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 المستخلص
للمنظمات  يالبيئاالبتكار في تعزيز الرؤية المعرفية  تؤديه يهدف البحث إلى التعرف على الدور الذي

كي تحتوي ل ةكي تحقق التواصل والنجاح على صعيد االبتكار البيئي، وذلك يتطلب منها امتالك تلك الرؤي

لتحقيق رات منطلقين من فرضيات تربط بين تلك المتغيوتستوعب مجمل التغيرات التي تحيط باالبتكار البيئي، 

مساهمة ملموسة في االقتصاد البيئي، عن طريق ترسيخ الرؤية المحتملة للمقاربات التطورية الحاصلة للرؤية 

لورز شركة رويال كوطالعية آلراء عدد من العاملين في من خالل دراسة استبعاد االبتكار البيئي أالمعرفية و

لتمثل عينة البحث، من خالل اعتماد استمارة االستبانة لجمع البيانات للطباعة والتغليف في السليمانية 

ل االعتماد من خال،منها  غرض تشخيص البعد األكثر تأثيرا  لوالمعلومات لتحدد العالقات بين متغيرات البحث 

 . .V22  SPSSة الجاهزة على البرمجي

فضال عن صياغة عدد من الفرضيات الرئيسة  عداد مخطط افتراضي يتضمن متغيرات البحثإليه تم ع

ولمحدودية الدراسات التي تناولت العالقة  اإلحصائية،ساليب والفرعية تم اختبارها من خالل عدد من األ

هذه  فقد تضمن بحثهم الحالي ين،والتأثير بين هذه المتغيرات في البيئة العراقية في حدود اطالع الباحث

 المتغيرات في محاولة لدراسة العالقة والتأثير بينهما .

ة ن تحقق الرؤيأكن االتي: كيف يمعلى النحو طار البحث تم صياغة التساؤل الرئيس إوفي حدود 

استمارة لغرض  04بعاد االبتكار البيئي في الشركة المبحوثة؟. وقد تم توزيع أالمعرفية انعكاسا واضحا في 

تحقق  برزها:أوقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات كان  يجاد العالقة بين المتغيرين.إالتحليل و

يات بعاد االبتكار البيئي. وقد تم تقديم عدد من التوصألمعرفية ووجود عالقة ارتباط وتأثير معنوية بين الرؤية ا

 المتوافقة مع تلك االستنتاجات.
 

  االبتكار البيئي. ،الرؤية المعرفية الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
This research aims at identifying the role played by the cognitive vision in enhancing 

the Eco-Innovation of the organizations in order to achieve communication and success in 

the field of Eco-Innovation. It requires that this vision should be adopted in order to contain 

and absorb the changes surrounding Eco-Innovation. In the environmental economy, via 

establishing the potential vision of the evolutionary approaches to the vision of the 

knowledge and the dimensions of Eco-Innovation through a survey of the views of a 

number of employees of Royal Colors Printing and Packaging in Sulaymaniyah to 

represent the sample of the research, to adopt a questionnaire to collect data and 

information to determine the relationships between search variables in order to diagnose 

the most influential dimension by relying on the ready software SPSS  V22.  

In addition, a number of basic hypotheses have been prepared and tested through 

number of statistical methods. Limited studies treated the relationship and the influence 

between these variables in the Iraqi environment within the scope of the researchers' 

knowledge. An attempt to study the relationship and influence between them within the 

framework of the research, the main question was formulated as follows: How can the 

cognitive vision achieve a clear reflection on the dimensions of Eco-Innovation in the 

company being investigated? A total of 40 samples were distributed for the purpose of 

analysis and finding the relationship between the two variables. The research reached a 

number of conclusions, the most prominent of was: a significant correlation and influence 

between the cognitive vision and the dimensions of Eco-Innovation. A number of 

recommendations have been made in line with those conclusions. 

 

Keywords: Knowledge Vision, Eco-Innovation.  
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لمقدمةا  

من المتغيرات االدارية المعاصرة التي تم  مهمينيتناول هذا البحث تحليل انعكاسات متغيرين 

ويعد    .بعاد االبتكار البيئيأالرؤية المعرفية و :عمال هماالتركيز عليها من قبل الكتاب وشركات األ

ار بعاد االبتكأن تحظى الرؤية المعرفية وأبآمال واسعة في  مالحددها آهذا البحث محاولة متواضعة ت

البيئي باهتمام متزايد من قبل الكتاب والشركات. ويمكن اعتبار الرؤية المعرفية واالبتكار البيئي من 

عمال والتي تسعى من خالل التكامل الموضوعات المهمة والتي تتسم بالحداثة في جميع مجاالت األ

لبيئة من ا مما ينعكس على البيئة المحيطة بها نظرا لما تعانيه ،ق الشركات الخضراءبينهما الى تحقي

 امة وفي. ونظرا لمحدودية الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة في العراق بعخطر محدق بها

 ة نظر المدراء فيه، فقد وجدنا من المناسب تناول هذه المتغيرات من وجمحافظة السليمانية بخاصة

 .في السليمانية شركة رويال كولورز للطباعة والتغليف

 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث -والأ
نتصور تجاهل المنظمات للمفاهيم المعاصرة ومنها  الرؤية ن أحوال ي حال من األأيمكننا ب ال

هم أنها من أبه المنظمات والتي تثبت يوما بعد يوم  ن تعد المحرك الذي تنشطأالمعرفية والتي يمكن 

أهمية بالغة لتضمين المسارات التي يتم من خاللها  يالموارد التي يتوجب عليها االهتمام بها كمورد ذ

ركة رويال شمن هنا فقد قام الباحثان بدراسة استطالعية في ، بعاده المختلفةأتحقيق االبتكار البيئي و

، تم خاللها 02/02/2402 لغاية 2/9/2402خالل المدة من  في السليمانية كولورز للطباعة والتغليف

مقابلة عدد من االعاملين حول موضوع البحث. ويمكن تحديد مشكلة الدراسة  في اطارها العام من 

البتكار بعاد اأ: ما طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين الرؤية المعرفية وتيخالل  طرح التساؤل اآل

 البيئي في المنظمة المبحوثة؟

 

 واألهداف البحثيةاألهمية  -ثانيا  

تتجلى األهمية واألهداف المتوخاة من البحث تحديدا  في السعععععي إلى الكشععععف عن المعرفة التي 

تعريف الدقيق العبر توضيح  ،االبتكار البيئي وتحديدا  في عالقتها مع ،الرؤية المعرفية تحيط بمفهوم

فراد في مديات الفهم لها لدى األ لمفعاهيم معاصعععععععرة ترتبط بالرؤية المعرفية واالبتكار البيئي ومعرفة

 .  المنظمة موضوع البحث

فالبحث يمثل في حقيقته تصفح فكري فلسفي حديث لمفهوم معاصر يمثل في جوهره لب التعامل 

مين . والذي يمثل مزاوجة فكرية تنظيمية وتطبيقية للمفهوعرفة وارتباطها باالبتكار البيئيالحديث للم

عاد االبتكار بأتحديد عالقات االرتباط والتأثير بين الرؤية المعرفية ول من خال ،وعالقتهما في المنظمة

 البيئي.

 

 مخطط الدراسة -ثالثا  

الذي يشير الى عالقات )االرتباط  1تم تصميم مخطط الدراسة االفتراضي وكما في الشكل 

 .بعاد االبتكار البيئيأوالتأثير( بين الرؤية المعرفية و
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 1لشكل ا

 مخطط الدراسة االفتراضي

 

لمعرفية  الرؤية اتوجد عالقة ارتباط معنوية بين ولى/لفرضية الرئيسة األا: فرضيات الدراسة -رابعا  

 تية:آلاوتنبثق منها الفرضية الفرعية  بعاد االبتكار البيئي مجتمعة في الشركة  المبحوثة.أو

 توجد عالقة ارتباط معنوية بين الرؤية المعرفية والبعد التنظيمي. -

 توجد عالقة ارتباط معنوية بين الرؤية المعرفية والبعد التسويقي. -

 .الرؤية المعرفية والبعد التكنولوجي توجد عالقة ارتباط معنوية بين -

البيئي مجتمعة  بعاد االبتكارأالرؤية المعرفية وتوجد عالقة تأثير معنوية بين  :الفرضية الرئيسة الثانية

 تية:اآلوتنبثق منها الفرضية الفرعية في الشركة المبحوثة.

