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شكـــر وتقديــــــر

الحمد هلل رب العالمين الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،وصلى اهلل على من
أعطاه اهلل جوامع الكلم ،سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه ومن تبعه من
األنام.

وبعد:
أوجه كلمات الشكر واإلمتنان لكل من مد لي يد العون سواء بالنصيحة أو االنتقاد وعلى رأسهم
األستاذ المشرف.
وال يفوتنا ان نشكر كل أستاذ محكم ومناقش على التقييم والتمحيص لهذا العمل حتى يبلغ
المستوى المطلوب.
والشكر موصول إلى مسؤولي وموظفي المؤسسات محل الدراسة على صبرهم وتعاونهم،
كما أن كلمات شكري تطال كل أولئك الذين علموني وشجعوني ودعموني من أساتذة وأصدقاء وزمالء.
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مقدمـة عامـة

تمهي ـ ـد
إنّ ّالتطور ّاهلائل ّواملتسارع ّالذي ّيشهده ّالعامل ّاليوم ّيبدو ّمذهال ّومثرياّ ،سببه ّالتطور ّالتكنولوجي ّوثورةّ
املعلوماتّواإلتصاالتّاليتّزرعتّبذورهاّيفّكلّأحناءّالعاملّّ ،وأحدثتّحتوالتّجوهريةّيفّأمناطّاحلياةّبفضلّماّ
وفرتهّمنّأدواتّجديدةّكاحلواسيبّوالربامجّاملصاحبةّهلاّ،األنرتنتّ،مواقعّالتواصلّومواقعّالويبّ،ركائزهاّقوةّتبادلّ
املعلوماتّ،مادهتا ّاملعرفةّوأداهتاّاإلبداعّالبشريّ .هذاّما ّأحدثّمعايريّجديدةّينظرّفيهاّللمعرفةّمنشئ ّالثروةّ،نقلّ
إهتمامّالدول ّّواملؤسساتّعلىّحدّسواءّمنّإقتصادّيشكلّفيهّرأس ّاملالّ،العملّواألرضّالعواملّالرئيسيةّللعمليةّ
اإلنتاجية ّإىل ّإقتصاد ّجديد ّيستند ّعلى ّالتقنيات ّالتكنولوجيةّ ،التعلم ّواإلبداعّ ،ومعيار ّالنجاح ّفيه ّإنتاج ّاملعرفةّ
والتحكمّفيهاّ.
لقدّأصبحّهذاّاإلقتصادّالذيّيعرفّبإقتصادّاملعرفةّأحدّاملعاملّاجلديدةّاملرتكز ّعلى ّاحلصولّعلىّاملعرفةّ،
مشاركتهاّ ،استخدامها ّوتوظيفها ّمن ّخالل ّالتطبيقات ّالتكنولوجية ّاملتطورةّ ،واستخدام ّالعقل ّالبشري ّكرأس ّمالّ
إلحداث ّالتغيريات ّيف ّطبيعة ّاحمليط ّاإلقتصاديّ ،ودفع ّالفاعلني ّفيه ّويف ّمقدمتها ّاملؤسسات ّاإلقتصادية ّللتنميةّ
واإلستجابة ّواإلنسجام ّمع ّهذه ّالتحديات ّبإعتماد ّاملداخل ّاليت ّتتماشى ّمع ّالتغري ّاحلاصلّ ،واستيفاء ّمتطلباتّ
التكيفّمعّاملعايريّاجلديدةّ،اليتّتقومّعلىّتوفرّبنيةّحتتيةّمبنيةّعلىّتكنولوجياّاملعلوماتّواالتصاالتّوالتحكمّفيهاّ
وحسن ّتوجيههاّ ،بناء ّنظام ّفعّال ّمن ّالروابط ّيكون ّدعامة ّللتعلم ّالفردي ّواجلماعي ّواإلبداعّ ،وتكوين ّرأس ّمالّ
بشريّقادر ّعلىّإدماجّالتكنولوجياّاحلديثةّيفّالعملّمباّميكنّمنّخلقّّمعرفةّجديدةّتساهمّيفّإنتاجّقيمّمضافةّ
عاليةّ.
لقدّوجدتّاملؤسساتّنفسها ّملزمةّبالعملّمنّأجلّالتكيفّمعّهذهّاألوضاعّاملعقدةّواحلساسةّودائمةّ
التطورّ ّ،وماّيصاحبّذلكّمنّقلقّدائمّخللقّقيمةّمضافة ّوإرساءّالقوىّالدافعةّلدورةّفعالةّمنّاإلبداعّوالقدرةّ
منتجاتّجديدةّكثيفةّاملعرفةّنظراّلتزايدّقيمةّاملكونّاملعريفّيفّ
ّ
التنافسيةّجلعلّأداءهاّأفضلّ،ماّجعلهاّتتجهّحنو ّ
امتالكّاملعرفةّكأحد ّأبرزّمظاهرّالقوةّومفاتيحّالنجاح ّيفّعصرّاملعرفةّ.
ّ
املنتجّ،وماّترتبّعنّذلكّمنّتوجهّحنوّ
وعلى ّضّوء ّوعي ّاملؤسسات ّاإلقتصادية ّ ّلدور ّاملعرفة ّ ّاليت ّأصبحت ّتعتربها ّموردا ّإقتصاديا ّيفوق ّبأمهيته ّاملواردّ
اإلقتصاديةّالطبيعيةّيفّحتسنيّأداءهاّ،دفعها ّ ّإلكتسابّاملعرفةّواالستفادةّمنهاّوإمتالكّاألدواتّالكفيلةّبتحقيقّ
ذلكّّ.ويفّسياقّكلّهذاّتواجهّاملؤسساتّاإلقتصاديةّعدةّأوضاعّتتلخصّيفّاكتسابّاملعرفةّاملناسبةّومحايتهاّمنّ
الضياعّومواجهةّوضعّاإلنسدادّالناتجّعنّ ّفقدانّأحد ّاألفرادّمالكّاملعرفةّ ،وإجيادّالسبلّالفعالةّالكفيلة ّبنشرّ
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املعرفةّّوتقليلّصعوباتّالتواصلّمنّأجلّاإلستجابةّللمعرفةّوتفاديّمشكلةّإعادةّإخرتاعّالعجلةّمنّجديدّ.وتفيّ
إدارة ّاملعرفة ّهبذا ّالغرض ّكأحد ّاألساليب ّاإلدارية ّاحلديثة ّاملالئمة ّيف ّظل ّإقتصاد ّمرتكز ّعلى ّاملعرفةّ ،إىل ّجعلّ
املؤسساتّأكثرّقدرةّعلىّاملنافسةّ ّوسرعةّاإلستجابةّللتغرياتّ،فممارساتّإدارةّاملعرفةّتساعدّيفّالرفعّمنّمعدالتّ
إدخالّاملنتجاتّاجلديدةّاملولدةّللقيمةّمماّتكونّلهّإنعكاساتّعلىّأداءّاملؤسساتّ.
لكنّيبقىّالتطبيقّالفعالّهلذاّاملدخلّ– ّإدارةّاملعرفةّ– ّمنّأجلّحتقيقّمستوياتّأفضلّلألداء ّمرهوناّإىلّ
حدّكبريّمبدىّتوافرّبيةةّتنظيميةّتكونّأكثرّدعماّإلدارةّاملعرفةّ،واليتّمنّأهمّعناصرهاّاحلرجةّواملهمةّاليتّتؤثرّّيفّ
برامجّتطبيق ّإدارةّاملعرفةّوعملياهتاّاملختلفة ّ ّوتربزّيفّكلّممارساهتا ّالثقافةّالتنظيميةّ،إذّتعدّاحملركّوالدافعّاألقوىّ
لقرارات ّإدارة ّاملؤسسة ّوسلوك ّالقادة ّوالعمالّ ،وطرق ّجتاوهبم ّمع ّالتغريات ّالبيةية ّوكيفيات ّممارستهم ّللعملياتّ
اإلداريةّ،مباّحتتويهّمنّمكوناتّماديةّومعنويةّ ّمتمثلةّيفّجمموعةّ ّالقيمّواملعتقداتّواملعايريّواإلفرتاضاتّوالرموزّ
والسلوكيات ّالسائدة ّبني ّأفراد ّاملؤسسةّ ،فكلما ّكانت ّالثقافة ّالتنظيمية ّأكثر ّتوافقا ّمع ّمبادئ ّالتعلم ّوالتحسنيّ
املستمرّ،الثقةّاملتبادلةّوالتحفيزّوالتشجيعّلتبادلّاملعرفةّوالعملّاجلماعيّإلحداثّالتكاملّبني ّاملهاراتّواخلرباتّ
الفرديةّ،ستساهمّبشكلّكبريّيفّدعمّجناحّتطبيقّإدارةّاملعرفةّ،يفّحنيّتكونّثقافةّاملؤسسةّّمعوقّرئيسيّيفّبناءّ
املوجوداتّاملعرفيةّواستثمارهاّإذاّكانتّالّتدعمّالعملّاجلماعيّمعّوجودّضعفّاإلنسجامّبنيّاألفرادّوالذيّيؤديّ
إىل ّإنعدام ّالثقة ّبينهمّ ،ما ّيزيد ّمن ّصعوبة ّتبادل ّاملعرفة ّونقل ّاملعلومات ّإلختاذ ّالقرارات ّوأداء ّاألعمال ّبالشكلّ
املطلوبّ ،وهذاّسينعكسّعلىّمستوىّأدائهمّّورضاهم ّّومحاستهم ّللمبادرةّ ّولإلبداعّوالتجديد ّملواجهةّالتغيرياتّ
املستمرةّّ.

اإلشك ـ ـاليـ ـ ـة
لقد ّأفرزت ّالتطورات ّاحلاصلة ّيف ّبيةة ّاألعمال ّعدة ّأساليب ّإدارية ّمن ّشأهنا ّمساندة ّاملؤسسات ّبآلياتّ
وأدواتّتتناسبّمعّاألوضاعّاحلديثةّومبادئهاّ،واليتّمنّشأهناّأنّتفضيّإىلّحتسنيّاألداءّاملؤسسيّ،وعلىّإثرّذلكّ
يتوجب ّعلىّاملؤسسات ّاإلقتصاديةّعموماّّواجلزائريةّبشكلّخاصّقبولّالدورّاجلديدّبكل ّماّحيتويهّمنّحتدياتّ
للبقاءّواإلستمرارّ ،خاصةّوأهناّملّتعد ّمبنئ ّعن ّكلّما ّحيدث ّيف ّظلّعاملّباتّقرية ّصغريةّسوقهاّمفتوحّلكلّ
املتعاملنيّيفّالعاملّ،هلذاّأصبحتّمطالبةّبالبحثّعنّاملداخلّوالسبلّالكفيلةّباإلستجابة ّهلذهّالتحديات ّّوحتسنيّ
أدائهاّّ ،وميكن ّأن ّتشكل ّإدارة ّاملعرفة ّأحد ّأبرز ّ ّهذه ّاألساليب ّاإلدارية ّاليت ّميكن ّللمؤسسات ّاإلعتماد ّعليهاّ
لتحقيقّتطلعاهتاّيفّجوانبّاألداءّاملختلفةّوالوصولّإىلّمصافّكربياتّاملؤسساتّالعامليةّ.
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لكنّتبقىّنتائجّتطبيقّهذاّاألسلوبّعلىّاألداءّمتباينةّمنّمؤسسةّألخرىّ،وقدّيرجعّالسببّيفّذلكّإىلّ
إختالفّالطريقةّواألسلوبّوماّتوفرهّكلّمؤسسةّمن ّمتطلباتّلنجاحّتبينّهذاّاملشروعّ،هلذاّمسألةّكيفيةّالوصولّ
إىل ّأفضل ّالنتائج ّمن ّتطبيق ّإدارة ّاملعرفة ّاملنوطة ّبتحسن ّأداء ّاملؤسسة ّهي ّحمل ّتساؤلّ ،تدفع ّبنا ّللحديث ّعنّ
العواملّّاألكثرّأمهيةّاليتّميكنّأنّتتحكمّيفّهذهّالثنائيةّواليتّتأيت ّترسانةّالقيمّّواملعتقداتّوالنظامّالسلوكي ّيفّ
مقدمتهاّمعربةّيفّجوهرهاّعنّالثقافةّالتنظيميةّالسائدةّ.
وبناءاّعليهّتتبلورّلناّمعاملّاإلشكاليةّاليتّنعملّعلىّمعاجلتهاّواليتّميكنّصياغتهاّيفّالسؤالّالرئيسيّالتايلّّ:
ما مدى تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة في المؤسسات االقتصادية
الجزائرية محل الدراسة؟
بغيةّاإلجابةّعلىّالسؤالّالرئيسيّ،متّإدراجّجمموعةّالتساؤالتّالفرعيةّالتاليةّ:
 .1ماّمدىّوجودّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؟؛
 .2هلّيوجدّتأثريّلثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإكتسابّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؟؛
ّ .3ماّمدىّتأثريّثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّنشرّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؟؛
 .4هلّلثقافةّاملؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّاإلستجابةّللمعرفةّوأداءّاملؤسسة؟.

