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المنظمة الذكية ودورها في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة 
دراسة تطبيقية عمى شركة الواحة لمنفط 

 
 غرياف/              كمية المحاسبة  نصرية إمحمد الفيتوري. د*
 غرياف/           كمية المحاسبة  راضية عبد السالـ العامري. د*

  :الممخص
 )تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توافر أبعاد المنظمة الذكية بشركة الواحة لمنفط، ودور ىذه االبعاد ػ 

. في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة (تطوير المعرفة، الرؤية االستراتيجية، الرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استمارة استبياف لجمع المعمومات مف عينة البحث، حيث تكونت العينة مف 

وتـ تحميؿ البيانات باستخداـ بعض األساليب اإلحصائية الواردة في البرنامج االحصائي . مفردة (30)
(SPSS) . وبعد أجراء عممية التحميؿ . وقد استخدـ المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة

وجود عالقة ارتباط : لبيانات الدراسة واختبار فرضياتيا، توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا
ووجود تأثير معنوي ألبعاد المنظمة . ذات داللة إحصائية بيف أبعاد المنظمة الذكية والميزة التنافسية المستدامة

الذكية في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، وكاف لبعد االلتزاـ الجماعي التأثير األكبر لتغير الحاصؿ في 
التركيز عمى تطوير الميزة : تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، كما اوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات منيا

 .التنافسية المستدامة باالعتماد عمى مبادئ المنظمة الذكية، والذكاء التنظيمي
 (الشركة محؿ الدراسة  ). المنظمة الذكية، الميزة التنافسية المستدامة، شركة الواحة لمنفط : الكممات الدالة

 اإلطار العام للبحث: المبحث األول
 :ــ المقدمة1

في ظاللعولمة والخصخصة وتكنولوجيا المعمومات واالقتصاد الرقمي فإف منظمات األعماؿ المختمفة تجد نفسيا 
دركت منظمات األعماؿ أىمية المنظمات الذكية والذكاء ألذلؾ .محكومة بالميزة التنافسية والصراع مف اجؿ البقاء
، فقد أظيرت األدبيات المعاصرة اتفاقًا جوىريًا عمى إف ةالتنظيمي في بناء وتحقيؽ الميزة التنافسية المستداـ

 .المنظمات الذكية ىي األقدر عمى البقاء واالستمرار في بيئة األعماؿ المعاصرة
 .     إنَّالمنظماتالتيتطمحبأنتكونمنظماتذكية،ىيفقطالتيتتمكنمنالنجاحوالتفوقفيبيئةاألعمالذاتالمنافسة العالية

وىذىالبيئةالتياستمرتبتغيرىاعنياالبحثعنذكاءتنظيمييواجيتمكالتغيرات،ممايتطمباألمرمنإدارة 
 الذكاء ،ستراتيجي،الذكاءالتكتيكييالالذكاءا( المنظماتأنتكرسمعظموقتيالتضمنأنياوبجميعأعضائياممتزمينبتحقيؽ

.  وىذامايمثممستوياتالذكاءالتنظيمي  )التشغيمي
 مف االىتماـ  عمى حد عممنا     وبالرغـ مف أف موضوع المنظمات الذكية والذكاء التنظيمي، يمقى بصفة عامة

مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ الفكر اإلداري، إال أنو أخذ يمارس دورًا جوىريًا في البحوث اإلدارية في الفترة 
. الحالية
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 بدراسة ىذا الموضوع وتطبيقو عمى أحدى الشركات الميبية وىي ا بأف تقوـتافنطالقًا مف ذلؾ رأت الباحثا     و
وذلؾ مف خالؿ تسميط الضوء عمى كيفية أف تصبح ىذه المنظمة منظمة ذكية في مجاؿ .الواحة لمنفطشركة 

. أعماليا مما يتيح ليا السبؽ التنافسي في بيئة يكتنفياالغموض وسرعة التغيير
 :ػػػػ مشكمة البحث2

نظرًا لشدة المنافسة في سوؽ النفط العالمي بصفة عامة وسوؽ النفط المحميبصفة خاصة، يصبح النجاح في 
السوؽ لتمؾ المنظمات يعتمد عمى قدرتيا في بناء منظمة ذكية قادرة عمى تمبية استراتيجياتيا التنافسية المختمفة، 
وتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة ليا، وذلؾ مف خالؿ استثمار رأس ماليا الفكري وتكنولوجيا المعمومات المتوفرة 

 .ليا
 :وتتجمى مشكمة البحث في اإلجابة عمى التساؤالت االتية

    ؟  (محؿ الدراسة  )ما مفيـو المنظمة الذكية لدى الشركة 
  الرؤية االستراتيجية، تطوير المعرفة، الرغبة في التغيير، االلتزاـ  )ىؿ تتوافر أبعاد المنظمة الذكية

 في الشركة محؿ الدراسة ؟ (الجماعي 
  ما ىي المبادئ العامة لبناء المنظمة الذكية وما دورىا في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لمشركة(  

 ؟ (محؿ الدراسة 
  الرؤية االستراتيجية ، تطوير المعرفة ، الرغبة في  )ىؿ ىناؾ  أثر بيف المنظمة الذكية بأبعادىا

الكفاءة، الجودة، التحديث أو التجديد، ) وتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة بأبعادىا  (التغيير،االلتزاـ الجماعي 
 ؟(محؿ الدراسة ) في الشركة  (االستجابة 

 :ػػػػ أهداؼ البحث3
 :     يسعى البحث إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ منيا

 التعرؼ عمى مفيـو المنظمة الذكية،وتحديد مكوناتيا ،وتوضيح طبيعة عمميا وكيؼ يتـ بنائيا. 
  ؟(محؿ الدراسة  )التعرؼ عمى مستوى توافر متطمبات المنظمة الذكية لدى الشركة. 
  ؟(محؿ الدراسة  )إبراز دور المنظمة الذكية في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لمشركة. 
  تقديـ مجموعة مف االقتراحات والتوصيات حوؿ مدى مساىمة المنظمة الذكية في تحقيؽ الميزة التنافسية

 .؟(محؿ الدراسة  )المستدامة لمشركة 
 :ػػػػ أهمية البحث4

 :     يستمد ىذا البحث أىميتو مف عدة اعتبارات يمكف أجماليا في النواحي التالية
  تأتي أىمية البحث مف كونو يعطي نموذجًا لمشركات و المنظمات بميبيا في إيجاد عناصر المنظمات