 توجد عالقة تأثير معنوية بين الرؤية المعرفية والبعد التنظيمي. -

 عالقة تأثير معنوية بين الرؤية المعرفية والبعد التسويقي.توجد  -

 توجد عالقة تأثير معنوية بين الرؤية المعرفية والبعد التكنولوجي. -

 حدود الدراسة -خامسا  
مانية في السلي شركة رويال كولورز للطباعة والتغليفاقتصرت الدراسة على  الحدود المكانية: .1

داخل العراق مثل ، فضال عن انتشارها في عدة مدن الباحثين بسبب تعاون ادارة هذه الشركة مع

 خرى.أزاخو ، وخارجة مثل تركيا وعدة دول  دهوك واربيل و

ضال" ف ان،بالبحث والمقابالت التي أجراها الباحث ءحددت مدة الدراسة بمدة البد الحدود الزمانية: .2

وهذه  ،استمارات االستبيان على األفراد المبحوثين واستالمها منهم ولحين انجاز البحث عن توزيع

 (. 8/2408/ 01لى )إ( 9/2402/ 2المدة استمرت من )

 أساليب جمع البيانات والمعلومات -سادسا  

 تم االعتماد على األساليب اآلتية في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحث:

فضال عن الدوريات والرسائل التي لها عالقة بموضوع  ،المصادر األجنبية والعربيةد على االعتما .0

 .انب النظري ودعم الجانب الميدانيالدراسة مع عدد من البحوث على شبكة االنترنيت لتغطية الج

يانات التي لباالمبحوثين ،فضال عن  باألفرادللحصول على البيانات الخاصة * االستبانة استمارة .2

عداد إوقد تم  ،في التوصل إلى تحديد عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسةتسهم 

 Nonaka, I., and Von)على المصادر االتية  اعتمادا  العبارات الخاصة بالرؤية المعرفية 

Krogh, G. 2009) (Rother, M, 2010( )Brien and Marakas, 2011, )،  عداد إفي حين تم

                                                             
 (. 0أنموذج استمارة االستبيان في الملحق رقم )*

 عالقة ارتباط 

 يرأثت عالقة

 أبعاد االبتكار البيئي 

 الرؤية المعرفية 

 البعد التقاني    البعد التسويقي البعد التنظيمي
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 (Horbach, 2008) بمتغيرات االبتكار البيئي على عدد من المصادر منهاالعبارات الخاصة 

(Quitzow et al ., 2014) (Francechini and Borup, M, 2015) 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة -سابعا  
استخدمت مجموعة من الوسائل اإلحصائية لتحديد عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات 

باستخدام الحاسوب من خالل برنامج التحليل  ،استخالص نتائج الدراسةالدراسة بهدف 

 . (SPSS.V22)اإلحصائي

 اختبار ثبات االستبانة -امنا  ث

-ALPha) بهدف التعرف على مدى صالحية المقياس وثبات االستبانة تم استخدام مقياس

Cronback) ( وهي قيمة 0.942وقد بلغت قيمة معامل المقياس المذكور ) معنوية عند مستوى معنوية

 .(Kothari, 2004, 94( وتشير هذه النتيجة إلى قوة ثبات االستبانة المستخدمة )0.05)

 الجانب النظري

  تية:اآل الجوانب الرؤية المعرفية: ويتضمن هذا المحور -وال  أ

 ةتعد الرؤية المعرفية القوة الدافعة الستكشاف وصنع المعرفة المنظمي مفهوم الرؤية المعرفية: .أ

وهي التي تميز نظام التقييم في المنظمة الذي تستند عليه تقييم وتحليل معرفتها الجديدة.  ،ةالجديد

 ،تعني فقط استقراء للوضع الراهن باالستناد على العالقات الخطية ن الرؤية المعرفية الإوعليه ف

ثير من التغيرات التي تطرأ على البيئة االقتصادية سريعة ال يمكن التنبؤ بها. ولما كان ن الكأل

تفكيره  ن ينتقل منأتطور البيئة االقتصادية مضطربة، عليه تتطلب الرؤية المعرفية من المدير 

لتحديدي إلى تفكير احتمالي يأخذ في الحسبان األحداث التي قد تطرأ بأسلوب االحتماليات ا

(Bratianu, C, 2007, 152)  ن تقتصر الرؤية المعرفية على المستقبل فقط دون أولكن ال يمكن

ومستقبل  ارب ما بين حاضرويجب توفير تفكير متق ،ن ترتبط بالوضع الراهن للمنظمة واالقتصادأ

 (Nonaka et al., 2000, 34) اليه وهذا ما أشار ،المنظمة

 تستند وجهة نظر  ذإ :صنع المعرفةNonaka صنع المعرفة على الحركيات المستمرة ما  إلى

بين المعرفة الضمنية والصريحة، هذه الحركيات )الديناميكيات( ضرورية ما بين الرأي الذاتي 

وفي هذا التحول المستمر يكمن الغرض في إيجاد  ،للفرد والفريق أو الهدف المعرفي للمنظمة

وهذا يعني تجميع التناقضات التي تظهر  ،اوماتحلول لتكامل التناقضات وعدم البحث عن المس

حويل المعرفة أداة قوية لت بوصفهفي هذه العملية من خالل التفكير والفعل الجدلي والتفكير الجدلي 

ن ما يهم أعلى حقيقة  Nonakaويشدد  ،رفة صريحة من خالل عملية التجسيدالضمنية إلى مع

الحوارات ال يكمن بمدى  صحتها أو نوع المنطق  ن جدوى هذهأالجدلي هو في التفكير والتطبيق 

ق أمر ، فالمنطوار والمثال الشهير لهذه الجدليةالذي تستخدمه  بل في المعنى الذي يصنعه  الح

للمعنى فليست صيغة التعبير المنطقي هي المهمة  يئا  جيد من وجهة نظر الدقة ولكنه ال يضيف ش

 Nonaka, I., and Von) الجوهر لتعمق فيفي حل التناقضات بل جوهر األمور وطريقة ا

Krogh, G, 2009, 635) 
ن التفكير اإلداري الياباني معروف بطريقته في التحسين التدريجي فقد صنع طريقة كايزن إ

وهذا أمر أساسي في توظيف الحوار والممارسة لدى المدراء والموظفين. فلو  ،PDCAواعتمد دورة 

نجد ان معدل محالت  SEJ))والتي تختصر  Seven – Eleven Japan co Ltdأخذنا مثال محالت 

البيع هذه في اليابان هي نصف أعداد المحالت المشابهة في الواليات المتحدة بسبب محدودية المساحة 

آالف وحدة مخزونة في كل وقت ولهذا السبب كان الهدف الدافع  3الواحد يعرض  SEJن محل أو

وهذا يعني تقليل الحالة التي فيها يدخل الزبون إلى المحل  ،لمحالت البيع هذه هو تقليل فرص الخسارة

ال يمكن ان يجده وبهذا يضيع على المحل أو يخسر فرصة بيع منتج يحتاجه الزبون إذا  ا  ويطلب منتج
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ن يحسن أكن المنتج في الخزين أو إذا كانت الكمية صغيرة وتم تصريفها بسرعة، لذا على المحل يم ل

ن يحسن من كمية الخزين. بتقليل هذه الخسائر يمكن للمحل أوفي الحالة الثانية يجب  ،من تنوع خزينه

 . (Ribeiro, R., and Collins, H, 2007, 1417) ن يزيد قيمته للمجتمع الذي يخدمهأ

 نن صنع المعرفة عملية معتمدة على السياق الذي تصنع فيه بالنسبة إلى المكان والزماإ

يئي ألنها تحتاج إلى سياق مادي ب ،فراغ من فال يمكن صنع المعرفة ،والترتيب والمكونات االجتماعية

  (Schalow, T, 2013, 594) يةاجتماعي وثقافي يحدث فيه تفاعالت بشر

 ،Kitaro Nishidaفي الروية المعرفية هو الفيلسوف الياباني  Baوأول من اقترح مفهوم 

 Nonaka et al. , 2008, 33)وزمالئه ) Nonakaفي نظرية حركية صنع المعرفة من قبل  هوأدخل

هو حيز مشترك  Baدُ لذا نع ،السياق الذي يحمل معنى Ba دحسب النظرية الوجودية يعبو

 . المكان أو الحيز أو المجالمن اليابانية إلى  Baويمكن ترجمة  ،في صنع المعرفةنه أساس ،أليخدم

Ba) )حسععب مفهوم  بNonaka حيز مادي يقع في بيئة معينة يشععارك األفراد فيه معرفتهم  وه

في بيئة معينة بل  يا  استاتيك ا  مكان Ba دن ال يعأولكن يجب  ،من خالل التفاعل المباشعر في وقت معين

على أنه سعععياق مشعععترك في حركة يشعععارك فيها  Baسعععياق ديناميكي من التفاعل االجتماعي. نعرف 

المكان الذي يظهر فيه  وهو أسعععاس لنشععععاط صععععنع المعرفة وه Baن أو ،بالمعرفة وتصعععنع وتسععععتغل

ن هيال لألمر اواألهداف الدافعة في الشعععركة. يمكن تسععع ةالحوار الجدلي والممارسعععة في تطبيق الرؤي

ولكن يجب ان نفهم أنه حالة تفاعل متعددة المسعععععععتويات  ،مثل غرفة اجتماعات ا  معادي ا  حيز Baنعتبر 

، ومن الواضععح (Nonaka et al ., 2008, 13)مكان معين.  –تفسععر التفاعالت التي تظهر في زمان 

وبهذا  ،يمثل مكان وجود يلتقي فيه األشخاص ويشاركون معرفتهم من خالل تفاعلهم المباشر Baن أب

يولعدون معرفعة جعديعدة. يمكن اعتبعار مجموععات العمعل المختلفة أو فرق المشعععععععاريع أو الدوائر غير 

 ال  الرسعععمية واجتماعات األعمال أو اللقاءات االفتراضعععية من خالل االنترنت أو مؤتمرات الفيديو مثا

يتحرك ويتغير باسعععععتمرار  Baن أل،في حالة حركة  ا  مشعععععترك ا  سعععععياق  Ba دن نعأيمكن وذلك.  على

وتتغير البيئة بتغير سعععياقاتهم وتتغير  ،ويتفاعلون مع اآلخرين ،Baويدخل المشععاركون سعععياقاتهم إلى 

 وبيئته.  Baبذلك سياقات 

ولكن هناك شعععععروط أخرى لتوليد معرفة  Baيرتبط صععععنع المعرفة ب عععععععععع  Nonakaفي رؤية 

 :  Ba( أربعة عوامل وراء تفعيل توليد المعرفة في Nonaka, et. Al., 2008جديدة. يذكر )

  ن يكون أيجبBa ذاتيا وله مقصععده ورسععالته وأهدافه الخاصععة. والمقصعععد هو نقطة جذب  ا  منظم

 تجذب األشخاص وتوحد مصالحهم في تبادل المعرفة. 

