
  

57 
 

  

 ا   ا اا:  

ا  ا ا  ا درا  

 

  حسین ولید حسین                     عبد الناصر علك حافظ .د.م
             

  المستخلص

یھدف ھذا البحث إلى دراسة احد المواضیع المھمة في اإلدارة والتي      

أصبحت تلعب دور كبیر في نجاح المنظمات وقدرتھا على التنافس مع 

المنظمات األخرى والنمو واالستمرار في ظل البیئة التنافسیة والدینامیكیة التي 

في الوقت الحاضر، والمتمثل بدراسة تأثیر المعرفة في تحسین یشھدھا العالم 

  .العمل الفرقي والتي أصبحت سمة من سمات معظم المنظمات المعاصرة

إما الجانب التطبیقي فیتمثل بإجراء دراسة استطالعیة لعینة من العاملین في  

د الشركة العامة للسكك الحدید، تم الحصول على بیانات البحث من خالل أعدا

سؤال یمكن من خاللھا قیاس ومعرفة اثر ) 20(استمارة استبیان تتألف من 

المعرفة في تحسین فرق العمل وتم استخدام البرنامج اإلحصائي الجاھز 

)SPSS(  في إدخال وتحلیل بیانات البحث وبالتالي التوصل إلى النتائج التي تم

والتوصیات في  على أساسھا اختبار فرضیة البحث وتقدیم بعض االستنتاجات

  .ھذا المجال
  

                                                 
  لعالي و البحث العلمي وزارة التعلیم ا  
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 المقدمة

االھتمام بالمعرفة والسعي إلى اكتسابھا والبحث عنھا یعد قدیمًا لكنھ یتجدد      
ویعد حمورابي أول حاكم في . ویتعمق بتعقد الحیاة وتطور أسالیب التعلیم

التاریخ یھتدي إلى أھمیة التعلم حین أنشا أول مدرسة في بالد ما بین النھرین 
ثم جدد الفیلسوف الصیني كونفوشیوس الدعوة . ود ألفي سنة قبل المیالدبحد

إن المعرفة ھي الطریق الوحید للتقدم والنجاح "إلى نشر المعرفة حین قال 
أما الفیلسوف الیوناني أفالطون فقد أعطى جرعة ". الدنیوي على األرض

ة الفاضلة التي جدیدة ودفعة قویة ألھمیة المعرفة من خالل دعوتھ إلقامة المدین
بدون المعرفة لن "وأفالطون ھو القائل . یحكمھا الفالسفة وعشاق المعرفة

یكون اإلنسان قادرًا على معرفة ذاتھ وان حامل المعرفة وحده القادر على فھم 
، وفي نفس الوقت تعد فرق العمل إحدى "عالمھ المحیط بھ والمتمثل بالوجود
ظمات اإلعمال على اختالف أنواعھا من التوجیھات اإلداریة التي تتبناھا من

ولقد ارتبطت فرق العمل بتوجھات . اجل تطویر تنظیماتھا وتحسین أدائھا
وسیاسات أداریة القت قبوًال واسعًا في عالم اإلعمال مثل أدارة الجودة 

كما برزت أھمیتھا على اعتبار أنھا توفر المرونة . الشاملة، وإعادة الھندسة
اجھا منظمات اإلعمال حتى تتمكن من مواجھة التحدیات التنظیمیة التي تحت

المتنامیة في بیئة عمل المنظمات، وبرزت أھمیة فرق العمل أیضا لما یتیحھ 
تبنیھا من تحقیق مجاالت واسعة من فرص مشاركة العاملین وتمكینھم في 
العمل واألداء، وعلیھ سنحاول في ھذا البحث التعرف على كل من المعرفة 

مل ومدى تأثیر المعرفة على فرق العمل وبعض المواضیع ذات وفرق الع
 .العالقة بموضوع البحث

  منھجیة البحث: المبحث األول 
  مشكلة البحث 1- 1

نظرًا للتطور الكبیر الذي شھده العالم في مجال المعرفة وفرق العمل وما     
لعاملة نتج عنھا من تأثیر كبیر على السلوك التنظیمي لإلفراد أو الجماعات ا

في المنظمات باإلضافة إلى الدور الكبیر الذي تلعبھ أدارة المعرفة في مساعدة 
كل من المنظمات واإلفراد العاملین فیھا على تحقیق أھدافھم وبكافة وفاعلیة 
أكثر، علیھ تأتي مشكلة ھذا البحث في انخفاض مستوى استخدام المعرفة في 

ل خاصة العمل ألفرقي الذي أصبح تحسین العمل داخل المنظمة المبحوثة وبشك
 .سمة من سمات العمل في معظم منظمات الدول المتقدمة في الوقت الحاضر
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  -:مما تقدم یمكن إن تبرز مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتیة
ھل یمكن االستفادة من المعرفة في تحسین العمل ألفرقي داخل المنظمة  .1

 المبحوثة؟
االستفادة من المعرفة في تحسین أداء العاملین ھل یمكن للمنظمة المبحوثة  .2