الفرضيات:
منّأجلّاإلجابةّعلىّالسؤالّالرئيسيّواألسةلةّالفرعيةّاملنبجسةّعنهّنضعّالفرضياتّالتاليةّ:
الفرضية الرئيسية:
لثقافة ّاملؤسسة ّتأثري ّعلى ّالعالقة ّبني ّإدارة ّاملعرفة ّّوأداء ّاملؤسسة ّيف ّاملؤسسات ّاالقتصادية ّاجلزائرية ّحملّ
الدراسةّ.
الفرضيات الفرعية:
منّأجلّوضعّاإلجاباتّاملبدئيةّعلىّالتساؤالتّاملدرجةّنضعّالفرضياتّالتاليةّ:
 .1توجدّعالقةّذاتّداللةّاحصائيةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؛ّ
 .2لثقافةّاملؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّإكتسابّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؛
ّ.3لثقافةّاملؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّنشرّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؛
ّ.4لثقافةّاملؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّاإلستجابةّللمعرفةّوأداءّاملؤسسةّ.
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أهداف الدراسة
تعملّالدراسةّاحلاليةّعلىّالوصولّإىلّمجلةّمنّاألهدافّ،نوجزهاّيفّماّيليّ:
 الوقوفّعلىّنوعّالثقافةّالتنظيميةّالسائدةّيفّجمتمعّالدراسة؛ توفريّمعطياتّميدانيةّحولّمستوىّتطبيقّإدارةّاملعرفةّيفّاملؤسساتّحملّالدراسةّمباّيفّذلكّعملياهتاّ:اكتسابّاملعرفةّ،نشرّاملعرفةّواإلستجابةّللمعرفة؛
 التعرفّعلىّاآللياتّاألكثرّإعتماداّيفّكلّعمليةّمنّعملياتّإدارةّاملعرفةّمنّطرفّاملؤسساتّحملّالدراسة؛ الكشفّعنّمستوياتّأداءّاملؤسساتّحملّالدراسةّيفّاجلانبّاملايلّ،اجلانبّغريّاملايلّفيماّخيصّمنظوراتّالزبائنّ،العملياتّوالتعلمّوالنمو؛ّ
 إختبارّدورّكلّعمليةّمنّعملياتّإدارةّاملعرفةّ(ّاكتسابّاملعرفةّ،نشرّاملعرفةّ،اإلستجابةّللمعرفة)ّيفّحتسنيّأداءّاملؤسسة؛
 دراسةّاخلصائصّالسيكوماتريةّملقاييسّمتغرياتّالدراسةّ،أيّمقياسّثقافةّاملؤسسةّ،مقياسّإدارةّاملعرفةّومقياسّأداءّاملؤسسة؛
 التعرفّعلىّقيمّالتأثرياتّاملباشرةّوغريّاملباشرةّبنيّاملتغرياتّالظاهرةّلكلّمنّخصائصّثقافةّاملؤسسةّ،عملياتّإدارةّاملعرفةّومنظوراتّأداءّاملؤسسة؛
 إختبارّمدىّتأثريّثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّالقائمةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّيفّاملؤسساتّحملّالدراسة؛ إختبارّمنوذجّالدراسةّاملفرتضّوجودّتأثريّلثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّبناءاّعلىّبياناتّاملؤسساتّحملّالدراسة؛

أهمية الدراسة
تظهرّأمهيةّالدراسةّعلىّمستوينيّالنظريّوالتطبيقيّ:
فعلىّاملستوىّالنظريّتشتملّالدراسةّعلىّمتغرياتّهامةّتعتربّاشكالياتّحديثةّيفّأدبياتّاإلدارةّ،فالبنسبةّ
إلدارةّاملعرفةّمتثلّاألمر ّالذيّجيبّأنّتتقنهّكلّاملؤسساتّإذاّماّأرادتّأنّتكونّقادرةّعلىّاملنافسةّيفّاإلقتصادّ
العامليّ،الذيّأصبحتّفيهّاملعرفةّهيّ أكثرّاملصادرّقيمةّأليّمؤسسةّإذاّماّمتكنتّمنّاستغالهلاّوفقاّملنهجّسليمّ
ليكونّهلاّالدورّالفعال ّيفّحتسنيّأداءّامل ّؤسسات ّّ،كماّتتجلىّ ّأمهيةّالدراسةّكوهناّتتطرقّلعنصرّأساسيّومتطلبّ
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مهمّلنجاحّإدارةّاملعرفةّوحتقيقّالفائدةّمنهاّواملتمثلّيفّالثقافةّالتنظيميةّ.هذاّباإلضافةّإىلّتركيبةّالعالقةّالقائمةّبنيّ
املتغرياتّاليتّتعتربّأرضيةّفكريةّلدراسةّمثلّهذهّاملواضيعّودعمهاّ.
أماّعلىّاملستوىّالتطبيقيّ ،فالدراسةّتوفرّقاعدةّمنّاملعلوماتّاهلامةّحولّواقعّتطبيقّإدارةّاملعرفةّبعملياهتاّ
ومستوىّاألداءّيفّاملؤسساتّحملّالدراسةّ،ونوعّالثقافةّالتنظيميةّالسائدةّوماّحيملّذلكّمنّإمكانيةّاإلستفادةّمنّ
بعضّنقاطّالقوةّاملتوفرةّعلىّمستوىّاملؤسساتّحملّالدراسة ّومعاجلةّالفجواتّاملوجودةّ ،باإلضافة ّإىلّتوفريّأدلةّ
ميدانيةّعلىّمدىّوجودّتأثريّلثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّ،بإعتبارّأنّهذهّاإلشكاليةّ
تندرجّضمنّأهمّحتدياتّالقرنّالراهنّالقائمّعلىّركيزةّاملعرفةّوبيةةّمشجعةّعلىّالتعلمّوتقديرّاملعرفةّّ.

الدراسات السابقة
تعدّالدراساتّالسابقةّاملوجهّللباحثّسواءّيفّاإلطارّالنظريّمنّخاللّاملعلوماتّاليتّحتويهاّ،أوّيفّجانبّ
املنهجّاملتبعّملعاجلةّاملوضوعّ،واإل ستفادةّمنّالنتائجّاليتّمتّالتوصلّإليهاّ،مماّجيعلّاستعراضهاّضروريّفهيّباإلضافةّ
إىلّإفادهتاّللباحثّ،متكنّالقارئّمنّالتمييزّبنيّدرجةّاإلختالفّوالتشابهّبنيّالدراساتّالسابقةّوالدراسةّاحلاليةّ.
وسنعتمدّيفّترتيبّعرضّالدراساتّالسابقةّاملعيارّالزمينّ،حيثّسيتمّالتطرقّألهمّالدراساتّاملرتبطةّبأحدّ
املتغرياتّأوّأكثرّمنّمتغريّللدراسةّ ّ،ونشريّإىلّأنهّنظراّإلستحالةّحصرّكلّالدراساتّذاتّالصلةّيفّموضعّواحدّّ
سنعرجّعلىّأهمّماّوقعناّعليهّمنّدراساتّذاتّالصلةّمب ّوضوعّدراستناّ.
 دراسة

Kurcharska.w & Wildowicz-Giegiel.A

بعنوان " ثقافة الشركة ،تقاسم المعرفة واألداء

التنظيمي :من وجهة نظر الموظفين" 1عامّ ،2112كانّالغرضّمنّهذهّالدراسةّهوّفهمّالعالقةّبنيّأبعادّالثقافةّ
وتأثريهاّعلىّتقاسمّاملعرفةّوأداءّالشركةّمنّوجهةّنظرّاملوظفنيّالبولندينيّيفّخمتلفّالقطاعاتّ،واستناداّ
التنظيميةّ ّ
إىلّّنتائجّحتليلّّبياناتّّ 333استبيانّباإلعتماد ّعلىّمنذجةّاملعادالتّالبنائيةّبإستخدامّبرنامجّّ ،Amosتوصلّ
أنّكلّمنّالعالقاتّغريّالرمسيةّبنيّاملوظيفنيّواإلدارةّوقواعدّالعملّالواضحةّاملبنيةّعلىّالتعليماتّ
الباحثانّإىل ّ ّ
واإلجراءات ّوالعالقاتّاجليدةّبنيّزمالءّالعملّوالشعورّباألمانّالوظيفيّمنّأهمّالعواملّاليتّتؤثرّعلىّتقاسمّ
املعرفةّوتدعمّبقوةّاألداءّالتنظيميّ،يف ّحنيّأنّالتوجهّطويلّاملدى ّوهيمنةّالطموحّوالتحديّملّيكنّهلاّتأثريّ
معنويّعلىّتقاسمّاملعرفةّ،فيماّمتّالتأكيدّعلىّالتأثريّاإلجيايبّلتقاسمّاملعرفةّعلىّاألداءّالتنظيميّّّّ.