  من الغرض الذي يحفز مشاركة المعرفة بين األفراد.  ا  مشترك ا  شعورن يوفر أيجب 

  يتطلبBa ن ثروة المعرفة تحفز تبادلها. أل ،وجود أشخاص لهم أنواع مختلفة من المعرفة 

  أي أن على الرغم منBa ن تكون الحدود مفتوحة إلى مدخالت من أحتاج إلى حدود ولكن يجب ي

Ba .أخرى 

 :   Baفكرة الفصل ما بين أربعة أصناف من  (Nonaka et  al ., 2000, 34)ويميز 

0. Ba  ن تصنع فيه المعرفة. أالنشأة أي السياق الذي يمكن 

2. Ba  .الحوار وهو مكان يمكن فيه تبادل األفكار وضم المعرفة 

3. Ba  ال يتجزأ.  ا  نظامي وهي مكان ومعرفة تركب لتضم لتصبح جزء 

0. Ba   التطبيق وهو مكععان تحول فيععه المعرفععة إلى عمععل وهنععا معنى المكععان ثري بععدالالت جميع

 .  آنفا  شرنا إليها أالمعالم التي 

صععغر محددة وفق األسععاليب األربعة من تحويل أعلى أماكن  Baولكن تعتمد هذه التجزئة ل ععععععع 

ي ل  كامل المعنى التكاملوهذا يغير بال ،المعرفة على التفكير الخطي وتسعععلسعععل أحداث صعععنع المعرفة
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Ba  فهذا التفكير المتخصعععص ل عععععععععBa   باالسعععتناد على التفكير االقتصععععادي يتجاهل التعقيد والتكامل

 والالخطية في التعريف األصلي له. 

 ،يفي المجتمع الصععناع ا  قريب ا  مختلف عن مفهوم المكان ولكنه يرتبط به ارتباط Baن مفهوم إ

ويتم تنفيذ العمل في مكان محدد تصعنع اإلدارة فيه األوامر اإلدارية وتقلل العشوائية في المنظمة وفي 

المجتمع المعرفي يمكن لألفراد العمل باسعتخدام تقنيات المعلومات واالتصعاالت المتقدمة دون الحاجة 

مان ل الجديدة أصععبح الزففي الكثير من أنواع األعما نفسععه وفي الزمان نفسععه في المكان تواجدهمإلى 

 Baصعععععععلة كبيرة بهذه األعمال وحتى إدارة المعرفة تغير من طبيعتها لذا فمفهوم  ذويوالمكعان غير 

 يفقد أهميته في حركيات المعرفة. 

: )سعععوف يحل السعععياق نهأإلى Schalow, 2013)  (594,في توقع لتطور هذه التوجهات يشععير

صعععنع المعرفة وتبادلها سععععوف يصععععبح عملية حرة. وبدل من ن أو ةمحل المكان باعتباره قوة ابتكاري

لن يعود هناك و ،النتائج المثالية لقياس المعرفة سعععععععتحل االحتماالت وكل ناتج  قابل للتطبيق بحد ذاته

 ن نصنعه(. أحاجة إلى المكان لتعريف من نحن وما نعتقد به وما يمكن 

لصعععععععنع المعرفة تمثل موجودات   Nonaka عععععععععععععنموذج الحركي لفي األ الموجودات المعرفيةة : .3

وقعد تشعععععععمل  ،المعرفعة نتعائج عمليعة صعععععععنع المعرفعة التي هي جزء من موارد وقعدرات المنظمعة

موجودات المعرفعععة براءات االختراع والتراخيص وقواععععد البيعععانعععات والوثعععائق التي تحتوي 

. ةلمنظمياافة لمنظمي والمهعارات والثقاالهيكعل  فضعععععععال  عن ة،العمليعاتيع توالروتينيعااإلجراءات 

مخرجات دورة واحدة من عملية صعععععععنع المعرفة لذا  نفسعععععععه تمثل موجودات المعرفة في الوقتو

 فهي معدخالت في العدورة الجعديعدة لتلعك العمليعة. يمكن الحصعععععععول على موجودات المعرفعة نتيجة

وفي هذه الحالة يمثل االسعععتحواذ معرفة صعععريحة. لغرض  ،عملية االسععتحواذ من شعععركة خارجية

ة الحالي ةلمنظميان تقوم بتكعامل المعرفة أاالسعععععععتفعادة من المعرفعة بشعععععععكعل كفوء على الشعععععععركعة 

 .(Nonaka, I., and Von Krogh, G., 2009, 652واستخدمها في صنع معرفة ضمنية جديدة )

ان الموجودات المعرفية هي عمليات وليسععععععت مواد لذا فهي خاضعععععععة  ؤهوزمال Nonakaويرى 

ن صعنع المعرفة يتم في سعياق منظمي ومن خالل التفاعل البشري فان أوبما  ،إلى التغير المسعتمر

تمثل  Nonakaالعالقات االجتماعية تمثل موجودات معرفية مهمة وحسععععععب هذا التفسععععععير ل عععععععععععع 

لعالقاتي. إحدى اس المعال الفكري أالفكري الهيكلي ور س المعالأالموجودات المعرفيعة مكونعات ر

أهم الموجودات المعرفية للشعركة اليابانية هي نمط الحوار والممارسة والتي يطلق عليها باليابانية 

kata،  ويمكن ترجمتها بنمط القيام باألشياء بأسلوب معين. ومن الترجمات المهمة ل عععععkata  :هي

عن تقنيات اإلنتاج أو المبادئ  kataمع بعضعععععهما(. يختلف نمط )طريقة توحيد أو تزامن شعععععيئين 

ألنها عامة يمكن اسععععتخدامها من قبل أي منظمة عند تعلمها وتطبيقها. أنماط  ،ةلمنظمياالمادية أو 

kata ألنهعا تقوم بتكعامعل التفكير اإلداري المطبق إلى مسعععععععتوى العمليات  ،خعاصعععععععة لكعل منظمعة

المسعتخدمة  kataمنتجات والخدمات والحياة في المنظمة. ال ععععععع لغرض التحسعين المسعتمر لجودة ال

 وكان الفشعععععل ألنه ال ،في شععععركة تيوتا فريدة من نوعها، وقد فشعععععلت الكثير من محاوالت تقليدها

وتطبيقها في شعععععععركة أخرى  ةلمنظمياخعذ معا هو خعاص بشعععععععركعة معينعة مبني على قيمها أيمكن 

(Rother, 2010,12). 

هي ممارسعععة إدراك الجوهر للعمل بطريقة مناسعععبة للسعععياق وتشعععمل ممارسعععة القدرة  kataن إ

حسعععععب ب kataعلى قراءة الحالة في حالة حركة وتحويل هذه المالحظة إلى عمل فاعل. يمكن اعتبار 

 (  (Nonaka , et al ., 2008,17للحكمة العملية ا  الفلسفة اإلغريقية مفهوم

هوم موجودات المعرفععة ليضعععععععمن الكيععانععات المععاديععة ( من مف(Schiuma, 2008لقععد وسعععععععع 

دافعة للقيمة تسععععتند عليها عملية صععععنع  ةدراكيإلذا تمثل موجودات المعرفة مصععععطنعات  ،والمعنوية
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اسععععععتراتيجية تميز المنظمة في بيئتها  ةن الموجودات المعرفية هي موارد منظميإالقيمة في المنظمة: 

 RBVة المسععتدامة. باالعتماد على النظرية المسععتندة على الموارد التنافسععية وتوفر لها الميزة التنافسععي

مصنوعة من المعرفة  ةوهي موارد منظمي ،دراكيةإن تعتبر الموجودات المعرفية مصطنعات أيمكن 

 .Schiuma, 2009,290)أو تمثل معرفة تحدد نطاق المنظمة )

( بالنجاح الكبير الذي حققه (Glisby and Holdenيعترف  التكامل الثقافي في الرؤية المعرفية: .ث

Nonaka في تطوير نظريعة حركيعة لصعععععععنع المعرفة في المنظمات معتمدين بذلك على  ؤهوزمال

نموذج بصععدق األ  Nonaka and Takeushiن مزاعم أويبدو  ،نموذج وشعععبيتهانتشععار تطبيق األ

نموذج جعلت شععمولية األومزاعم  نيا من قبل مجتمع إدارة المعرفة،الشععمولي أمر معترف به ضععم

(Glisby, 2003 (Holden and  دراسعععة نقدية ما إذا كانت هذه األسعععس الشعععاملة لصعععنع المعرفة

 قابلة لالنتقال بسهولة عبر الحدود الثقافية. 