 فیھا؟
ھل اإلفراد العاملین في المنظمة المبحوثة لدیھم معلومات كاملة عن أھمیة  .3

 المعرفة وتأثیرھا على أدائھم؟
  أھمیة البحث 2- 1

تتجلى أھمیة البحث في دراسة واحد من اھم المواضیع في المنظمة     
ھا على العمل الفرقي ودورھا في تحسین اداء والمتمثلة بالمعرفة ومدى تاثیر

العمل الفرقي ومساعدة كل من المنظمات واالفراد العاملین فیھا على تحقیق 
اھدافھم وبكفاءة وفاعلیة افضل باالضافة الى تحسین استغالل الموارد المتاحة 
داخل المنظمة وكذلك تبرز اھمیة البحث من خالل السعي الى التعرف على 

عملي لتاثیر المعرفة في تحسین العمل الفرقي  في المنظمة المبحوثة الواقع ال
  .وطبیعة االستخدام الحالي للمعرفة في المنظمة المبحوثة

  

  ھدف البحث  3- 1
  :یمكن تحدید اھداف البحث بالنقاط االتیة

اغناء الجانب النظري ببعض المواضیع الحدیثة ذات العالقة بموضوع  .1
 .االبحث وخاصة االجنبیة منھ

دراسة طبیعة المعرفة في المنظمة المبحوثة وتأثیرھا في تحسین العمل  .2
 .ألفرقي

دراسة دور المعرفة في مساعدة فرق العمل على تحقیق أھدافھا وأھداف  .3
 .المنظمة ككل

 .التعرف على مصادر المعرفة ودورة حیاتھا في المنظمة المبحوثة .4
العاملین في المنظمة التعرف على مدى تأثیر المعرفة على أداء اإلفراد  .5

 .المبحوثة
 

  فرضیة البحث 4- 1
یفترض الباحثان وجود عالقة طردیة قویة بین المعرفة وتحسین العمل     

ألفرقي وذلك من خالل دور المعرفة في مساعدة ودعم ھذه الفرق على تحقیق 
أھدافھا وأھداف المنظمة ككل باإلضافة إلى تأثیرھا المباشر على أداء فرق 

  .العمل 
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  أداة البحث  5- 1
تم الحصول على بیانات البحث من خالل تصمیم استمارة استبیان بعد       

االطالع على عدد من الدراسات والبحوث السابقة في ھذا المجال وقد تم 
) 20(تصمیم االستمارة باستخدام مقیاس لیكرت الخماسي وتتضمن االستمارة 

عمل ألفرقي سواء كان ذلك من سؤال تتعلق بالمعرفة وتأثیر على تحسین ال
  .خالل تأثیرھا على العمل الفرق أو مساعدتھا في تحسین العمل ألفرقي 

  

  موقع البحث  6- 1
تم إجراء البحث في الشركة العامة للسكك الحدیدیة العراقیة التابعة لوزارة      

النقل والكائنة في منطقة العالوي في العاصمة بغداد، تعد ھذه الشركة من 
وتحتوي على  1946ركات العراقیة القدیمة حیث تم تأسیسھا في عام الش

مستویات         إداریة متعددة، أما طبیعة عملھا فیتمثل بصورة عامة في نقل 
الوقود داخل وخارج القطر ولدى الشركة عدد من الفروع   –البضائع  –اإلفراد 

  .المنتشرة في كافة محافظات القطر
  عینة البحث    7- 1
تم اختیار عینة البحث بطریقة العینة المیسرة والتي تفترض تماثل كافة       

فرد من اإلفراد العاملین في ) 30(مفردات المجتمع بحیث شملت العینة 
 .مختلف األقسام التابعة للشركة المبحوثة

  

  أدوات التحلیل 8- 1
) SPSS(تم تحلیل بیانات البحث باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاھز      

العوامل (و ) العوامل المؤثرة( جموعتینوقد تم تقسیم متغیرات البحث الى م
ومن ثم تم إیجاد جدول التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف ) المساعدة

المعیاري ومعامل االختالف لمتغیرات البحث والتي تم على أساسھا تحلیل 
اجات وتوصیات النتائج اختبار فرضیة البحث باإلضافة إلى التوصل استنت

  .البحث

  الجانب النظري: المبحث الثاني 
  المعرفة: وًالا

  مفھوم المعرفة  1-1- 2
على انھا )  Turban(لقد تم تعریف المعرفة بعدة تعاریف فقد عرفھا       

تلك البیانات والمعلومات التي یتم تنظیمھا وتحلیلھا لیتم االستفادة منھا في 
والخبرة  إلى اآلخرین واستخدامھا في معالجة توصیل الفھم والتجربة والتعلم 
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 Daft(كما عرفھا كل من ) Turban , 2003 : 438(المشاكل المختلفة 
&Marcia ( ھي تلك النتائج التي یتم الحصول علیھا من تحلیل البیانات

 Daft(والمعلومات المترابطة مع بعضھا وتمثل رأس المال الفكري 
&Marcia , 2001 : 607 (كل من  في عرفھا)على ) غراب و حجازي