Kucharska Wioleta and Wildowicz-Giegiel Anna, company culture, knowledge sharing and organizational performance: the employee’s
perspective, Proceedings of 18th European conference on knowledge management, international university of Catalonia, Barcelona, Spain, vol 1,
N° 1, 7 – 8 september 2017, P 524 – 531.
1
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دراسة ّ& Jiménez-Jiménez

ّ Carrasco-Hernandezحتت ّعنوان ّ" ّإدارة المعرفة ،المرونة وأداء

الشركة :تأثيرات مشاركة العائلة"ّ1عامّ ،2112حبثتّهذهّالدراسةّيفّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّومرونةّسوقّالعملّ
وأداءّالشركةّيفّاملؤسساتّالعائليةّيفّالقطاعّالصناعيّواخلدميّاملتواجدةّجبنوبّشرقّاسبانياّ،وإعتماداّعلىّحتليلّ
بياناتّّ838استبانّباملقابلةّمعّكبارّاملسؤولنيّالتنفيذينّبالشركاتّبإستخدامّّبرنامجّّAMOSلنمذجةّاملعادالتّ
البنائية ّ،تبنيّأنّهناكّعالقةّارتباطّمعنويةّإجيابيةّوتأثريّإجيايبّإلدارةّاملعرفةّعلىّأداءّالشركةّ،وعدمّوجودّعالقةّ
بنيّأداءّالشركةّومرونةّسوقّالعمل ّ،كماّتوصلتّإىلّأنّإدارةّاملعرفةّموردّمهمّيؤثرّبشكلّاجيايبّعلىّممارساتّ
مرونةّسوقّالعملّ،باإلضافة ّإىلّذلكّوجدتّالدراسةّأنّإلدارةّاملعرفة ّارتباط ّ ّمعنويّّواجيايبّمعّعمرّالشركةّ
دارةّاملعرفةّومشاركةّالعائلةّ
وحجمهاّ ّونشاطهاّومشاركةّالعائلةّيفّامللكيةّيفّحني ّأنهّالّتوجدّّعالقةّمعنويةّبنيّإ ّ
يفّاإلدارةّ.
 دراسةّ Isaac Kiprotich Kimaiyo et alبعنوانّ"ّتأثير إدارة المعرفة على أداء المؤسسة في البنوك
التجارية في ناكورو ،ألدوريت وكيسومو"ّ 2عام ّّ .2112هدفت ّالدراسة ّإىل ّمعرفة ّتأثري ّعمليات ّإدارة ّاملعرفةّ
(اكتسابّاملعرفةّ،حتويلهاّ،تطبيقهاّومحايتها)ّعلىّأداءّاملؤسسةّبالتطبيقّعلىّّ133مديرّللبنوكّالتجاريةّاملتواجدةّ
يفّغربّكينياّ.وبإستخدامّمنوّذجّاإلحندارّاملتعددّلتحليلّبياناتّاإلستباناتّتوصلتّنتائجّالدراسةّإىلّأنّكلّمنّ
عمليةّاكتسابّاملعرفةّ،حتويلّاملعرفةّ،تطبيقّاملعرفةّومحايةّاملعرفةّتأثريّمعنويّاجيايبّعلىّأداءّاملؤسسةّ،وأوصىّ
خرىّلدعمّالنتائجّاملتوصلّإليهاّيفّهذهّالدراسةّ.
الباحثنيّبضرورةّإجراءّدراساتّأ ّ
 دراسةّّ Bing Li et alبعنوانّ"ّإدارة المعرفة والثقافة التنظيمية :دراسة استكشافية"ّ 3عامّّ،2113حاولّ
ستبانةّ
الباحثنيّإختبارّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوالثقافةّالتنظيميةّيفّّ18بنكّجتاريّيفّالصنيّ،ومتّاإلعتمادّعلىّاإل ّ
كأداةّرئيسيةّجلمعّالبياناتّوأكدتّنتائجّالدراسةّاألثرّالكبريّواإلجيايبّالذيّمتارسهّالثقافةّالتنظيميةّعلىّإدارةّ
املعرفةّّّ.

1

Antonio J. Carrasco and Daniel Jiménez-Jiménez, knowledge management, flexibility and firm performance : The effects of family
involvement, European journal of family business, vol 6, issue 2, elservier espana , 2017, p 108 – 117.
2

Isaac Kiprotich Kimaiyo et al, effect of knowledge management on firm performance in commercial banks in Nakuru, Eldoret and Kisumu,
European journal of business and management, vol 7, N°3, 2015, p 207 – 216.
3
Bing Li et al, knowledge management and organizational culture : an exploratory study, creative and knowledge society/ international
scientific journal, vol 3, N°1, 2013, 65 – 77.
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 دراسةّأكرم محمد الياسري وآخرون ّبعنوانّ"ّأثر عمليات إدارة المعرفة في األداء اإلستراتيجي دراسة
استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط"ّ 1عامّّ ،2112هدفتّالدراسةّإىلّ
ّاملعرفةّ ،تطبيق ّاملعرفة) ّيف ّاألداء ّاإلسرتاتيجيّ
حتديد ّأثر ّعمليات ّإدارة ّاملعرفة ّ(توليد ّاملعرفةّ ،خزن ّاملعرفةّ ،توزيع ّ
(املنظورّاملايلّ،منظورّالزبائنّ،منظورّالعملياتّالداخليةّومنظورّالتعلمّوالنمو)ّ،وأظهرتّنتائجّالتحليلّاإلحصائيّ
يةّجلامعاتّكربالءّ،بابلّ،الكوفةّوالقادسيةّأنّلعملياتّإدارةّ
ّ
لـ ـ ّّ 82استبانةّموزعةّعلىّعينةّمنّالقياداتّاإلدار
املعرفةّعالقةّارتباطّموجبةّباألداءّاإلسرتاتيجيّمبؤشراتهّكماّأظهرتّأنّهناكّتأثريّلعملياتّإدارةّاملعرفةّيفّاألداءّ
اإلسرتاتيجيّ.
 دراسة ّشاكر جار اهلل الخشالي بعنوان " إدارة المعرفة وأثرها في األداء التنظيمي" 2عام ّ ،2112حاول
الباحثّمعاجلةّإشكاليةّتأثريّإدارةّاملعرفةّيفّاألداءّالتنظيميّ،حيثّإفرتضّوجودّتأثريّمعنويّملكوناتّإدارةّاملعرفةّ
يفّاألداءّبشقيهّاملقارنّوالداخليّ.قامّبدراستهّعلىّمستوىّّ32شركةّصناعيةّأردنيةّوإستخدمّاإلستبيانّكأهمّأداةّ
جلمعّاملعلوماتّ،وتوصلّإىلّإثباتّفرضيته ّّ،كماّتوصلّإىلّوجودّتأثريّمعنويّلعناصرّإدارةّاملعرفةّيفّاألداءّاملقارنّ
وتأثريّمعنويّلإلستجابةّللمعرفةّيفّاألداءّالداخليّ،يفّحنيّملّيكنّلعنصريّإمتالكّونشرّاملعرفةّتأثريّمعنويّيفّ
األداءّالداخلي.
 دراسةّّ Jenny Darrochبعنوانّ"ّإدارة المعرفة ،اإلبداع واألداء"ّ3عامّّ،2112حاولتّهذهّالدراسةّتوفريّ
أدلةّجتريبيةّلدعمّدورّإدارةّاملعرفةّداخلّاملؤسساتّلتكونّأكثرّإبداعاّوذات ّأداءّأفضلّ،ومنّخاللّالتحليلّ
اإلحصائيّل ــبياناتّّ443استبيانّموج هّللشركاتّالنيوزيلنديةّتبنيّأنّاملؤسساتّاليتّلديهاّالقدرةّعلىّإدارةّاملعرفةّّ
بفعالية ّهي ّاألكثر ّابداعا ّواألفضل ّأداءّّ،كما ّتبني ّأن ّعمليات ّإدارة ّاملعرفة ّالثالثة ّ(اكتساب ّاملعرفةّ ،نشرهاّ
واإلستجابةّهلا)ّتؤثرّتأثرياّمباشراّعلىّاإلبداعّلكنّاإلستجابةّللمعرفةّفقطّسامهتّمباشرةّيفّاألداءّاملايل.
 دراسةّ ّ Klausّ North et alبعنوانّ"ّفوائد إدارة المعرفة :بعض األدلة التجريبية"ّّ 4عامّّ،2114هدفتّ
هذهّالدراسةّإىلّإظهارّاألدلةّالتجريبيةّلفوائدّإدارةّاملعرفةّ،وذلكّباإلستنادّإىلّبعضّاملصادرّمنهاّنتائجّاإلستبيانّ
ّ 1أكرمّحممدّالياسريّوآخرونّ،أثر عمليات إدارة المعرفة في األداء اإلستراتيجي دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسطّ،جملةّجامعةّ
بابلّ،اجمللدّّ،22عّّّ،1العراقّ،2212ّ،صّ.96ّ–ّ44
2

ّشاكرّجارّاهللّاخلشايل ،إدرة المعرفة وأثرها في األداء التنظيمي :دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنيةّ،اجمللةّالعربيةّلإلدارةّ،اجمللدّّ،26عّّ،1يونيوّّ،2226صّّ–ّ44

.96
3

Jenny Darroch, knowledge management, innovation and firm performance, journal of knowledge management, vol 9, N° 3, emerald group
publishing, 2005, p 101 – 115.
4
Klaus North et al, the benefits of knowledge management: some empirical evidence, 5th conference of organizational knowledge, learning and
capabilities, university of Innsbruck, Austria, germany, April 2004, p 1 – 18.
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املوجهّل ــّّ 48شركةّأملانيةّاملتقدمةّجلائزةّمديرّاملعرفةّللعامّّ 2113ّ –ّ 2112والدراسةّاإلستقصائيةّألعضاءّالرابطةّ
األملانيةّإلدارةّاملعرفةّواملنتدىّالسويسريّإلدارةّاملعرفةّ،حيثّأظهرتّنتائج ّاملصدرّاألولّّأنّاملؤسساتّحتصدّ
فوائدّإدارةّاملعرفةّفيماّيتعلقّباملنظوراتّاألربعةّلألداءّلكنّبنسبّمتفاوتةّ،حيثّأنّأغلبّالفوائدّترتكزّيفّحتسنيّ
العمليات ّوأداء ّالعاملني ّوحتسني ّجودة ّاملنتجات ّيف ّحني ّفوائد ّقليلة ّمرتبطة ّبالنتائج ّاملالية ّواإلبداعّ ،يف ّحنيّ
أظهرت ّنتائج ّالدراسة ّاإلستقصائية ّتشكيك ّخبصوص ّفوائد ّإدارة ّاملعرفة ّسواء ّعلى ّالصعيد ّالتشغيلي ّأوّ
اإلسرتاتيجيّ ،وقدّفسرّالباحثنيّأنّهذاّالفرقّيف ّالنتائجّّينبعّمنّإختالفّتنفيذّعملياتّإدارةّاملعرفةّ،فهوّيتمّ
مبستوى ّعايل ّمن ّاجلودة ّلدى ّاملؤسسات ّاملشاركة ّيف ّجائزة ّمدير ّاملعرفة ّيف ّحني ّكان ّبشكل ّمنخفض ّيفّ
املؤسساتّاليتّينتميّهلاّاملشاركنيّيفّالدراسةّاإلستقصائية.


دراسة ّLawson

ّ Cheronبعنوان ّ" ّفحص العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة"ّ 1عام ّّ،2113

حاولتّالباحثةّفحصّالعالقةّبنيّالثقافةّالتنظيميةّوإدارةّاملعرفةّمنّخاللّحماولةّاإلجابةّعلىّسؤالنيّ:هلّللثقافةّ
التنظيميةّتأثريّاجيايبّعلىّتطبيقّإدارةّاملعرفةّوهلّهناكّنوعّمن ّالثقافةّيشجعّجناحّتطبيقّإدارةّاملعرفةّّ ،وقدّ
إستخدمتّأداةّتقييمّالثقافةّالتنظيميةّلــّّ Quinn & Cameronوأداةّتقييم ّإدارةّاملعرفةّاملطورةّمنّطرفهاّ،ومنّ
خالل ّالتحليل ّل ـ ـ ّّ 121استبانة ّموزعةّيف ّّ 8مؤسسات ّجبمايكا ّمن ّقطاعات ّخمتلفةّ ،مت ّالتوصل ّإىل ّأن ّللثقافةّ
جيايبّبإدارةّاملعرفةّوأنّالثقافةّاهلرميةّالّتدعمّإدارةّاملعرفةّيفّحنيّتدعمّثقافةّالسوقّإدارةّاملعرفة.
ّ
التنظيميةّإرتباطّإ
 دراسة ّ

Loy

ّ Claudetteّ Chinبعنوان ّ" ّتقييم تأثير الثقافة التنظيمية على نجاح إدارة المعرفة"ّ 2عامّ

ّ ،2113إختربت ّهذه ّالدراسة ّالتأثري ّالوسيطي ّللثقافة ّالتنظيمية ّعلى ّالعالقة ّبني ّإدارة ّاملعرفة ّواملنافع ّالتنظيميةّ
واجيابيةّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّواملنافعّالتنظيميةّيفّّ38شركةّمنّأصلّّ42شركةّمنّشركاتّأمريكاّالشماليةّ،ومنّ
خاللّالتحليلّاإلحصائيّلـبياناتّّ 133استبيانّتوصلّالباحثّإىلّأنّالنتائجّالّتدعمّالتأثريّالوسيطيّللثقافةّ
التنظيميةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّواملنافعّالتنظيميةّ،يفّحنيّوجد ّأنّإدارةّاملعرفةّترتبطّارتباطاّقوياّواجيابياّ
بالفوائد ّالتنظيميةّّ ،وأن ّ ّهناك ّعالقة ّاجيابية ّبني ّأنواع ّالثقافة ّالتنظيمية ّوإدارة ّاملعرفةّ ،يف ّحني ّمل ّتكن ّهناكّ
تفاعالتّكبريةّبني ّأنواعّالثقافةّالتنظيميةّوالفوائدّالتنظيميةّماّعداّثقافةّاإلبداعّاليتّكادتّتكونّذاتّداللةّ

1

Cheron Lawson, examing the relationship between organizational culture and knowledge management, phd thesis, the H.Wayne Huizenga
school of business and entrepreneurship, Nova southeastem university,USA, 2003.
2
Claudette chin- loy, assessing the influence of organizational culture on knowledge management success, phd thesis, the H.Wayne Huizenga
school of business and entrepreneurship, nova southeastem university,USA, 2003.
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معنويةّيفّتوسطّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّواملنافعّالتنظيميةّ،وقدّأوصتّالدراسةّبأنّتشملّّالدراساتّاملستقبليةّّ
يفّهذاّاملوضوعّعلىّمشاركةّاملؤسساتّذاتّأنواعّخمتلفةّمنّالثقافةّالتنظيمية.


