتمد عمى التغير في الزمان والمكان ،استناداً الى تفسير العقل
البشري ،وىي جزء ال يتج أز من البيئة المحيطة ( .)Abou-zeid,2008,4وىي تسمى بالنظرية الذاتية

( .)Jetter et al,2006,4( )Subjectivismالتي تستند عمى الخبرة ( .)Liu,2007,18الن المعرفة مخزونة
قبل كل شيء في عقول المورد المعرفي (ياسين .)9،2008،وان االدارة يقع عمى عاتقيا محاكاة المعرفة الذاتية
(الضمنية) من خالل استثارة المورد المعرفي في اماكن العمل وجمسات العصف الذىني وتكوين فرق العمل التي
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تتشارك باالىتمامات والرؤى ذاتيا ،مستخدمة بذلك استراتيجية الشخصنة ()Personalization Strategy

( .)Wang,2005:6وبيذا فأن المعرفة ينظر الييا وفق ىذا النظرية اما بشكل حالة عقمية او كممارسة

) .)Becerra-Fernandez & Sabherwal,2010:23وان النظريات والنماذج اعاله تقع جميعا تحت مظمتيا،
مما يجعل من عمميات التفاعل االجتماعي تحدث بأوج اشكاليا وتعاظم القيمة من خالل انتقال المعرفة الضمنية
(الذاتية) بين المورد المعرفي ثم محاولة تحويميا الى معرفة موضوعية(صريحة) باستخدام التشجيع عمى فكرة

التشارك المعرفي ودعم الثقافة االبداعية في المنظمة لتسييل التعاون والتنسيق بين االفراد لممشاركة بالمعرفة ،فضالً

عن االىتمام بالمورد المعرفي الذي يحمل ىذه المعرفة واالستفادة منو في توليد معرفة جديدة ،وبالتالي فأن البحث
سوف يعتمد اعتماداً كمياً عمى ىذه النظرية.

واستناداً الى المناقشة اعاله فان القيمة المضافة لممعرفة تأتي من قدرة االدارة بالوثوق بإفرادىا وقدرتيم عمى

األبداع ،وان تدرك ان االفكار دائما ما تأتي من التفاعل المستمر ،وىذه التفاعالت ستكون مصد اًر لألفكار اإلبداعية

( ،) Meaney,2008,189وىو ما يفضي الى توافر ثقافة تنظيمية تعمل عمى التشارك بالمعرفة لكي تزداد قيمة

المعرفة الموجودة ،فضالً عن تكنولوجيا المعمومات وما توفره من وسائل وادوات تمكن من سرعة ودقة وموثوقية
المعالجة واالتصاالت ،وما توفره شبكات التواصل االجتماعي من تفاعل عمى الشبكة والتي تسمح بالمشاركة

المعرفية بين المورد المعرفي وتجاوز حدود االنغالق عمى الذات ( .(Nelson,2008,196وىو ما يؤشر ان

النظرية المستندة عمى المعرفة ترى ان المنظمة ىي كيان عضوي متعدد البيئات ،وىذا يعني ان ال ننظر الى

المنظمة من ناحية الييكل التنظيمي فقط ،بل يجب النظر الى كافة المعاني التي يتم انشاؤىا في البيئة والعالقة فيما
بينيا( .)Bratianu & Orzea,2010,2ذلك ان الغرض االساس من ادارة المعرفة ىو تحديد كل الظروف التي
تمكن من خمق المعرفة في شكل يحقق االبداع والتعمم( .)Nonaka et al,2006,1185وبما ان ادارة المعرفة

تستند عمى افتراض ان المورد المعرفي والمنظمة ينموان معاً لتحقيق القيمة ،فأن المنظمة تصبح مكان التفاعل
عندما يتمكن المورد المعرفي من تجاوز ذاتيم لتنشأ بذور خمق المعرفة وتحقيق القيمة المضافة.