ية الفرد ومجموعة القيم الثقاف ةن مشععععاركة المعرفة في بيئة العمل هي عملية تعتمد على دافعيإ

ووالئهم للشركة يأتي بشكل رئيس من نظام التوظيف  نيينن التزام الياباأب لتي يحملها. من المعروفا

مدى الحياة واحترام األقدمية في العمل. على الرغم من اضععععععطراب البيئة االقتصععععععادية والتنافس في 

ر محاور في العقود األخيرة في تغيي ونفيها الياباني همالسععوق العالمية وزيادة الخبرة العالمية التي يسععع

ولكن تبقى التنشعععئة سعععمة قوية من سعععمات بيئة العمل الياباني وال يزال الموظفون  ،لمنظمياالسعععلوك 

 ةيسعععععتخدمون التنشعععععئة من خالل التفاعل االجتماعي بعد سعععععاعات العمل كوسعععععيلة رئيسععععع ونالياباني

واء في وجبات الطعام أو اللقاءات لمشعععععاركة المعرفة الضعععععمنية ومناقشعععععة جميع أوجه شعععععركتهم سععععع

( ولكن على العكس ال تزال المعرفعة في الثقافة (Glisby and Holden, 2003, 31الشعععععععخصعععععععيعة 

ن تنافس الفرد على األداء وتحقيق االعتراف به يجعل من مشعععععععاركة إو ،مصعععععععدر للقوة دالغربيعة تعع

من سععععععلوك الفرد إلى سععععععلوك  المعرفة عملية صعععععععبة التحفيز واإلدارة. ولتوسععععععيع وجهة النظر هذه

منظمات فيما بينها نعود إلى التقاليد اليابانية التي تربط أصعععحاب األسعععهم وحوكمة الشعععركة في هيكل 

(. ومن خالل تحليل هذه الشبكة من العالقات Sheard, 1998, 310) keiretsuشبكة تسمى باليابانية 

ن المشعععععععاركعة الخعارجية للمعرفة أبع (Glisby and Holden, 2003والحكوميعة اسعععععععتنتج ة لمنظميعا

الضعمنية بين المنظمات سعوف يسعهل بأنظمة أعمال متميزة ال يمكن نسخها بسهولة وال يمكن تحويل 

خصعائصعها األسعاسعية ليس فقط بسعبب االختالفات الثقافية بل أيضا بسبب الضغوط على أداء الشركة 

 تقريبا في سلوك التبادل.  ا  ياباني شكال   التنشئة() لذا تبقى

ن هذه العملية أورغم  )التجسيد(هو  Nonakaنموذج أاألسعلوب الثاني في تحويل المعرفة في 

 ا  قوي ا  ولكن يتأثر التجسعععيد تأثر ،هي عملية فردية في تحويل الخبرة الشعععخصعععية إلى معرفة صعععريحة

اجتمععاعيععة مبنيععة فيهععا لتجسعععععععيعد المعرفععة ن الثقعافععات الجمعاعيععة لهعا ميزة أممععا يعني بعع ،بروح الفريق

الضععععععمنية. تعتبر عملية توجيه أو إرشععععععاد المجموعات في اليابان أمر يترافق مع االهتمام في تحقيق 

التوافق في العالقات اإلنسععانية واإلدارة في هذا السععياق تقوم بتحفيز التشععارك في المجموعات مسععهلة 

ارسععععععة عمليات تسععععععهيل التجسععععععيد الحوار والمم دويع ،أدائها وليس توجيه العاملين من منظور أعلى

نضععععيف إلى ذلك سععععلوك االتصععععاالت الياباني واالسععععتخدام المتقن للغة وطقوس  أن ويمكن ،والضععععم

 العالقات االجتماعية الواضحة. 

م فيه  ()الضةةةةةةةموهو  Nonakaنموذج أاألسعععععععلوب الثالث في تحويل المعرفة في  والذي تُضععععععع 

أي حسععععب ربفتعود  ،المعرفة الصععععريحة التي يشععععارك بها األفراد لغرض معالجتها معالجة إضععععافية

ن يتعامل مع أعلى الفرد  إذ ،وزمالئعه في جعذورهعا إلى أسعععععععلوب اإلدارة الياباني Nonakaالبعاحثين 

لصعععنع القرار والذي  Ringiومثال على ذلك النظام الياباني  ،اإلدارة في صعععنع القرار وحل المشعععاكل

ن أمكن يوحد من هذه العملية. أيسععععتند على تبادل المعلومات التفاعلي الصععععاعد والنازل وال يسععععتثنى 
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كما ان طريقة  األنموذج نفسعععه،خاضعععع للتفسعععير أيضعععا في  kaizenيعتبر تطوير التحسعععين المسعععتمر 

pdca  في التحسعععععين المسعععععتمر أثرت فيnonaka لب صععععععنع المعرفة في تصعععععور أو في طرحه للو

وهععذا التفكير يعتمععد على القيم والمعتقععدات في العمليععات الالنهععائيععة  ،seciنموذج أالالمتنععاهي في 

(. هذه القيم تتناقض ,Bratianu, C., 2016 161) وهي في جوهر الثقافة اآلسعيوية الشععرقية ،والحلقية

مع التقييم الغربي للعمليات المتسععلسععلة والمحددة على عكس ما يظهر في عدة أوجه من  ا  كبير ا  تناقضعع

 تقنيات اإلدارة اليابانية في التدرج كاستراتيجية شركة. 

 والتي تسععمح بتصععنع المعرفة الصععريحة  )االسةةتدخال(هي  SECIنموذج أالعملية الرابعة في 

وقد  ،ن االسعععععتدخال مرتبط بالتعلم بالعملأب Nonakaويقترح  ،في مدمج ونقلها إلى معرفة ضعععععمنية

 تأثر أيضا بالثقافة اليابانية وفلسفتها اإلدارية.

 ن المنظمععات الغربيععة تركز على التخصعععععععيص الواضعععععععح للمسعععععععؤوليععة والموارد للموظفإ

أما المنظمات اليابانية فهي تركز على تشععععكيل المهارات  ،المتخصعععص الذي لديه مهارات مرخصععععة

 خالل طريقة تدوير العمل.العامة من 

ن تدوير العمل بين التخصععععععصععععععات أوهذا يعني ب ،ووحدة العقل والجسععععععد تحفز التعلم بالعمل

اليابانية التي تخدم باعتبارها ركيزة في االستدخال الفاعل  ةلمنظمياالمختلفة هو معلم من معالم الحياة 

 للمعرفة. 

متجذر في نظام القيمة  Nonakaج نموذأبأن  (Glisby and Holden, 2003)ختاما يشعععععععدد 

مكن على السععياق الثقافي الياباني وال ي ا  نموذج مقيدمما يجعل هذا األ ،وفلسععفة اإلدارة اليابانيةالياباني 

ن صععععنع أنه يدرك أفرغم  Nonakaوهذا ما ال يراه  ،ن يرضععععي متطلبات التحقق أو الثبات الشععععاملأ

ولكنه ال يقر بأنها مقيدة بتكاملها الثقافي في المجتمع الياباني الذي نشعععععععأ  ،المعرفعة هي ظاهرة يابانية

 فيه هذا المفهوم. 

 تية:ويتضمن هذا المحور الجوانب اآل االبتكار البيئي : -ثانيا  

وذلك من ، اتييعود تاريخ والدة مصطلح االبتكار البيئي إلى بداية التسعين ماهية االبتكار البيئي : .3

( األمم المتحدة  0922مؤتمر ستوكهولم ) فين عملية االبتكار البيئي أالعامة بش خالل المناقشات

أدبيات هذا  توقد تزايد ، المعني بالدفاع  عن البيئة البشرية  وتحسينها لألجيال الحالية والمقبلة 

ة رالمفهوم مع بداية األلفية الجديدة وتطورت هذه األدبيات بسرعة كما وقد تم اقتراح مجموعة كثي

حول  اتفاقولكن ال يوجد .(Franceschini and Borup, 2015, 11) من تعاريف االبتكار البيئي

هذه التعاريف على أن االبتكارات البيئية التي تحد من مفهوم االبتكار البيئي، وبصورة عامة تؤكد 

رها لتطويرها أو نشاألثر البيئي الناجم عن أنشطة االستهالك واإلنتاج ما إذا كان الدافع الرئيس 

فان  لكذولكن من الصعب قياس نية أو دافع االبتكار من نتيجة االبتكار وعلى الرغم من  ،بيئي

 Carrillo et al) حديثة الخبرة )غير ناضجة أو فاقدة للخبرة( دريف االبتكار البيئي تعابعض تع

لية على المنتج أو العم وبعضها يركز  ،ويركز البعض على جميع أشكال االبتكار( 1077, 2010, .