دراسةّLee & Choi

بعنوانّ"ّعوامل تمكين إدارة المعرفة ،العمليات واألداء التنظيمي :عرض تفصيلي

وفحص تجريبي"ّ 1عامّّ .2113حاولتّهذهّالدراسةّمعرفةّتأثريّعواملّمتكنيّاملعرفةّ(اليت ّاشتملتّعلىّ:الثقافةّ
التنظيميةّ ،اهليكل ّالتنظيميّ ،األفراد ّوتكنولوجيا ّاملعلومات) ّعلى ّمراحل ّخلق ّاملعرفة ّ(واليت ّتعلقت ّمبراحل ّ ّ
ّNonakaحتتّّمسمىّدورةّّخلقّاملعرفةّاملتمثلةّيفّ:التنشةةّ،التجسيدّ،الدمجّوالتفاعلّالداخلي)ّوتأثريهاّعلىّ
املخرجات ّالوسيطية ّإلدارة ّاملعرفة ّ(املتمثلة ّيف ّاإلبداع ّالتنظيمي) ّومن ّمث ّالتأثري ّعلى ّاألداء ّالتنظيميّ .أجريتّ
الدراسةّعلىّّ 28شركةّمدرجةّيفّالبورصةّالكوريةّيفّالقطاعّالصناعيّ،اخلدميّواملايلّ .وإعتمدتّالدراسةّعلىّ
أدايتّاملقابلةّواإلستبيانّجلمعّاملعلوماتّمنّمديريّاإلدارةّالوسطىّللشركاتّ،وبعدّعمليةّالتحليلّلـبياناتّّ423

استبيانّباإلعتمادّعلىّاإلحندارّاخلطيّاملتعددّ ،ت ّوصلّالباحثانّإىلّأنّمتغرياتّالثقافةّالتنظيميةّ(ّالتعاونّوالثقة)ّ
أساسيةّملراحلّخلقّاملعرفةّوهلاّتأثريّإجيايبّعليهاّ،الرمسيةّهلاّتأثريّسليبّعلىّاملراحلّالثالثةّاألوىلّمنّخلقّاملعرفةّ
تّالنتائجّأنّالرمسيةّومهاراتّاألفرادّملّيكنّهلاّتأثريّمعنويّعلىّ
ّ
وتأثريّغريّمعنويّمعّالتفاعلّالداخليّ،فيماّبين
مراحلّخلقّاملعرفةّفيما ّكانّلتكن ّولوجياّاملعلوماتّتأثريّمعنويّعلىّمرحلةّالتفاعلّالداخليّفقطّ.ومنّنتائجّ
الدراسةّأيضاّوجودّتأثريّاجيايبّخللقّاملعرفةّعلىّاإلبداعّالتنظيميّوالذيّلهّتأثريّإجيايبّعلىّاألداءّالتنظيمي،كماّ
وأكدت ّالنتائجّأنهّميكنّللمؤسسةّأنّحتققّالفوائدّاإلسرتاتيجيةّإلدارة ّاملعرفةّمنّخاللّتأثريّخلقّاملعرفةّوأنّ
العواملّالثقافيةّحامسةّومهمةّبالنسبةّلقدرةّالشركةّعلىّإدارةّمعرفتهاّ.
 دراسةّّDavid W. De long & Liam Faheyبعنوانّ"ّتشخيص المعوقات الثقافية إلدارة المعرفة"ّ2عامّ
ّ ،2111جاءت ّهذه ّالدراسة ّانطالقا ّمن ّإخفاقات ّمبادرات ّإدارة ّاملعرفة ّيف ّاملؤسسات ّرغم ّاجلهود ّاملبذولةّ
إلجناحهاّ،ومنّخاللّاملقابلةّاليتّأجراهاّالباحثانّعلىّأزيدّمنّّ 21شركةّأمريكيةّمتارسّإدارةّاملعرفةّ ،ظهرّأنّ
الثقافةّالتنظيميةّهيّالعقبةّالكربىّخللقّواإلستفادةّمنّأصولّاملعرفةّ،وبناءاّعلىّهذهّالنتائجّفقدّحدّدّالباحثانّ
أربعّطرقّلكيفيةّتأثريّالثقافةّعلىّالسلوكاتّاملرتكزةّعلىّخلقّ،تقاسمّوإستعمالّاملعرفةّ،كماّأوصىّالباحثانّ
بضرورةّقيامّاملؤسساتّّبالتشخيصّللهوةّبنيّالثقافةّالسائدةّوتلكّاملطلوبةّلتحقيقّأهدافّإدارةّاملعرفةّّألنهّيعدّ
1

Heeseok Lee and Byounggu Choi, knowledge management enablers, processes and organizational performance : An integrative view and
empirical examination, journal of management information systems, vol 20, N°1, Taylor & Francis Ltd, 2003, p 179 – 228.
2
David W. De long and Liam Fahey, diagnosing cultural barriers to knowledge management, academy of management executive, vol 14, N° 4,
November 2000, p 113 – 127.
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مرحلة ّأولية ّمهمةّوحرجةّلتطويرّاسرتاتيجيةّوإطارّعملّملواءمةّالثقافةّمعّأهدافّإدارةّاملعرفةّلدعمّوتشجيعّ
استعمالّاملعرفةّبأكثرّفعالية.
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
منّخاللّعرضّالدراساتّالسابقةّجندّ:
ّالعديدّمنّالدراساتّالسابقةّتناولتّمتغرياتّالدراسةّ،منهاّمنّّركزتّعلىّالبحثّيفّالعالقةّواألثرّبنيّالثقافةّالتنظيميةّوإدارةّاملعرفة ّومنهاّماّاهتمتّبإدارةّاملعرفةّواألداءّ،يفّحنيّتعدّالدراساتّاليتّتطرقتّللمتغرياتّالثالثةّ
معاّقليلةّجداّ،وإنّوجدتّفقدّإنصبّتركيزهاّعلىّعمليةّفقطّمنّعملياتّإدارةّاملعرفةّوجانبّواحدّمنّاألداءّيفّ
أغلبه ّالغري ّاملايلّ ،يف ّحني ّهذه ّالدراسة ّتقوم ّبدراسة ّكل ّاملتغريات ّبشكل ّمتواّزن ّحيث ّتدرس ّالثقافة ّالتنظيميةّ
بأبعادهاّاملتعددةّوإدارةّاملعرفةّبعملياتّ(منّاكتسابّاملعرفةّونشرهاّواإلستجابةّهلا)ّواألداءّبشقيهّاملايلّوغريّاملايل؛ّ
 ّاتف قت ّهذه ّالدراسة ّمع ّالعديد ّمن ّالدراسات ّالسابقة ّيف ّاألداة ّالرئيسة ّ ّاملستخدمة ّيف ّالدراسة ّاملتمثلة ّيفّاإلستبيان ّ،يفّحنيّاختلفتّمعّأغلبهاّيفّاملقاربةّاملعتمدةّ،حيثّأنّجلّالدراساتّالسابقةّاتبعتّاملقاربةّالكميةّ
فقطّيفّحنيّدراستناّتعتمدّعلىّاملقاربةّاملختلطةّالكمية ّ(حتليلّنتائجّاإلستبيانّواملؤشراتّاملالية)ّوالنوعية ّ(حتليلّ
نتائجّدليلّاملقابلة)ّباإلعتمادّعلىّاألدواتّاإلحصائيةّاملعتادةّواملتقدمة؛ّ
 ّركزتّأغلبّالدراساتّالسابقةّيفّحتليلهاّللعالقةّاملتضمنةّاألداءّ ّعلى ّاجلانب ّغريّاملايلّ،يفّحنيّالقليلّمنهاّأدرجّاجلانبّاملايل ّواعتمدّيفّقياسهّعلىّاإلستبيانّ،بينماّتعتمدّالدراسةّاحلالية ّيفّقياسّاجلانبّاملايلّلألداءّعنّ
طريقّاملؤشراتّاملالية؛ّّّّّّ
 ّ تتفق ّالدراسة ّاحلالية ّمع ّالعديد ّمن ّالدراسات ّالسابقة ّاليت ّاختارت ّعينة ّاإلطارات ّإلجراء ّالدراسة ّباعتبارهمّاألقدرّعلىّوصفّممارساتّإدارةّاملعرفةّومستوىّاألداءّيفّمؤسساهتمّ،بينماّتتمايز ّعنهاّيفّبيةةّإجراءّالدراسةّ،
فبينماّجندّأنّأغلبّالدراساتّمتتّيفّالدولّالغربيةّمثلّأمريكانّأملانياّواسبانياّوبولنداّّ ...والدولّالعربيةّكالعراقّ
واألردنّ،فإن ّالدراسةّاحلالية ّتعتربّمنّالدراساتّالقليلةّ– ّعلىّحدّعلمّالطالبةّ -اليتّمجعتّبنيّهذهّاملتغرياتّ
الثالثةّّوأجريتّيفّبيةةّاألعمالّاجلزائريةّمباّتتضمنهّمنّخصوصياتّختتلفّعنّغريهاّّ.

نموذج الدراسة
بناءاّعلىّحتليلّالدراساتّالسابقةّوجمموعةّاألدبياتّاملرتبطةّمبتغرياتّالدراسةّ،متّبناءّمنوذجّافرتاضيّ
للدراسةّوفقاّملاّهوّموضحّيفّالشكلّاملوايلّ:
ر
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الشكل رقم ( :)10النموذج اإلفتراضي للدراسة
المتغيرالتاب ـ ـ ـ ـ ـع

العالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة
المتغير المستقل

المتغير المستقل

ثقافة المؤسسة
اخلصائصّاملهيمنةّ
أسلوبّالقيادةّ
أسلوبّإدارةّالعاملنيّ
التماسكّاملنظميّ
الرتكيزّاالسرتاتيجيّ
معيارّالنجاحّ

ثقافةّالقبيلةّ
ثقافةّاإلبداعّ
ثقافةّالسوقّ

إدارة المعرفة
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأثير

ّاكتسابّاملعرفةّّنشرّاملعرفةّّ-اإلستجابةّللمعرفةّ

الثقافةّاهلرمية

المتغير التابـ ـ ـ ـ ــع

أداء المؤسسة
ّاألداءّاملايلّ(املنظورّاملايل)ّ
ّاألداءّغريّاملايلّ:ّمنظورّالزبائنّّمنظورّالعملياتّّ-منظورّالتعلمّوالنمو

ّ
المصدرّ:اعدادّالطالبةّ

التعريفات اإلجرائية ّ
وتتعلقّباملتغرياتّالرئيسةّيفّالنموذجّوبعضّاملتغرياتّالفرعيةّاملهمةّ:
ّاملعرفةّ ،نشرها ّواإلستجابة ّهلا ّلتحقيق ّاإلستفادةّ
 إدارة المعرفةّ :هي ّاملنهج ّالذي ّيتم ّمن ّخالله ّاكتساب ّللمؤسسةّ.
 ّاكتساب المعرفة :تتضمن ّنشاطات ّاحلصول ّعلى ّاملعرفة ّوحتليلها ّوتركيبها ّوتقييمها ّوتنظيمهاّ ،إمّا ّمن ّالبيةةّاخلارجيةّأوّالبيةةّالداخليةّ.
ّ-نشر المعرفةّ:هيّالعمليةّاليتّتتضمنّتقاسمّاملعرفةّوتبادهلاّفيماّبنيّأفرادّاملؤسسةّلتحقيقّاإلستفادةّمنهاّ.

