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Abstract 
The current research aimed at analyzing two dimensions of profound knowledge and 

teamwork activities to form perceptions about the impact of profound knowledge on the 

performance of Al-Fahd company teams to remove limited mines. The problem was 

embodied by questions looking at whether or not the existence of perceptions about 

Profound knowledge with the management of the company in question, and looking for 

activities, the work teams and their performance measurement indicators to answer a third 

question related to the contribution of  profound  knowledge to the performance of the 

teams. 
To answer these questions, the research adopted a comparative study method for historical 

data and a checklist as two main methods for collecting data and completing the practical 

side. The questionnaire included nine experts who represented the leaders of the company 

and the leaders of the teams working in it. Supported by interviews with the concerned 

managers to complete the checklist and ensuring the accuracy of the data derived from it, 

the list was analyzed by adopting the appropriate statistical tools through the statistical 

program (spss 22). The two researchers reached a set of conclusions, perhaps the most 

important of which existence of the two dimensions in-profound knowledge and teams 

contexts in a good and very good direction, respectively. The two research also concluded 

that the management of Al-Fahd Company is working on understanding the concepts of 

quality management and developing its beliefs in order to present the procedures and 

instructions necessary for the work of individuals within the organization. 
The two researchers also presented proposals for managing the company, perhaps the most 

prominent of which is increasing the company's management interest in the contents of the 

profound knowledge and quality issues, to know first-hand the quality philosophy, and its 

tools because this contributes to enhancing the quality culture in a way that contributes to 

enhancing the company's ability to compete. The two researchers also suggested the need 

to increase interest in the management of the company and all its employees from technical 

and administrative resources in the concept of cooperation and teamwork and all that 

would enhance the team work style. 
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 المستخلص
فرق العمل  وأنشطة   Profound Knowledge  استهدف البحث الحالي تحليل واقع بعدي المعرفة المتعمقة 

Teamwork Activities   بهدف تكوين تصــورات  ن تيرير المعرفة المتعمقة في أداف فرق  مل شــركة الفهد
المعرفة المتعمقة لدى بتســـــابالت تبحث في وجود تصـــــورات  ن إلزالة األلغام المحدودة وتجســـــدت المشـــــكلة 

إدارة الشــركة قيد البحث، كما تبحث  ن أنشــطة فرق العمل ومتشــرات دياس أداجها ليجيب  ن تســابل رالث 
 يرتبط بإسهام المعرفة المتعمقة في األداف الفرقي .

دراسة المقارنة لبيانات تاريخية وقاجمة الفحص كيسلوبين  أسلوبولإلجابة  لى هذه التسابالت ا تمد البحث 
رجيســـــين لجمع البيانات وانجاز الجانب العملي، شـــــمل  االســـــتمارة تســـــعة خبراف مقلوا ديادات الشـــــركة وقادة 

ســـندت النتاجا بالمعا شـــة الميدانية ألاد البااقين في مواقع مشـــاريع الشـــركة قيد البحث أالفرق العاملة فيها، و 
المعنيين لغرض إتمام قاجمة الفحص وضـــــــــــــمان دقة  ين مله فيها، كما د م  بالمقابالت مع المدر بحكم 

  22البيانات المســتقاة منها، الل  القاجمة با تماد األدوات االاصــاجية المناســبة  بر البرناما االاصــاجي )
(spssة المتعمقة  وســــياقات ، توصــــل البااقان إلى مجمو ة من االســــتنتاجات لعل أهمها توفر بعدي المعرف

فرق العمل وبتوجه جيد وجيد جداً  لى التوالي ، كما اســـــــــــــتنتا البحث إن إدارة شـــــــــــــركة الفهد تعمل  لى 
اســـــــــتيعاب مفا يم إدارة الجودة و تنمية معتقداتها  وملا لتقد مها لإلجرافات والتعليمات الالزمة لعمل األفراد 

دارة الشــــركة لعل ابرزها زيادة اهتمام إدارة الشــــركة بم ــــامين داخل المنظمة ، كما قدم البااقان مقتراات إل
المعرفة المتعمقة وق ــــا ا الجودة ، بهدف التعرف  ن كقب  لى فلســــفة الجودة وادواتها الن ملا  ســــهم في 

هتمام إدارة الشـركة ا تعزيز قدرة الشـركة  لى التناف  . كما اقتر  البااقان ضـرورة زيادة و تعزيز رقافة الجودة 
ميع العاملين فيها من كوارد فنية وادارية بمفهوم التعاون والعمل الجما ي وكل ما من شينه تعزيز أسلوب وج

 .العمل الفرقي
  لمفتاحيةالكلمات ا

 األداء الفرقي ،Deming  نظرية

,,  
,,   
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 أواًل: المقدمة 

وفقًا للعديد من البااقين في مجال الجودة فإن هناك الكقير من ااالت اإلخفاق في تطبيق ال بط 
، والسبب الرجي  لهذه اإلخفاقات هو ديادة   Statistical Process Control (SPC)اإلاصاجي للعمليات 

الجودة أكبر من مجرد ضبط إاصاجي للعمليات وأن محاولة اال تقاد بين  ي أننهذه الشركات، فهي ال تع
 لى دراسة واقعية  يخراجط ال بط اإلاصاجي للجودة هي السبيل لتحقيق جودة  الية  عد ا تقادًا ناقصًا مبن

وجادة لفهم البدا ة الصحيحة التي  مكن لها أن ت ع تلا الشركات  لى الطريق الصحيح ، فبعد سنين من 
مدويًا فى  الم الجودة وإدارة المنظمات  إلى نظريته التي أادر  تيريراً  Edward  Demingالعمل توصل 

، ضم البحث أربعة The System of Profound knowledge (SopK)وهي نظرية المعرفة المتعمقة 
خيرًا االستنتاجات أي و طار النظري يليه الجانب العملرم الدراسات المرتبطة واإل ،محاور بدأ بمقدمة ومنهجية

 والمقتراات .
 

 ثانيًا : منهجية البحث
 مشكلة البحث

أشرت الدراسة االستطالعية التي قام بها البااقان لكل من موقعي الموصل والرمادي التابع لشركة 
إم تم تسجيل  دد من المتشرات  الفهد وجود تباينات في مستويات األداف في كل موقع  لى اساب اآلخر ،
 : بالتسابالت اآلتيةالمتعلقة باألداف ، األمر الذي سا د في تجسيد مشكلة البحث المتمقلة 

 هل يوجد لدى إدارة شركة الفهد أ ة تصورات  ن مفهوم المعرفة المتعمقة وأبعادها؟ .1

 ما مدى توفر أبعاد المعرفة المتعمقة  ؟ .2

 ة قيد البحث؟ وما متشرات دياس أدافها؟ فرق العمل في الشرك أنشطة ما  .3

 هل  مكن تيشير إسهام المعرفة المتعمقة لدى فرق العمل في األداف الفرقي؟  .4

 
 أهمية البحث
 ي: اآلتفي  أهمية البحث  تتجلى

محاولة تقد م أطر نظرية معاصرة بالنسبة لمجال بحقي خصب في البيئة العرادية وهو شركات رفع األلغام  .1
 الحربية.والمخلفات 

تجريب  دد من المتغيرات المعاصرة ميدانيًا من خالل توضيح تيرير المعرفة المتعمقة في تحسين  .2
 مستويات األداف الفرقي.

الدراسات التي تطرق  لموضوع المعرفة المتعمقة وفي هكذا  قلةتحقيق تكامل معرفي وتطبيقي في ظل  .3
 نوع من مجاالت اال مال.
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 أهداف البحث

نتاج كون رافدًا معرفيًا لسد جانب مهم من العلوم االدارية وتحديدًا إدارة اإل يتمل من هذا البحث أن 
 آلتي:  لى النحو والعمليات وفي إطار  دد من األهداف و 

ومنها نظرية   DEMINGإدارة الشركة وفرق العمل العاملة لديها بمفا يم الجودة ونظريات تققيف  .1
  م آليات  ملية لقياس أداف فرق العمل والمقارنة بين أداجها .المعرفة المتعمقة وتقد

تحديد مد ات كل بعد من أبعاد المعرفة المتعمقة وخصاجص فرق العمل في الشركة قيد البحث وتشخيص  .2
 المعرفة المتعمقة وتحسين مستوى األداف الفرقي. أبعادالفجوات إن وجدت بغية استخدامها أساساً لتطبيق 

ت التباين في مستوى واجم الخدمات التي قدمتها الشركة من ايث المسااات المنجزة تيشير مستويا .3
 و دد العبوات الناسفة المعالجة والوقوف  لى أسبابها، وبما  شمل مشاريع الشركة ككل. 