الذكية، والتي بوجودىا يؤدي إلى التحسيف في أدائيا مما يساعدىا عمى النجاح واالستمرار في بيئة 
 .العمؿ المعاصرة 



 2018  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   يونيو 
  

167 

  نظرًا لقمة ىذا النوع مف الدراسات فقد رأت الباحثتاف أنو مف األىمية أف يتـ دراسة ىذا الموضوع ليسترشد
 .بيا القائموف عمى قطاع النفط بصفة خاصة والقطاعات األخرى بصفة عامة

  تـ تطبيؽ ىذا البحث عمى قطاع النفط الذي يعتبر مف أىـ القطاعات الذي يساىـ في عممية تنمية
وتطوير القطاعات األخرى، وذلؾ باالستفادة مما يتيحو قطاع النفط مف الطاقة الالزمة لتسيير دفة جميع 

 .القطاعات المختمفة
 :ػػػػ فروض البحث5

 :     يمكف صياغة فروض البحث كما يمي
  تطوير المعرفة، الرؤية االستراتيجية،  )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد المنظمة الذكية

 .والميزة التنافسية المستدامة (الرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي
 تطوير المعرفة، الرؤية االستراتيجية، الرغبة  )يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بيف أبعاد المنظمة الذكية

 .في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة (في التغيير، االلتزاـ الجماعي
 
 

 
 :متغيرات البحث- 6

 المتغير المستقل                         المتغير التابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الميزة التنافسية المستدامة المنظمة الذكية

 

 الرؤية االستراتيجية 

 تطوير المعرفة 

 الرغبة في التغيير 

 االلتزام الجماعي 

 

  الكفاءة 

  الجودة 

 التحديث أو التجديد 

 االستجابة 
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 :منهجية البحث- 7
 :    تحقيقًا ألىداؼ البحث فقد اعتمد البحث عمى األسموبيف التالييف

 مف خالؿ الدراسة المكتبية التي تقوـ عمى تجميع البيانات والمعمومات الخاصة : األسموب االستقرائي
 . بالموضوع اعتمادا عمى مجموعة مف المراجع العربية واألجنبية مف كتب ومقاالت وأوراؽ بحثية

 والذي يقـو عمى وصؼ وتحميؿ الظاىرة محؿ الدراسة، بيدؼ التوصؿ إلى : األسموب الوصفي التحميمي
 .نتائج تسيـ في تحقيؽ أىداؼ البحث

 :أداة جمع البيانات- 8
    حيث اعتمدت الباحثتاف في جمع البيانات والمعمومات المتعمقة باالطار النظري عمى الكتب، والدوريات، 

 .والدراسات والبحوث، والمؤتمرات والتقارير المتعمقة بالموضوع
    أما في جمع البيانات والمعمومات المتعمقة باإلطار العممي اعتمدت الباحثتاف عمى استمارة االستبياف، 
وقد تضمنت القائمة قسميف األوؿ تضمف بيانات عامة عف عينة الدراسة، والثاني تضمف األسئمة المتعمقة 

حيث  (المنظمة الذكية  )األوؿ يتعمؽ بالمتغير المستقؿ : بمتغيرات البحث، حيث أشتمؿ عمى محوريف
تطوير المعرفة، الرؤية االستراتيجية، ) سؤااًل يعكس مدى توافر أبعاد المنظمة الذكية (21)احتوى عمى 

، أما المحور الثاني فيتعمؽ بالمتغير التابع ( محؿ الدراسة ) بالشركة  (الرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي 
والتي يتـ اإلجابة عنيا باختبار قيـ رقمية . سؤاالً  (18 )حيث احتوى عمى  (الميزة التنافسية المستدامة  )

 :كما موضح بالجدوؿ التالي (5إلى 1)بناءا عمى مقياس ليكرت الخماسي المتدرج مف 
 

 يوضح القيـ الرقمية إلجابات افراد العينة باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي ( 1)جدوؿ رقـ 
 غير موافؽ بشدة غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ بشدة

5 4 3 2 1 
 
 
 :صدؽ األداة وثباتها- 9

قامت الباحثتاف بعرض االستبانة عمى مجموعة مف المتخصصيف مف اجؿ التأكد مف مدى صدؽ االستبانة 
وقدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ البحث وبينًا عمى آرائيـ تـ تعديؿ االستبانة، ولمعرفة مدى الثبات واالتساؽ 

الداخمي لمعبارات تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ، حيث كانت قيـ جميع االبعاد مرتفعة وىذا يؤكد أف أداة 
 :وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي. الدراسة تتسـ نتائجيا باالستقرار وقدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ البحث
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 يوضح قيـ ألفا كرونباخ (2)جدوؿ رقـ 

 قيم ألفا كرونباخ األبعاد
 0.922 تطوير المعرفة

 0.874 الرؤية االستراتيجية
 0.901 الرغبة في التغيير
 0.911 االلتزاـ الجماعي
 0.906 الميزة التنافسية

 0.903 الثبات العاـ لمفقرات
 

 :أساليب تحميل البيانات -10
في تفريغ وتحميؿ االستبانة مف  (الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) SPSSتـ استخداـ البرنامج االحصائي 

 :خالؿ استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية الوارد في ىذا البرنامج مثؿ
 .ويستخدـ لمعرفة ثبات فقرات االستبياف: معامؿ ألفا كرونباخ  - أ

ويستخدـ لتحديد مستوى اإلجابة حوؿ الفقرات ومعرفة مستوى المتغيرات أو متوسط تمؾ :  الوسط الحسابي - ب
 .المجموعات

 .يستخدـ لمعرفة مستوى تشتت إجابات العينة حوؿ الوسط الحسابي:  االنحراؼ المعياري - ت
 .ويستخدـ لتحديد نوع العالقة بيف متغيرات البحث:  معامؿ االرتباط بيرسوف - ث
الميزة التنافسية  )في المتغير التابع  (المنظمة الذكية  )لقياس تأثير المتغير المستقؿ :معامؿ االنحدار الخطي - ج

 (المستدامة
 :مجتمع وعينة البحث- 11

    يتكوف مجتمع البحث مف مديري اإلدارات ورؤساء األقساـ والموظفيف العامميف بالمقر الرئيسي لشركة الواحة 
استبانة وتـ  (40)وقد استخدمت الباحثتاف اسموب العينة العشوائية البسيطة، حيث تـ توزيع . لمنفط طرابمس

 % 88استبانة صالحة لمتحميؿ إي بنسبة استرداد  (35)الحصوؿ عمى 
 : مصطمحات البحث- 12

 ىي المنظمة القادرة عمى استغالؿ الذكاء الجماعي لدى األفراد مف أجؿ االبتكار واالبداع : المنظمة الذكية
 .بطريقة أفضؿ مف منافسييا

 وىي قدرة المنظمة عمى تقديـ قيمة متفوقة عمى منافسييا لفترة زمنية طويمة: الميزة التنافسية المستدامة. 
 