60

العدد الواحد والخمسون 7102

كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

المحور الثالث :الجانب التطبيقي

يمثل الجانب التطبيقي لمبحث الكشف عن العالقات المنطقية بين متغيرات البحث من خالل االختبارات

االحصائية والتأكد من صحة الفرضيات المطروحة  ،ومن اجل ذلك فأن ىذا المحور سوف يتناول االتي:
أوالا :عرض وتحميل نتائج التحميل الوصفي

 .1عرض وتحميل مقدرات المورد المعرفي

ُيظ ِير الجدول ( )2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف المتعمقة بوجية نظر المديرين
بصدد مقدرات المورد المعرفي ،اذ عكست االجابات وسطاً حسابياً عاما بمغ ) ،(4.21يدل عمى مستواه العالي جداً،
أكده االنسجام العالي في إجابات أفراد العينة الذي عكسو االنحراف المعياري البالغ ( )0.49ومعامل االختالف

( )%11.64المنخفضين ،وتضمنت مقدرات المورد المعرفي( العالقات الشخصية ،الفكرية ،االعمال ،الفنية،
الشخصية) وكانت النتائج حوليا كاالتي:
أ .مقدرة العالقات الشخصية

يظير الجدول ( )2مستوى مقدرات العالقات الشخصية من وجية نظر المديرين عينة البحث التي تم قياسيا

بخمسة قدرات وميارات اساسية ( ،)x1, x2, x3, x4, x5ويالحظ من الجدول بان االوساط الحسابية الخاصة
بيذا المتغير تقع جميعيا ضمن مستويين وىما العالي والعالي جداً ،وحقق ىذا المتغير وسطاً حسابياً عاماً بمغ

( )4.22وىو اعمى من الوسط المعياري البالغ( ،)3وىي قيمة عالية جداً وبانسجام عالي في إجابات العينة التي
عكسيا االنحراف المعياري ( )0.51ومعامل االختالف ( )%12.09المنخفضين ،مما يدل عمى أن عينة البحث

مستوى عالياً من مقدرات العالقات الشخصية ،وىذا ما لمسو الباحث من طبيعة
في المصارف عينة البحث لدييا
ً
العالقات والتعاون بين افراد المصارف ،فضالً عن تكوين الصداقات وااللفة والمحبة بين افراد القسم او الفرع او

االدارة العامة.
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جدول ( ) 2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لمقدرات المورد المعرفي n=114
المتغيرات الفقرات

وصف الفقرات

مقدرة العالقات
الشخصية
المقدرات الفكرية
مقدرات االعمال
المقدرات الفنية
المقدرات الشخصية

 x1القدرة على العمل ضمن المجموعات
 x2االستفادة من المعلومات المرتدة لزمالء العمل
 x3مهارة بناء عالقات العمل الودٌة
 x4القدرة على التفاوض
 x5تبادل المعلومات مع األفراد االخرٌن
اجمالي مقدرات العالقات الشخصية
 x6القدرة على االستنتاج
 x7مهارة البحث عن المعلومات
 x8القدرة على التفكٌر االبداعً
 x9القابلٌة على ادراك متطلبات العمل
 x10القدرة على التسبٌب( وضع االسئلة)
 x11مهارة المالحظة
اجمالي المقدرات الفكرية
 x12القدرة على فهم اعمال المصرف
 x16مهارة تحلٌل الفوائد نسبة الى الكلف
 x16القدرة على تفوٌض المهام لألفراد االخرٌن
 x16مهارة ادارة المصرف بنجاح
اجمالي مقدرات االعمال
 x16مهارة التوثٌق
 x17القدرة على التعامل مع تكنولوجٌا المعلومات
 x18كفاءة استعمال الحاسوب
 x19مهارة وضع االهداف
اجمالي المقدرات الفنية
 x20الحماس
 x21االستقاللٌة
 x22المصداقٌة
 x23الواقعٌة
 x24روح الدعابة
 x25المرونة
اجمالي المقدرات الشخصية
اجمالي مقدرات المورد المعرفي
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الوسط
الحسابي
4.23
4.13
4.30
4.18
4.27
4.22
4.30
4.22
4.05
4.08
3.90
4.23
4.13
4.36
4.20
4.19
4.35
4.28
4.08
4.18
4.18
4.19
4.16
4.39
4.23
4.44
4.33
4.04
4.19
4.27
4.21