ز
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ّاإلستجابة للمعرفةّ :هيّعمليةّإدماجّواستغاللّاملعرفةّيفّتصميمّاألعمالّوخططّاألداءّ،وحتديدّمهامّالعاملنيّوالعملّالدائمّعلىّتنميتهاّوحتديثهاّ.
 أداء المؤسسةّ:يعربّعن ّ النتائجّاليتّحتصلتّعليهاّاملؤسسةّمنّاألنشطةّاليتّتقومّهباّّ ،واليتّمنّخالهلاّحتكمّعلىّمدىّحتقيقّأهدافهاّالتنظيميةّّ.
 ثقافة المؤسسة :هيّجمموعةّالقيمّواملعتقداتّوالسلوكياتّاليتّتتشكلّداخلّمؤسسةّمعينةّ،واليتّيتمّالعملّوفقاّهلاّلتصبحّمعّمرورّالوقتّمرجعاّأساسياّحللّاملشاكلّوالتعاملّمعّاملستجداتّ،ومتيزّهذهّاملؤسسةّعنّغريهاّ
منّاملؤسساتّاألخرىّّ.وجتدرّاإلشارةّإىلّأنّكلّمنّثقافةّاملؤسسةّوالثقافةّالتنظيميةّمصطلحانّيعربانّعنّمفهومّ
واحد ّ،معّمالحظةّأنّثقافةّاملؤسسةّتستخدمّيفّحالةّوجودّعددّمنّاملؤسساتّ،وتستخدمّالثقافةّالتنظيميةّيفّ
حالةّمؤسسةّواحدةّ.

منهج الدراسة
بناءا ّعلى ّطبيعة ّاشكالية ّالدراسة ّاليت ّنعمل ّعلى ّمعاجلتها ّسيتم ّاإلعتماد ّعلى ّاملنهج ّالوصفي ّالتحليليّ،
باإلضافةّإىلّاإلعتمادّعلىّاملقاربةّاملختلطةّاليتّجتمعّبنيّاألسلوبنيّالكميّوالنوعيّ،حيثّّتعتربّاملقابلةّأداةّجلمعّ
البيانات ّالنوعيةّ،واإلستمارة ّ ّّووثائقّوسجالتّاملؤسسة ّأداةّجلمعّالبياناتّالكميةّ،أماّيفّطريقةّالتحليلّسيتمّ
اإلستعانةّباألدواتّاإلحصائيةّاملالئمةّيفّكلّمنّبرنامجّّ Nvivoللتحليلّالكيفيّ ّوبرنامجّّ ّ SPSSوبرنامجّّAmos
لنمذجةّاملعادالتّالبنائيةّ.
هيكل الدراسة
منّأجلّاستيفاءّاجلوانبّاملتعلقةّبامليدانّالنظريّوالتطبيقيّملعاجلةّاإلشكاليةّاملوضوعةّ،نقسمّاحملتوىّإىلّ
مخسةّفصولّ،حيثّيعاجلّالفصلّاألول ّ األطرّالنظريةّملتغرياتّالدراسةّواملتمثلةّيفّالثقافةّالتنظيميةّوأبعادهاّ،إدارةّ
املعرفةّومراحلهاّواألداءّومؤشراتّقياسهّ،أماّالفصلّالثاين ّيدرسّالعالقةّبنيّاملتغرياتّالثالثّللدراسةّ،يفّحنيّ
خيصص ّالفصل ّالثالث ّلإلطار ّاملنهجي ّللدراسة ّ ّويتمحور ّحول ّمنهج ّالدراسة ّّواألساليب ّاملستخدمة ّيف ّمعاجلةّ
اإلشكالية ّمنّأجلّقبولّأوّرفض ّالفرضياتّاملوضوعةّ،ويتمّيفّالفصلّالرابعّعرضّنتائجّالدراسةّالتطبيقيةّمنّ
خاللّحتويلّمعلوماتّاإلستبيانّإىلّجداولّإحصائيةّوحتليلهاّ،وأخرياّالفصلّاخلامسّسنختربّفيهّالفرضياتّومنوذجّ
الدراسةّونناقشّالنتائجّاملتوصلّإليهاّمنّاختبارّالفرضياتّعلىّضوءّماّتوصلتّإليهّنتائجّالدراساتّالسابقةّ.
ّ
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صعوبات الدراسة
خاللّاعدادناّهلذهّالدراسةّواجهتناّبعضّالصعوباتّعلىّاملستوينيّالنظريّوالتطبيقيّ.
فعلىّاملستوىّالنظريّواجهناّ:
 صعوبةّحتديدّمؤشراتّاألداءّنظراّلتعددّطرقّوأدواتّقياسهّمنّجهةّواختالفّوجهاتّنظرّالباحثنيّخبصوصّمفهومهّوأبعادهّومؤشراتهّمنّجهةّأخرى؛
 صعوبةّالربطّالنظريّبنيّمتغرياتّالدراسة ّبسببّاإلختالفّاملوجودّعلىّمستوىّاملتغرياتّاجلزئيةّاملطروقةّمنّطرفّالباحثنيّ.
أمّاّعلىّاملستوىّالتطبيقيّ:
 رفضّأغلبّاملؤسساتّاملستهدفهّبالدراسةّالتعاونّمعناّ ،مماّدفعناّللبحثّعنّمؤسساتّبديلة ّوهذاّأدىّإىلّمتديدّمدةّالدراسةّالتطبيقية؛ّ
 صعوبةّاحلصولّعلىّاملعلوماتّالضروريةّللدراسةّخاصةّاملتعلقةّباملؤشراتّاملاليةّحبجةّالتحفظّوسريةّاملعلوماتّوالوثائق؛
 عدمّالتمكنّمنّتوزيعّالعددّاملرادّمنّاإلستباناتّيفّكلّّمؤسسةّ،بسببّالتحديدّاملسبقّللعددّاملسموحّبهّ.ّ
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المرتكزات الفكرية لمتغيرات الدراسة

تمهيد
يف ظل إ قتصاد املعرفة أصبح املورد البشري الركيزة األساسية الذي تعتمده املؤسسات يف خلق مزايا تنافسية
مستدامة ،كونه مصدر كل األفكار واملعارف واإلبداع وحمور كل حتسني ،ما جيعل املؤسسات تسعى إلستزادة املنافع
احملققة من هذا املورد من خالل وضع اطار تنظيمي حمكم ،ميكنها من رصد كل معارفه وحتصيل تشاركها وتطبيقها
لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة ،وهذا يتأتى من خالل القيام بعملية إدارة املعرفة ،اليت من خالل مراحلها املختلفة
يكون هلا التأثري امللحوظ على حتسني األداء يف خمتلف جوانبه ،سواء الداخلي منه املرتكز على العمال ورضاهم
وحتسني العمليات خللق أكرب قيمة منها ،أو اخلارجي املرتكز على حتقيق رضا الزبائن وكسب والئهم الذي ينعكس
بدوره على اجلانب املايل .وسعيا لتحقيق كل هذا تعمل املؤسسات على حث العنصر البشري وتوفري املتطلبات
الالزمة لدعم التوجهات السلوكية ذات التأثري االجيايب على العالقة القائمة بني إدارة املعرفة من جهة واألداء من جهة
أخرى ،وذلك بالعمل على تنمية ثقافة قوية تدعم هذا التوجه.
وسنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على املرتكزات الفكرية املتعلقة بالدراسة ،حيث نتطرق يف املبحث
األول إىل الثقافة التنظيمية ،يف املبحث الثاين نستعرض إدارة املعرفة وأخريا حناول اإلملام باملفاهيم النظرية اخلاصة بأداء
املؤسسة يف املبحث الثالث.
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المبحث األول :الثقافـ ـ ـة التنظيمي ـ ـ ـة
تعرب الثقافة عن خخصية املؤسسة اليت ترافقها عرب مسارها واليت متثل رأس ماهلا ،فهي البعد اخلفي والسر
ّ
اإلداري الذي ال ميكن إقتباسه أو نسخه أو تقليده .هلذا فقد حظيت الثقافة التنظيمية بالكثري من اإلهتمام إذ
إعتربت واحدة من أهم القضايا الرئيسية يف البحوث األكادميية والكتابات العلمية ،فهي أساسية جلميع املمارسات
تربر كيفيات تفكري األفراد فيسرتخدون بقيمها يف سلوكاهتم ويفسرون األحداث انطالقا من معانيها
التنظيميةّ ،
ومعتقداهتا ،فهي الصرح الذي تقوم على أساسها كل احلياة التنظيمية يف املؤسسة.
ومن أجل التعرف على احليثيات النظرية املتعلقة بالثقافة التنظيمية ،مت ختصيص هذا املبحث الذي نستهله
بتقدمي تعريف الثقافة التنظيمية وتبيان أمهيتها ومن مث مكوناهتا وأخريا النماذج املتعلقة هبا.
المطلب األول :تعريف الثقافة التنظيمية وأهميتها
خيصص هذا املطلب لتوضيح املقصود بالثقافة التنظيمية وما األمهية اليت حتتلها يف املؤسسة ،وذلك من خالل
فرعني ،األول لعرض التعاريف املتعلقة بالثقافة التنظيمية والثاين إلبراز أمهيتها.
الفرع األول :تعريف الثقافة التنظيمية
إن إلقاء نظرة على عدد قليل من الكتابات اليت تستخدم مصطلح الثقافة التنظيمية يكشف مدى اإلختالف
يف تعريفها ،وهبذا فقد تعددت التعاريف الواردة بشأن هذا املصطلح وهذا راجع إلختالف الغرض من الكتابات
وأيضا للتباين الواسع يف التخصصات العلمية والتوجهات البحثية ،وسنحاول أن نعرج على بعض ما ورد منها من
خالل التعاريف التالية:
عرف  Hofstedالثقافة التنظيمية على أهنا " :الربجمة اجلماعية للتفكري (العقل) اليت متيز أعضاء منظمة معينة عن
ّ 
غريها من أعضاء املنظمات األخرى" .1يعترب هذا التعريف عاما ،حيث ّبني من خالله هوفستد أن الثقافة التنظيمية
هي طريقة حياة األعضاء املنتمني إىل مؤسسة معينة والتفكري الشائع بينهم ،يف إخارة إىل أن الثقافة التنظيمية تعترب
احملدد هلوية املؤسسة وخخصيتها اليت متيزها عن باقي املؤسسات.
عرف  Scheinالثقافة التنظيمية على أهنا " :منط من اإلفرتاضات األساسية املشرتكة تعلمته جمموعة أثناء حلها
ّ 
ملشاكلها اخلاصة بالتأقلم اخلارجي والتكامل الداخلي ،وجنح إىل حد كاف ألن جيعله صاحلا ألن جيري تعليمه
لألعضاء اجلدد على أنه الطريقة الصحيحة للفهم واإلدراك والتفكري والشعور فيما يتعلق بتلك املشكالت" .2يعد
Hofsted Geert et al, culture et organisations, 3 eme édition, Pearson édition, France, 2010, p 600.
Schein Edgar H, organisational culture and leadership, 3rd edition, Jossey bass, USA, 2004, P 17.
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هذا التعريف األكثر مشوال وقبوال واألكثر تداوال ملفهوم الثقافة التنظيمية ،والذي يتضح من خالله أن ثقافة جمموعة
ما ناجتة عن وجود تاريخ من اخلربات املشرتكة والتعلم الرتاكمي املشرتك والذي تستقي منه افرتاضات أساسية مشرتكة
مسلم هبا لدى أعضاء اجملموعة ،وذلك من أجل حل جمموعتني من املشاكل ،واليت توضح دور الثقافة التنظيمية يف
إحداث التكامل الداخلي الذي يتيح القيام بالعمل اليومي والقدرة على التأقلم والتعلم ،ودورها يف إحداث التأقلم
اخلارجي من خالل إحداث التقارب بني األ فراد يف نفس االجتاه ما ميكنها من النضال بفعالية ضد عدم التأكد
والتعقيد يف البيئة من أجل البقاء والنمو.
عرفا
ّ 
والرموز املوجودة داخل املؤسسة واليت تقوم بإنتاجها بنفسها" .1رّكز هذا التعريف على املكونات اليت تشكل الثقافة
Kennedy & Deal