 2018  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   يونيو 
  

170 

 :حدود البحث-13
 : تتمثؿ حدود البحث فيما يمي

 ىسوؼ تقتصر الدراسة عمى تأثير أبعاد المنظمة الذكية في تحقيؽ الميزة التنافسية :  مف حيث الموضوع
 . المستدامة 

 سوؼ تطبؽ ىذه الدراسة عمى شركة الواحة لمنفط بمدينة طرابمس : مف حيث التطبيؽ. 
 2018 ػػػػػػػػ 2017سوؼ يغطي البحث الفترة الزمنية ما بيف : مف الناحية الزمنية 

 :الدراسات السابقة- 14
  ،تحقيؽ التميز التنظيمي مف خالؿ المنظمة المتعممة (2016)دراسة بمكبير 

أما النتائج التي تـ . ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مساىمة المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز التنظيمي
التوصؿ الييا ىي أف ىذه المساىمة تأتي بشكؿ رئيسي مف خالؿ بناء الرؤية المشتركة، التقييـ الذاتي المستمر 

 .لممنظمة، التمكيف، نشر المعارؼ، توظيؼ التكنولوجيا، تشجيع التعمـ عمى المستوى الجماعي
  دراسةALkasasbeh& ALkasasbeh) ) ،(2016)  خصائص المنظمة الذكية وتأثيرىا عمى األداء

 االجتماعي و البيئي 
    ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة تأثير خصائص المنظمة الذكية، الرؤية االستراتيجية، ثقافة الجدارة، نظاـ 

: فقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا. الحوافز الداعمة، عمى األداء االجتماعي والبيئي
بينما ىناؾ . عدـ وجود تأثير احصائي واضح لمرؤية االستراتيجية وثقافة الجدارة عمى األداء االجتماعي والبيئي

 .تأثير احصائي لنظاـ الحوافز الداعمة عمى األداء االجتماعي والبيئي
  ،بناء قدرات الموارد البشرية ودوره في تطوير نموج المنظمات الذكية  (2015)دراسة العنزي وآخروف 

ييدؼ ىذا البحث لمعرفة العالقة بيف بناء قدرات الموارد البشرية وتطوير المنظمات الذكية، فقد اشارت نتائج 
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط معنوي بيف بناء قدرات الموارد البشرية وتطوير المنظمات الذكية، وىذا يشير إلى 

وقد اوصت . انو كمما زاد االىتماـ ببناء قدرات الموارد الشرية، كمما ارتفعت القدرة عمى تطوير المنظمات الذكية
الدراسة إلى ضرورة قياـ المنظمات باستثمار بناء قدرات الموارد البشرية استثمارا في استنباط أفضؿ األساليب 

 .التي تسمح بتحقيؽ التطور لنموذج المنظمات الذكية
  دراسةAhmad، (2013) تأثير الذكاء التنظيمي عمى تحسيف روح المبادرة 

الرؤية االستراتيجية،  )أجريت ىذه الدراسة بيدؼ استكشاؼ العالقة بيف ابعاد الذكاء التنظيمي والمنظمة الذكية 
وريادة االعماؿ لشركة  (المصير المشترؾ، الرغبة في التغيير، تطبيؽ العرفة، ضغط األداء، معنويات العامميف

فقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف ابعاد الذكاء التنظيمي مع ريادة . كرماف لسيارات
االعماؿ، واف تطبيؽ ابعاد الذكاء التنظيمي في شركة كرماف لسيارات مف خالؿ اختبار فريدماف تبيف اف أعمى 

 .رتبة ترتبط بتطبيؽ العرفة
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  ،الذكاء التنظيمي كممارسة أعماؿ نحو بناء منظمة ذكية  ( 2012)دراسة العبادي 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء حوؿ مفيـو المنظمات الذكية، وتحديد مكوناتيا، وتوضيح طبيعة عمميا 

وقد توصمت الدراسة إلى إف المنظمة ال يمكف ليا البقاء والنجاح ما لـ تكف منظمة ذكية في . وكيؼ يتـ بنائيا
 .وذلؾ باالعتماد عمى الذكاء التنظيمي والتركيز عمى مباديء المنظمات الذكية. مجاؿ عمميا

  ،نحو منظمات ذكية دراسة مسحية آلراء مدراء عينة مف المنظمات الصناعية  ( 2009 )دراسة العطوي
 العراقية 

يقدـ ىذا البحث إطار نظري وتطبيقي حوؿ موضوع الذكاء المنظمي، حيث سعى الباحث إلى استعراض وتحميؿ 
فقد أظيرت نتائج البحث تدني مستوى ذكاء المنظمات عينة البحث وفقًا البعاد نموذج . اآلراء الفكرية الخاصة بو

 .المنظمة الذكية 
  دراسةGoh( 2006)  انشاء شركات ذكية في صناعة البناء في سنغافورة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى اإلمكانات المتوفرة لدى شركات قطاع المقاوالت في سنغافورة بما 
يعكس أنيا منظمات ذكية، وذلؾ مف خالؿ إجراء مقارنات مع نفس الشركات في مجموعة مف الدوؿ مثؿ 

وتوصمت الدراسة الى العديد مف النتائج كاف مف أىميا أف اعتماد تكنولوجيا . الدنمارؾ،  والسويد، وفمندا
مكانات الشركات في قطاع البناء يمكف الشركات مف اف تصبح منظمات ذكية  .المعمومات وا 

 اإلطار النظري لمبحث: المبحث الثاني
 :مفهوم المنظمة الذكية .1

ظير مفيـو المنظمة الذكية في السنوات األخيرة مف القرف العشريف، كمفيوـ معاصر يدعو إلى التغيير في 
الطريقة التي تدار بيا منظمات االعماؿ مع االخذ في االعتبار مضاميف كؿ مف التعمـ والتطوير والتدريب و 

فيي مدخؿ ىدفو األساسي تعظيـ ذكاء المنظمة مع استعدادىا لمقبوؿ بالتغيير مما يكسب المنظمة القدرة . التنمية
فالفكرة الرئيسية لممنظمات الذكية بأنيا تؤثر بعمؽ في كيفية التفكير حوؿ . عمى التعامؿ اإليجابي مع التغيير