انھا نتیجة الخبرة والتجارب والمعلومات والدراسات التي اكتسبھا الفرد خالل 
 Gibson et(، وكذلك فقد عرفھا ) 29:  1999غراب و حجازي ، (حیاتھ 

al ( بانھا العمل على ابتكار طرق جدیدة في العمل والتفكیر واستخدامھا في
  ).Gibson et al ,2003 : 178(حل المشاكل الحالیة 

 

  أنواع المعرفة  1-2- 2
العاني (یمكن ذكر أھم أنواع المعرفة المستخدمة في حیاتنا الحالیة باالتي 

،2004  :59: (-  
  
تبادل الخبرة عندما تكون المعرفة الشخصیة مبتكرة في صیغة : االجتماعیة  .1

 .نماذج عقلیة
معرفة الضمنیة او اي جعل الشي خارجیا بما في ذلك جعل ال: الخارجیة  .2

 .الصریحة معرفة خارجیة في صیغ االستعارة والمناظرات والفرضیات
 .تركیب المالحظات من المجموعات المختلفة بشكل معرفة : االتحادیة  .3
وھي العملیة تصبح بموجبھا المعرفة الطاھرة جزءا من المعرفة : الذاتیة  .4

 .الضمنیة والذاتیة یمكن تلمسھا 
  

  فةتصنیف المعر 1-3- 2
  -):1:  2002رزوقي ، (ھما ، تصنف المعرفة حسب إدارتھا إلى صنفین    

  
وھي المعرفة المنظمة ) Explicit Knowledge(المعرفة الصریحة  .1

المحدودة المحتوى التي تتصف بالمظاھر الخارجیة لھا ویعبر عنھا بالرسم 
 .والكتابة والتحدث وتتیح التكنولوجیا تحویلھا وتناقلھا

 
وھي المعرفة القاطنة في ) Tacit Knowledge(لضمنیة المعرفة ا .2

، األفراد وھي تشیر إلى الحدس والبدیھة واإلحساس الداخلي  عقول وسلوك
إنھا معرفة خفیة تعتمد على الخبرة ویصعب تحویلھا بالتكنولوجیا، بـل ھـي 
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و ال یمكن االستفادة منھا إال من خالل . تنتقل بالتفاعل االجتماعي
 .استثارتھا

 

  اھمیة المعرفة  1-4- 2
 : Daft & Noc , 2001(تتجلي أھمیة المعرفة من خالل النقاط االتیة    

607: (-  
  
تعد المعرفة اكثر مؤشرات النمو االقتصادي اھمیة في ظل نظریة المنظمة  .1

 .المستندة الى الموارد
 .ان المعرفة لیست بیانات ومعلومات بل اوسع منھما وتحتویھما .2
بربط مجامیع المعلومات مع بعضھا البعض لكي تحصل على تقوم المعرفة  .3

 .مجموعات من االستنتاجات التي توظف لغرض تحقیق اھداف محدود
تبرز اھمیة ادارة المعرفة من كونھا القوة البیئیة عالیة التأثیر التي تعید  .4

تشذیب عالم المدیرین في القرن الحادي والعشرین، وھذه القوة تقود الى 
ساس في عملیات المنظمة والى خلق اإلستراتیجیة المطلوبة في التغییر اال

 .الوقت المناسب
تاتي اھمیة ادارة المعرفة من كونھا تساھم في تحسین معدل الشفافیة،  .5

 .مستوى التوثیق، المشاركة في المعرفة، وانسیابیة االتصاالت
  

  مراحل تكوین المعرفة 1-5- 2
 , Robbins( من الخطوات وھي  یتم تكوین المعرفة بعد مرورھا بعدد    

2003 :367: (-  
یعني ان المعرفة یجب ان تبتكر ویاتي ذلك من خالل : خلق المعرفة  .1

مصادر متعددة منھا التعلم واالبداع والبحث او استیرادھا من خارج 
 .المنظمة

وتشیر الى البحث عن المعرفة من مصادرھا وخزنھا : امتالك المعرفة  .2
 .امھا في الوقت الحاضر والمستقبلواالحتفاط بھا الستخد

  
یقصد بھا تنظیم المعرفة وتحویلھا الى مواد : تنظیم المعرفة وتحویلھا  .3

 .مكتوبة وقواعد معرفیة یمكن الرجوع الیھا في اي وقت لالستفادة منھا
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یقصد بھ نقل المعرفة الى مستویات المنظمة كافة سواء : توزیع المعرفة  .4
رادا ویمكن ان یتحقق ذلك من خالل التعلم اكانت اقساما متكاملة ام اف

 .وبرامج التدریب وانظمة المعرفة وقواعدھا بشبكات النظم الخبیرة
  

یقصد بھا ان المعرفة تضاف من خالل : استخدام المعرفة وزیادة قیمتھا  .5
 .تظبیقھا وتصبح اسسا للتعلم واالبتكار

  ) 1(ویمكن توضیح ھذه الخطوات من خالل الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  فرق العمل: ثانیًا
  