الثقافة التنظيمية بأهنا" :عبارة عن التناسق واإلحتاد بني القيم واألساطري والبطوالت

التنظيمية بشقيها الباطنية ممثلة يف القيم التنظيمية والظاهرة املتعلقة بالرموز ،باإلضافة إىل جمموعة األحداث اليت
تتوارثها املؤسسة يف خكل أساطري وبطوالت.
عرفا الثقافة التنظيمية على أهنا" :جمموعة املفاهيم واملعاين السائدة واملسيطرة يف
ّ أما ّ Waterman & Peter
املؤسسة باإلضافة إىل جمموعة القيم املشرتكة بني أعضاء املنظمة" .2حسب هذا التعريف فالثقافة التنظيمية تتشكل
من القيم املشرتكة واملعايري اليت توجد يف املؤسسة ،وهي بذلك تتضمن املعتقدات السائدة واملشاعر وأمناط السلوك اليت
تنبع من عملية تارخيية يتم من خالهلا نقل القيم واملعايري عرب األجيال.
بناءا على التعاريف السابقة اليت ركز كل منها على جانب معني من الثقافة التنظيمية ،سواء من حيث طريقة
تشكيلها أو الدور الذي تؤديه أو مكوناهتا وطبيعتها ،ميكننا القول أن الثقافة التنظيمية هي جمموعة القيم واملعتقدات
السلوكيات املشرتكة اليت تتشكل داخل مؤسسة معينة ،واليت يتم العمل وفقا هلا لتصبح مع مرور الوقت مرجعا
و ّ
أساسيا حلل املشاكل والتعامل مع املستجدات ،ومتيز هذه املؤسسة عن غريها من املؤسسات األخرى.
الفرع الثاني :أهمية الثقافة التنظيمية
تتشكل الثقافة التنظيمية من أجل حل مجلتني من املشاكل األساسية لضمان تطور املؤسسة ،فالثقافة
خبصائصها تسمح للمؤسسة مبواجهة عدم التأكد وتعقد البيئة واإلستجابة الفعالة إلندماج وتعاون أفراد املؤسسة،
وبالتايل تتضح أمهية الثقافة التنظيمية حسب  Scheinيف دورها إلحداث التكامل الداخلي والتأقلم اخلارجي ،وفيما
يلي تفصيل لذلك.3
Marc Bosche, corporate culture, la culture sans histoire, revue française de gestion, n° 47, 1984, p 29 .
Idem.
Schein Edgar H, op.cit, p 87.
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 دور الثقافة التنظيمية في إحداث التأقلم الخارجي :تواجه املؤسسات يف سعيها للتكيف مع بيئتها اخلارجية
عدة مشاكل حتدد بصورة أساسية دور التكيف الذي البد عليها من أن تكون قادرة على احلفاظ عليه يف عالقتها مع
بيئتها ،وكيف جتعل الثقافة التنظيمية وسيلة إلحداث التقارب بني األفراد يف نفس اإلجتاه ما ميكنها من النضال
بفعالية ضد عدم التأكد والتعقيد يف البيئة ،وتكوين قاعدة متكن األفراد من اإلستجابة للقيود البيئية وحتديد املركز
املرغوب خغله يف الوسط البيئي .وميكن عرض دور الثقافة التنظيمية يف إحداث التأقلم اخلارجي يف العناصر التالية:1
 اجياد افرتاضات مشرتكة حول الرسالة واإلسرتاتيجية ،كون الرسالة هي مربر وجود املؤسسة ومهمتها األساسية،وهي حتافظ على نوع من التوازن بني احتياجات كل األطراف ذات املصلحة لتتمكن من النجاح يف بيئتها ،وهبذا
تلعب الثقافة التنظيمية دورا هاما يف تكوين افرتاضات مشرتكة بني أفراد املؤسسة حول هويتها ورسالتها ووظائفها
األساسية؛
 التوصل إىل امجاع حول األهداف املستقاة من رسالة املؤسسة :ومن أجل الوصول إىل ذلك حتتاج املؤسسة إىل لغةمشرتكة وافرتاضات مشرتكة حول العمليات األساسية ،اليت ينتقل هبا املرء من خيء جمرد وعام مثل الشعور بالرسالة
إىل األهداف امللموسة املتمثلة :يف تصميم وصنع وبيع منتج فعلي أو خدمة فعلية ضمن قيود حمددة ومتفق عليها؛
 تطوير وسائل مشرتكة إلستخدامها من أجل الوصول إىل األهداف مثل بنية املؤسسة وتقسيم العمل ونظاماملكافآت وأنظمة املراقبة وأنظمة املعلومات ،فال ميكن للمؤسسة أن تنجز أهدافها وحتقق رسالتها مامل يكن هناك
إمجاع على وسائل حتقيق األهداف وماهيتها وكيفية استخدامها؛
 تطوير معايري مشرتكة تستخدم يف قياس مدى جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها مثل نظام املعلومات والرقابة منأجل ايصال املعلومات إىل املكان الصحيح للقيام بالعمل التصحيحي املناسب ،وذلك بتحقيق اإلمجاع على ما ينبغي
قياسه ،أي كيفية احلكم على أدائها وتقييم نتائجها واإلمجاع على وسائل القياس واملعايري اليت سوف يتم من خالهلا
مجع املعلومات ،فإذا مل يتحقق هذا اإلمجاع ونشأت ثقافات فرعية يف املؤسسة حول اإلفرتاضات املختلفة فإهنا ستجد
يقوض قدرهتا على التعامل مع احمليط اخلارجي؛
نفسها يف صراع خطري قد ّ

 -تطوير امجاع على اإلسرتاتيجيات العالجية املناسبة إلستخدامها إذا مل تتحقق األهداف ،أي اإلمجاع على ما

يتعني القيام به يف حالة تطلب األمر تغيري املسار وحتديد الطريقة اليت ميكن للمؤسسة تشخيص املشكلة وعالجها،
واإلمجاع هنا حول كيفية مجع املعلومات اخلارجية وكيفية وصوهلا إىل األجزاء الصحيحة يف املؤسسة اليت ميكنها العمل
بناءا عليها وكيفية تغيري العمليات اإلنتاجية الداخلية لتأخذ يف حسباهنا املعلومات اجلديدة.
Ibid, p 88 – 108.
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 دور الثقافة التنظيمية في احداث التكامل الداخلي :تعترب الثقافة التنظيمية كعامل إندماج داخلي تسمح
لألفراد بالتعايش والتعاون على مستوى املؤسسة وتقوي نقاط اإلتفاق وتقلص عناصر االختالف وذلك من خالل:1
 اجياد لغة مشرتكة وفئات مفامهية ،فهي حتول دون حصول سوء الفهم أثناء اإلتصال ،فاللغة تسمح بتفسري ماحيدث ،وفئات املعىن اليت تشكل املفاهيم وحتدد الفكر ،لذلك فهي مطلبا ضروريا ألي عمل يسبق التنسيق له ملا
ختففه من العبء والقلق ،وما جيعل األفراد يكونون لغة مشرتكة يتداولوهنا يف عملهم هي الثقافة التنظيمية جبملة
افرتاضاهتا اجلوهرية املشرتكة؛
 تعريف حدود اجملموعة وهويتها من خالل حتديد معايري عضوية الشخص فيها ،أي حتدد املؤسسة من هم األفراداألعضاء فيها ومن هم ليسوا عضوا فيها ،ومعرفة املعايري اليت على أساسها تتخذ قرارات الضم إليها وتصل إىل ادراك
ذاهتا والتعريف بنفسها وحبدودها وإظهار هويتها ،وكل هذا يتأتى من خالل وجود امجاع على هذه املسائل النابع من
الثقافة التنظيمية السائدة؛
 توزيع الصالحيات واملناصب ،حيث تضمن الثقافة التنظيمية اإلتفاق املشرتك على نظام التسلسل الوظيفي وقواعدحصول األعضاء على السلطة وتوزيع الصالحيات؛
 تطوير مبادئ األلفة والصداقة واحلب ،حيث تضمن الثقافة التنظيمية اإلمجاع على قواعد التعامل والعالقات بنيأفراد املؤسسة وأساليب إدارة مهام الوظيفة املسندة هلم؛
 وجود إمجاع على كيفيات حتديد وختصيص املكافآت واجلزاءات ،حيث تضمن الثقافة التنظيمية اإلمجاع علىماهية املكافآت يف املؤسسة ونظام اجلزاءات وحتديد السلوكات املرغوبة والسلوكات املرفوضة أو اليت يعاقب عليها
الفرد.
المطلب الثاني :مكونات الثقافة التنظيمية
تتباين طروحات الباحثني خبصوص مكونات الثقافة التنظيمية ويرجع ذلك إىل تعدد وجهات النظر حول
مفهومها ،غري أهنا ال خترج عن نطاق حمورين أساسيني مها :املكونات الظاهرة (املرئية) واملكونات غري الظاهرة (غري
املرئية) أو املزج بينهما ،وحسب ما أخار إليه

Olivier Meier

تتشكل الثقافة التنظيمية من ثالث مستويات تعكس

مكوناهتا وتوضح طريقة تشكيلها ،نوضحها من خالل الشكل املوايل:

Ibid, op.cit, p 112 – 129.
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الشكل رقم ( :)02مستويات الثقافة التنظيمية

القواعد،
اإلجراءات،
التطبيقات ،السلوكيات املعتادة
املعتقدات ،القيم واملعايري
اإلفرتاضات الضمنية للمؤسسة
Source : Olivier Meier, management interculturel : stratégie – organisation – performance, 6e éd, Dunod,
Paris, 2016, p 16.