 الدراسات الهندسية ذات وفي الوقت الذي تعد مما يخفض األثر البيئي، ،ونماذج ونظم االبتكار

ن الدراسات إير التقاني في عمليات اإلنتاج وتغيير المنتجات فيالعالقة باالبتكار البيئي بأنه هو التغ

جهة الفردية وإستراتيجية المنظمة و  والسياسات ذات العالقة تنظر في تغيير سلوك المستخدمين

وكل هذا وجهات نظر  (Hermosilla et al., 2009,7) النظر في التغيير في األعمال التجارية

وقد بذلت محاوالت في األدبيات   ،ن تعريف االبتكار البيئي  ليس مهمة سهلةإلذلك ف ،متداخلة

تحد من األثر البيئي الناجم عن أنشطة   أن االبتكارات البيئية أكدت في تعاريفها بشكل عام 

 Kemp)عرف . فقد س لتطويرها أو نشرها بيئيا أم السواء أكان الدافع الرئي االستهالك واإلنتاج،

and Foxon, 2007,  5)  جميع األفكار التي تطرأ على  المنتج خالل مراحل االبتكار البيئي بأنه
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 من اجل ،العمليات االنتاجية التي يمر بها هذا المنتجالتصنيع منذ البداية وحتى النهاية  فضال  عن 

ع القائمة ية بالمقارنة موالتلوث واآلثار السلبية واستخدام الموارد الطبيع ،الحد من المخاطر البيئية

( االبتكار البيئي بأنه يتألف من عمليات وتقنيات وأنظمة ,Horbach, 2008 165وحدد ) .البدائل

االبتكار  (,OECD, 2009 2. وعرف )لتجنب الضرر البيئي أو تقليله لةومنتجات جديدة أو معد

د تتجاوز ( ق غير المقصودةالبيئي بأنه االبتكار الذي يؤدي إلى الحد من األثر البيئي )مقصود أم 

وتشمل ترتيبات اجتماعية أوسع نطاقا لتغيير العادات  ،الحدود التنظيمية التقليدية للشركة

االبتكار البيئي بأنه  (Del et al., 2010,544) بينوالهياكل المؤسسية. و االجتماعية والثقافية

ديدة التي فجميع العمليات الج .لألنشطة اإلنتاجية واالستهالكية االبتكار الذي يزيد من األداء البيئي

 هي أكثر كفاءة في استخدام الموارد هي االبتكارات البيئية وحتى االبتكارات البيئية غير المقصودة

 ,Horbach et al., 2012) والتي يجب أن يكون لالبتكارات البيئية تأثير حقيقي على الشركة

113)  . 

 فوائد االبتكار البيئي  . 2

 اقتصادية  ن تجلب منافعأن االبتكارات البيئية يمكن أن توفر التكاليف وأهناك أدلة كثيرة على  

 (Hart and Ahuja, 1996,18)  كة في الواليات المتحد شر 144العينة  على أجرى بحث تتألف

الفوائد المحتملة من  وتتألف المالية واالداء البيئي.بين يجابية إوتبين أن هنالك عالقة  ،األمريكية

( Kemp, 2006, 252( )Franceschini and Borup, 2015, 113) : االبتكارات البيئية من نوعين

(Horbach et al., 2012, 114) 

  تتكون من و المباشرة للمبتكرالفوائد: 
 المزايا التشغيلية بفضل زيادة كفاءة الموارد الناتجة في انخفاض تكاليف الموارد . .0

 تسويق االبتكار . .2

 دارة النفايات .إخفض التكاليف البيئية لمكافحة التلوث و .3

  تتكون من و مباشرة للشركة المبتكرةالالفوائد غير: 
 والعمالء والسلطات  تحسين العالقات مع الموردين إلى باإلضافةصورة أفضل للشركة  .0

 زيادة االهتمام بالقضايا البيئية من الموظفين واإلدارة . .2

 .وجهة نظر متغيرة داخل المنظمة :البيئة ليست مجرد تكلفة عامل  .3

 وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا البيئة. معرفة أفضل بالقضايا البيئية، .0

 .تعزيز القدرة على االبتكار عموما بفضل االتصاالت مع أصحاب المعرفة  .1

 .زيادة رضا العاملينفوائد الصحة والسالمة المهنية و .6

إن االبتكار البيئي يهدف إلى تطوير المنتجات وعمليات جديدة تلبي  أهداف االبتكار البيئي:. 3

صر في أكثر األعمال البحثية العنو البيئية،ق كفاءة من الناحية ائاحتياجات الزبائن بأكثر الطر

جل التركيز على االبتكار البيئي على سلع جديدة وبأسعار تنافسية أالبيئي هو األكثر شيوعا من 

وعمليات ونظم وخدمات وإجراءات يمكن أن تلبي االحتياجات البشرية وتجلب جودة الحياة في 

الطبيعية لكل وحدة واإلنتاج والموارد وكفاءة  الحد األدنى من دورة الحياة في استخدام الموارد

هنالك العديد من األهداف التي يسعى إلى والطاقة واإلفراج عن الحد األدنى من المواد السامة. 

 ((Ziółkowski, 2012, 154: تيبرز هذه األهداف تمثلت باآلوأ تحقيقها االبتكار البيئي

(Arundel and Kemp, 2009, 6) (Reid and Miedzinski, 2008, 52)(Kemp, 2006, 

252)  (Quitzow et al., 2014, 8) 

وذلك من خالل تحسين عمليات التصنيع وتغييرات صغيرة في خطوط اإلنتاج  الحد من التلوث: .0

 .الحالية واستبدال المدخالت لمنع اإلفراج المباشر عن المواد الضارة بالبيئة
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قبل إطالقه إلى البيئة من خالل األجهزة الخاصععععة )عادة معالجة التلوث  السععععيطرة على التلوث: .2

 نهاية األنبوب(.

مثعل تنظيف الهواء والتربعة واسعععععععتخعدام الزراعععة  ،: تكنولوجيعات المععالجعةتكنولوجيعا التنظيف .3

 .البيولوجيعة المععالجعة التي توظف أنواععا نباتية محددة إلزالة المواد السعععععععامة من التربة الملوثة

 صرف المياه، أو الهواء. ،ذلك معالجة التربة الملوثةة على ومن األمثل

تغييرات عمليععة متكععاملععة في  لمن خال  : اسعععععععتثمععار وتوظيف التقععانععة الحععديثععةالتقععانععة األنظف .0

 تكنولوجيا اإلنتاج التي تقلل من كميات الملوثات المتولدة أثناء اإلنتاج.

المتانة وإعادة  ،اسعععععتخدام الطاقة ميزات المنتج من اسعععععتخدام المواد، المنتجات المحسعععععنة بيئيا: .1

 وذلك بفضل التصميم للبيئة وإعادة استخدام . االستخدام،

 .ضنة أوحالي من التسهيالت الجديدةحا ،تصميم المنتجات مصادر، إغالق الحلقة: .6

 اتخاذ القرارات للحد من اآلثار البيئية للمنتجات والعمليات. :نظم اإلدارة البيئية .2

النفععايععات جمع ونقععل ومعععالجععة وإعععادة تععدوير وإعععادة اسعععععععتخععدام  :ايععات(لفععات )النفععإدارة المخ .8

 .هاوالتخلص من

والمنتج  ،والمصععععنع سععععالسععععل اإلنتاج كاسععععتخراج الموارد، البيئة األمثل من سععععلسععععلة اإلنتاج: .9

 واستخدام نهاية العمر أو الرعاية من خالل تصميم إلعادة التدوير وما إلى ذلك. النهائي،

التنقل المخصعععععععص أو  ،جديدة للمنتجات )على سعععععععبيل المثالوأنظمعة الخدمة ال نظعام االبتكعار: .04

 .الخاص و نظم الطاقة الالمركزية(

تقليل النفايات عن طريق إعادة اسعععععععتخدام المواد المسعععععععتوردة عن طريق إدارة  إععادة التعدوير: .00

 مجاري النفايات .

 طول دورة حياة كاملة . ا  منخفض ا  بيئي ا  المنتجات النظيفة: المنتجات التي تسبب تأثير .02

له تسميات ثر على البيئة وإن االبتكار البيئي يسععى الى إزالة كل شي يؤ :االبتكار البيئي أبعاد .3

البيئي  .عموما فاالبتكارالبيئية اتاالبتكار األخضعععر، االبتكار ،مثل االبتكار المسعععتدام ،متعددة

االنتعاجية من أجل الحد من المخاطر متمثال بعإمكعانيعة تطوير المنتجعات أو تحسعععععععين العمليعات 

 البيئية والتلوث واآلثار السععععععلبية األخرى السعععععععتخدام الموارد )بما في ذلك اسعععععععتخدام الطاقة(

 ,OECD) يعد وبذلك (.Kemp and Pearson, 2007, 7).مقعارنعة بالبدائل ذات الصعععععععلة 

مر وهو أ ،للبلدانؤثر على النمو االقتصععععععادي حد العوامل الرئيسععععععة التي تأاالبتكار   (2005

كار بشععكل ترتبط القدرة على االبتوأسععاسععي لتوليد ميزة تنافسععية في البيئات المضععطربة للغاية 

مباشعر بالقدرة التنافسعية للفرد أو الشركة أو المنطقة أو البلد .ويشكل نشر التقانات الجديدة أمر 

ادية رها االقتصعععآبتكار وأثوالتزال عمليات اال .المسعععتدام من النتائج واإلنتاجية أسعععاسعععيا للنمو

الصعععوبات في االنتشععار وانخفاض معدل اعتماد التقانات الرئيسععة  ،على سععبيل المثال محددة،

 في القطاعات الحسععاسععة التي تنطوي على إمكانات كبيرة للمسععاهمة في إيجاد حلول مسعععتدامة

(Horbach, et al ., 2012, 113). ي تعترض سبيل ومن بين المعوقات الخارجية الرئيسعة الت