 ( Matheson & Matheson,1998: 6)فقد عرؼ كؿ مف  ( Qunn,2005: 49). حياة ىذه المنظمات
بأنيا المنظمة التي تتخذ القرارات االستراتيجية الجيدة، وىي تمؾ القرارات التي تنتج أفضؿ "المنظمة الذكية 

ىمشيري،  )كما عرفيا " الفرص لخمؽ القيمة، ويكوف النشاط التنفيذي الفعاؿ ليذه القرارات ىو التصرؼ بذكاء
بأنيا المنظمة التي تيتـ باستثمار العقوؿ الموجودة لدييا، وتكنولوجيا المعمومات المتوفرة ليا،  "(256: 2013

مف خالؿ نظاـ رقمي راؽ يعتمد الشفافية واالفصاح المعموماتي، وينبذ اليياكؿ اليرمية والمراكز الوظيفية كمبادئ 
المنظمة التي توفر ألفرادىا العامميف أدوات النجاح " بأنيا (862: 2012العبادي، )في حيف عرفيا " أساسية لو

الالزمة لجعؿ أعماليـ أكثر سيولة والذي يجعميا اكثر بقاًء في عالـ االعماؿ المتغير وبالتالي تصبح اكثر كفاءة 
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 ". عندما يقوموف بإدارة أعماليـ بشكؿ افضؿ

    وعميو ترى الباحثتاف بأف المنظمة الذكية ىي المنظمة القادرة عمى استغالؿ الذكاء الجماعي لدى األفراد مف 
 .أجؿ االبتكار واالبداع بطريقة افضؿ مف منافسييا

 
 :المبادئ األساسية لممنظمة الذكية- 2

بوضع تسعة مبادئ لممنظمة الذكية، وتتمثؿ ىذه المبادئ التسعة  ( Matheson & Matheson)ساىـ كؿ مف 
بثالث وظائؼ ميمة، والتي إذا ما طبقت تساعد المنظمة عمى انجاز غاياتيا واغراضيا التي تسعى الييا،  

( 134-133: 2014الطائي واخروف ): والتي تساعدىا عمى فيـ بيئتيا و تعبئة مواردىا و ىي كاالتي
  (Matheson & Matheson.2001: 50) و ( Ahmad& Ranjbari 2013:1312)و

 :بموغ الغايات - أ
.      وتعني الغاية ىنا سبب وجود المنظمة ويقصد ببموغ الغاية ىو قدرة المنظمة عمى تحقيؽ سبب وجودىا

 : ويمكف لممنظمة بموغ غاياتيا مف خالؿ تحقيؽ مجموعة مف الوظائؼ اليامة وىي
 ػػػػػػ ثقافة توليد القيمة         ػػػػػػ توليد البدائؿ           ػػػػػػ التعمـ المستمر

 :فهم البيئة - ب
تتعامؿ المنظمات مع بيئة غامضة مف حيث درجة التعقيد وعدـ التأكد، وتسعى المنظمات الى فيـ 
بيئتيا التي تعمؿ فييا مف خالؿ استيعاب حاالت التعقيد وعدـ التأكد بطرؽ تسيؿ اتخاذ القرارات 

 :إف المنظمة الذكية تستطيع فيـ بيئتيا مف خالؿ تطبيقيا مجموعة مف الوظائؼ اليامة ىي. الفعالة
    ػػػػػػ استيعاب حاالت عدـ التأكد       ػػػػػػ المنظور االستراتيجي        ػػػػػػ التفكير النظمي

 :مناقمة الموارد - ت
إف عممية نقؿ الموارد ىي عمميات الحصوؿ عمى الموارد المختمفة مف البيئة الخارجية مف النقد واألصوؿ 

 :ويتـ ذلؾ مف خالؿ. والمباني والموارد البشرية وغيرىا وتوظيفيا لصالح المنظمة في تحقيؽ أىدافيا وغاياتيا
 ػػػػػػ اتخاذ القرارات االنضباطية        ػػػػػػ تمكيف العامميف             ػػػػػػ التدفؽ المستمر لممعمومات

مجموعة اساسية رابعة إلى المبادئ  ( Finkelstein & Jackson,2005:2)     وقد اضاؼ كؿ مف 
  وىيMatheson & Mathesonاألساسية لممنظمات الذكية التي قدميا كؿ مف 
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 :بناء الذكاء الجماعي - ث
مثل هذه المنظمات تنظم وتحسن ذكاءها الجماعي .     إن المنظمات الذكية تعمل من خالل ذكاءها الجماعي

 :بناًء على مجموعة من الوظائف أهمها

 .ــ بناء الفريق االستراتيجي          ــ اختيار المتميزين             ــ الخفة والرشاقة
 :خصائص المنظمات الذكية- 3

    إف المنظمات ىي كيانات ذكية ومجتمعات مف العقوؿ، فيي تستجيب بشكؿ مبدع لمتيديدات والفرص 
وتتميز ىذه المنظمات الذكية بمجموعة مف . البيئية، وتتعمـ بشكؿ مستمر مف خبراتيا، ومف أخطاء منافسييا

وىي  ( Poulsen & Arthur, 2005: 77)و (2016:174بمكبير، ) و (62: 2009العطوي،  )الخصائص 
: 
 وىي قدرة المنظمة عمى التغير والتكيؼ: ادراؾ البيئة. 
 وخارجية  (العامميف)حيث ترتبط المنظمة بمجموعة صناعتيا مف خالؿ عالقات داخمية : االرتباط
 . (المورديف والزبائف والشركاء)
 حيث توظؼ المنظمة جميع مياراتيا ومعارفيا المتوافرة لتقدـ المنتجات والخدمات إلى زبائنيا: القدرات. 
 تستخدـ المنظمة المعمومات ذات الصمة والقيقة فقط لدعـ قراراتيا في الوقت المناسب وتستخدـ : الدقة

 .اإلجراءات التي ىي اقرب الى نقطة التأثير والنتيجة
 تمكف المنظمة الذكية العامميف لدييا مف الوصوؿ الى المعمومات والمشاركة في اتخاذ القرارات: التمكيف. 
 تعني اكتساب االفراد لممعارؼ والميارات الجديدة باستمرار وبطرؽ مختمفة: التعمـ المستمر. 
 بتوفير النظاـ الذي يتيح لممنظمة وافرادىا مف تحقيؽ نشر المعرفة : نشر المعرفة وتبادليا بيف العامميف

