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 المستخلص
       

التيقظ ـــــ )التي تمثمت ب, و ثالثة متغيرات لتشكيل االطار الفكري والفمسفي ليذه الدراسة ساىمت
 يميسمن قبل القادة وبشكل متكرر ستخدام المعرفة ا  ستثمار و إ(, ف الرافعة المعرفية, التفوق الذكي, القيادي

لمتغيرات البيئة الداخمية  وخالل تنبيوالذي يتحقق بدوره من , قيمة المنظمة رفعساس في أوبشكل فعال و 
رضية أ من المدعمات الضرورية لتوفير اً عن توافر عدد والخارجية ورؤيتو االستشرافية المستقبمية, فضالً 

 ذكاء .النما التفوق المقرون با  ق التفوق لمنظمتو وليس اي تفوق و تحقي ايتمكن من خاللي لوخصبة 
محدودية إدراك القادة اإلداريين إلثار التيقظ وتوافر مدعمات التفوق ب ,الدراسةمشكمة  تمثمتو    

بان  والتي تؤىميمالمنجزة داخل المنظمة  والمشاريع والبحوث العممية رفيةاالعمال المعالذكي في مستوى 
عن انجازاتيا  عالناالنشر و ال فيعن قصور ادارتيا  , فضالً مرتفع يكونوا منظمة ذات رفع معرفي

المتعمقة بالواقع لبيان المشكمة  التساؤالت التطبيقيةمن  اً وطرحت عدد, االخرى والمجتمعلممنظمات 
 .العممي

بمتغيرات  ة المبحوثةمستوى عمل المنظموتحديد بيان عاله أالتساؤالت  وُأستيدف من اإلجابة عن         
ي تعاني منيا تقديم حمول لممشكالت الت عن فضالً , ستثمارىا الموجودات والعناصر المعرفية, وأالدراسة

لمؤشرات التي تساعد في تبني نيّجي تقديم االمعرفية, و رافعتيا  المنظمة المبحوثة, السيما في كيفية تحقيق
بناء  ليكونوا قادرين عمى إنجاز األفضل في ,القادةالتيقظ القيادي ومدعمات التفوق الذكي من قبل 

 .المنظمة
, وقد حددت عينة الدراسة مة في وزارة العموم والتكنولوجياالعام السبع الدوائرب تمثل مجتمع الدراسة

والثانية تمثمت بعينة االفراد العاممين ( مديرًا. 071)االداريين وبمغ عددىم  بالقادة تمثمطبقتين االولى تبـ
تفرعت  فرضيات رئيسة سبع, ولتحقيق ذلك صيغت ( فردا021ف القادة بمغ عددىم )تحت اشرا

   .المناسبة لمدراسة, واختبرت بمجموعة من األدوات اإلحصائية فرضية فرعية (22عنيا)
تجميع  عن , فضالً الدراسةب المتعمقةأداة لجمع البيانات والمعمومات إلستبانة كاواستخدمت     
 .الكثير من البيانات من خالل تشخيص الواقع الفعمي لموزارة  )حصر(
استنتاجات فكرية نظرية واخرى الباحثة من خالل التحميل واالختبار الى مجموعة  وتوصمت    

 التيقظ القيادي والتفوق الذكيتكامل  ىوبرزىا أكان  ,قفي بيئة التطبي المعمول بوواقع التطبيقية شخصت 
في تحقيق الرفع لمعارفيا المختمفة وليذا  مقبولعمى مستوى وحصمت الوزارة , الرافعة المعرفيةفي تحقيق 

ق يمكانية زيادة تحقإب نحو تركزت التوصية االساس في تقديم مجموعة من المقترحات العممية والتي تص
مام أزالة العقبات إوفي  بية,يتعمق بالقوانيين وتشريعات الوزارة واخرى تتعمق بالدورات التدر الرفع , منيا ماي

, او لمموجودات المعرفية داخل ستخدام المتكرر لممعرفة المتحققةاالدارة العميا بيدف االستثمار االمثل واال
تكنولوجيا ومؤسسات الدولة يجاد صيغة عالقة رسمية تربط بين وزارة العموم والإعن  فضالً  , الوزارة

األخرى داخل وخارج العراق , ويفضل أن تكون لجنة حيادية مختصة تكون وظيفتيا الرئيسة ىو التنسيق 
الذي يمبي  بين الطرفين من حيث اعداد البحوث العممية وكذلك اختيار موضوعات تمك البحوث وبالشكل



ممكن أن تحدث في ظل غياب التي  ضوعاتو في طرح الم , وتبتعد عن التكرارحاجة الوزارات األخرى
عن توفير  , فضالً البحوث العممية المنجزة الستفادة من, وىو السبب الذي كان وراء عدم االتنسيق

 .المتطمبات الضرورية لتطبيق براءات االختراع المقدمة من قبل منتسبييا 
 