في مشرو ين منفصلين إلزالة األلغام في  المعرفة المتعمقة واألداف الفرقي بعديالعالقات بين  اختبار .4
 شركة الفهد. 

 آليات تنفيذها بموجب استنتاجات البحث.تقد م مجمو ة من المقتراات مع  .5

 
 :مخطط خطوات البحث وفرضياته

  خطوات البحث  مخطط
تحدد المتغيرات الرجيسة والفرعية التي تم ت مينها واختبارها في البحث الحالي من اتجاهين األول 
متغير المعرفة المتعمقة بيبعاده األربعة وهو المتغير المستقل )التفسيري(، كما  دت خصاجص فرق العمل 

 ((.1المتغير المعتمد )المستجيب( )الشكل )
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 البحث مخطط خطوات :(1الشكل )
 ن  .ي داد البااقإ من  المصدر:

 فرضيات البحث
 تية: مع تسابالت البحث تم صياغة الفرضيات اآل هداف واتساقاً ستنادًا إلى األا
بيبعادها األربعة  المعرفة المتعمقة أبعادولى : لدى إدارة الشركة تصورات  ن الفرضية الرجيسة األ .1

 المتمقلة بــ ) إدراك النظام ، معرفة التباين ، نظرية المعرفة ، الجانب السلوكي(. 
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وتقي  أدافها  باال تماد الشركة قيد البحث أسلوب فرق العمل إدارة الفرضية الرجيسة القانية : تمارس  .2
 لى خمسة مقايي  وهي ) التدريب والتطوير ، التعاون والعمل الجما ي ، التمكين ، الد مومة، والخبرة 

 والمهارة (. 

م ساس ومشروع التقييالفرضية الرجيسة القالقة: هناك فروق واضحة بين مستويات األداف بين المشروع األ .3
 .مردها مد ات المعرفة المتعمقة التي اكتسبتها فرق العمل التابعة للشركة

 منهج البحث
تم اال تماد  لى منها دراسة الحالة لكونه  متاز بالتحليل الشامل والتفصيلي للظاهرة ، ف اًل  ن 

شاهدات ن وااد ، والذي يتمقل بالمآكقر من أسلوب بحقي في أمكاناته في الجمع بين إسماته من ايث 
والمقابالت الشخصية واستخدام قواجم الفحص والمقارنات وطر  المالاظات واالستفسارات  لى نحو مباشر 

 هداف المنشودة .لغرض الحصول  لى البيانات المطلوبة وصواًل إلى األ
 طار النظري : الدراسات المرتبطة واإلثالثاً 
دراسة بعنوان نظام المعرفة العميقة إلدارة التباين  Pretoriusأجرى  (2000)الدراسات المرتبطة: في  ام  .1

فهم التباين  كدت الدراسة ضرورة ألصنا ة السيارات ، إم   Nissanفي محطة اختبار المياه في شركة 
ااجة  العاملين إلى إدارة قوية و ميقة من أجل تحفيز   ف اًل  ن ،وإدارته من خالل اكتساب المعرفة

القوى العاملة والوظاجف الدا مة والتحكم فيها ، كما أن نظام المعرفة المتعمقة  مكن تطبيقه في المنظمات 
   ا.أالخدمية 

التي كان  بعنوان الخرزات الحمر والمعرفة المتعمقة  (2015) ام  Lohrوتوافق ملا مع دراسة  
توصل  إلى نتيجة مفادها و الدراسة في  دد من مدارس الوال ات المتحدة االمريكية ،  ي جر أالتعليم ، و  وجودة

قبل الطالب الذين من أن  من الممكن أن تكون تيريرات المعلم في الواقع هي خصاجص غير قابلة للقياس  
اصاجية في معرفة ور الساليب اإلهم في هذا الفصل أو الفصول الدراسية األخرى ، لذلا شدد البااقان  لى د

مسببات التباين والتي هي البند القاني في بنود المعرفة المتعمقة . ف ال  ن تطبيق مفهوم المعرفة المتعمقة 
   ا في مجال الخدمات الصحية.أفي مجال الصنا ة والتعليم فقد طبق 

إلدارة المعرفة المتعمقة  دراسة بعنوان صياغة نظام (2016) ام  Johnstonوفي االطار ماته قدم 
أن مفهوم المعرفة المتعمقة  مكن أن  سهم في تحقيق ر ا ة  يذكر له  شارةإفي و جل ، في الر ا ة طويلة األ
 ن االستقمار في الجودة هو استقمار طويل االجل.أوهذا ما يقب  فكرة  ،جلصحية طويلة األ

فقد  ، دة منظمات  لى اختالف نشاطاتها وفيما يرتبط بفرق العمل فإن هذا األسلوب قد استخدم في
( وهي هل تسهم فرق العمل في  2010مهمًا في الدراسة التي قاموا بها  ام ) ه ستاالً ب ( وزمال (Weaver أرار

سع  هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الجهد الفرقي في مجال الر ا ة كما تحسين األداف في غرف العمليات؟ 
لمرضى أكقر تعقيًدا. لذلا فان التواصل والتعاون والتنسيق أمر ايوي للر ا ة ن ااالت اأ والسيماالطبية 

(،  الوة  لى ما سبق فقد قدم ORالفعالة ، خاصة في خطوط الخدمة المعقدة مقل غرفة العمليات )
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(Mustafa( ام  )دراسة بعنوان: دور القيم الققافية الفرد ة وتطابق القيم باتجاه توجيه العمل الجما ي 2017 )
والتعلم الشخصي ، إم اشارت الدراسة إلى العوامل الشخصية مقل التوجه نحو القيم الجماعية ودورها في 

الشخصي للفرد في سهم في التعلم  لعمل في فريق كعامل ى الإتف يل العمل الجما ي لألفراد  وميل الفرد 
 .بعض المتسسات التعليمية )الجامعات( 

 ري ـار النظــطاإل

 ،1989 ام  Demingالمعرفة المتعمقة: ظهر مفهوم المعرفة المتعمقة للمرة االولى  لى يد العالم  مفهوم .أ
 وضح من خاللها مفهوم المعرفة المتعمقة منأايث بدأ بوضع ورقة بحقية في جامعة اوساكا في اليابان 

 (Moen & Norman ,2016: 51 نصرًا وهي : ) 15خالل 
 معرفة المفا يم االاصاجية للتباين . .1

 العمليات والفرص ال اجعة للتحسين . ةمعرفة الخساجر الناجمة  ن العبث باستقراري .2

 خطاف .معرفة االجرافات التي تهدف إلى تقليل الخساجر االقتصاد ة الناجمة  ن األ .3

 المعرفة اول تفا ل القوى داخل النظام . .4

 خارج قدرة النظام . اً أسبابوصفها خطاف األداف بأ التي تسببهاالمعرفة بالخساجر  .5

 .   Taguchiالمعرفة بدالة الخسارة لــ  .6

 من قبل قوى مختلفة . ةنظمأحاالت  دم االستقرار الناتجة  ن تطبيق بالمعرفة  .7

 سودية .المعرفة المتعلقة بخسارة الحصة ال .8

 المعرفة بنظرية القيمة الم افة . .9

 المعرفة بالنظرية االاصاجية للفشل . .10

 المعرفة بنظرية المعرفة . .11

 المعرفة بالجوانب النفسية والسيكولوجية . .12

 المعرفة بيساليب التعلم . .13

 المعرفة بالحاجه لالنتقال إلى فلسفات جديدة. .14

 المعرفة بفلسفة التغيير . .15

فر نظرة جديدة لفهم المنظمات، اوبذلا  عرف مفهوم المعرفة المتعمقة  بينه العدسة التي من خاللها تتو 
 جابية  لى مستوى االقتصاد الكلي )اقتصاد الوطن ككل( إسهامات إداجها ، وبالتالي تحقيق أمكانية تحسين إو 