  مفھوم فرق العمل 2-1- 2

من االفراد من مجموعة ) جالب(لقد تم تعریف فرق العمل فقد عرفھا      
ذوي المھارات المكملة لبعضھم البعض والذین یتصفون بوالئھم لغرض معین، 
وأھداف اداء محددة، وعلى النحو الذي یجعلھم یتحملون مسؤولیة مشتركة 

على انھا فردان ) Gibson  et al(، كما عرفھا ) 342:  2011جالب ، (
او اكثر یتفاعلون مع بعضھم بعضًا، اذ ان سلوك و اداء احد االفراد یتاثر 

، وعرفھا )Gibson  et al , 2003 : 224(بسلوك و اداء الفرد االخر
)Dubrin ( بانھا مجموعة اساسھا التفاعل الجل المشاركة بالمعلومات التخاذ

1  
 خلق المعرفة

امتالك المعرفة   2
 وخزنھا

تطبیق            5
 المعرفة 

تنظیم المعرفة و   3
 تحویلھا 

توزیع   4
 المعرفة

  مراحل تكوین المعرفة) 1(الشكل 
Source: Robbins, Stephen P., Organizational Behavior, ten edition, 
(2003),p 367. 
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 ,Dubrin(ات لمساعدة كل عضو في اداء مھماتھ في مجال مسؤولیتھالقرار
بانھا مجموعة من االفراد ) الشماع وحمود(وعرفھا كل من ) 188 :2002

محدد، یجمعھم ) او اھداف(یترابطون بنشاط معین ویسعون لتحقیق ھدف 
االنسجام االجتماعي اوالعقائدي او المھني، ویتبادلون من خالل ذلك المشاعر 

الحاسیس ویتصرفون على وفق منظور مشترك من المعاییر وا
  ).144: 2000الشماع وحمود، (والمشاعر

ویمكن توضیح الفرق بین فرق العمل وجماعات العمل من خالل الجدول رقم 
 -:وكما یاتي ) 1(

  الفرق بین الجماعات والفرق) 1(جدول

العمل فرق العمل جماعات   

 .التزام كلي باألھداف العامة .1
 .كة وممارسة ادوار قیادیةمشار .2
 .مسؤولیة فردیة ومشتركة .3
 .غرض ورؤیة خاصة للفریق الواحد .4
 .األداء یقیم من قبل األعضاء والقائد .5
 .المخرجات تصنع جماعیا .6
تقاس الفاعلیة مباشرة من خالل تقییم  .7

 .العمل الجماعي
یحدد النجاح من خالل طموح األعضاء  .8

بالقیاس لما تتطلبھ المھمة المحددة من 
  .قبل المنظمة

 .تعمل على أھداف عامة .1
 .یحدد لھم قائد قوي .2
 .مسؤولیة فردیة .3
 .غرض متماثل للجماعة والمنظمة .4
 .األداء یقیم من قبل القائد .5
 .المخرجات تصنع فردیا .6
تقاس الفاعلیة بصورة غیر مباشرة  .7

مثل (من خالل التأثیر على العمل 
 .)األداء المالي

یحدد النجاح من خالل طموح قادة  .8
ماعات بالقیاس لما یراه األعضاء الج

  .المنتمین لھا

Source: Daft, Richard L., (2004) organization theory and 
design, south, P 615. 
 

  قیاس فاعلیة الفریق 2-2- 2
ان فاعلیة الفرق یمكن ان تقاس من خالل عدد من المعاییر ومن اھمھا      

 -) :350: 2011جالب، (باالتي 
  
 .عضاء لسبب وجود الفریق فضال عن امتالك اھداف مشتركةمعرفة األ .1
 .االتفاق على إجراءات معینة التخاذ القرارات .2
 .االتصال بحریة بین بعضھم البعض بحریة .3
 .مساعدة احدھم لألخر .4
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 .التعاطي مع الصراع بشكل منفتح وبناء .5
 .تشخیص عملیاتھ ومن ثم تطویر الطریقة التي تؤدى بھا .6
 

  العملانواع  فرق  2-3- 2
 , Torrington & Hall( -:یمكن تقسیم فرق العمل الى األنواع اآلتیة       

1998 : 377 ( ،) (Robbins, 2003: 260:-  
  
تتمثل ھذه الفرق باالفراد ): Functional Teams(الفرق الوظیفیة  .1

الذین یعملون معًا، وبشكل یومي، والتي عادة ما تكون موجودة في االقسام 
نظمة، مثل التسویق، االنتاج، المالیة، والموارد البشریة، اي التشغیلیة للم

 .یتم تكوین ھذه الفرق من االفراد داخل الوظائف
  

تتكون ھذه ): Problems Solving Teams(فرق حل المشكالت  .2
من القسم نفسھ، والذین یجتمعون ) 12 – 5(الفرق من عدد من االفراد 

تحسین الجودة، والكفاءة، وبیئة  لعدة ساعات في االسبوع، لمناقشة اسالیب
تركز ھذه الفرق على قضایا خاصة في مجال مسؤولیاتھا، وتطویر . العمل