كافية  وعدم وجود تشريعات ونقص التدريب والتعليم، ،ر االفتقار إلى الهياكل األسعاسيةاالبتكا

اكل وهي ،ات التنظيمية واإلجراءات الصارمة. وتشعمل الحواجز الداخلية الترتيب ةومهنية مؤهل

ومقاومة  الرؤية،وانعدام  واالمتثال، ،والمحافظة االتصعععاالت الرسعععمية والتسعععلسعععل الهرمي،

 يمكن تصعععععنيف االبعاد الرئيسعععععة لالبتكار البيئي كما فيا البحث والمجازفة ووفقا لهذ ،التغيير

وتم  ،بعد التقاني والبعد التسععععععويقي فقطوسععععععيتم التركيز على البعد التنظيمي وال   2الشععععععكل 

 .صرهاحعب استبعاد بعد العوامل المحددة للشركة وذلك بسبب تأثره بعوامل متنوعة من الص
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 االبتكار البيئيأبعاد 
Source :Horbach, J., Rammer, Ch., Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type 

of environmental impact — The role of regulatory push/pull, technology push and market 

pull, Ecological Economics, Vol. 78, June , p113 
 

 بعاد التي اتفق عليها الكتاب مع شيء من التفصيل:تي األواآل
(Del et al, 2017,653) ( Belin et al., 2016,865 ()Horbach J. 2016,7) 

 (Horbach et al., 2012,113()8 Kemp and Pearson, 2007,) 

ويتمثل في تنفيذ طريقة تنظيمية جديدة في الممارسععات التجارية للشععركة، وتنظيم  البعد التنظيمي: .أ

مكعان العمعل أوفي العالقعات الخعارجيعة ومن حيعث االبتكارات التنظيمية البيئية فإنها تشعععععععمل نظم 

نظم لسعععلة وسعععأدوات مراقبة العملية أو التدقيق البيئي ك ،يئية أو غيرها من أدوات البيئيةاإلدارة الب

تحاد األوربي الطوعي أو اال ISO 14000معايير العائلة والمتمثلة ب اإلدارة البيئية األكثر شعععععهرة 

 (Reid and Miedzinski, 2008, 52. ) البيئيتدقيق الفي إطار نظام اإلدارة البيئية و

السعياسعة العامة تكتسي أهمية متزايدة بصفة عامة القوة الدافعة لالبتكار البيئي بدال من  دقةإن  

فالمرافق  .ة من اجل تأثير التنظيم والتطويراختيار واحد أدوات السعععياسعععة تم العثور على نتيجة مماثل

 ثارآجدا تكون أكثر عرضعععععععة إلجراء البحوث والتطوير البيئي .إن  دقيق ةبيئيت التي تواجعه تنظيمعا

نهاية األنابيب  ن التقانات فيإالتنظيمعات تختلف فيمعا يتعلق بمجعاالت تقعانعات البيئعة المختلفة في حين 

والتكلفة فان أنظمة االدخار واإلدارة البيئية تبدو أكثر  هي التي تسععببها التنظيم على وجه الخصععوص،

لتكاليف ا اجل إدخال تكنولوجيا أنظف . يحلل بيانات الفرق ويجد التأثير من التنظيم وتوفيرأهمية من 

 .(Horbach et al., 2012, 113) ةلتكون المحددات الرئيس

الدقة بلتصععميم التنظيمي متمثلة واإن أدوات السععياسععة البيئية واألدوات االقتصععادية والتنظيمية 

الي ويميز أيضععععععا بين التنظيم البيئي الح نظمة البيئية المسععععععتقبلية.لأل تمهدوالمرونة واإلطار الزمني 

لة مدرجة أيضعععا في تحليلنا االقتصعععادي القياسعععي تجد أن التنظيم المتوقع ووجود أوهي مسععع ،والمتوقع

الحوافز والقعععدرة العععداخليعععة على اعتمعععاد منع التلوث بصعععععععورة  تكوينمكملعععة األصعععععععول أمر مهم ل

 . (Belin et al., 2016, 866)تدريجية

لتمييز بين ومن ثم ينبغي ا ،مختلف مجالت اآلثعار البيئيعةبثعار االبتكعار في التنظيم تختلف آإن 

االبتكععارات البيئيععة التي تسعععععععتهععدف كفععاءة الطععاقععة والمواد، والحععد من انبعععاثععات غععازات االحتبععاس 
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 التنظيمي

 لتقانةا

 

 العوامل

 المحددة

 للشركة
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 ,Kammerer, 2009)الحراري وتحسعععععععين وإعععادة التعدوير أو الحعد من انبععاثععات  الميععاه والتربععة   

543). 

إن الطلب على المنتجات الصعععديقة أصعععبح وضعععع التنفيذ دون الحاجة إلى دفع  :البعد التسةةةويقي .ب

التنظيمي لتغيير سععلوك المسععتهلكين والشععركات والمؤسععسععات األخرى إن تحقيق سععلوكنا الضععار 

خعذ في االزديعاد دون الحعاجعة اإلضعععععععافية للحكومة لتخفيف المنافسعععععععة غير آالحعالي تجعاه البيئعة 

العوامل كمحددات لالبتكارات البيئية من خالل إدخال . (Belin et al., 2016, 866)المسععتدامة 

ن التنظيم يبدو ضعععععروريا إوفي حين  قي.يلتسعععععواوهو معروف في األدب  مفهوم فوائد الزبائن،

 ىنه يوجد حافز قوأتشععععععير الدراسععععععات لحالية إلى  ،الخارجية المزدوجةب على المشعععععكلة للتغل

 Rehfeld et) إال أن المنتجات الصعععععععديقة تبدو مكلفة للغاية  ،لالبتكار البيئي من جانب الطلب

al., 2007, 17).   ل ما وذلك من خال ،في االبتكارات البيئية للمنتج إن الزبون يؤدي دورا  رئيسا

وهذا الدور  اء  ومقترحات  تمكن المنتج من اعطاء قيمة مضععععععافة للزبون،يقدمه الزبون من آر

 منتج قيمة المضعععععععافة منالفقد يكون من الصععععععععب الحصعععععععول على يتباين من منتج الى آخر،  

 الكهرباء الخضراء )إال إذا كان المسمى وبالتالي متباينة بالنسبة للزبائن(هناك بعض االبتكارات

مثل الغذاء أو مالبس الطفل وبالتالي  اسععععتعداد على قيمة مضععععافة من السعععهل الحصععععول  البيئية

مما  ،لألغذية العضععععوية أو مالبس األطفال هو أعلى بكثير الزبون في تقديم اآلراء والمقترحات

 (.Kammerer, D., 2009, 290هو عليه بالنسبة للكهرباء الخضراء )

 ،يئيةتطوير و مشغالت االبتكار البوأنشعطة البحث وال ةإن تحسعين القدرات التقاني البعد التقاني: .ت

كبر داخعل الشعععععععركة  يقلل من ضععععععععفها في مواجهة متطلبات األنظمة أفر معرفعة تقنيعة اإن توو

.ومن المتفق عليه أيضعععععععا على نطاق واسعععععععع أن   (Belin et al., 2016,866)البيئية الجديدة 

الدوافع الرئيسععععة السععععتثمارات البحث والتطور حد أالقرب من أفضعععل البنية التحتية للمعرفة هو 

ن االبتكععارات التنظيميععة هي أيضععععععععا من المنتجععات الهععامععة التي تثير إوبععذلععك فعع ،في الخععارج

ارسعععععععة جديدة في ممتطبيق طريقة تنظيمية  ياالبتكعارات التنظيمية هو االبتكعارات والعمليعات.

ن تكون مهمة جدا وخاصعععععععة إ .ةمكعان العمعل أو العالقات الخارجيتنظيم  ،الشعععععععركعة التجعاريعة

ألنهعا تسعععععععاعععد على التغلعب على المعلومعات غير  ،إلدخعال تكنولوجيععات أنظف لتوفر التكععاليف

مكتملة داخل الشعععركة .وقد أشعععير أيضعععا إلى هذا الجانب في األدب التعامل مع فرضعععية بورتر ال

ألنها  ،ت البيئيةعن اإلمكانات من االبتكارا ال تكشعععععفتر فان الشعععععركات رالشعععععهيرة .ووفقا لبو

 ,.Horbach et al)التزال غير عديمة الخبرة في التعامل بشععععععكل خالق مع القضععععععايا البيئية  

وال تتحقق االبتكعارات الحميعدة بيئيعا واقتصعععععععاديا بسعععععععبب عدم اكتمال المعلومات  (2012,114

 توفيرالتنسعععععيقية .فالشعععععركة ليسععععععت قادرة على التعرف على إمكانات  والمشعععععاكل التنظيمية و

ة بمثابة لذلك قد تكون نظم اإلدارة البيئي البيئية )مثل توفر الطاقة أو المواد( اتالتكاليف لالبتكار

براز العدور الهام لنظرة إتعأكيعدا على هعذه الحجعة من خالل  أداة للكشعععععععف عن نقص المعلومعات

الجماعي  ليا والعملالتزام اإلدارة الع أوسععععع لنظم اإلدارة البيئية في تحليلها النظري والتجريبي.

بب لخرائط وتحليل السععععامثل عملية رسععععم  وتمكين الموظفين على جميع المسععععتويات والتقنيات.