االنحراف
المعياري
0.73
0.63
0.73
0.69
0.68
0.51
0.68
0.70
0.76
0.72
0.80
0.78
0.53
0.68
0.67
0.71
0.76
0.55
0.76
0.77
0.76
0.77
0.63
0.65
0.83
0.73
0.78
0.95
0.89
0.63
0.49

معامل
االختالف%
17.26
15.25
16.98
16.51
15.91
12.09
15.81
16.59
18.77
17.65
20.51
18.44
12.83
15.60
15.95
16.95
17.47
12.85
18.63
18.42
18.18
18.38
15.14
14.81
19.92
16.44
18.01
23.51
21.24
14.75
11.64
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ب .المقدرات الفكرية
حصــل ىــذا البعــد عمــى وســط حســابي عــام بمــغ ) (4.13كــان االقــل مــن بــين مجمــوع مقــدرات المــورد المعرفــي
وبـانحراف معيـاري عـام ) (0.53ومعامـل اخـتالف( ،)%12.83ممـا يشـير الـى انسـجام االجابـات الـواردة بخصـوص
فقرات ىذا البعد ،كما ويدل الوسط الحسابي العام ليذا المتغير عمى وجود تقبل عـالي مـن المـدراء عينـة البحـث تجـاه
المقـدرات الفكريـة التـي قيسـت بسـتة قـدرات او ميـارات مثمتيـا الفقـرات ( ،)x6, x7, x8, x9, x10, x11مـا يـدلل
بــدوره الــى امــتالك المصــارف عينــة البحــث لمجموعــة مــن المقــدرات الفكريــة ،وى ــو مــا الحظــو الباحــث مــن طبيعــة
المعمومات العامة حول عينة البحث ان عدد كبير منيم ممن يمتمك شيادة جامعية متخصصة وىي مؤشر الى مـدى
امــتالك المصــارف عينــة البحــث لمجموعــة مــن القــدرات والميــارات الفكريــة ،فضـالً عــن قيــام المصــارف عينــة البحــث
بأجراء العديد من الدورات التدريبية التي تزيد من مقدرات المورد المعرفي الفكرية.
ج .مقدرات االعمال
مستوى عا ًل جداً ،وتم تأكيده من خالل االنسجام العالي
حقق ىذا البعد وسطاً حسابياً بمغ ( )4.28مما يؤشر
ً
في إجابات عينة البحث التي عكسيا االنحراف المعياري ( )0.55ومعامل االختالف( ،)%12.85وقيس ىذا البعد
بأربع فقرات ( ) x12, x13, x14, x15وىو ما الحظو الباحث من ان غالبية المدراء ىم من الذين لدييم خدمة
وظيفية البأس بيا في العمل المصرفي او المتقاعدين من المصارف الحكومية ،وبالتالي فأنيم يمتمكون مجموعة من
القدرات والميارات في كيفية التعامل بأعمال المصرف.
د .المقدرات الفنية