ل هو معرفة لألسئلة التي تكشف للمعرفة ال  عني المعرفة بإجابات محددة ب Deming، وي يف أن نظام 
 (.Tveite, 2014:3و المواقف )أ ن الديناميكيات الكامنة وراف المشكالت 

ن المعرفة المتعمقة هي فلسفة تحسين فإن المبادئ الواردة منها تح  مسمى نظام المعرفة أما ا تبرنا إو 
يمكن تطبيقها  لى جميع المنظمات الصغيرة منها والكبيرة الصناعية منها والخدمية بل يذهب و  ،المتعمقة
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ن محور نظام المعرفة إو  ،مكانية تبني نظام المعرفة المتعمقة في مجال التعليمإبعد من ملا في أالبعض إلى 
 ( . Sharon,2015:2المتعمقة ينصب اول فهم النظام بيكمله بدال  ن محاولة تحسين اجزاف منه ) 

و أتكمن في إمكانية النظر اليها بوصفها خارطة مهنية تصور المنطقة : المعرفة المتعمقة  أهمية  .ب
التغلغل بيدوارهم المختلفة ، وي يف أن سمفونية المعرفة  ينالمسااة التي  ستطيع من خاللها المدر 
حصل في الواقع .  ادة تقييم ما  إ تشجع  لى   Demingالمتعمقة والمبادئ التي وضعها 

(Baker,2016,1 وفي السياق ، ) هناك من يرى أن أهمية المعرفة المتعمقة تكمن من خالل نفسه
 (Bedford , 2012:1جانبين رجيسين هما: )

 أهمية القيادة لتحقيق بيئة  مل مناسبة، وديادة المعرفة أاد الجوانب المهمة إلدارة المعرفة . .1

  .معرفة من اشخاص وفرق ومنظماتالتركيز  لى المصدر الحقيقي لل .2
هداف ترتبط بتمتع   النظام المستند وتكسب المعرفة المتعمقة أهميتها من خالل تحقيق جملة من األ

إلى المعرفة بجذور  ميقة  في كل جانب من جوانب المنظمة  لى نحو منهجي إل جاد التعاون بين جميع 
متعمقة خلق منظمات تشارك المعرفة وتنقلها وتستخدمها االطراف نحو هدف مشترك ، ويد م نظام المعرفة ال

 لى نحو ضمني وصريح لتحسين األداف المنظمي لصالح الزباجن الداخليين والخارجيين . 
(Johnston,2016:28 ، ) ًليات آنها تسهم بشكل فعال في التعرف  لى مكونات النظام و ناصره و أ ن  ف ال

 (.Chiarini ,2011:23زاجه . )جأ مله وطبيعة العالقة والتواصل بين 
ن نظام المعرفة المتعمقة  عد من الوساجل الهامة في تحقيق التحسين إ لى ضوف ما سبق  مكن القول 

 المستمر الذي  مكن تطبيقه في مختلف المجاالت بغض النظر  ن اجم وطبيعة  مل المنظمة.
وأن يدركوا " نظام  ،تحول ماتي إجراف ينأن  لى المدر  Deming عتقد  ناصر المعرفة المتعمقة:  .ت

ن خراجط  ال بط االاصاجي للجودة هو سبيل غير كاف أإن محاولة تمقيل دور المعرفة العميقة " و 
توصل العالم االمريكي  يلتحقيق الجودة  الية للسلع والخدمات، فبعد سنين من العمل الم ن

Deming   إإموهي نظام المعرفة المتعمقة  ،ودةفي  الم الج مدوياً  ادر  تيريراً أإلى نظريته التي ، 
جزاف أ ةويتكون هذا النظام من أربع ،رب  هذا النظام قدرة  لى النجا  والتطوير المستمر للمنظماتأ

 : (  Al-rtymi , 2007 : 1)( و Roehrs, 2018 :2وهي: ) 
 وزباجن وخدمات (. ومنتجينإدراك النظام ) استيعاب النظام من موردين  .1

معرفة االنحرافات المحتملة في الجودة أسبابها ومقاديرها ، واستخدام العينات  معرفة التباين ) .2
 اإلاصاجية في دياس الجودة.

 نظرية المعرفة والمفا يم التي تفسر المعارف . .3

 :آنفًا ي توضيح مقت ب  ن كل ما ورد يتمعرفة الجانب النفسي وفهم الطبيعة البشرية .، وفيما   .4
  ( إدراك النظامAppreciation of the system ال شا في شيوع التعريف التقليدي لمفهوم النظام :)

 فهو مجمو ة  ناصر متفا لة فيما بينها، ألجل تحقيق هدف محدد. 
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غلب جهود المنظمات لفهم النظام تفشل بسبب  دم القدرة  لى قبول فكرة ي( ف Hill,2018 :9ويتفق مع ملا )
 ((.2نما فهم مسببات ادوث الخطي والمستولية  نه )الشكل )إو  ،فراد و ملياتأ  مجرد ن النظام ليأ

 المنظمات والمشاريع كنظام :(2الشكل )

Source: Smith, Larry ,(2018), "Profound Project Knowledge ", PMI Utah Conference,  

Monte Carlo, France , P4. 

يبين الشكل ا اله "الهدف من نظرية األنظمة هو اكتشاف ديناميكيات النظام وقيوده وظروفه ومبادجه 
التوضيحية )الغرض، والقياس، واألساليب، واألدوات ، وما إلى ملا( التي  مكن تمييزها وتطبيقها  لى األنظمة 

 ( .Smith, 2018 :5) ت األمقل، وفي كل مجال من أجل تحقيق التكاف التعا شفي كل مستوى من مستويات 
    معرفة التباين: نظًرا الختالف  مليات التحول ، تختلف نتاجا المنتا والخدمة لها ، ويتيح منها

Deming  لدراسة التباين ربى قوية لإلجابة  لى ستال مهم للغا ة ، "ماما  عني ) التباين ( ؟" إم  عد
Deming مشكالت وبين األاداث الفريدة. وهو   مكن أن ُ قلل سباب المنتظمة للاف ل من ًميز بين األ

للنتاجا األساسية للمنظمة وبالتالي الرفاه النفسي للموظفين.  اً واضح اً من األخطاف المكلفة ويحقق تحسين
 عبارةنمومجي . بالمعرفة اول التباين الذي لم يتم تدريسه في دورات اإلاصاف األ Demingوبذلا وفر 

 .( Baker , 2016: 37 رقام بوصفها تصويرًا لسلوك العمليات )فهم معاني األ ى خر أ
    نظرية المعرفة: زادت التطورات التقانية والعولمة من شدة التناف  في  الم األ مال التجارية ، وا تنق

أقسام الدراسات التنظيمية والعالقات العامة في المنظمات المتعلًمة التعامل مع المعرفة . بل وغرسها  
 . ( Al-Obaidi et al., 2016 :2) ُنفـذ  ملياتها االساسية بصورة فا لةلكي ت
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 بارةفالمعرفة هي مزيا من المفا يم واألفكار والقوا د واإلجرافات التي تهدي األفعال والقرارات، بع
واألاكام والقيم التي  عمل بع ها مع بعض  هي عبارة  ن معلومات ممتزجة بالتجربة والحقاجق ى خر أ

 ( .Al-zatma , 2011: 14) جديدة وإدارة التغيير فريد  سمح لألفراد والمنظمات بخلق أوضاع كتركيب
  وبالتالي تمكين القاجد  من تحويل  ،الجانب السلوكي: سيتدي تطبيق المعرفة المتعمقة  إلى تغيير اإلدارة

يم السيكولوجية  لألفراد  دراك بالمفا إأن  كون  لى  منظمته إلى نظام ، إم يتوجب  لى القاجد أو المدير
والمجمو ات ولد ه معرفة بسيكولوجية التغيير ، كما  جب أن  كون  لى درا ة بين الجميع  ختلفون  ن 
بع هم البعض مع تحديد وفهم هذه االختالفات واستخدامها لتحسين مواهب الجميع وتف يالتهم.  الوة 