الحلول المحتملة في اطار السلطة المتاحة لھا للقیام باالعمال وبالحدود 
 . المعروفة

 
تتكون  ):Self-managed Work Teams(فرق العمل المدارة ذاتیًا .3

دًا من ذوي المھارات المتعددة في اطار اقامة فر) 20 – 5(ھذه الفرق من 
ویتم االشراف على ھذا . تدویر  الوظائف فیما بینھم لتقدیم خدمة او منتج

 . الفریق من قبل مسؤول یتم اختیاره من قبل اعضاء الفریق
  

): Cross-Functional Teams) (المتعددة(فرق الوظائف المشتركة  .4
ى الھرمي نفسھ في المنظمة، ولكن وھي فرق تتكون من افراد من المستو

 . من مجاالت عمل مختلفة، یتم جمعھم الجل انجاز مھمة محددة
  

عرفت الفرق االفتراضیة على ): Virtual Teams(الفرق االفتراضیة  .5
جغرافیاًُ، یتم ربطھم من ) او متباعدین(انھا مجموعة من االفراد منفصلین 

 .فة الجل انجاز اھداف محددةخالل استعمال تكنولوجیا االتصاالت المختل
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  اسباب فشل العمل الفرقي 2-4- 2
ھناك مجموعتین من االسباب التي تقف خلف فشل العدید من فرق العمل      

  -):355- 353:  2011جالب،(في منظمات االعمال یمكن تحدیدھا باالتي  
  

مجموعة األسباب واألخطاء التي ترتكب من قبل اإلدارة وتتضمن   . أ
 -:األتي

م قدرة الفریق على تجاوز االستراتیجیات الضعیفة سیاسات االعمال عد .1
 .غیر الصحیحة

الثقافة القائمة على االمر والرقابة، خطط المكافات (البیئة المناوئة للفریق  .2
 ).التنافسیة ، والمعارضة االداریة

 .تشكیل الفرق لإلغراض المظھریة او الشكلیة لمعالجة المشكالت الطارئة .3
 .دروس المستوحاة من عمل الفرق الحالیة الى الفرق المستقبلیةعدم نقل ال .4
 .الواجبات الغیر واضحة والمتعارضة .5
 .مستوى التدریب غیر مناسب .6
 .قلة عدد اعضاء الفریق .7
 .االفتقار الى الثقة .8

 
 -:مجموعة األسباب التي تعود الى الفریق نفسھ وتتضمن األتي   . ب

 .دًامحاولة الفریق ان یفعل الكثیر بوقت قصیر ج .1
 ).او صراع الشخصیة(الصراعات الشخصیة  .2
 .التركیز الكبیر على النتائج ولیس على عملیات الفریق او حركتیھ .3
 .العوائق غیر المتوقعة التي تحول دون استمرار عمل الفریق .4
 .االفتقار الى المھارات العالقات االنسانیة .5
 .االفتقار الى الثقة .6

 

   خصائص فرق العمل الفاعلة 2-5- 2
 & Robbins(یمكن تلخیص خصائص فرق العمل الفاعلة وفق االتي      

Coulter , 1999 : 469:(-  
  األھداف الواضحة  .1
  االلتزام الموحد  .2
  االتصاالت الجیدة  .3
  الثقة المتبادلة  .4
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  القیادة المالئمة  .5
 الدعم الخارجي والداخلي  .6
  .مھارات تفاوضیة .7
 .مھارات مترابطة .8

صائص فرق العمل الفاعلیة والتي یمكن بتحدید أھم خ) DuBrin(كما قام     
  -:توضیحھا من خالل الرسم اآلتي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الجانب العملي: المبحث الثالث 

  جمع البیانات: اوًال     
) 1 الملحق(تم الحصول على بیانات البحث من خالل أعداد استمارة استبیان 

بتأثیر المعرفة على سؤال ذات عالقة مباشرة أو غیر مباشرة ) 20(تتألف من 
تحسین العمل ألفرقي والتي یمكن من خاللھا قیاس مدى تأثیر المعرفة 

  .ومساعدتھا لفرق العمل على تحقیق أھدافھا وأداء مختلف الوظائف المكلفة بھا

 تصمیم الوظیفة

 التمكین

 االعتمادیة

مزیج وحجم 
 مناسب

دعم عمل 
 الفریق

 عملیات فاعلة

 عملیات انسیابیة

األلفة مع 
 الوظیفة 

  اإلنتاجیة
رضا و ال

 الوظیفي

 ییر الفاعلیةمعا

خصائص فریق العمل الفاعل) 2(الشكل   
 Source: DuBrin, Andrew J,. Fundamentals of Organizational 
Behavior, 2nd ed., South-Western, Ohio, 2002, p. 193. 
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في إدخال وتحلیل بیانات ) SPSS(تم استخدام البرنامج اإلحصائي الجاھز 
إلى ) 2(جابة ال اتفق تماما والرمز إلى اإل) 1(البحث حیث تم إعطاء الرمز 

إلى اإلجابة اتفق ) 4(إلى اإلجابة نوعا ما والرمز ) 3(اإلجابة ال اتفق والرمز 
إلى اإلجابة اتفق تماما وذلك لغرض المساعدة في عملیة إدخال ) 5(والرمز 