بفعالية وتبادؿ المعمومات بيف العامميف، ويكوف تدفقيا في جميع االتجاىات، وبيف كؿ الوظائؼ واالقساـ وبيف 
 .جميع االفراد

 :أبعاد المنظمة الذكية- 4
تيدؼ المنظمات الذكية إليجاد التوجيات الفكرية واالبداعية في مجاؿ االعماؿ عمى مستوى المنظمة ككؿ بغية 

تحقيؽ مستوى الذكاء التنظيمي، وذلؾ بوضع سبعة أبعاد لمذكاء التنظيمي التي تعمؿ عمى تحقيؽ المنظمات 
 ( 137: 2013الطائي، :)وىذه االبعاد ىي (Abrecht)الذكية وفؽ نموذج 

 تعني الرؤية االستراتيجية تحديد المسار الذي تتبناه المنظمة لتحقيؽ رسالتيا عمى : الرؤية االستراتيجية
 .المدى الطويؿ والقصير في ظؿ الظروؼ البيئية المنافسة

 ترتبط المنظمة بالعديد مف األطراؼ ذوي المصالح المشترؾ مثؿ المورديف، شركاء : المصير المشترؾ
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 االعماؿ وغيرىـ
 وىي رغبة المنظمة في التغيير الجذري بما يتالءـ مع البيئة التنظيمية: الرغبة في التغيير. 
 إف االلتزاـ الجماعي يمثؿ الرغبة الداخمية الشديدة لدى االفراد لمعمؿ بالمستوى : االلتزاـ الجماعي

 .الجماعي النابع مف االيماف بأىداؼ وقيـ المنظمة
 تمثؿ المعرفة قوة استراتيجية كبيرة إذ تسيـ في تحقيؽ مرونة المنظمات، وأصبحت : تطوير المعرفة

 .المعرفة المورد التنظيمي الذي يحقؽ التحدي الحاسـ لممنظمات
 ال يكفي لممدراء باف يكونوا منغمسيف مع أداء المنظمة، أي تحقيؽ لألىداؼ االستراتيجية : ضغط األداء

 .ففي المنظمة الذكية يجب عمى كؿ فرد أف يكوف مالؾ لفكرة األداء. المحددة ونتائجيا
 اف أي مجموعة او فريؽ في المنظمة يبدؤوف بالتصادـ والتعارض مع بعضيـ : االنسجاـ والتوافؽ

 .البعض، فيجب اف ينظموا أنفسيـ لميمة المنظمة مف خالؿ االنسجاـ والتوافؽ
الرؤية االستراتيجية،  تطوير المعرفة، الرغبة في  )وفي ىذه الدراسة سوؼ يتـ االعتماد عمى االبعاد التالية 

الف ىذه االبعاد آخذت أعمى نسبة اتفاؽ وفؽ آراء عدد مف الكتاب والباحثيف حيث . (التغيير، االلتزاـ الجماعي
( ضغط األداء، واالنسجاـ والتوافؽ) منيا أما  (%57)عمى ( المصير المشترؾ ) حصؿ  (%64)بمغت النسبة 

 (163: 2013الطائي، . )(%50)قد حصال عمى 
 :مفهوم الميزة التنافسية المستدامة-5

 Michael)    تشير الدراسات إف اوؿ مف طرح فكرة أو مفيوـ الميزة التنافسية المستدامة ىو مايكؿ بورتر
Porter)  في نموذجو المعروؼ في تحديد استراتيجيات التنافس والتي تـ ربطيا مع البيئة، مف خالؿ المنتجات

وبيذا الصدد فإف الميزة التنافسية المستدامة ترتبط . التي تقدميا الشركة والتي تتوافؽ مع حاجات وقدرات العمالء
عمى اعتبار اف الميزة التنافسية المستدامة ىي تمبية الحاجات . بجانبيف ىما الميزة التنافسية والميزة االستراتيجية

 ( 7: 2013البكري وبني حمداف،  ).الحالية لمسوؽ واخذيف بعيف االعتبار الحاجات المستقبمية لألجياؿ القادمة
مقدرة المنظمة عمى تقديـ سمع أو خدمات متميزة عمى "    وتعرؼ الميزة التنافسية المستدامة عمى أنيا 

محمد، )" المنافسيف بصفة دائمة ومستمرة وىوما يجعميا في موقع تنفرد مقارنة بمنافسييا في نفس القطاع
قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أعمى العوائد في االستثمار وفي الصناعة واالستمرار في " أو ىي  (102: 2016

بينما أشار بعض الباحثيف إلى إف مصطمح الميزة التنافسية  (137: 2013سعيد، )" المحافظة عمى ىذا التقدـ
توصيؼ لألداء المتفوؽ المعتمد عمى المصادر أو الموارد التي ال يمكف تقميدىا مف قبؿ " المستدامة ىو

 (7: 2013البكري وبني حمداف، )" المنافسيف الحالييف أو المحتمؿ دخوليـ إلى ذات الصناعة
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       مف التعريفات السابقة يتضح إف الميزة التنافسية المستدامة، أصبحت تركز عمى مبدأ أساسي في الميزة 
التنافسية إال وىو االستدامة كعنصر جوىري يجب أخذه بعيف االعتبار في تقييـ مدى فاعمية الميزة التنافسية 

 .عمى المدى الطويؿ
 :مصادر الميزة التنافسية المستدامة- 6

كالمعرفة الفنية، القدرات )     ىناؾ مصدريف أساسييف لمميزة التنافسية المستدامة يتمثالف في الميارات المتميزة 
مزريؽ ( )الخ....كالموارد المالية، األصوؿ، المعمومات، الطرؽ التنظيمية)والموارد المتميزة  (والذكاء

، لذا فإف الميزة التنافسية تنشأ عف طريؽ استغالؿ المؤسسة لمواردىا الداخمية أي  (11: 2011وقوشيح،
االعتماد عمى نقاط قوتيا، باإلضافة إلى االستفادة مف جميع الفرص التي تتيحيا البيئة التنافسية، ويمكف مف 

الجودة، الكفاءة، التحديث،  )خالؿ توفير ىذيف المصدريف واستغالليما بفاعمية الحصوؿ عمى المصادر النيائية 
إف ىذه المصادر تشكؿ األسس العامة لبناء الميزة التنافسية والتي يمكف ألية مؤسسة أف  (االستجابة لمعمالء

ويمكف توضيح ىذه المصادر . تتبناىا بغض النظر عف طبيعة نشاطيا، المنتجات أو الخدمات التي تقدميا
 (75: 2014العنزي،  )(204: 2010دالؿ،  ) (103: 2016محمد، )النيائية وفقًا لكؿ مف 