والمحاسعبة البيئية يمكن أن تمكن الشركة من إدراك أوجه القصور التي لم يتم التعرف  ،الجذري

 ,.Khanna et al) ق جعديعد لزيعادة الكفعاءة وخفض تكاليف التلوثائعليهعا من قبعل وإيجعاد طر

2009, 90) . 
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 الجانب الميداني

 تية:يتضمن هذا المبحث المحاور األ
على النحو يمكن وصف مجتمع الدراسة وعينته و وصف وتشخيص مجتمع وعينة البحث: – وال  أ

 :االتي

  :ية:تاآل لألسبابجراء الدراسة  ميدانا ال بحثتم اختيار الشركة قيد الوصف مجتمع الدراسة 

العريقة في محافظة  اتذ تعد من الشركإ ،الواسعة التي تمتلكها الشركة قيد الدراسةالخبرة  .0

محافظات االخرى في العراق سواق محافظة السليمانية والأمنتجات الشركة تغطي  2 السليمانية

 يعطي تعريف مبسط عن الشركة قيد الدراسة .  2 . والجدولالحبيب
 

 2 الجدول

 الدراسةتعريف مبسط عن الشركة قيد 

 الكراس التعريفي للشركة قيد الدراسة . :المصدر
 

 :كون في الشركة قيد الدراسة من الذين يمتل بالعاملينتم اختيار عينة تمثلت  وصف عينة الدراسة

( استمارة واسترجعت 04المعلومات عن مهام منظمتهم وعملياتها اإلنتاجية .وقد تم توزيع )

يوضح التحصيل الدراسي  3 ( والجدول%044( استمارة أي ان نسبة االستجابة )04)

 للمبحوثين.

 3الجدول

 وصف اإلفراد المبحوثين
   المركز الوظيفي

 دنيافي إال دارة الالعاملين  سطىالو إال دارةالعاملين في  ليادارة الع الإالعاملين في 

 % عدد % عدد % عدد

16 40 13 32.5 11 27.5 

 التحصيل الدراسي

 ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم فني

 % عدد % عدد % عدد % عدد
8 20 30 75 1 2.5 1 2.5 

 سنوات الخبرة

 فأكثر -16 15-11 10-6 5-1

 % عدد % عدد % عدد % عدد
5 12.5 7 17.5 15 37.5 13 32.5 

   

 (%37.5االدارة العليا للشركة قيد البحث تمثل ما نسبته )العاملين في ن أ 3من الجدول  يتبين

جمالي االفراد إ( من %62.5االدارة الوسطى واالدارة الدنيا للشركة تمثل ) العاملين في نإفي حين 

ات نهم كانوا من مختلف المستويأالمبحوثين الى  لألفرادويشير مؤشر المركز الوظيفي  المبحوثين.

 منتجات الشركة بذة تاريخية عن الشركةن

في العراق  2401تأسست شركة رويال كولورز للطباعة والتغليف في عام 

محافظة السليمانية حيث تعمل الشركة في قطاعين رئيسين هما قطاع الطباعة 

وقطاع التغليف، تعد الشركة واحدة من كبريات الشركات الموجودة في الشرق 

كبر على مستوى العراق ، لما تمتاز به من خدمات سيما تعد األاالوسط وال 

عمالها إلى أعالية، وتستند الشركة في  إنتاجيةالطباعة بتقنية الفلكسو وبطاقات 

، مما يعزز مكانتها على درجات ضبط الجودة لديهاأحدثها  وأفضل المكائن وأ

 بقاعدة زبائن قوية .

تغليف وطباعة المنتجات الغذائية 

وباحجام وانوع  الغذائية وغير

 مختلفة حسب طلب الزبون 
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اذ تم الحصول  ،داري واحدإوهذا مؤشر جيد يدل على عدم حصر االستبانة في مستوى  ،االدارية

حملون ن المبحوثين يأب 3ة .كما يتبين من الجدول رفي مختلف المستويات االدا العاملينراء آعلى 

 (.%100قد بلغت نسبتهم ) ،ستبانة والتعامل معها بشكل سليممكونات اال ممكنهم من فهيمؤهالت جيدة 

وهي  مجال عملهم،الكثر من خمس سنوات في  من المبحوثين لديهم خبرة  (%87.5نه )أكما يتضح 

   .فضل أالمعرفة والدراية بشكل  العاملونسنوات يكتسب خاللها 

ة واتجاه بهدف التعرف على طبيع االبتكار البيئي: وأبعادعالقات االرتباط بين الرؤية المعرفية  -ثانيا

عداد إفي الشركة قيد الدراسة تم  بتكار البيئياال وأبعادالرؤية المعرفية عالقات االرتباط بين 

ي الرؤية المعرفية وابعاد االبتكار البيئ الذي يشير الى وجود عالقة ارتباط معنوية بين 0الجدول 

ن أ. وتشير هذه النتيجة الى (.8900*وقد بلغت قيمة المؤشر الكلي لمعامل االرتباط ) .مجتمعة

 دارة الشركة المبحوثة بالرؤية المعرفية سيسهم في تعزيز االبتكار البيئي مجتمعة.إزيادة اهتمام 

ؤية المعرفية الر نه توجد عالقة ارتباط معنوية بينأ ولى التي تنص علىوبهذا تتحقق الفرضية األ

 .مجتمعة في الشركة المبحوثةبعاد االبتكار البيئي أو
 

 4 الجدول

 بعاد االبتكار البيئي في الشركة المبحوثة أوعالقات االرتباط بين الرؤية المعرفية  جئنتا
 المتغير المستقل                             

 المتغير المعتمد 
 الرؤية المعرفية

 

 بعاد االبتكار البيئي أ

 *0.739 البعد التنظيمي 

 *0.936 البعد التسويقي 

 *0.853 البعد التقاني 

 *0.890 المؤشر الكلي  

P≤ 0.05                    N=40* 

ي ضوء بعاد االبتكار البيئي وفأوألجل اعطاء مؤشرات تفصيلية للعالقة بين الرؤية المعرفية و 

رؤية ولى فقد تم تحليل عالقات االرتباط بين العن الفرضية الرئيسة األ المنبثقةالفرضية الفرعية 

 : وعلى النحو اآلتيبعاد االبتكار البيئي أالمعرفية وكل بعد من 

 0ول : يوضح الجدعالقات االرتباط بين الرؤية المعرفية والبعد التنظيمي في الشركة المبحوثة .0

غت وقد بل ،ن عالقة االرتباط بين بعد الرؤية المعرفية والبعد التنظيمي كانت عالقة موجبةأ

دارة الشركة بالرؤية المعرفية سيسهم في تعزيز إن زيادة اهتمام أ( وتدل هذه النتيجة على 0.739*)

 بعاد االبتكار البيئي.أالبعد التنظيمي كبعد من 

 0جدول يوضح ال :ن الرؤية المعرفية والبعد التسويقي في الشركة المبحوثةعالقات االرتباط بي .2

لغت وقد ب ،البعد التسويقي كانت عالقة موجبةن عالقة االرتباط بين بعد الرؤية المعرفية وأ

دارة الشركة بالرؤية المعرفية سيسهم في تعزيز إن زيادة اهتمام أ( وتدل هذه النتيجة على 0.936*)

 بعاد االبتكار البيئي.أقي كبعد من البعد التسوي

ن أ 0: يوضح الجدول عالقات االرتباط بين الرؤية المعرفية والبعد التقاني في الشركة المبحوثة .3

غت وقد بل ،عالقة االرتباط بين بعد الرؤية المعرفية والبعد التكنولوجي كانت عالقة موجبة

دارة الشركة بالرؤية المعرفية سيسهم في تعزيز إن زيادة اهتمام أ( وتدل هذه النتيجة على 0.853*)

 بعاد االبتكار البيئي.أالبعد التقاني كبعد من 

 . ولىمع ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األ قا  اواتس

ن الرؤية المعرفية تؤثر معنويا أ 1يبين الجدول  بعاد االبتكار البيئي:أتأثير الرؤية المعرفية في  -ثالثا

 Fك قيمة ويدعم ذل ا  معتمد بوصفه متغيرا  بعاد االبتكار البيئي مجتمعة أكمتغيرات مستقلة في 



 [21]                                                                                                                                     ...انعكاسات الرؤية المعرفية

( وهي قيمة معنوية اكبر من قيمتها الجدولية البالغة 144.812المحسوبة التي بلغت قيمتها )

  2R( وتدل قيمة معامل التحديد 0.05ومستوى معنوية ) ( 1,38)( عند درجتي حرية 4.125)

بعاد االبتكار البيئي في الشركة أ( من االختالفات المفسرة في %79.2ن )أعلى  (0.792) البالغة

لرؤية المعرفية فيما يعود الباقي الى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة الى االمبحوثة تعود 

ن أ تبين tواختبار  βمن خالل متابعة قيمة صال . وأنها غير داخلة في أنموذج االنحدار أو أعليها 

(عند درجة 1.684) كبر من قيمتها الجدولية البالغةأ( وهي 12.034المحسوبة بلغت ) Tقيمة 

 نها (. بذلك نقبل الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص على0.05ومستوى معنوية ) (1,38)حرية  

 االبتكار البيئي مجتمعة في الشركة المبحوثة .بعاد أيوجد تأثير معنوي للرؤية المعرفية في 