عرض التكرارات لكل ) 1(وتحلیل البیانات ویمكن من خالل الجدول رقم 
جابات ولكافة األسئلة كما تم تقسیم متغیرات البحث إلى إجابة من ھذه اإل

  - :وكما یأتي) العوامل المساعدة (و ) العوامل المؤثرة(ھما  جموعتینم
  

  )2(الجدول 
  یبین تكرار اإلجابات على متغیرات البحث

  األسئلة             
  اإلجابة

Q1 Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  

5  10 4 4 5 6 6 6 9 9 11 

4  8 8 6 14 14 9 7 5 6 7 

3  7 12 15 6 8 9 9 12 10 9 

2  5 6 5 3 2 4 5 1 3 2 

1  0 0 0 2 0 2 3 3 2 1 

  األسئلة        
  اإلجابة

Q 11 Q12  Q13  Q14  Q 15  Q16  Q 17  Q18  Q 19  Q 20  

5  2 7 7 6 5 5 7 7 8 8 

4  1 9 5 8 12 8 8 9 6 9 

3  11 9 11 8 7 9 9 10 6 9 

2  5 2 4 4 1 6 4 2 2 4 

1  11 3 3 4 5 2 2 2 6 0 

  

ان معظم إجابات افراد العینة على ) 2(نالحظ من خالل الجدول رقم      
متغیرات البحث تراوحت بین اتفق واتفق تماما وھذا یؤكد اتفاق معظم افراد 

  .العینة على اھمیة المعرفة في تحسین العلم ألفرقي 
  

 تحلیل النتائج: ثانیًا
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جموعة وتشكل ھذه الم): العوامل المؤثرة(االولى  ةجموعمتغیرات الم. 1
من متغیرات البحث وتشمل المتغیرات التي یمكن من خاللھا قیاس % 50

مدى تاثیر المعرفة في تحسین العمل الفرقي وتعزیز قدرة ھذه الفرق على تنفیذ 
كافة األنشطة والعملیات المكلفة بھا لكي تكون قادرة على تحقیق أھدافھا 

 .المنظمة ككل وأھداف 
 

  )3(الجدول 
  األولى جموعةیمثل متغیرات الم

  األسئلة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معامل 
  االختالف

 0.29 1.10 3.77  ھل تؤثر المعرفة في تقسیم العمل بین اعضاء فرق العمل؟

 0.29 0.96 3.33  ھل تؤثر المعرفة في تقییم اداء اعضاء فرق العمل ؟

فة في اتخاذ القرار المختلفة من قبل فرق ھل تؤثر المعر
  العمل ؟

3.30 0.92 0.28 

 0.31 1.10 3.57  ھل تؤثر المعرفة في حل المشاكل التي تواجھ فرق العمل ؟

 0.22 0.85 3.80  ھل تؤثر المعرفة في رفع مستوى اداء اعضاء فرق العمل ؟

ھل تؤثر المعرفة على سھول وسرعة االتصال بین اعضاء 
  مل ؟فرق الع

3.43 1.17 0.34 

ھل تؤثر المعرفة على تطویر قدرات ومھارات اعضاء فرق 
  العمل؟

3.27 1.26 0.38 

ھل تؤثر المعرفة على عملیة االتصال بین فرق العمل 
  والجھات الخارجیة التي تتعامل معھا ؟

3.53 1.25 0.35 

 0.34 1.22 3.57  ھل تؤثر المعرفة على تحسین العمل الفرق ككل ؟

تؤثر المعرفة على قدرة فرق العمل على تحقیق اھدافھا  ھل
  .واھداف المنظمة ككل 

3.83 1.12 0.29 

 

ان معظم افراد العینة اكد على ان ) 3(نالحظ من نتائج الجدول رقم       
المعرفة تؤثر وبشكل كبیر على فاعلیة فرق العمل وقدرتھا على تنفیذ الوظائف 

ل الذي یجعلھا قادرة على تحقیق أھدافھا و أھداف والمھام التي تقوم بھا وبالشك
أعضائھا وكذلك أھداف المنظمة ككل بكفاءة وفاعلیة افضل حیث تراوح 
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علما ان ) 3.83 – 3.27(الوسط الحسابي لمتغیرات المركبة االولى بین 
 – 0.85(وبانحراف معیاري تراوح ) 3(المعدل الطبیعي للوسط الحسابي ھو 

  ).0.38 – 0.22(الف تراوح بین وبمعامل اخت)  1.26
  
من % 50وتشكل ایضا ) : العوامل المساعدة(الثانیة  جموعةمتغیرات الم. 2

متغیرات البحث والتي یمكن من خاللھا قیاس دور المعرفة في مساعدة فرق 
العمل على تطویر قدرتھا وقدرة أعضائھا لكي تكون قادرة على استغالل 

قدرتھا وبالتالي لتحقیق أھدافھا المختلفة وأھداف الموارد المتاحة لدیھا وتطویر 
  .المنظمة ایضا 

 