 تتجسد الكفاءة في االستغالؿ االمثؿ لمموارد المتاحة، وتقاس بكمية المدخالت المستخدمة إلنتاج : الكفاءة
مخرجات محددة، باعتبار المؤسسة أداة لتحويؿ المدخالت إلى مخرجات، وكمما ارتفع معدؿ كفاءة عمميات 

 .المنظمة قمت المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة، ومف ثـ تقؿ تكمفة الييكؿ اإلنتاجي لممنظمة
 إف تحقيؽ المنظمة لمستويات عالية مف الجودة في منتجاتيا وخدماتيا سيزيد مف قيمة ىذه : الجودة

 .المنتجات والخدمات بالنسبة لعمالئيا، مما يؤدي لتحقيؽ ميزة تنافسية لممنظمة بؿ ويمكنيا مف البقاء واالستمرار
 يعتبر التحديث مف أىـ المصادر الرئيسية في بناء الميزة التنافسية، إذ يمنح التحديث لممؤسسة : التحديث

سواء مف خالؿ المنتجات أو العمميات شيئًا متفردا يفتقر إليو منافسوىا مما يسمح بتعزيز قيمة منتجاتيا وخدماتيا 
 .في أعيف زبائنيا وبالتالي اختالفيا وتميزىا

 إف تحقيؽ االستجابة المتفوقة لمعميؿ يتطمب: االستجابة لمعمالء: 
 .التركيز عمى العميؿ مف خالؿ التركيز عمى معرفة احتياجاتو ورغباتو- أ 

 .التركيز إشباع احتياجات العمالء- ب 
 .التركيز عؿ وقت االستجابة- جػ 
 :أنواع الميزة التنافسية المستدامة- 7

إلى اف ىناؾ نوعيف لمميزة التنافسية ىما الريادة بالتكمفة والتمايز، ومف ثـ تستطيع  ( Porter)لقد أشار بورتر
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المؤسسة التفوؽ عمى منافسييا مف خالؿ تخفيض تكاليؼ اإلنتاج وبالتالي تحقيؽ ميزة السعر المنخفض أو مف 
  (Porter, 1985: 97).خالؿ تمييز المنتج

 وتعني قدرة المنظمة عمى عرض منتجات بتكمفة أقؿ مف منافسييا، وىوما يؤدي إلى : ميزة التكمفة األقؿ
تحقيؽ عوائد أكبر، ويجب في ىذه الحالة فيـ وتحديد األنشطة الحرجة في سمسمة القيمة والتي تمثؿ مصادر 

 (199: 2010دالؿ،  ). ىامة لميزة التكمفة
 ويعتمد ىذا النوع مف الميزة عمى قدرة المؤسسة عمى تقديـ منتج متميز وفريد وليا قيمة : ميزة تمييز المنتج

لذلؾ  (الخ....جودة أعمى، خصائص خاصة بالمنتج، خدمات ما بعد البيع)مرتفعة مف وجية نظر المستيمؾ 
: 2006حسيف، ). يصبح مف الضروري فيـ المصادر المحتممة لتميز المنتج مف خالؿ أنشطة سمسمة القيمة

171)  
مما سبؽ يتضح إف المؤسسة تستطيع تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة سواء مف خالؿ خفض التكاليؼ أو 

 . مف تمييز المنتج بالتركيز عمى كؿ مف الجودة، الكفاءة، التحديث، االستجابة لمعميؿ
 عرض وتحميل نتائج الدراسة التطبيقية: المبحث الثالث

     ييدؼ ىذا المبحث إلى تفسير وتحميؿ عالقات االرتباط واألثر بيف متغيرات البحث وذلؾ باالعتماد 
 (.SPSS)عمى األساليب اإلحصائية الواردة في البرنامج االحصائي 

 وصؼ متغيرات البحث لبعد المنظمة الذكية -1
لقد اثبتت نتائج الدراسة إف الشركة تيتـ بيذا البعد، حيث يتضح مف خالؿ النتائج التي جاءت 

بخصوص الوصؼ االحصائي إلبعاد المنظمة الذكية أف جميع مستويات االبعاد كانت مرتفعة ماعدا 
 :ويمكف بياف مستويات ىذه االبعاد في الجدوؿ التالي. بعد الرؤية االستراتيجية كاف منخفض

 المتوسط الحسابي واالىمية النسبية إلبعاد المنظمة الذكية (3)جدوؿ رقـ 

 االهمية النسبية المتوسط الحسابي أبعاد المنظمة الذكية
 األوؿ 3.5429 تطوير المعرفة -1
 الرابع 2.9429 الرؤية االستراتيجية -2
 الثاني 3.4286 الرغبة في التغيير -3
 الثالث 3.2571 االلتزاـ الجماعي -4

 ػػػػػػػػػ 3.2286 المتوسط العاـ لمتغير المنظمة الذكية
 SPSSأعداد الباحثتاف اعتمادا عمى مخرجات برنامج : المصدر
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إلى إف أكثر االبعاد توفرا في شركة الواحة لمنفط وفقا آلراء  (3)  تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ رقـ 
 (تطوير المعرفة، الرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي )عينة البحث كانت لصالح االبعاد التالية عمى الترتيب 

بينما نالحظ إف بعد الرؤية االستراتيجية كاف أقؿ االبعاد توفرا، وبشكؿ عاـ كاف المتوسط الحسابي العاـ لمتغير 
وىذا يشير إلى إف الشركة تيتـ بتطوير المعرفة رغبة منيا بالتغيير لمواكبة متطمبات . (3.22)المنظمة الذكية 

بيئة العمؿ المتغيرة لتحقيؽ ميزة تنافسية عمى منافسييا في نفس المجاؿ، بينما نجد ضعؼ اىتماـ الشركة ببعد 
 .الرؤية االستراتيجية والذي ىو أقؿ األبعاد توفرا، وىذا يدؿ عمى عدـ إدراؾ ووعي إدارة الشركة بيذا البعد

 اختبار وتحميل فرضيات الدراسة -2
 .اختبار وتحميؿ عالقات االرتباط بيف متغيرات الدراسة - أ

 معامؿ االرتباط بيرسوف بيف أبعاد المنظمة الذكية والميزة التنافسية المستدامة (4 )جدوؿ رقـ 
 

                ابعاد المنظمة الذكية
 
 