 5 الجدول

 ئي مجتمعة في الشركة المبحوثة   يبعاد االبتكار البأتأثير الرؤية المعرفية في 

 *   P ≤ 0.05     N=40   d.F(1,38)المحسوبة   t)( تشير الى قيمة 
 

ار البيئي بعاد االبتكأالرؤية المعرفية في كل بعد من  تأثيروألجل اعطاء مؤشرات تفصيلة حول 

 .6عداد الجدول إمنفردا تم 

 6 الجدول

 بعاد االبتكار البيئي في الشركة المبحوثأالرؤية المعرفية في كل بعد من  تأثير

 * P ≤ 0.05     N=40   d.F(1,38) المحسوبة  t)( تشير الى قيمة  
 

 ة:بعاد االبتكار البيئي في الشركة المبحوثأتأثير الرؤية المعرفية في البعد التنظيمي كبعد من  .0
لتنظيمي في البعد ا مستقال   بوصفه متغيرا  للرؤية المعرفية  ا  معنوي تأثيرا  ن هنالك أ 6 يبين الجدول

كبر أ( وهي قيمة معنوية و45.802المحسوبة البالغة ) Fويعزز ذلك قيمة  ا ،معتمد ا  ربوصفه متغي

وقد بلغت  ،(0.05و مستوى معنوية ) (1,38)( عند درجتي حرية 4.125من الجدولية والبالغة )

 .(1.684كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أوهي قيمة معنوية أيضا و ،(6.768المحسوبة ) t قيمة 

ثة: بعاد االبتكار البيئي في الشركة المبحوأتأثير الرؤية المعرفية في البعد التسويقي كبعد من  .2

لتسويقي في البعد ا مستقال   متغيرا  بوصفه للرؤية المعرفية  ا  معنوي تأثيرا  ن هنالك أ 6 يبين الجدول

كبر من أ( وهي قيمة معنوية و267.876المحسوبة البالغة ) Fكمتغير معتمد ويعزز ذلك قيمة 

 وقد بلغت قيمة  ،(0.05و مستوى معنوية ) (1,38)( عند درجتي حرية 4.125الجدولية والبالغة )

T ( 16.367المحسوبة)، (.1.684قيمتها الجدولية البالغة )كبر من أوهي قيمة معنوية أيضا و 

 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 الرؤية المعرفية
F 

β0 Β1 R2 
 الجدولية المحسوبة

بعاد االبتكار البيئي مجتمعة أ  0.288 1.062 

(12.034) 

0.792 144.812 4.125 

  المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 الرؤية المعرفية 
F 

β0 Β1 R2 
 الجدولية المحسوبة

 

ابعاد 

االبتكار 

 البيئي

 0.882 البعد التنظيمي
0.750 

(6.768) 
0.547 45.802 4.125 

البعد 

 التسويقي
0.711 

1.177 

(16.367) 
0.876 267.876 4.125 

 0.108 البعد التقاني
0.950 

(10.054) 
0.727 101.083 4.125 



 [21]  سماك والسماكال

بين يبعاد االبتكار البيئي في الشركة المبحوثة: أتأثير الرؤية المعرفية في البعد التقاني كبعد من  .3

بوصفه اني في البعد التق مستقال   بوصفه متغيرا  للرؤية المعرفية  ا  معنوي تأثيرا  ن هنالك أ 6 الجدول

كبر من أوهي قيمة معنوية و ،(101.086لمحسوبة البالغة )ا Fويعزز ذلك قيمة  ا  معتمد متغيرا  

 وقد بلغت قيمة  ،(0.05و مستوى معنوية ) (1,38)( عند درجتي حرية 4.125الجدولية والبالغة )

T ( 10.054المحسوبة)، (.1.684كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أوهي قيمة معنوية أيضا و 

 يمكن قبول الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية.    آنفاذكر  واتساقا مع ما

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -وال  أ

من الكتاب عدد اهتم ، كما الرؤية المعرفية هناك العديد من الطروحات التي تناولت موضوع .0

عالقات  تلك الدراسات تعكس  ولم تظهر أوبعاد االبتكار البيئي ،أاالبتكار البيئي و بمواضيع 

بيئة  وبخاصة في ال هذين المتغيرين تحديدا او أي عالقة أخرى بينهما، بين والتأثير االرتباط 

 العراقية .

لى الرغم من عاالبتكار البيئي  و الرؤية المعرفيةبإدراك محدود لمفاهيم  يتمتع غالبية المبحوثين .2

 :  اآلتي

خبرة فراد الكثر من خمس سنوات يكتسب بها األأل عملهممجال لديهم الخبرة الفعلية في  -2-0

 حول تلك المفاهيم. األفكاروالمعرفة التي تساعدهم على تقديم 

رائهم بدرجة علمية جيدة تمكنهم من فهم استمارة آفراد الذين تم استطالع يتميز األ -2-2

 يجابي.إ على نحو  االستبانة والتعامل معها 

 تي:عالقات االرتباط بين متغيرات البحث اآلنستنتج من نتائج تحليل  .3

في  بعاد االبتكار البيئي مجتمعةأوجود عالقة ارتباط معنوية بين الرؤية المعرفية   ثبت -3-0

ية المعرفية في تعزيز رؤوهذا يدل على الدور المهم الذي تمتلكه ال الشركة المبحوثة.

 بعاد االبتكار البيئي مجتمعة.أ

البيئي  بعاد االبتكارأوجود عالقة ارتباط معنوية بين الرؤية المعرفية و كل بعد من  ثبت -3-2 

 سهم في تحقيقألرؤية المعرفية قد بادارة الشركة المبحوثة إ، فزيادة اهتمام مجتمعة

 بعاد االبتكار البيئي مجتمعة. أعالقة االرتباط مع كل بعد من 

 تي:ن متغيرات الدراسة اآلبي التأثيرج من نتائج تحليل عالقات نتنست .0

الشركة  لبيئي مجتمعة فيبعاد االبتكار اأمعنوية للرؤية المعرفية في  تأثيرتحقق وجود  -0-0 

ار البيئي بعاد االبتكأمعنويا في  تؤثر ن الرؤية المعرفية إمما يجيز لنا القول ، ،المبحوثة

 مجتمعة.

، بيئيبعاد االبتكار الأالمعرفية في كل بعد من  للرؤيةمعنوي  تأثيرتحقق وجود عالقة   -0-2 

فيما  أثيرالتوقد احتل العالقة بين الرؤية المعرفية و البعد التنظيمي موقع الصدارة في 

 احتلت البعد التقاني المرتبة األخيرة من خالل متابعة قيم المعامالت الخاصة بهم.

 التوصيات  -ثانيا  

على ما توصل اليه الباحثان من استنتاجات نتقدم  يسا  وتأسواستكماال لمتطلبات المنهجية 

  :    وعلى النحو اآلتي بمجموعة  من التوصيات

قسام أبعاد االبتكار البيئي وفي جميع أدارة الشركة المبحوثة بالرؤية المعرفية وإزيادة اهتمام  .0

ووحدات الشركة المبحوثة. ولتحقيق ذلك نقترح دعم المكتبة الرقمية والورقية للشركة بالمصادر 

 فضال عن المصادر المتعلقة باالبتكار البيئي. ،المعرفية باإلدارةالحديثة المتعلقة 
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عالقات أهمية لدى متخذي القرار في الشركة المبحوثة حول وتعميق الوعي  االدراك زيادة .2

 العالقاتلك إيجاد توذلك من خالل  ،بعاد االبتكار البيئيأبين الرؤية المعرفية و والتأثيرباط االرت

ة من فاق المدراء والعاملين في الشركآذلك نقترح توسيع  باستمرار. ولتحقيق وترسيخها بينهما

تهم فخالل توفير ما هو جديد في هذين المجالين لمواكبة التطورات الحاصلة فيهما ولزيادة معر

ين بين هذين المتغير والتأثيروادراكهم لهذين المتغيرين، فضال عن تحديد عالقات االرتباط 

 بصورة دورية سنويا مثال .

عاد االبتكار بأو الرؤية المعرفيةبمفاهيم ترصين جوانب القوة في الشركة المبحوثة فيما يتعلق  .3

فة مل على تنميتها من خالل زيادة معرمر تحديد نقاط القوة والعالبيئي . ولتحقيق ذلك يتطلب األ

الكهم الرؤية المعرفية لدعم واسناد ابعاد االبتكار تالعاملين وتدريبهم على استخدامات وفوائد ام

 البيئي.

تكار البيئي بعاد االبأالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة في تبني الرؤية المعرفية و .0

مة ر المستلزمات المادية والمالية والبشرية والمعلوماتية المالئباستمرار. ولتحقيق ذلك نقترح توفي

 لتذليل هذه الصعوبات باستمرار .

دارة الشركة المبحوثة تطوير مهارات وقدرات ومعارف المدراء والعاملين لديها حول إعلى  .1

لمعرفة ابعاد االبتكار البيئي عن طريق زجهم بدورات تدريبية في مجال إدارة أالرؤية المعرفية و 

و جديد في ه بعاد االبتكار البيئي ، فضال عن تدريبهم على كل ماأل عام والرؤية المعرفية وكبش

 دارة واالقتصاددائهم ومن خالل التنسيق مع الجهات ذات العالقة ككلية اإلأهذا المجال لتحسين 

 بجامعة الموصل.
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