  )4(الجدول 
  الثانیة جموعةیمثل متغیرات الم

  األسئلة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معامل 
  االختالف

ھل تساعد  المعرفة على دعم السیاسات واالجراءات المتبعة 
  من قبل فرق العمل؟

3.73 1.20 0.32 

المعرفة فرق العمل على استغالل الموارد المتاحة  ھل تساعد
  لدیھا بشكل افضل ؟

3.50 1.22 0.35 

ھل تساعد المعرفة على رفع وتعزیز مستوى والء اعضاء 
  فرق العمل ؟

3.30 1.26 0.38 

ھل تساعد المعرفة على تطویر ادوات واسالیب العمل 
  المتبعة من قبل فرق العمل؟

3.27 1.31 0.40 

 0.39 1.30 3.37  المعرفة على تحسین ھیكلة فرق العمل ؟ھل تساعد 

ھل تساعد المعرفة أعضاء فرق العمل على االبتكار 
  والتحسین المستمر في عملیاتھم ؟

3.27 1.17 0.36 

ھل تساعد المعرفة على فرق العمل في الحصول على كافة 
  المستلزمات الالزمة للعمل ظ

3.47 1.20 0.34 

رق العمل في تحقیق متطلبات الجودة ھل تساعد المعرفة ف
  الشاملة ؟

3.57 1.14 0.32 

 0.47 1.49 3.20  ھل تساعد المعرفة على تحسین بیئة العمل لفرق العمل

ھل تساعد المعرفة على تطویر نظم المكافاة والجوافز 
  المتبعة من قبل فرق العمل ظ

3.70 1.02 0.28 
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عظم افراد العینة اكدو على ان ان م) 4(نالحظ من نتائج الجدول رقم      
المعرفة تقوم بتقدیم العدید من المساعدات التي تعمل على مساعدة فرق العمل 
على استغالل الموارد المتاحة لدیھا بكفاءة وفاعلیة االفضل لكي تكون قادرة 
على اداء كافة المھام الموكلة الیھا  وبالتالي تحقیق اھدافھا واھداف المنظم 

- 3.20(ح الوسط الحسابي لمتغیرات المركبة الثانیة بین ككل وقد تراو
وبمعامل اختالف ) 1.49 – 1.02(وبانحراف معیاري تراوح بین ) 3.73

  ).0.47 – 0.28(تراوح بین 
  

أذن نالحظ من خالل تحلیل متغیرات المركبتین االولى والثانیة ان معظم      
المعرفة بشكل كفوء وقدرة النتائج اكدت بان عناك عالقة طردیة بین استخدام 

فرق العمل على اداء وظائفھا وواجباتھا المختلفة وبكفاءة وفاعلیة افضل وھذا 
یتفق مع فرضیة البحث التي تنص على وجود عالقة طردیة بین استخدام 

 .المعرفة وتحسین العمل الفرقي 

 
  االستنتاجات والتوصیات: المبحث الرابع 

  االستنتاجات: اوال 
فة دور كبیر في تحسین فرق العمل في قدرتھا على تنفیذ تلعب المعر .1

وظائفھا المختلفة وانعكاس ذلك بالتالي على نجاح المنظمة وقدرتھا في 
تنفیذ خططھا وبرامجھا بكفاءة وفاعلیة وبالتالي تحقیق أھدافھا وغایاتھا 

 .النھائیة
 .مبحوثةتتباین مستویات استخدام المعرفة داخل األقسام التابعة للمنظمة ال .2
تساعد  المعرفة على تنظم العمل بین فرق العمل والجماعات داخل المنظمة  .3

 .وتؤثر على تحقیق أھدافھا وبمختلف المجاالت
تؤثر المعرفة على قدرة اإلفراد المكونة لفرق العمل على تنفیذ المھام  .4

 .والواجبات التي یكلفون بھا
 .نظمةتؤثر المعرفة على أنماط السلوك لإلفراد داخل الم .5
تؤثر المعرفة على تحدید احتیاجات المنظمة من برامج التدریب وتطویر  .6

 .القوى العاملة
تحفز أدارة المعرفة أعضاء فرق العمل على زیادة االتصاالت و التفاعالت  .7

 .فیما بینھم
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تستھل ادارة المعرفة عملیات تبادل المعلومات وتنظم عملیات االتصال  .8
 .یقداخل المنظمة وبین اعضاء الفر

یتم االعتماد واستخدام المعرفة من قبل اإلدارة العلیا في المنظمة أكثر من  .9
 .اإلفراد العاملین في المستویات األخرى

تساعد المعرفة على توطید عالقة فرق العمل مع الجھات التي تتعامل  .10
 .معھا داخل وخارج المنظمة

  التوصیات: ثانیا 
  

لما لھا من تاثیر كبیر على نجاح زیادة االھتمام بالمعرفة وأدواتھا وذلك  .1
 .المنظمة وعلى فرق العمل فیھا

 .توسیع مجاالت المعرفة لتشمل كافة المجاالت التي تتعامل معھا المنظمة  .2
تشجیع العاملین على اشتراكھم في برامج التدریب والتطویر الخاصة  .3