لى النتاجا المو ودة. باختصار بداًل من الحكم  لى ملا ،   جب ا تماد طريقة جديدة للمكافآت توصل إ
 لى األشخاص ،  جب  لى القادة تهيئة الظروف التي  مكن لألفراد من خاللها االستفادة القصوى من 

 ( .Evans, 1996:7قدراتهم لتحسين النظام بحيث يتمكن كل شخص من تحقيق المكاسب )

  :مفهومها ومتشرات دياس أداجهافرق العمل 

 ق العملفرمفهوم 
يتكون الفريق من مجمو ة من األشخاص مرتبطين مع بع هم  بهدف مشترك ، والفرق مناسبة بشكل 
خاص إلجراف المهام  الية التعقيد ولديها العديد من المهام الفرعية المترابطة. لذا  كون للفرق أ  اف يتمتعون 

من خالل جهد منسق يتيح لكل   و زيادة قوته إلى الحد األقصى مع  اً بمهارات متكاملة ويحققون تعاون
تقليل نقاط ضعفه ، كما  حتاج أ  اف الفريق إلى تَعلم كيفية مسا دة بع هم البعض ، ومسا دة أ  اف 

 ,.Harvey et alالفريق اآلخرين  لى إدراك إمكاناتهم الحقيقية ، وخلق بيئة تتيح للجميع تجاوز ادودهم )

( بينها المدى الذي  كون فيه لأل  اف موقف  Mustafa et al.,2017:2. كما  رفها كل من  ) ) 2 : 1998
ويعك  هذا الموقف مستوى  ،من العمل الجما ي اً أساسي اً إ جابي تجاه العمل في داخل الفريق، وهو  مقل جانب

هداف المجمو ة وتعزيز العالقات استعداد الفرد للعمل مع اآلخرين بطريقة تعاونية والتزامه باتجاه تحقيق أ 
الشخصية  والتوجه نحو تحسين األداف الفردي داخل الفريق الوااد والميل للمشاركة والتعاون مع أ  اف الفريق 

 اآلخرين باإلضافة إلى التَعلم . 
  االبتكار،  غنى  نها منها ال المشكالت، سهامات الإفي  دة : تتجلى أهمية فرق أهمية فرق العمل

داع ، تعزيز  ملية صنع القرار والتحفيز من خالل العمل والرقابة  لى العمل وتحقيق الرضا االب
الرضا الشخصي والتكامل في المهارات المتنو ة ورفع مستوى المرونة لدى  ف اًل  نالوظيفي ، 
من  تقوم المنظمات بإزالة الحواجز وزيادة د م وتشجيع  امليها  لى إبراز ما  حملونه إم ،المنظمة

 فيكما تكمن أهمية فرق العمل ( . Hussein & al-Jameel , 2009 :192) فكار وطاقات خالقة أ
تنسيق جهود األفراد أرناف تعاملهم مع المهام المعقدة ، االستفادة القصوى من الخبرة والمعرفة التي 

ق نتاجا ال  مكن قد تبقى غير مستغلة ، االستفادة من نقاط القوة التكميلية أل  اف الفريق لتحقي
طة الموظفين العاملين بشكل فردي ، تحسين الدافعية والتحفيز وزيادة الققة مع شعور اتحقيقها بوس
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لخلق أفكار جديدة وال  أ  اف الفريق بالد م والمشاركة ، تشجيع األ  اف  لى العمل سوياً 
االتصال وتَجنب المنافسة ،  المساهمة في كسر اواجز ق جديدة للم ي قدماً اجالمشكالت وإ جاد طر 

 (.Marks et al.,2005 : 967غير الصحية وتسجيل  النقاط بين اإلدارات وكينها تتناف  فيما بينها)
متشرات دياس أداف فرق العمل: ا تمد البااقان المتشرات المدرجة ادناه بعد االطالع  لى الدراسات  .ث

 Liu et al., 2015:8 ( )Wiese etر منها ) نذك واالدبيات السابقة المتعلقة بقياس أداف فرق العمل

al.,2015 :4 ( )Younes et al,.2019 :17 واختار البااقان المتشرات الخمسة اآلتية، وملا )
األلغام وباال تماد  لى تسقيط آراف البااقين اول  فرق   مل وبيئةالرتباطها ارتباطًا وريقًا بصلب 

 الموضوع وكما  يتي :

 . الخبرة والمهارة5الد مومة  .4. التمكين 3التعاون والعمل الجما ي  .2التدريب والتطوير   .1

 :  موجز لكل منها قد مي تيتوفيما  
التدريب والتطوير : هي إجرافات و مليات تنظيمية محددة تستخدم في المنظمة لتطوير المهارات  .1

اد فروع إدارة أوالمعرفة واالتجاهات للموظفين لرفع مستوى أداجهم وتحقيق األهداف التنظيمية، وهو 
ة سلوكياتهم ألداف الموارد البشرية المختصة بتحديد وتوفير المعرفة والمهارات الالزمة للموظفين وتنمي

وللتدريب أسلوبان هما التدريب الرسمي الذي  قوم  لى أساس توفير إدارة ،  ف لأأ مالهم بشكل 
المنظمة براما مستهدفة تسعى إلى تحسين المهارات والمعرفة بين الموظفين، والتدريب غير الرسمي 

اد العاملين) زمالف أمن قبل  بوصفه مجمو ة من اإلجرافات والممارسات المتكاملة التي تجرى يوميا
 اد المستولين  ن فرق العمل المشكلة، والذي  متلا خبرة  الية في مجال العملأو من قبل أالعمل( 

 ( Alshura et al.,2016:172. ) 

كبر التحد ات التي تواجه المنظمات في الوق  الحالي، هي كيفية أاد أالتعاون والعمل الجما ي :  .2
و اكقر، وأصبح  فرق العمل شاجعة في أتصميم الوظاجف للعاملين الذين  عملون في فريق وااد 

الشركات لما تحققه من خفض في التكاليف وتوايد للجهود وخفض وق  دورة المنتا والخدمة، وتحقيق 
كبر مع المجهزين وأصحاب المصلحة خارج المنظمة، ألزباجن والتكامل بشكل كبر للتعامل مع اأاستجابة 

 ( .Konopaske,2013:175-176 &Ivancevichهداف المنظمة )أ وبالتالي تحقيق 

التمكين : تعمل إدارة المنظمة  لى تهيئة بيئة  مل توفر للعاملين إمكانية الوصول إلى المعلومات  .3
فرصة التعلم والتطور، وكذلا  شمل التمكين الشعور بالكفافة  والموارد والد م الكامل وتمنحهم

ن الذين يتمتعون بالسلطة و واالستقاللية والجدوى الوظيفية والقدرة  لى التيرير في المنظمة، فالعامل
كقر التزامًا بالمنظمة ولهم قدرة كبيرة  لى الوفاف بمتطلبات العمل أكقر  رضة للمسيلة و أ كونون 

(Larkin et al.,2008:1 .) 

ولهذا  ،صول المنظمةأصل من أإن المورد البشري هو  الد مومة )الحفاظ  لى العنصر البشري(: .4
خرى ، إم  حتاج إلى صيانة بما   من الحفاظ  لى المهارات صول األن كل األياالصل أهمية  شينه ش
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نجاز إة لها القدرة  لى فر قوى  املاوالخبرات ال رورية ل مان فا لية أداف المنظمة ككل وبما  كفل تو 
هداف المنظمية . إم ال بد من توافر الجهود الالزمة للحفاظ  لى  مال المخططة باتجاه تحقيق األاأل

وتتمقل هذه الجهود بتوفير بيئة  مل وسا ات  مل مناسبة براما ال مان الصحي  ،فرادقدرات األ
هذه االجرافات ستسهم اتمًا في تحفيز العاملين وتحقيق الوالف التنظيمي  والخدمات االجتماعية ،

(Oudeh , 2012:15 ). 
تعتمد الشركة المبحورة إجرافات دياسية لشتون األلغام للحفاظ  لى العنصر البشري  نفسه وفي السياق

مواقع الملورة باأللغام باتجاه توفير  متطلبات موقع العمل الدنيا اين القيام بي مال شتون األلغام في ال
إن  . و الذخاجر والمواد المتفجرةأو المقذوفات غير المنفلقة ، أو المخلفات الحربية المتفجرة  ، أاالرضية، 