تُظير نتائج الجدول ( ) 2بان المورد المعرفي في المصارف عينة البحث يمتمك مجموعة من المقدرات الفنية
وبمستوى عالي يعكس ذلك الوسط الحسابي العام الذي بمغ ( ،)4.16ما يعني ان امتالك ىذا المقدرات تؤكد عمى
حقيقة تكامميا مع سابقتيا لمعمل في االقتصاد المعرفي ،وبانسجام في االجابات التي عكسيا االنحراف المعياري
العام ( )0.63ومعامل اختالف ( )%15.14المنخفضين .وقد قيس ىذا البعد بأربع فقرات ( x16, x17,
 ،) x18,x19والمالحظ في ذلك ان جميع ابعاد المقدرات الفنية تقع ضمن مستوى االىمية العالي وىو ما الحظو
الب احث من خالل تعامل جميع المدراء مع تكنولوجيا المعمومات إلنجاز العمميات المصرفية واالتصال مع مركز
االدارة العامة ،اال ان عدد البأس بو من المدراء ممن تقاعد من المصارف الحكومية ومن فئة عمرية كبيرة نوعا ما
ال يمتمك او حتى ال يحبذ التعامل بتكنولوجيا المعمومات والسبب في ذلك يرجع الى صعوبة التعمم ،اال انيا بالمجمل
تؤشر مستوى توافرىا لدى المورد المعرفي لمتعامل في بيئة االعمال المعرفية.
ه .المقدرات الشخصية
حصل ىذا البعد عمى وسطاً حسابياً عاماً ٍ
عال جداً بمغ( ،)4.27ما يؤكد االنسجام العالي في إجابات أفراد
العينة من خالل متابعة االنحراف المعياري( )0.63ومعامل االختالف ( )%14.75المنخفضين جداً .وقد قيس ىذا
البعد بست فقرات( ،)x20, x21, x22, x23, x24, x25وىو ما يشير الى االىمية العامة ليذه المقدرات في
خصوصية المورد المعرفي وفي التأثير عمى نتائج اداء االعمال في المصارف عينة البحث ،خصوصاً وان الباحث
الحظ ومن المقابالت والمشاىدات ان المكافآت والحوافز ترتبط بمقدرات المورد المعرفي وحماسو في العمل ،وان
ىذه المصارف تخصص جزء من موازنتيا لممكافآت وتحفيز افرادىا.
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 .2عرض وتحميل القيمة المضافة لممعرفة
يظير الجدول( )3األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف المتعمقة بوجية نظر المديرين حول
مستوى عالياً جداً ،وأكد ذلك
القيمة المضافة لممعرفة ،اذ يشير الوسط الحسابي العام الذي بمغ ( )4.24إلى
ً
االنسجام العالي جداً في إجابات أفراد العينة الذي عكسو االنحراف المعياري الذي بمغ ( )0.63ومعامل اختالف