 .بالمعرفة
ذي  شھدھا ممارسة المعرفة یجب ان تواكب التطورات والتقدمات الكبیرة ال .4

 .العالم
ضرورة قیام المنظمة باستقطاب العاملین الذي یتمتعون بخلفیة علمیة قویة  .5

 .وخبرة عملیة وذلك من اجل توسیع المعرفة داخلھا
ضرورة إسناد المھام والمناصب اإلداریة التي تتطلب مھارة ومعرفة عالیة  .6

 .الى األشخاص المناسبین
 .االدارة والعاملین اعتماد مبدا المشاركة بالمعرفة بین  .7
إعطاء فرق العمل كافة الصالحیات لكي تكون قادرة على تحقیق أھدافھا  .8

 .المختلفة
ضرورة قیام المنظمة بتوفیر كافة المستلزمات المطلوبة لمساعدة فرق  .9

 .العمل على تنفیذ وظائفھا وتحقیق أھدافھا وخاصة تلك المتعلقة بالمنظمة
ة وذلك لتسھیل عملیة نقل المعلومات توفیر شبكات اتصاالت داخل المنظم .10

 .والمعرفة بین كافة أعضاء المنظمة
االھتمام بعملیة تقییم األداء المعرفي لفرق العمل وذلك من اجل تشخیص  .11

نقاط القوة والعمل على تعزیزھا وتشخیص نقاط الضعف والعمل على 
 .معالجتھا

معھا المنظمة االھتمام ببناء عالقات قویة مع كافة الجھات التي تتعامل  .12
 .وذلك لضمان الحصول على المعرفة المناسبة وفي الوقت المناسب
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االھتمام بعملیات معالجة وتحلیل البیانات وذلك لضمان الحصول على  .13
 .معرفة جیدة التي یمكن ان یعتمد علیھا في صنع القرارات المھمة

فة و المعرفة من االدوات المھمة لالدارة الناجحة، نؤكد على اھمیة المعر .14
 .توافرھا لدى المدراء لتحسین و تطویر االداء في المنظمات المختلفة
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            ھل تؤثر المعرفة في تقسیم العمل بین أعضاء فرق العمل؟  1

            ھل تؤثر المعرفة في تقییم أداء أعضاء فرق العمل ؟  2

3  
ھل تؤثر المعرفة في اتخاذ القرار المختلفة من قبل فرق 

  العمل ؟
          

            ر المعرفة في حل المشاكل التي تواجھ فرق العمل ؟ھل تؤث  4

            ھل تؤثر المعرفة في رفع مستوى أداء أعضاء فرق العمل؟  5

6  
ھل تؤثر المعرفة على سھول وسرعة االتصال بین أعضاء 

  فرق العمل ؟
          

7  
ھل تؤثر المعرفة على تطویر قدرات ومھارات أعضاء فرق 

  العمل؟
          

8  
المعرفة على عملیة االتصال بین فرق العمل ھل تؤثر 

  والجھات الخارجیة التي تتعامل معھا ؟
          

            ھل تؤثر المعرفة على تحسین العمل الفرق ككل ؟  9

10  
ھل تؤثر المعرفة على قدرة فرق العمل على تحقیق أھدافھا 

  .وأھداف المنظمة ككل 
          

11  
اإلجراءات المتبعة ھل تساعد  المعرفة على دعم السیاسات و

  من قبل فرق العمل؟
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12  
ھل تساعد المعرفة فرق العمل على استغالل الموارد المتاحة 

  لدیھا بشكل أفضل ؟
          

13  
ھل تساعد المعرفة على رفع وتعزیز مستوى والء أعضاء 

  فرق العمل ؟
          

14  
ھل تساعد المعرفة على تطویر أدوات وأسالیب العمل 

  بل فرق العمل؟المتبعة من ق
          

            ھل تساعد المعرفة على تحسین ھیكلة فرق العمل ؟  15

16  
ھل تساعد المعرفة أعضاء فرق العمل على االبتكار 

  والتحسین المستمر في عملیاتھم ؟
          

17  
ھل تساعد المعرفة على فرق العمل في الحصول على كافة 

  المستلزمات الالزمة للعمل ظ
          

18  
د المعرفة فرق العمل في تحقیق متطلبات الجودة ھل تساع
  الشاملة ؟

          

            ھل تساعد المعرفة على تحسین بیئة العمل لفرق العمل  19

20  
ھل تساعد المعرفة على تطویر نظم المكافأة والحوافز المتبعة 

  ؟من قبل فرق العمل
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Knowledge Effect in Improvement Teamwork:  
Survey Study at Iraqi State Iron Roads Company 

 
Dr.Abdulnaser Alag Hafedh         Husein Waleed Husein 

 
This Study Deals With one important subject in 

organization’s success, develop and the organization 

capability to competitors with the other organizations for 

growth and continues, we study knowledge effect on 

grouping work improvement. It’s used as one of styles work 

in the many organizations.  

The applied side of this study contains survey study to 

opinion for simple of the workers in state company of the 

iron roads. The data collect by questioner, this contents 20 

questions to evaluate the knowledge effect in grouping work 

improving and analyze this data by using SPSS. Well 

introduce some results and recommendations to improving 

the grouping work.  
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