 الميزة التنافسية المستدامة
 

 تطوير المعرفة
الرؤية 

 االستراتيجية 
 االبعاد مجتمعة االلتزام الجماعي الرغبة في التغيير

Pearson Correlation 
 معامل بيرسون لالرتباط

.905** .878** .878** .961** .913** 

Sig. (2-tailed) 
 (اختبار ذو طرفين )المعنوية 

000. .000 .000 .000 .000 

  (اختبار ذو طرفين  ) 0.01العالقة معنوية عند مستوى  ** spssنتائج مخرجات برنامج : المصدر

   الختبار العالقة بيف أبعاد المنظمة الذكية والميزة التنافسية المستدامة بشركة الواحة لمنفط، تـ استخداـ اختبار 
والذي يبيف إف ىناؾ عالقة ارتباط طردية قوية وذات داللة  (4)والنتائج مبينة في الجدوؿ رقـ  (بيرسوف)االرتباط 

تطوير المعرفة، الرؤية االستراتيجية، ) بيف كؿ بعد مف ابعاد المنظمة الذكية  (0.01)معنوية عند مستوى 
وقد بمغت قيمة معامالت االرتباط لكؿ بعد . والميزة التنافسية المستدامة (الرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي 

كما أوضحو الجدوؿ وجود عالقة ارتباط طردية قوية وذات داللة . (. 961، .878، .878، .905)عمى التوالي
بيف أبعاد المنظمة الذكية مجتمعة والميزة التنافسية المستدامة، حيث بمغت قيمة  (0.01)معنوية عند مستوى 

وىذا يدؿ عمى إف اإلدارة العميا لمشركة وموظفييا ليا تصورًا واضحًا وادراؾ بأف . (.913)معامؿ االرتباط العاـ 
وتدعـ . بناء وتوفير أبعاد المنظمة الذكية سوؼ يسيـ وبشكؿ كبير في تحقيؽ وتعزيز الميزة التنافسية لمشركة

ىذه النتيجة صحة الفرضية التي مفادىا إنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد المنظمة الذكية وتحقيؽ 
 .الميزة التنافسية المستدامة
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 اختبار وتحميؿ فرضية عالقات التأثير - ب
 يوضح نتائج تحميؿ األثر بيف أبعاد المنظمة الذكية والميزة التنافسية المستدامة بالشركة (5)جدوؿ رقـ 

أبعاد المنظمة 
 الذكية

معامؿ 
 R2التحديد 

 Fقيمة 
 المحسوبة

معامؿ 
 Bاالنحدار

مستوى 
 sigالداللة 

معامؿ 
 Rاالرتباط 

 0.905 0.000 0.237 150.118 0.820 تطوير المعرفة
 0.878 0.000 0.649 112.032 0.772 الرؤية االستراتيجية
 0.878 0.000 0.339 110.847 0.771 الرغبة في التغيير
 0.961 0.000 0.387 403.969 0.924 االلتزاـ الجماعي
 0.913 0.000 0.455 171.950 0.834 األبعاد مجتمعة

 spssنتائج مخرجات برنامج : المصدر
   الختبار أثر ابعاد المنظمة الذكية في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، تـ استخداـ تحميؿ االنحدار 

تطوير المعرفة، الرؤية ) يوضح نتائج تحميؿ أثر المنظمة الذكية بأبعادىا (5)والجدوؿ رقـ . الخطي
في الميزة التنافسية المستدامة، إذ أظيرت نتائج  (االستراتيجية، الرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي

التحميؿ االحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد المنظمة الذكية في تحقيؽ الميزة التنافسية 
 (.5)كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ . المستدامة

 تحميؿ تأثير تطوير المعرفة في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة .1
إلى وجود أثر معنوي لتطوير المعرفة في الميزة التنافسية  (5)    تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ 

والذي يعني إف زيادة وحدة واحدة لتطوير المعرفة  ( 0.237)البالغ  ( B)المستدامة، وذلؾ مف خالؿ معامؿ 
حيث إف مستوى  ( 150.118)المحسوبة  ( F)، وتدعمو قيمة ( 0.237)يؤدي الى زيادة الميزة التنافسية 

وىذا يعني إف ىناؾ تأثير معنوي لتطوير . (0.05)وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  (0.000)المعنوية 
لتطوير المعرفة في الميزة التنافسية  ( R2)وقد بمغت القدرة التفسيرية . المعرفة في الميزة التنافسية المستدامة

مف التغير الحاصؿ في الميزة التنافسية قد جاء مف تأثير تطوير  (%82)وىذا يفسر ما مقداره  ( 0.82)
 .المعرفة، أما النسبة الباقية فتعود لمتغيرات أخرى

 تحميؿ تأثير الرؤية االستراتيجية في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة .2
إلى وجود أثر معنوي لرؤية االستراتيجية في الميزة التنافسية  (5)    تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ 

والذي يعني إف زيادة وحدة واحدة لرؤية االستراتيجية  ( 0.645)البالغ  ( B)المستدامة، وذلؾ مف خالؿ معامؿ 
حيث إف مستوى  ( 112.032)المحسوبة  ( F)، وتدعمو قيمة ( 0.645)يؤدي الى زيادة الميزة التنافسية 
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وىذا يعني إف ىناؾ تأثير معنوي لرؤية االستراتيجية . (0.05)وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  (0.000)المعنوية 
 ( 0.77)لرؤيةاالستراتيجية في الميزة التنافسية  ( R2)وقد بمغت القدرة التفسيرية . في الميزة التنافسية المستدامة

مف التغير الحاصؿ في الميزة التنافسية قد جاء مف تأثير الرؤيةاالستراتيجية، أما  (%77)وىذا يفسر ما مقداره 
 .    النسبة الباقية فتعود لمتغيرات أخرى

 تحميؿ تأثير الرغبة في التغيير في تحقيؽ الميزة التنافسية .3
إلى وجود أثر معنوي لرغبة في التغيير في الميزة التنافسية  (5)تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ 

والذي يعني إف زيادة وحدة واحدة لرغبة في التغيير  ( 0.339)البالغ  ( B)المستدامة، وذلؾ مف خالؿ معامؿ 
حيث إف مستوى  ( 110.847)المحسوبة  ( F)، وتدعمو قيمة ( 0.339)يؤدي الى زيادة الميزة التنافسية 

وىذا يعني إف ىناؾ تأثير معنوي لرغبة في التغيير . (0.05)وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  (0.000)المعنوية 
 ( 0.77)لرغبة في التغيير في الميزة التنافسية  ( R2)وقد بمغت القدرة التفسيرية . في الميزة التنافسية المستدامة