يتضح من خالل الشكل أن املستوى األول يتضمن القواعد اليت تنظم العالقات بني األفراد يف املؤسسة ،اللّغة
املستعملة وإجراءات التسيري والتنظيم فيما يتعلق بطرق التنسيق والرقابة واهليكل التنظيمي ،وخمتلف السلوكات املعتادة
كطريقة إلقاء التحية ،وهو يتعلق باجلانب الظاهر للثقافة التنظيمية اليت ميكن مشاهدهتا يف التسيري اليومي للمؤسسة،
ّأما املستوى املتوسط املتعلق باملعتقدات والقيم واملعايري اليت تعد مرخد املؤسسة يف اختياراهتا اإلسرتاتيجية وسلوكاهتا
ورؤيتها وأولوياهتا ،فهو يتعلق باجلانب غري الظاهر للثقافة التنظيمية ،ويكشف آخر مستوى للثقافة التنظيمية مجلة
اإلفرتاضات الضمنية اليت تتضمن مجلة املبادئ املتواجدة يف كيان ذاكرة املؤسسة وقد يكون مصدرها أحداث ماضية
حصلت يف املؤسسة أو املؤسسني األوائل.
وبناءا على ما مت عرضه ميكن التمييز بني ثالث مستويات تتضمن مكونات للثقافة التنظيمية ،ممثلة يف العناصر
غري الظاهرة والعناصر الظاهرة واملوروث الثقايف ،نعرضها بالتفصيل فيما سيأيت.
الفرع األول :العناصر غير الظاهرة
تتمثل العناصر غري الظاهرة للثقافة التنظيمية يف :القيم التنظيمية واملعتقدات.
 القيم التنظيمية :هي عبارة عن معايري عامة أو مبادئ توجيهية يستخدمها األفراد لتحديد نوع السلوكات،
األحداث ،األوضاع والنتائج املرغوبة وغري املرغوبة ،1فهي اليت حتدد كيفية التفكري والتصرف ألهنا تبني املعايري اإلجيابية

Jennifer M. George and Gareth R. Jones, understanding and managing organisational behavior, 6th ed, Pearson education, USA, 2012, P 502.
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والسلبية اليت حتدد طريقة التفكري .1فالقيم حتدد ألعضاء املؤسسة ما هو جيد وما هو سيء كما تبني هلم التصرف
املرغوب وذلك الغري مرغوب فيه ،وبالتايل تبني ما الذي جيب القيام به وماال ينبغي فعله.2
فالقيم التنظيمية حتتل املرتبة األوىل يف قائمة العناصر الثقافية املؤثرة على السلوك التنظيمي ،إذ تعترب القيم كقوة
حمركة ومنظمة للسلوك ،ويف هذا الصدد يشري  Mc Marryإىل أثر القيم يف السلوك بالقول " :إن القيم تقوم بتحديد
ما يعتقده الفرد صحيحا وأخالقيا" .3إذ تعد القيم احملدد للسلوك االجيايب أو السليب لذلك على املؤسسات اإلهتمام
بطبيعة القيم املوجودة لدى األفراد حىت ال يكون تعارض بني أهداف األفراد واملؤسسة.
 المعتقدات :عبارة عن أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة اإلجتماعية يف بيئة العمل وكيفية اجناز العمل،4
فهي تعرب عما يعتقده األفراد بشأن نشاطهم ووضعية الوسط الذي يعملون فيه ووجهة نظرهم خبصوص عالقاهتم
ببعض ،إذ جند من املعتقدات ما هو سليب يؤثر على دافعيتهم وفاعليتهم ومحاسهم ألداء األعمال املوكلة إليهم كأن
يعترب العمال أن الوسط الذي يعملون فيه غري مريح ألن املسئولني متسلطني ،ومنها ما هو اجيايب يساهم يف رفع الروح
املعنوية للعاملني ويدفعهم لإلبداع يف عملهم كإعتقاد العمال أن الوالء للمؤسسة اليت يعملون فيها مهم ،وتكمن
مسؤولية اإلدارة يف العمل على تعزيز وتقوية املعتقدات االجيابية لألفراد كالصداقة والتقدير والوالء التنظيمي والسعي
من أجل التخلص من املعتقدات السلبية كاألنانية وغريها.
الفرع الثاني :العناصر الظاهرة
تتضمن العناصر الظاهرة للثقافة التنظيمية :الرموز التنظيمية والطقوس اجلماعية.
 الرموز التنظيمية :الرموز هي كلمات ،تصرفات ،صور ،عالمات ،وغريها من الرموز األخرى اليت تشكل
املعلومات الثقافية وترتبط بالقيم التنظيمية ،5تستخدم للتعبري عن معاين معينة تتجاوز الرمز يف حد ذاته ،واليت يصعب
إدراكها حبواسنا .وميكن أن نربز أساسيات رموز املؤسسات من خالل الشكل التايل:

Eric Goldelier, la culture d’entreprise « source de pérennité ou source d’inertie ? », revue française de gestion, N° 192, 2009, p 103 – 104.
Yves Bertrand, culture organisationnelle, presses de l’université du Québec, Canada, 1991, P70.

1
2

 3حممود سلمان العميان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،دار وائل للنشر ،ط ،1األردن ،2002 ،ص .101
 4بالل خلف السكارنه ،التطوير التنظيمي واإلداري ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ط،1عمان ،األردن ،2001 ،ص .373
Don Helliegel et John W. Shocum, Management des organisations, 2eme édition, Deboek université, 2007, p 541.
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الشكل رقم ( :)03أساسيات الرموز
منط اللباس (ربطة العنق عند
عمال  ،IBMلباس الدوام)
عالمات مميزة (مثال :سيارة
الوظيفة ،حجم املكتب)

الرمـ ـوز

خعار املؤسسة (مثال :رمز األسد
لـ  Pegeotالذي يرمز للقوة)
املكافآت ()les récompenses

Source : Michel Darbelet et al, l’essentiel sur le management, foucher, 2eme édition, paris, 2006 , p 266.

فالرموز هي عناصر اتصال املؤسسة ،وجودها يؤدي إىل وجود نوع من التجانس واإلنسجام بني أفراد املؤسسة.
 الطقوس الجماعية :هي معايري وأنشطة متكررة تستخدم يف أوقات معينة للتأثري على سلوك أعضاء املنظمة.1
السلوكيات يتم تكرارها بانتظام وفق معايري حمددة من طرف أفراد املؤسسة ،كطريقة التحدث أو
فهي جمموعة من ّ
طريقة إدارة اإلجتماعات أو طرق عقد اجللسات والتجمعات العمالية.
واهلدف من إجراء الطقوس يف املؤسسة هو تطوير اإلحساس باالنتماء وترسيخ ثقافة املؤسسة.2
كما تؤدي الطقوس اجلماعية جمموعة من الوظائف أمهها:3
 التأكيد على القيم املشرتكة مثل التجديد واملشاركة؛
 جتميع الطقوس بني خمتلف املستويات والوظائف يف نفس الوقت ونفس النشاط يف مكان واحد؛
 تعمل الطقوس على إحداث نشاطات مربجمة خصوصا من أجل مكافأة العاملني أو تشجيعهم ،حيث تقام يف
مناسبات معينة ،تستطيع اإلدارة من خالهلا تعزيز قيم معينة وخلق رابطة بني أفراد املؤسسة واإلخادة مبا يفعله العاملون
املتميزون ،مما خيلق جوا من التنافس بني العاملني يؤدي إىل حتسني أدائهم الفردي.
الفرع الثالث :الموروث الثقافي
يشتمل املوروث الثقايف على :القصص واألساطري التنظيمية ،الطابوهات واألبطال.
 القصص واألساطير التنظيمية :القصص متعلقة بأحداث حصلت يف املؤسسة واليت حتمل يف طياهتا طرق عمل
املؤسسة يف املاضي ووسائل حل املشكالت ،4كما تشري إىل تاريخ املؤسسة وجناحاهتا وفرتاهتا البطولية وكذا الدور
املهم ملؤسسيها األوائل .فالقصص هتدف إىل تعزيز القيم وتنمية بعض السلوكيات التنظيمية.5
1

John R. Schermerhorn . JR et al, organisational behavior, John Wiley and sons, inc, USA, 2010, p 372.
Michel Darbelet et al, l’essentiel sur le management, foucher, 2eme édition, paris, 2006 , p 266.
3
Steven l. Mc Shane et Marry Ann Von Glinow, organizational behavior, Mc Graw- Hill companies, USA, 2001, p 502.
4
Elena Tureac, the components of organisational culture, economeca, N°1, Acta universitatis banubius, 2005, p82.
5
Idem.
2

8

المرتكزات الفكرية لمتغيرات الدراسة

الفصل األول

وهناك نوع خاص من القصص التنظيمية متثل األساطري ،هذه األخرية هي قصص مثالية تروي أحداث حقيقية
لكن يغلب عليها الطابع اخلرايف ،1وتشري األسطورة يف كثري من جوانبها إىل كيفية تأسيس املؤسسة وجناحاهتا األوىل
والدور الكبري ألبطاهلا يف حتقيق هذا النجاح .فهي تساهم يف تشكيل صورة مثالية عن املؤسسة وترسيخ قيمها
األساسية .2وبشكل عام متثل القصص واألساطري فلكلور املؤسسة ،3وهتدف إىل توحيد املعتقدات وتوفري منط من
السلوك لعماهلا وإحداث التناسق بني أعضاء املؤسسة.
 الطابوهات :ترتبط الطابوهات بتلك املخاوف اليت تتفادى املؤسسات احلديث عنها مثل اإلخفاقات واألحداث
املأساوية اليت ال جيوز ذكرها يف املؤسسة ،4ألهنا سيئة وكان هلا تأثري سليب على أداء املؤسسة.
 األبطال :ميكن أن يكونوا املؤسسون األوائل للمؤسسة أو املسريون الذين طوروا املؤسسة وحافظوا عليها وأصبح
سلوكهم منوذجا يقتدى به .5ويعترب األبطال أحد مصادر القيم التنظيمية ومرجع لألفراد ومثاال يقتدى به يف التضحية
التضحية من أجل املؤسسة والتميز يف األداء وحتقيق النجاح.
المطلب الثالث :نماذج الثقافة التنظيمية
هناك العديد من مناذج الثقافة التنظيمية اليت ميكن العثور عليها يف األدبيات ،لكن ستقتصر دراستنا على النماذج
التالية هي :منوذج هاريسون ( ،)Harrisonمنوذج دنيسون ( ،)Denisonمنوذج ديل وكيندي (،)Deal&Kennedy
ومنوذج كامريون وكوين (.)Cameron & Quinn
الفرع األول :نموذج هاريسون ()Harrison
يعد  Harrisonمن األوائل الذين أوجدوا منوذج خامل على أساس البيانات التجريبية والذي بناءا على بعدي
املركزية والرمسية قسم الثقافة إىل أربعة أنواع هي :ثقافة القوة ،ثقافة املهمة ،ثقافة الدور وثقافة الفرد.6
 ثقافة القوة :يعرف

Harrison

املؤسسات اليت يسودها هذا النوع من الثقافة بأهنا حتاول السيطرة على بيئتها

خارجيا ،أما داخليا فتتمركز القوة لدى أخخاص حمددين هم الذين يتخذون القرارات .7فثقافة القوة (النفوذ) تعتمد
على منط إداري ذو مركزية عالية يف اختاذ القرارات ،وال تلتزم بالقواعد واإلجراءات بشكل كبري .8وعلى العموم هذا
النوع من الثقافة ميكن اجياده يف املؤسسات العائلية أو حديثة النشأة.
Jean Pierre Détrie, strategor : la politique général de l’entreprise, 3eme edition, Dunod, paris, 1997, p 473.
olivier Devillard et Dominique Rey, culture d’entreprise : un actif stratégique, Dunod, paris, 2008, p6 3.
3
Elena Tureac, op.cit, p 82.
4
Michel Darbelet et al, op cit, p 266.
5
Idem.
6
Maximini. D, the scrum culture, management for professionals, Springer international publishing Switzerland, 2015, p 11.
7
idem
8
Kane-Urrabazo Christine, management’s role in shaping organisational culture, journal of nursing management, N°14, Blackwell publishing
Ltd, 2006, p 189.
1
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 ثقافة الدور :تركز على التسلسل اهلرمي وااللتزام بالقواعد املوضوعة ،فهي تشبه البريوقراطية يف خكلها احلقيقي ،إذ
حيتل التفاعل مكانه بني التخصصات الوظيفية من خالل الوصف الوظيفي واإلجراءات والقواعد والنظم ،حيث يعد
الوصف الوظيفي أكثر أمهية من املهارات والقدرات للمنتمني هلذه الثقافة ،كما أن األداء الذي يتعدى إدراك الدور
ليس مطلوبا وال يتم التشجيع عليه ،1وهذه الثقافة تتالءم مع املؤسسات اليت تتسم باإلستقرار و ليس بالتغيري الدائم.
 ثقافة المهمة :تركز على حتقيق اهلدف ،فالقيم السائدة يف هذه الثقافة هي اإلجناز فهي تقيّم اهلياكل ،الوظائف
واألنشطة على مدى مسامهتها يف حتقيق اهلدف .وقد وصف