ن لموقع و اجرافات العمل القياسية هذه تطبق  لى جميع العاملين في الموقع ، ومن ضمنهم االشخاص الزاجر 
 المخلفات الحربية . في الموقع الملوث باأللغام االرضية و  ن في تنفيذ العملياتو العمل ، والمشترك

 ( هناك مهارات ايوية لفرق العمل تتمقل بــ :  Yinger , 2014 : 4الخبرات والمهارات : وفقا لــ ) .5

 التواصل واالصغاف الجيد وتحليل النجااات واالخفاقات والصدق في التعامالت . .أ

 بعد من ما هو متوقع .أ لى الذهاب إلى  العمل بجد  ووضع توقعات  الية والعمل  .ب

خذ النقد  لى محمل شخصي واالبقاف  لى الرو  اال جابية و دم الشكوى والتذمر أالصبر و دم   .ت
   اف الفريق المختلفين هم من مستويات مختلفة وضرورة تقبل الفشل المحتمل .أ ن يواال مان ب

ن أخرين التي من الممكن راف اآلآة داجما وضرورة تقبل و الغلبأنه ال  مكن الفوز يالمرونة  واالقتناع ب   .ث
 شارة إلى تجنب الققة المفرطة .إ( في ego tripتكون جيدة  وتجنب ) االنا / 

االلتزام واالاترافية  من خالل التفكير بــــ "نحن" ال "أنا" والدفع باتجاه تذليل الصعوبات واالنتهاف من   .ج
 االاترام . خيراأبها وا فالمهمة التي تم البد

 ن  كون العمل ممتعًا .أاالاترافية والتركيز  لى المهمة قيد العمل و دم التذمر ويجب  . 

 : الجانب العمليرابعاً    
نبذة تعريفية مختصرة  ن مجتمع البحث: تيسس   شركة الفهد إلزالة األلغام والمخلفات الحربية المحدودة   .1

في محافظة االنبار ، ُصمم   16/4/2016تاريخ   مالها بأ وبدأت الشركة   15/3/2011بتاريخ  
رم توسع  الشركة   ،نظام العمل في الشركة لكي يبدأ بعمليات التطهير في  دة مواقع في المحافظة

وشمل  أنشطة  الشركة )المسح غير  2/2017 /1من   فاً  مالها لتنتقل إلى محافظة نينوى بدأ في 
ركة فوق وتح  سطح االرض ، استخدام المعدات الميكانيكية رض المعأالتقني ، المسح التقني ، تطهير 

كلتا زال العمل مستمرا في ي، وال  ( ، التوعية بمخاطر األلغام معالجة العبوات الناسفة والشراك الخداعية
 المحافظتين .

 وتحليلها الفحص قاجمة نتاجا  رض .2
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من خالل األبعاد االربعة للمعرفة المتعمقة التي  المتغيرا تمد البااقان في دياس  مقاييس المعرفة المتعمقة :
 دراك النظام ، معرفة التباين ، نظرية المعرفة ، الجانب السلوكي ( .إ)  Demingوضعها 

تمقل  بــ) التدريب   او أدوات تقنيات  خم خالل منالمتغير  دياس البااقان في ا تمد مقاييس فرق العمل:
  ي ، التمكين ، الد مومة ، الخبرة والمهارة ( .والتطوير ، التعاون والعمل الجما

فرق العمل في شركة الفهد إلزالة  ومقايي  متشراتولغرض الوقوف  لى مستوى توفر أبعاد المعرفة المتعلقة 
جل مرادبة  مليات تحسين األداف الفرقي ، إم يلخص أاأللغام المحدودة  ، وتحديد الواقع الفعلي لها من 

قاجمة الفحص الخاصة بتحديد مستوى توافر أبعاد كل من البعدين )المعرفة المتعمقة ، فرق ( نتاجا 1الجدول )
 : آلتيالعمل( وكما في الجدول ا

 جمالي نتائج قائمة الفحص الخاصة بأبعاد المعرفة المتعمقة وفرق العمل إ( عرض 1الجدول )

 مقايس أداء فرق العمل أبعاد المعرفة المتعمقة

مقدار  نسبة المطابقة مؤشرات القياس مقدار الفجوة المطابقةنسبة  األبعاد
 الفجوة

 % 8 % 92 التدريب والتطوير % 30 % 70 دراك النظامإ

التعاون والعمل  % 25 % 75 معرفة التباين
 % 0 % 100 الجما ي

 % 34 % 66 التمكين % 17 % 83 نظرية المعرفة
 % 9 % 91 الد مومة % 17 % 83 الجانب السلوكي

 % 10 % 90 الخبرة والمهارة   

 %  12.2 %  87.8  %  22.25 %  77.75 المتشر الكلي
82.775 % 17.225 %  

 ن استنادًا إلى نتاجا قاجمة الفحصيمن إ داد البااق المصدر:
 إدراك النظام : ويعني استيعاب النظام بجميع مكوناته لدى جميع األفراد العاملين في الشركة ، فمن خالل 

(، ويتشر ملا سعي %70نتاجا  قاجمة الفحص الخاصة بإدراك النظام تبين أن نسبة المطابقة قدرت بــ)
( %30لدى الجميع ، وبلغ  مقدار الفجوة ) وواضحاً  ن  كون نظامها بعناصره مفهوماً يإدارة الشركة ب

ية كبيرة لألهداف ن إدارة الشركة ال تعطي أهمإوهي نسبة تشير إلى  القصور في بعض التوجهات ،إم 
طويلة االمد بسبب طبيعة التعاقدات مع االطراف المانحة لهذه العقود ،  الوة  لى  دم امتياز النظام 

لتزام الشديد بي لى معايير ن  بيئة العمل مات مخاطر  الية وال بد من اإلألوملا  ،بالمرونة العالية
 السالمة .

 عة وغير الشاجعة لالختالف  ، ومن خالل تحليل نتاجا قاجمة سباب الشاجمعرفة التباين : ويعني معرفة األ
( ، مما  عني %25( وفجوة مقدارها )%75الفحص الخاصة بهذا البند تبين أن نسبة المطابقة بلغ  )

أن العاملين في الشركة لديهم قدرة كبيرة  لى تشخيص مسببات االختالف ، كما تتشر النتاجا قدرة إدارة 
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لتزام إدارة الشركة ا  ا إ ف اًل  ن ،مخاطر من خالل تشخيص مسببات االختالفالشركة  لى تجنب ال
بيقل معدالت لالختالف مما  عني اقل مخاطر ممكنة ،  اظهرت النتاجا ا  ًا وجود قصور لدى إدارة 
الشركة فيما يتعلق بمحاوالت االستفادة من تقليل التباين في تخفيض الكلف  لى الرغم من انخفاض في 

كما سيوضح ملا  2019و 2016ت الكلف التي تم مالاظتها خالل مقارنة البيانات بين  امي معدال
في جوانب ادارية وليس  فنية ، اظهرت النتاجا ا  ًا ه الاقا ، لكن االنخفاض في هذه الكلف تم تيشير 

 تويات التباين. دم ا تداد إدارة الشركة  لى  االساليب االاصاجية من قبل إدارة الشركة لعرض انواع ومس

  نظرية المعرفة التي تشير إلى امتالك إدارة الشركة المعلومات  ن ما  جب القيام به وكيفية معالجة
التباينات التي تم تحديدها في الخطوة السابقة ، ومن خالل نتاجا قاجمة الفحص الخاصة بنظرية المعرفة 

ة جدًا  لى الرغم من   وجود فجوة %( وهي نسبة جيد 83تبين وصول مستوى المطابقة لما  قارب )
الواجبات  فدا( مما  عني امتالك فرق العمل في الشركة للقدر المناسب من المعرفة أل%17مقدارها ) 

 مال ، مما يدل  لى قصور في إدارة الشركة المنوطة بها واالجرافات الواجب اتخامها إلتمام تلا األ
ب في ملا إلى طبيعة التعاقدات المتعلقة بهذا النوع من ويعود السب  ،في التنبت لألنشطة المستقبلية

  مال.األ

 ( 83الجانب السلوكي ويشير إلى الجوانب المرتبطة بالجانب النفسي للعاملين ، إم بلغ  نسبة المطابقة 
ظهرته نتاجا قاجمة الفحص الخاصة بالجانب أ( وهذا ما %17%(  وهي نسبة جيدة جدًا بفجوة مقدارها )

مما يتشر تهيئة إدارة الشركة لبيئة  مل تناسب تطلعات األفراد وا تبار أن المورد البشري هو السلوكي ، 
ايانًا بمقاومة التغيير ، أمن أهم موارد الشركة ، كما تدرك إدارة الشركة بين بعض العاملين لديهم رغبة 
ظهرت أعاملين لديها ، كما كما تبين النتاجا امتالك إدارة الشركة المعرفة المرتبطة باتجاهات وميول ال

 النتاجا وجود بعض القصور في استقمار إدارة الشركة لالختالفات في توجهات العاملين.