( )% 14.86الذي يعكس الصورة الحقيقة لمدى االتفاق حول االجابات .ما يدلل بدور الى ان المصارف عينة
البحث ليا من االىتمام بإدارة المعرفة والقيمة المضافة الشيء الكثير .وىو ما تم مالحظتو من خالل الزيارات
الميدانية ان ىذه المصارف تعتمد عمى الخبراء والمستشارين وتولييم االىتمام الكبير لما يستطيعوا تقديمو لممصرف
من خبرات ومعرفة ،وان ىذه المصارف ليا من االىمية والمكانة المتميزة في البيئة المصرفية العراقية من مواقع
تنافسية وجودة عمميات واداء المالي.
جدول( )3االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لمقيمة المضافة لممعرفةn= 114
المتغير
القيمة المضافة للمعرفة

x53

نركز على استعمال المعرفة لزٌادة ارباح المصرف

4.22

0.76

18.00

x54

ٌتم الحصول على مدخالت العمل من الخبراء

4.10

0.79

19.27

x55

تقلٌص واستغالل الوقت المنفق فً حل المشكالت

4.19

0.69

16.47

x56

التشجٌع على التحسٌن المستمر فً العملٌات المصرفٌة

4.32

0.76

17.59

x57

تعزٌز العالقة مع الزبائن واصحاب المصالح

4.23

0.80

18.91

x58

تقدٌم البرامج التدرٌبٌة المالئمة للموظفٌن الجدد

4.39

0.75

17.08

x59

تقدٌم المعلومات والمعرفة الدقٌقة لتسهٌل عملٌة صنع
القرار

4.24

0.78

18.40

x60

تجنب العدٌد من اسباب المشكالت التً تواجه المدراء

4.13

0.83

20.09

x61

تخفٌض كلفة حل المشكالت ذات العالقة بالعمل المصرفً

4.19

0.76

18.19

x62

تعزٌز جودة العمل فً المصرف

4.30

0.75

17.44

x63

تحقٌق المٌزة التنافسٌة للمصرف

4.31

0.80

18.56

اجمالي القيمة المضافة

4.24

0.63

14.86

الفقرات

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
االختالف%

x52

تطبٌق المعرفة ٌشكل جزءا اساسٌا من رسالة المصرف

4.22

0.75

17.77

وصف الفقرات

المصدر :اعداد الباحثان اعتماداً عمى نتائج برنامج()SPSS

66

العدد الواحد والخمسون 7102

كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

ثاني ا :اختبار الفرضية

اشتمل البحث عمى فرضية رئيسة تدور حول معرفة التأثير المباشر لمقدرات المورد المعرفي في تحقيق القيمة

المضافة لممعرفة من خالل تحميل االنحدار المتعدد ،وبعد اجراء االختبار ظيرت النتائج كما في الجدول(:)4
جدول( )4نتائج اختبار تأثير مقدرات المورد المعرفي في تحقيق القيمة المضافة n =114
المتغير المستقل
(مقدرات المورد المعرفي)
)Constant (a
مقدرة العالقات الشخصية) (β1
المقدرة الفكرية ()β2
مقدرة االعمال ()β3
المقدرة الفنية ()β4
المقدرة الشخصية ()β5
( (Fالمحسوبة =9.363
R2=0.304

) (βحجم التأثير

قيمةtالمحسوبة

الداللة

معنوي
2.979
1.414
غٌر معنوي
1.034
0.137
غٌر معنوي
0.018
0.003
غٌر معنوي
0.581
0.098
غٌر معنوي
1.956
0.272
غٌر معنوي
1.276
0.159
) )Fالجدولٌة عند مستوى ( )1.16ودرجة حرٌة( )5,108تساوي2.368
الجدولٌة عند مستوى معنوٌة ( )1.16ودرجة حرٌة  ) 006تساوي
)0.66t

المصدر :اعداد الباحثان اعتماداً عمى نتائج برنامج()SPSS
يالحظ من الجدول اعاله الى ان القيمة المضافة لممعرفة تتوافر بمقدار( )1.414في المصارف عينة البحث،
غير ان زيادة متغير مقدرات (العالقات الشخصية ،الفكرية ،االعمال ،الشخصية ،الفنية) بمقدار وحدة واحدة سوف
تؤدي الى زيادة في القيمة المضافة لممعرفة بنسبة ( )0.159 ،0.272 ،0.098 ،0.003 ،0.137عمى التوالي،

لتصبح معادلة االنحدار كاالتي:
)Y=1.414+ 0.137x1+0.003x2+0.098x3+0.272x4+0.159x5……….(2

واتضح أن المعادلة ذات قوة تفسيرية جيدة بداللة قيمة معامل التحديد( ،)R2إذ بمغت ( ،)0.304وىذا

يعني أن ( )% 30من االختالف المفسر في القيمة المضافة لممعرفة يعود إلى تأثير مقدرات المورد المعرفي
مجتمعة ،خصوصاً وان المعادلة ذات معنوية كمية عالية جداً بداللة معنوية اختبار( )Fالبالغة (،)9.363

وبناءاً عمى ذلك واعتماداً عمى النتائج االحصائية وتحقق صحة الفرضية فأنو يؤكد عمى اىتمام المدراء والخبراء
بأىمية ما يمتمكونو من مقدرات تساىم في كفاءة العمميات المصرفية وبالتالي تحقيق القيمة المضافة.