مف التغير الحاصؿ في الميزة التنافسية قد جاء مف تأثير الرغبة في التغيير، أما  (%77)وىذا يفسر ما مقداره 
 .النسبة الباقية فتعود لمتغيرات أخرى

 تحميؿ تأثير االلتزاـ الجماعي في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة .4
إلى وجود أثر معنوي لاللتزاـ الجماعي في الميزة التنافسية  (5)تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ 

والذي يعني إف زيادة وحدة واحدة لاللتزاـ الجماعي  ( 0.387)البالغ  ( B)المستدامة، وذلؾ مف خالؿ معامؿ 
حيث إف مستوى  ( 403.969)المحسوبة  ( F)، وتدعمو قيمة ( 0.387)يؤدي الى زيادة الميزة التنافسية 

وىذا يعني إف ىناؾ تأثير معنوي لاللتزاـ الجماعي  . (0.05)وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  (0.000)المعنوية 
 ( 0.92)لاللتزاـ الجماعي  في الميزة التنافسية  ( R2)وقد بمغت القدرة التفسيرية . في الميزة التنافسية المستدامة

مف التغير الحاصؿ في الميزة التنافسية قد جاء مف تأثير االلتزاـ الجماعي، أما  (%92)وىذا يفسر ما مقداره 
 .وىو اكثر االبعاد تأثيرًا في تحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة. النسبة الباقية فتعود لمتغيرات أخرى

 تحميؿ تأثير أبعاد المنظمة الذكية مجتمعو في الميزة التنافسية .5
  حققت أبعاد المنظمة الذكية مجتمعة تأثيرات كبيرة ودالة معنوية في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، إذ كانت 

 0.05)وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  (0.000)حيث إف مستوى المعنوية  ( 171.950)المحسوبة  (F)قيمة 
مف التغيرات الحاصمة في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة إذ بمغت قيمة معامؿ  (%83)وتفسر األبعاد معًا . (

مف التغيرات الحاصمة في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة تعود  (% 17)وىذا يعني إف  (R2=0.834)التحديد
 إلى متغيرات أخرى لـ تتضمنيا الدراسة
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    وعمى ضوء نتائج التحميؿ السابؽ يتضح أف جميع أبعاد المنظمة الذكية ليا أثرًا معنويًا في تحقيؽ وتعزيز 
وىذا ما يثبت صحة الفرضية التي تنص عمى وجود تأثير ذو داللة إحصائية بيف . الميزة التنافسية المستدامة

في تحقيؽ  (تطوير المعرفة، الرؤية االستراتيجية، الرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي  )أبعاد المنظمة الذكية 
 .الميزة التنافسية المستدامة بشركة الواحة لمنفط

 النتائج والتوصيات
 النتائج : أوالً 

 :توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا

تولي شركة الواحة لمنفط اىتمامًا كبيرًا بأبعاد المنظمة الذكية، حيث اظيرت نتائج الدراسة إف ىناؾ  .1
بينما ظير بعد الرؤية  (تطوير المعرفة، والرغبة في التغيير، االلتزاـ الجماعي)اىتماـ بمستوى مرتفع نحو

 .االستراتيجية منخفض، وقد يرجع ذلؾ إلى عدـ ادراؾ ووعي إدارة الشركة بيذا البعد
يرى افراد العينة أف الدور اإليجابي ألبعاد المنظمة الذكية في تحقيؽ الميزة التنافسية يتحقؽ بالدرجة  .2

 .األولى في اكتسابيـ لممعرفة والميارة، وتييئة بيئة العمؿ التي تسيؿ عممية التغيير
بيف  (0.01)أوضحت نتائج تحميؿ االرتباط إف ىناؾ عالقة طردية قوية وذات معنوية عند مستوى  .3

وىذا . (.913)أبعاد المنظمة الذكية مجتمعة والميزة التنافسية المستدامة ، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط العاـ 
يدؿ عمى إف اإلدارة العميا لمشركة وموظفييا ليا تصورًا واضحًا وادراؾ بأف بناء وتوفير أبعاد المنظمة الذكية 

 .سوؼ يسيـ وبشكؿ كبير في تحقيؽ وتعزيز الميزة التنافسية لمشركة
تؤثر المنظمة الذكية وبأبعادىا في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، بشكؿ متفاوت بالنسبة ألبعادىا،  .4

وىنا نستنتج باف الشركة لدييا الثقة بأف تطبيؽ المنظمة الذكية وأبعادىا، سيؤدي إلى تحقيؽ وتعزيز الميزة 
 .التنافسية المستدامة

كاف لبعد االلتزاـ الجماعي األثر األكبر في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة بالشركة، حيث اثبتت نتائج  .5
مف التغير الحاصؿ في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة يعود إلى رغبة االفراد  (%92)الدراسة اف ما نسبتو 

 .لمعمؿ بالمستوى الجماعي
 التوصيات : ثانياًا 

 :في ضوء النتائج السابقة يمكف أف نورد  مجموعة مف التوصيات األتية
ضرورة اىتماـ الشركة بتطوير المعرفة، مف خالؿ تأسيس اإلجراءات الضرورية التي تضمف اكتساب  .1
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 .وتبادؿ ونشر و تخزيف المعرفة وتطبيقيا في جميع المستويات اإلدارية بالشركة
تييئة بيئة العمؿ التي تسيؿ عممية التغيير وتشجيع العامميف عمى تقديـ المبادرات التي يمكف اف تحدث  .2

 .تغييرًا استراتيجيًا يمكف اف تستفيد منو الشركة في أعماليا المستقبمية
 .التركيز عمى تطوير الميزة التنافسية المستدامة باالعتماد عمى مبادئ المنظمة الذكية، والذكاء التنظيمي .3
الحد مف المعوقات التي تقؼ في طريؽ بناء المنظمة الذكية، خاصة اليياكؿ التنظيمية اليرمية، اإلجراءات  .4

 .الصارمة، المركزية الشديدة، عدـ الرغبة في التغيير
السعي الدائـ نحو التغيير والتجديد، وتبني ممارسات وأساليب إدارية حديثة تتناسب مع التحديات والتطورات  .5

 .الحاصمة في بيئة االعماؿ التنافسية
 :المراجع

 المراجع العربية: أوالًا 
االطار المفاىيمي لالستدامة والميزة التنافسية المستدامة  ( 2013)ألبكري، ثامر وبني حمداف، خالد .1

  في اعتمادىا الستراتيجية االستدامة، مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية، HPمحاكاة لشركة 
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