  التدريب والتطوير ويتمقل باألنشطة التي تسهم في تحسين وتطوير قدرات العاملين ، فعند تحليل نتاجا
( وهي نسبة ممتازة  لى الرغم %92قاجمة الفحص الخاصة بالتدريب والتطوير وصل  نسبة المطابقة ) 

( ، وبذلا تشير هذه النسب إلى اهتمام إدارة الشركة البالغ بموضوع تدريب %8من وجود فجوة مقدارها )
وتطوير قدرات  امليها وتوفير كل االمكانات الالزمة من خبراف ووساجل ا  ا  وتدريبات ميدانية داخل 

ظهرت أية ودولية تقدم هذا النوع من الخدمات ، كما الشركة  وخارجها ا تمادًا  لى متسسات اكوم
ويعود السبب في ملا إلى محدود ة أنشطة الشركة وتركيز  ،النتاجا أن أنشطة التدريب  ال تتغير باستمرار

   مليات التدريب  لى تعزيز قدرات التعامل مع االجسام الخطرة .

 هجه إدارة الشركة كنظام  مل ، بلغ مقدار التعاون والعمل الجما ي  ويمقل األداف الفرقي الذي تنت
( بفجوة صفرية ، ويدل ملا  لى تطبيق إدارة الشركة الفقرات المذكورة  ن هذا البند %100المطابقة )

بشكل تام ، كما تشير هذه النسبة إلى الحرص الداجم لدى إدارة الشركة  لى تطبيق أسلوب العمل 
   اف  .ألالجما ي والتشجيع  لى رو  التعاون بين ا



 .........فرق العمل أداءدور المعرفة المتعمقة في تحسين                
 

 محمد والجبوري

 101 
 

 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(87-108، ص. ) .Dec 2020كانون االول ،  .No(128، ع ) .Vol(39مج )

 

  و العاملين صالايات  التخام القرارات ، فعند تحليل نتاجا قاجمة أالتمكين ويشير إلى منح قادة الفرق
وبذلا تشير هذه  ،( وهي نسبة متوسطة%66الفحص المتعلقة بالتمكين فقد وصل  نسبة المطابقة )

النسبة إلى اهتمام إدارة الشركة بتعزيز شعور العاملين بالكفافة الذاتية وتفويض جزف من الصالايات 
( وهي %34  ا وجود فجوة قدرت بــ) ألقاجد الفريق التخام بعض القرارات ، تظهر نتاجا قاجمة الفحص 
غلب أ فيض مستويات التمكين واسناد نسبة كبيرة ، هذه النتيجة تعك  توجهات إدارة الشركة في تخ

القرارات إلى اإلدارة العليا بما  عك  االلتزام الصارم باللواجح واالجرافات القياسية ما يتناسب مع بيئة 
 وطبيعة المهام التي تنجزها الشركة . 

  البشري الد مومة وتشير إلى الصيانة والمحافظة  لى الموارد المنظمية واقتصر البحث  لى صيانة المورد
( وهي نسبة %91هم الموارد ، إم اظهرت نتاجا قاجمة الفحص وصول مستوى المطابقة )أ اد أكونه 

( ، إم تبين هذه النسبة  الحرص الكبير لدى إدارة الشركة %9ممتازة  لى الرغم من وجود فجوة مقدارها )
اة المناسبة ومنح  لى المورد البشري من توفير وساجل مواصالت ود م مادي ومعنوي وخدمات الرا

ت لمن  قدم  لى الزواج آالمكافآت ، كما لواظ من خالل المقابالت الشخصية أن إدارة الشركة تمنح مكاف
طالع  لى شارة بالغة إلى أهمية العنصر البشري وضرورة الحفاظ  ليه ، كما لواظ من خالل اإلإفي 

اد منتسبيها إلى أالغ كبيرة في اال تعرض  قود العاملين أن إدارة  الشركة  ملزمة بتقد م تعوي ات بمب
ظهرت النتاجا انخفاض قدرة إدارة  الشركة في السيطرة  لى معدالت أرناف العمل ، أو اال اقة أالخطر 

دوران العمل ألسباب خارجة  ن سيطرتها ، تتمقل برغبة بعض العاملين ترك وظاجفهم بسبب الحصول 
ويرغب في العودة إلى  ،م كان  عمل في الجيش العراقيالبعض منه ، إلى لى وظاجف اكومية داجمة

و الداخلية،  لى الرغم من أن إدارة الشركة ومن خالل المقابالت الشخصية ألعمل في وزارة الدفاع ا
جل أنها تسعى جاهدة للحفاظ  لى  امليها رغم  دم الحاجة اليهم في وق  معين وملا من ألواظ 

 الحفاظ  لى ما تمتلكه من خبرات .

 مكانات الفنية التي  متلكها العاملون في الشركة ، فعند تحليل نتاجا الخبرة والمهارة  وهي تشير إلى اإل
(   وهي %10( بفجوة مقدراها )%90قاجمة الفحص المتعلقة بالخبرة والمهارة ، بلغ  نسبة المطابقة ) 

ية من الخبرة والمهارة لدى  امليها، تشير بذلا إلى االهتمام الكبير لدى إدارة الشركة بتوفير مستويات  ال
فراد ممن يتمتعون بخبرات  الية من مختلف المحافظات ، وتسعى جاهدة إلى إم تستقدم الشركة األ

و أمشاركة ونقل هذه الخبرات للعاملين الجدد ، كذلا تسعى اإلدارة إلى تبادل هذه الخبرات مع شركات 
غلب العاملين أ الع  لى وراجق الشركة تبين اصول منظمات تعمل في مات المجال ، ومن خالل االط

فيها شهادة المستوى القالث ) وهي شهادة تعنى بتصنيف الذخاجر( ، يذكر أن هذه الشهادات تمنح من 
ظهرت نتاجا قاجمة الفحص إلى ااتياج الشركة إلى المزيد من أقبل جهات اكومية ودولية ، كما 
ويعود السبب في ملا إلى قلة هذه الفعاليات إلى  ،شاركة الخبراتالمتتمرات والندوات العلمية لتطوير وم

 اد المجاالت الحديقة نو ا ما في البيئة العرادية .أقلة الشركات العاملة في هذا المجال كونه 
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 بناف  لى ما تقدم  مكن تيشير النتاجا اآلتية: 
وبلغ  نسبة  أي بتقدير جيد ، %( 577.7بلغ المتشر الكلي لبعد المعرفة المتعمقة نسبة وقدرها )  .أ

دراك إ(  لى التوالي ، المتمقلة بــــ ) %83()%83()%75()%70أبعاد المعرفة المتعمقة منفردة ) 
 النظام ، معرفة التباين ، نظرية المعرفة ، الجانب السلوكي ( ، مما يدل  لى تحقق الفرضية االولى.

وبلغ   أي بتقدير جيد جدًا ، %( 87.8) سجل المتشر الكلي ألبعاد فرق العمل نسبة وقدرها  .ب
(  لى التوالي متمقلة بــــــ ) التدريب %90()%91()%66()%100()%92بنسبة أبعاده منفردة )

( ، مما يتشر  لى  ةوالمهار  ةوالتطوير ، التعاون والعمل الجما ي ، التمكين ، الد مومة ، الخبر 
 تحقق الفرضية القانية .