62

ا.د صالح الدين عواد  ،م.م داتن علي

هساهوة هقدرات الوورد الوعرفي…

االستنتاجات

تركز ىذه الفقرة في طياتيا عرض مجموعة من االستنتاجات لمجوانب التطبيقية لنتائج البحث ،وكاالتي:
 .1استطاعت ادارات المصارف من توظيف مجموعة من مقدرات المورد المعرفي واالستفادة منيا في بناء مفاىيم
وافكار وخبرات مشتركة ،وبناء منظورات تحميمية واستنتاجية ترتبط ارتباطاً مباش اًر بالقدرة العقمية او الفكرية لممورد

المعرفي ،وفيم وانجاز اعمال المصرف بشكل اكثر كفاءة وتفوقاً ،وتوفير متطمبات الحماس واالستقاللية في

العمل ،فضالً عن كيفية التعامل مع القضايا التقنية والتكنولوجية التي تزيد بمجمميا من كفاءة العمميات
المصرفية.

 .2تبين ان ادارة المصارف ادركت اىمية ادخال المعرفة في عممياتيا واداراتيا بالشكل الذي يحقق القيمة النيائية
ألعمال المصرف ،انعكست بمستويات عالية من القدرة عمى المنافسة وتعزيز مكانة المصرف ،فضال عن
تخفيض الوقت والكمفة المرتبطة بحل المشاكل التي تواجو العمل المصرفي وتحقيق الجودة في عممياتيا فضالً

عن االداء المالي المتفوق.

 .3ادركت ادارات المصارف اىمية مقدرات المورد المعرفي بشكل اجمالي في تحقيق القيمة المضافة لممعرفة من

خالل التكامل ضمن دورة مغمقة ،اذ يوفر الحماس والمصداقية والمرونة وروح الدعابة االسس المتينة لبناء
العالقات الشخصية والقدرة عمى العمل ضمن الفريق والمجموعة وتبادل المعمومات مع االفراد االخرين مما يزيد
من المقدرات الفكرية والتفكير االبداعي والقدرة عمى التسبيب والمالحظة لتتحقق مقدرات االعمال في فيم اعمال

المصرف بمرور الوقت وكذلك امكانية التعمم واكتساب المقدرات الفنية التي تمثل شيء اساسي في عالم

االعمال اليوم ،وىكذا ضمن دورة جديدة محققة تزايد المعرفة والخبرات والتجارب في عمل المصرف وصوالً الى

تحقيق القيمة النيائية من ىذا االستعمال.
التوصيات

تتناول ىذه الفقرة عرض مجموعة من التوصيات لممصارف عينة البحث والبيئة العراقية المصرفية بشكل عام،

مستندا في ذلك عمى االستنتاجات الواردة اعاله محاوالً قدر االمكان خدمة البيئة المصرفية العراقية لالرتقاء بالعمل
المصرفي اسوة ببقية المصارف عمى المستوى العالمي ،وكاالتي:

 .1العمل عمى توظيف مجموعة من اصحاب الكفاءات والخبرات لمعمل في ىذه المصارف باالعتماد عمى خريجي
الكميات والمعاىد من اصحاب االختصاص وتنسيبيم ضمن المواقع الوظيفية التي تتناسق مع اختصاص كل

واحد منيم ،والتشجيع عمى استم اررية الدوران الوظيفي بين اقسام وفروع المصارف لتعمم جميع العمميات الفرعية
في اعمال المصرف ،وضرورة خمق ثقافة تنظيمية ابداعية تشجع عمى التشارك بالمعرفة في كل مدلوالتيا،
ومحاولة ايجاد القناعة والفيم الداخمي بأن المشاركة بالمعرفة والخبرات سوف تزيد من خبرات المرسل والمتمقي

باعتبارىا اداة من ادوات التعمم والممارسة ،ومحاولة زيادة كفاءتيم المعموماتية من خالل اقامة الدورات التدريبية.

 .2زيادة االىتمام ب تفعيل مقدرات المورد المعرفي عبر التكامل التداؤبي لتحقيق القيمة المضافة لمعمميات المصرفية
عبر االستفادة من خبرات وقدرات وميارات مدراءىا في الشكل الذي يعزز موقع المصرف بين المصارف
االخرى من خالل توفير شبكة اتصاالت قوية بينيم لدعم عمميات المشورة واالستفسار ،فضالً عن توفير
التحفيز المالئم واعطاء تصور ان اىداف االفراد واىداف المصرف واحدة.
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