 مواقع العمل  المقارنة بين موقعين من .3
( في معدالت األداف 2019(  ومشروع التقييم )2016ساس)سيتم ا  ا  الفروقات بين مشروع األ

 داد العبوات الناسفة والمخلفات الحربية والمسااات المنجزة و دد المواقع التي تم استطال ها من قبل فرق أ و 
 ي :يتلمصاب وكما  خالف اإنات اخيرا بيأالتوعية كذلا بيانات الكلفة للمشرو ين و 

 المقارنة الكمية بين الموقعين  :(2الجدول )

 جوانب المقارنة ت
ساس مشروع األ

2016 
مشروع التقييم 

2019 
 7,029,703 1,220,779 2مجمل المسااة المنجزة م 1
 502,121 48,831 *متوسط المسااة المنجزة   2

 14 25  دد المواقع المنجزة 3
 IED 258 682 دد العبوات الناسفة  4
 UXO 5815 15316المخلفات الحربية  5
 2805 2517 السكراب / كغم 6
 27 12  دد مواقع التوعية 7

 2384 2133  دد المستفيدين من براما التوعية 8
 261 $ 408 $ لكل يوم لكل فريق  الكلفة  بالدوالر 9

معدل التقييم لممارسات االخالف الطبي  10
 نقاط 10من 

8.218 8.796 

  لى نتاجا المقارنة بين المشرو ين ن ا تماداً ي داد البااقإ من  المصدر:
( للمشاريع التي التزمتها فرق العمل  2016/2019ن المقارنة بين الموقعين كان ضمن االطار الزمني ) أ*  لما 

 ( . 2016،2019لأل وام ) 
 متوسط المسااة المنجزة = مجمل المسااة المنجزة /  دد المواقع المنجزة  *
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 ي :  يت اله يت ح ما  أ من الجدول 
فيما يتعلق بالمسااة المنجزة وهو متشر لحجم العمل المطلوب من الشركة فقد بلغ  ... متر مربع  .أ

متر  7,029,703لغ  في مشروع التقييم والتي ببالنسبة للمشروع األساس، وهي أقل من المسااة 
 مربع.

في اين بلغ المنجز في مشروع التقييم  ،( موقعا25ساس بلغ ) دد المواقع المنجزة في المشروع األ .ب
 برزها:أويعود سبب انخفاض المسااة المنجزة  و دد المواقع المنجزة إلى  دة اسباب  ،( موقعاً 14)
 مالها بتطهير بنى تحتية من مدارس ومراكز أ بدأت الشركة  ، إمالتحول في طبيعة المهام المنجزة 

وقد ات ح من خالل  ،هذه المناطق كان  شتبه بتلورها لاصحية ومراكز تحلية مياه ،،وما إلى م
ن العديد من تلا المواقع ملورة ولكن ال تمقل خطورة أ مليات المسح غير التقني رم المسح التقني 

 هو من المخلفات الحربية والسكراب. اً بتم العقور  ليه غالن ما ، ألنجازه الاقاإكبيرة مقارنة بما تم 

 كبر أكان  2016ن الد م المالي في  ام ، ألانخفاض مستوى الد م الدولي لجهود مكافحة األلغام
 ادة الحياة بشكل سريع والقيام بي مال تطهير بنى إ وملا بسبب تركيز الدول المانحة  لى  ،بكقير

 محليين لتحقيق العودة السريعة للمناطق السكنية .تحتية تالم  اياة السكان ال

  صبح أن العمل الاقا ، ألسرع بكقير من العمل في الفترات الالاقةأالعمل في الفترات االولى كان
ول ن هدف السالمة هو الهدف األأمحفوفا  بالمخاطر  لذلا جب التيني في العمل والـتيكيد  لى 

 دناه.أقارنة ما تم العقور  ليه من مخلفات وشراك خداعية وسيتم تيكيد ملا من خالل م ،خيرواأل

في اين بلغ متوسط المسااة  2م 48,831ساس بلغ  إن متوسط المسااة المنجزة في المشروع األ .ت
، وهو ما  عني أن متوسط المسااة المنجزة في مشروع   2م 502,121المنجزة في مشروع التقييم 

ن   دد المواقع ألوملا  ،ساسالمسااة المنجزة في مشروع األكبر بكقير من متوسط أالتقييم كان 
 المنجزة في مشروع االساس كان اكقر من المواقع التي تم انجازها في مشروع التقييم .

  ،(  بوة 258ساس بلغ )العبوات الناسفة التي تم العقور  ليها والتعامل معها في مشروع األ دن  دإ .ث
 (  بوة ناسفة ،  682التي تم العقور  ليها في مشروع التقييم بلغ ) في اين بلغ  دد العبوات الناسفة

الفنية في التعامل مع هذه االجسام الخطرة دون وقوع وهو متشر  لى تحسن القدرات واالمكانات 
 . اصابات نتيجة ما امتلكته فرق العمل من معرفة متعمقة

( في اين بلغ  5815ساس بلغ  )ع األن  دد المخلفات الحربية التي تم العقور  ليها في المشرو إ .ج
( ايث  ظهر الفرق جليا 15316 دد المخلفات الحربية التي تم العقور  ليها في مشروع التقييم )
قام  إدارة الشركة بشكل  إم ،بمستوى التلوث وزيادة مستوى الخبرة في التعامل مع هذه المخلفات

ين بدورات المستوى القالث) دورة تصنيف دخال البااقإتدريجي بتطوير مستوى بااقيها من خالل 
نواع المخلفات أطالع بينواع وتيرير واجم ال رر لكل نوع من إالذخاجر( وملا لكي  كونوا  لى 
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ضحى جميع منتسبي الفرق  حملون شهادة المستوى القالث مما  شير إلى األهمية أالحربية اتى 
 .برات للكوادر العاملة لديهاالكبيرة التي توليها الشركة في تحسين المهارات والخ

في اين بلغ السكراب  ،( كغم 2517ساس بلغ ) إن ما تم العقور  ليه من السكراب في المشروع األ . 
هر هناك فرق في كمية ما تم العقور ظوي ،( كغم2805الذي تم العقور  ليه في مشروع التقييم ) 

 . لمذكورة آنفاً سباب األ ليه في كال الموقعين ول
المواقع التي تم استطال ها والقاف محاضرات للتوعية بمخاطر األلغام فيها في المشروع  دد بلغ  .خ

في اين بلغ  دد المواقع في مشروع  ،( شخصاً  5243بعدد مستفيدين قدره )  ( موقعاً 12ساس )األ
ة ( مما يبين دور الشركة المتزايد بي مال التوعي 5243بعدد مستفيدين قدره ) ( موقعا 27التقييم ) 

دراج استمارة التوعية كذلا بعض الصور إوسيتم  ،بمخاطر العبوات الناسفة والمخلفات الحربية
 التوضيحية لمهام فرق التوعية المتعلقة بزيارة المواقع والقاف محاضرات وتوزيع بوسترات تحذيرية .

ااد في المشروع ( دوالرًا للفريق الوااد في اليوم الو 408بلغ  الكلفة التشغيلية للفريق الوااد )  .د
مما يوضح  قدرة  ًا،( دوالر  261ن الكلفة التشغيلية في مشروع التقييم بلغ  ) إساس، في اين األ

 .  نفسها الشركة  لى تخفيض التكاليف مع االبقاف  لى مستويات األداف
خالف المصاب، إم بلغ معدل التقييم في إّشر الفروقات  في معدل التقييمات الخاصة بممارسات ت ت .م

مما  ،( درجة 8.796( درجة في اين بلغ معدل التقييم في مشروع التقييم ) 8.218مشروع االساس )
خالف إ شير إلى ارتفاع مستويات األداف  المتعلقة بإجرافات اخالف المصاب  وسيتم ادراج استمارة 
اإل جابية المصاب مع صور توضيحية الاقا . كذلا تت ح الفروقات في مستويات األداف وفقا للنقاط 

 :تيوالسلبية في كال الموقعين وفقا للجدول اآل
  

 خالء المصاب لكال المشروعينإ( التقييمات الخاصة بممارسات 3الجدول )
 مجمل النقاط السلبية مجمل النقاط االيجابية الموقع
 27 59 (2016االساس )
 13 68 (2019التقييم )

 . لى بيانات الشركة  اً ن ا تمادي داد البااقإ من  المصدر:
، كذلا انخفاض مجمل  68إلى  59مجمل النقاط اال جابية من مجموع قدره  ارتفاعإم يبّين الجدول 
نقطة . وهو ما  عني ارتفاع مستويات الكفافة والخبرة لدى العاملين وفقا لما  13إلى  27النقاط السلبية من 

 جابية والسلبية تم تسجيلها من قبل المدير النقاط اإل لما بين جميع  ،تم تسجيله من بيانات خالل فترتين
 المستول  ن متابعة الممارسة .

 (  مكن تيشير ما  يتي: 3( و)2ن )ومن خالل االطالع  لى النتاجا التي لخصها الجدوال
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مما يدل  لى   ،بشكل كبير جداً  2016مقارنة بعام  2019ارتفاع المسااات المنجزة خالل  ام  .1
 مكانات الشركة .إتطور قدرات و 

مما يتشر  ،ارتفاع  دد العبوات الناسفة والمخلفات الحربية ومواد السكراب التي تم التعامل معها .2
 ازد اد مستمر في خطورة بيئة العمل .

كبر  دد ممكن من المواقع  أالتوسع في أنشطة التوعية مما يوشر تحسين الشركة لقدراتها وتغطيتها  .3
 ستفيدين .كبر من المأوشمولها  ددًا 

شير إلى ازد اد منحنى الخبرة ، الذي   2019و 2016انخفاض معدالت الكلفة التشغيلية بين  امي  .4
 أو المعرفة المتعمقة لدى العاملين ما تنعك   لى تقليل التكاليف التشغيلية

 ارتفاع معدالت التقييم الخاصة بممارسة اخالف المصاب ، مما  عني تحسن أداف العاملين . .5

 : االستنتاجات والمقترحات رابعاً 
 االستنتاجاتأ. 
إن إدارة شركة الفهد تعمل  لى استيعاب مفا يم إدارة الجودة  وملا لتقد مها لإلجرافات والتعليمات  .1

 الالزمة لعمل األفراد داخل المنظمة .
 جري تنمية معتقدات الجودة من خالل توجيهات إدارة الشركة بوصفها قوة موّجهة لنشاطات األفراد داخل  .2

 الشركة وبالتالي فإنها تسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين  

ويتشر خر، شراكهم بدورات تدريبية بين الحين واآلإتخطط إدارة شركة الفهد لتطوير  امليها من خالل  .3
 (  دورة .3ملا من خالل زيادة  دد الدورات التدريبية بمعدل )

جراف الممارسات الطبية إوملا من خالل  ،تولي إدارة  الشركة اهتمامًا فاجقا لجوانب السالمة المهنية .4
 طاف محاضرات قصيرة بدا ة كل يوم  مل وقبل البدف بالعمل  شدد المشرف إ  ، ف اًل  نبصورة دورية
 يها  لى جوانب السالمة والتيني بالعمل واتباع كافة السياقات .المستول ف

د،   اف الفريق الوااأ بجانب التواصل الفّعال بين جميع  اً تبين من تقارير األداف أن الشركة تولي اهتمام .5
 التواصل الفّعال فيما بين الفرق . ف اًل  ن

تعوي ات جيد ، ايث الرواتب تعتمد  ن الشركة تعمل وفق نظامإمن خالل مالاظة السجالت المالية ف  .6
ديام الشركة  ف اًل  ن ،الموقع الجغرافيو  ، لى الخبرات والمعرفة المتراكمة )المتعمقة( ومدة الخدمة

 مجزية لمن  قبل  لى الزواج   . آتبصرف مكاف

تاجية من خالل مقارنة البيانات بين الموقعين تبين وجود تطور في األداف من ايث ارتفاع معدالت االن .7
)متوسط المسااة المنجزة( اضافة إلى ارتفاع نسبة االجسام الغريبة التي تم التعامل معها ) بوات ناسفة 

 اوادث جسيمة  . ة أ( مع  دم تسجيل ةومخلفات اربي

 تمتع قادة الفرق بصالايات محدودة تمكنهم من التعامل مع بااقيهم بشكل فا ل نو ا ما.  ي .8

  ن االجرافات الروتينية المعقدة . سريان العمل بشكل سريع بعيداً دارية و قلة التعقيدات اإل .9



 .........فرق العمل أداءدور المعرفة المتعمقة في تحسين                
 

 محمد والجبوري

 106 
 

 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(87-108، ص. ) .Dec 2020كانون االول ،  .No(128، ع ) .Vol(39مج )

 

في العمل وخاصة فيما يتعلق بجانب اللوجستيا ايث  أاالستجابة السريعة لكافة المتغيرات التي تطر  .10
 ن هناك مرونة وسر ة  الية في تجهيز االاتياجات الالزمة للعمل .ألواظ 

 ب. المقترحات والتوصيات 
المقتر  االول: زيادة اهتمام إدارة الشركة بم امين المعرفة المتعمقة وق ا ا الجودة ، بهدف التعرف  ن  .1

ن ملا  سهم في تعزيز رقافة الجودة بما  سهم في تعزيز قدرة الشركة أل ،دواتهاأكقب  لى فلسفة الجودة و 
  لى التناف  ، وملا من خالل : 

 ات في الشركة المبحورة وتزويدها بيدبيات إدارة الجودة نشاف مكتبة خاصة باألبحاث والدراسإ 

 . نشر الملصقات الجدارية في الشركة  ن مفا يم الجودة  امة والمعرفة المتعمقة خاصة 

 الشركة الكترونيا بالندوات والمحاضرات االلكترونية والمكتبات العلمية  ن طريق شبكة  إشراك
 االنترن  .

دارية اول مفهوم إفنية و  درزيادة االهتمام لدى إدارة الشركة وجميع العاملين فيها من كوا المقتر  القاني : .2
 التعاون والعمل الجما ي وكل ما من شينه تعزيز أسلوب العمل الفرقي، من خالل:

 جراف محاضرات بشكل دوري اول مفا يم العمل الفرقي  بما  سهم في تحقيق التراكم المعرفي .إ 

  فراد، من خالل التعاقد مع هذه األطراف األ معرفةطراف االكاد مية في توسيع خبرات األاالستفادة من
 إللقاف ندوات ومحاضرات في داخل الشركة .

  ، غلب شركات رفع األلغام أ ن ألاالطالع  لى ممارسات الشركات االخرى العاملة في مات المجال
 تعمل وفق أسلوب العمل الفرقي .

 و خارجية لغرض تحديد نقاط القوة والعمل  لى تعزيزها ونقاط أجراف مقارنات مرجعية سواف داخلية إ
 ال عف باتجاه معالجتها .

المقتر  القالث : تعزيز قدرات إدارة الشركة في تحديد التباينات الحاصلة في العمليات والعمل  لى  .3
جات، وتكون هذه العملية بشكل دوري تحديد هذه التباينات بشكل مبكر باتجاه وضع الول ومعال

 تي :وملا من خالل اآل، ومنظم
  اصاجية إو من الممكن اال تماد  لى براما أمن لواات ضبط اال تماد  لى االساليب  االاصاجية

 .  SPSSمقل 
  ليات التحسين المستمر كحلقات الجودة مقال كونها ستسهم في تحديد المشكالت المحتملةآاستخدام، 

تحديد المشكالت الحالية ،  الوة  لى ملا فإن القات الجودة تسهم في تعزيز العالقات ف ال  ن 
   اف فرق العمل .أ بين العاملين وتعزيز التعاون بين 

 وملا من خالل:جل تقليل مستوى الخطر ، أالمقتر  الرابع : تعزيز جوانب السالمة المهنية من   .4

 سعاف الفوري من خالل الدورات التدريبية الداخلية ى اإلإشراك المسعفين الطبيين بدورات تدريبية  ل
 و اال تماد  لى جهات متخصصة تمنح دورات واختبارات وشهادات .أ
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  مكانات التي تجعل خالف المصاب من خالل توفير بعض اإلإاالهتمام بشكل أكبر بممارسات
 باتجاه تصفيرها .جل تقليل النقاط السلبية أكقر مقاربة للواقع ، وملا من أالممارسة 
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