Harrison

هذه الثقافة على أهنا تعزز رضا وإلتزام

األفراد خاصة يف األعمال اليت حتتاج إىل جمهودات كبرية مثل األعمال مرتفعة املخاطر.2
 ثقافة الفرد :ينصب اهتمام املؤسسات اليت يسودها هذا النوع من الثقافة على حتقيق مصاحل أفرادها وتلبية
احتياجاهتم بالدرجة األوىل ،وقد عرفها

Harrison

على أهنا مناخ تنظيمي يرتكز على الثقة املتبادلة بني األفراد

واملؤسسة .3ويالحظ أن املؤسسات اليت تسودها هذه الثقافة ترفض اهلرمية والرمسية إلجناز املهام بل األفراد هم من
حيددون بشكل مجاعي الطريق الذي سوف تسري عليه املؤسسة.
وميكن توضيح أنواع الثقافة حسب  Harrisonيف الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)04نموذج  Harrisonللثقافة التنظيمية
رسمية عالية

ثقافة الفرد

ثقافة القوة

مركزية عالية

مركزية منخفضة

ثقافة المهمة

ثقافة الدور

رسمية منخفضة
Source : Maximin. D, the scrum culture, management for professionals, Springer international publishing Switzerland, 2015,
p12.

 1عبد اللطيف عبد اللطيف وحمفوظ أمحد جودة ،دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهوية التنظيمية :دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة،
جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،22ع ،2010 ،2ص .121 -121
Maximini. D, op.cit, p 12.
Idem.
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نالحظ من خالل الشكل أن  Harrisonقسم الثقافة بناءا على بعدي الرمسية واملركزية ،حيث تتصف ثقافة
الفرد باخنفاض كل من املركزية والرمسية فيها أما ثقافة املهمة فتتميز باخنفاض املركزية ووجود رمسية عالية ،وبالنسبة لثقافة
القوة وثقافة الدور فكالمها يتصف باملركزية العالية وفيما يتعلق بالرمسية فإن املؤسسات ذات ثقافة الدور ذات طابع
رمسي كبري وتعليمات عمل حمددة .وعلى حد قول

Harrison

فإن معظم املؤسسات تدمج ما بني ثقافة الدور وثقافة

القوة مع االخارة إىل أن املؤسسات الكبرية متيل إىل البريوقراطية اجملسدة يف ثقافة الدور.1
الفرع الثاني :نموذج دنيسون ()Denison
أسفرت نتائج الدراسة التجريبية اليت أجراها  Denisonوأورد تفاصيلها ونتائجها ضمن مقاله "حنو نظرية الثقافة
التنظيمية والفعالية التنظيمية" 2عن أربع مسات (أنواع) للثقافة التنظيمية املرتبطة بالغعالية التنظيمية واملتمثلة يف:
املشاركة ،املهمة ،االتساق والتكيف .وأوضح أن اإلتساق واملشاركة هي عوامل داخلية لتطوير الفعالية التنظيمية ،أما
التكيف واملهمة هي عوامل خارجية يف استدامة الفعالية التنظيمية ،وذلك بإعتماده على بعدين مها الرتكيز
الداخلي/اخلارجي واإلستقرار  /املرونة حسب ما يوضحه الشكل أدناه.
الشكل رقم (:)05

للثقافة التنظيمية

نموذج Denison

التركيز الخارجي
التوجه اإلسرتاتيجي

ثقافة المهمة

الغايات واألهداف
الرؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اإلستقرار

التعلم التنظيمي

التنسي ـ ــق

الرتكيز على الزبون
احداث التغيري

المعتقدات

واإلفتراضات

التفويض

المرونة

التوجه بالفريق

االتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق

ثقافة االتساق

ثقافة التكيف

القيم اجلوهرية

تطوير القدرات

ثقافة المشاركة

التركيز الداخلي
Source : Daniel. R. Denison et al, corporate culture and organizational effectiveness: Is Asia different from the rest of the
word?, journal of organizational dynamics, vol 33, N°1, Elsevie.inc, 2004, p 101.
1

Maximini. D, op.cit, p 11.
Dinel R. Denison and Aniel K. Mishra, toward a theory of organizational culture and effectiveness, organization science, institute for
operations research and the management sciences, vol 6, N°2, March – April 1995, P 213 – 219.
2
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من خالل الشكل تتضح لنا أنواع الثقافة التنظيمية لـ ـ  Denisonواليت نقدم خرحا موجزا هلا فيما يلي:1
 ثقافة المشاركة ( :)Involvementتتصف بالرتكيز الداخلي واملرونة ،وتتعلق بتفعيل املؤسسات لتفويض األفراد،
العمل على بناء فرق العمل وتطوير قدرات ومهارات املورد البشري يف كل املستويات .وتركيز هذه الثقافة على
املشاركة الفعالة على الثالثة أصعدة املذكورة يولد الشعور بامللكية يف املؤسسة والثقة ويعزز من التزام العمال حنو
عملهم وأهداف مؤسستهم ،ويزيد من التقارب بني األفراد والتماسك نتيجة العمل معا كفريق واحد ما يوحد القيم
واملعتقدات وبالتايل تفعيل اإلتصال.
 ثقافة االتساق ( :)Consistencyتركز على الداخل وتتصف بالثبات ،ويتم تفعيل مثل هذه الثقافة يف املؤسسة
على مستوى ثالثة أصعدة هي :التنسيق ،االتفاق والقيم اجلوهرية ،حيث أن املؤسسة تتجه إىل أن تكون فعالة بسبب
ثقافتها القوية ذات االتساق العايل مبا يتضمن من زيادة االلتفاف حول القيم اجلوهرية اليت تعترب منبع السلوك،
إحداث اإلتفاق حىت يف حالة تعدد اآلراء ووجهات النظر حول نقطة معينة ،الرتكيز على التنسيق الفعال بني أفراد
املؤسسة والعمل على إحداث اإلندماج الداخلي ،مما ينتج تفكريا مشرتكا ودرجة عالية من التفاهم واإلنسجام والذي
يؤدي بدوره إىل اإلتساق والتماسك الذي يعترب مصدر قوة لإلستقرار.
 ثقافة التكيف ( :)Adaptabilityتتميز هذه الثقافة بالرتكيز اخلارجي واملرونة ،حيث تتصف املؤسسات اليت
تسودها هذه الثقافة بالقدرة على التكيف ،أي إدراك البيئة اخلارجية واإلستجابة هلا من خالل اإلستجابة ملتطلبات
ومقتضيات املنافسة بالرتكيز على زبائنها وجعلهم قادة ألنشطتها وتوجهاهتا ،إضافة إىل األخذ باملخاطرة إلحداث
التغيري بإستمرار والتعلم من األخطاء والعمل على حتسني الكفاءات التنظيمية واجلماعية لتوفري قيمة لزبائنها.
 ثقافة المهمة ( :)Missionتتصف بالرتكيز اخلارجي والثبات ،فهي تركز على حتديد ورسم الرؤية والغايات
واألهداف والتوجه اإلسرتاتيجي ،هذه األ طر اليت تتصل ببيئة عمل املؤسسات وتتصف بالثبات النسيب تعترب األساس
الذي تبين عليه املؤسسات جناحها ،فهي توضح الغرض واإلجتاه وكيف تنظر املؤسسة لنفسها يف املستقبل ،وحتدد
األولويات واألهداف يف األجلني القصري والطويل ،فهي املرخد للمؤسسة اليت تبني هلا الطريق الذي تسلكه سواء
داخليا أو خارجيا.
الفرع الثاني :نموذج ديل وكيندي ( )Deal&Kennedy
إعتمد كل من ديل وكيندي (  )Deal&Kennedyيف تصنيف الثقافة على بعدين مها :درجة املخاطرة ومدى
سرعة التغذية العكسية ،وبناءا على ذلك صنفا الثقافة إىل أربعة ثقافات كما هو مبني يف الشكل أسفل.
1

Daniel. R. Denison et al, corporate culture and organizational effectiveness: Is Asia different from the rest of the word?, journal of
organizational dynamics, vol 33, N°1, Elsevier,inc, 2004, p 100.
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الشكل رقم (:)06تصنيف  Deal & Kennedyللثقافة التنظيمية
الخطر
ثقافة المجازفة

الثقافة العنيفة

مرتفع

ثقافة العمليات

ثقافة العمل المسلي

منخفض

ال
التغذية العكسية

سريعة

بطيئة

Source : Valentina.M.G & Constantin.B, organisational culture modeling, management & marketing challenges for the
knowledge society, vol 7, N°2, Romania, 2012, P 263.

 الثقافة العنيفة :تتصف باجملازفة العالية وبردود فعل سريعة ،كما تتميز هذه الثقافة باإلجتاه حنو املنافسة بني
األفراد .1وتشمل هذه الثقافة خركات البناء ،مستحضرات التجميل ،اإلعالنات والنشر.
 ثقافة العمل المسلي

(Hard/Play Hard Culture

 :)Workتتصف بدرجة قليلة من املخاطر وردود فعل

سريعة ،فكثريا ما متتاز ردود الفعل بالكثافة ،وميتاز العاملون فيها بالنشاط والعمل املستمر لتحقيق النجاح ،كما تركز
هذه الثقافة على معرفة رغبات الزبائن وتلبيتها .ومن أمثلة املؤسسات اليت تسودها هذه الثقافة :موزعي السيارات
ومصنعي املعدات املكتبية.2
 ثقافة المجازفة :تتميز هذه الثقافة مبخاطرة كبرية ومبعلومات راجعة بطيئة ومبركزية اختاذ القرارات ،وتركز قيمها على
املستقبل وضرورة اإلستثمار طويل األجل .وميتاز العاملون فيها بالثقة بالنفس واحرتام السلطات والكفاءة الفنية.3
ومن األمثلة عليها يف الشركات :خركات تصميم الكمبيوتر والبنوك اإلستثمارية.

Maximini. D, op.cit, p 13.
Idem.

 3سامي فياض العزاوي ،ثقافة منظمات األعمال -المفاهيم واألسس والتطبيقات ،االدارة العامة للطباعة والنشر ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،2001 ،

ص.100
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 ثقافة العمليات :تتسم هذه الثقافة مبعلومات راجعة قليلة أو تكاد تكون معدومة ويصعب تقييم نتائج األعمال،
وتركز قيمها على القابلية الفنية واحلذر وااللتزام بالقواعد واإلجراءات احملددة .ومن األمثلة عليها يف الشركات :الدوائر
احلكومية ،اخلدمات املالية واجلامعات.1
الفرع الثالث :نموذج كوين وكاميرون ()Quinn& Cameron
اعتمد كل من  Quinn& Cameronيف تصنيفهما للثقافة التنظيمية على تقاطع حمورين ،حيث احملور األفقي
يشري إىل املدى الذي تركز فيه املؤسسة على الرتكيز الداخلي والتكامل أو الرتكيز اخلارجي والتميز ،أما احملور العمودي
يعكس مدى الرتكيز على املرونة واحلرية أو اإلستقرار والسيطرة ،حيث حددا أربع أنواع للثقافة هي :الثقافة اهلرمية،
ثقافة السوق ،ثقافة القبيلة والثقافة اإلبداعية.2
 الثقافة الهرمية (  :)Hierarchy cultureتتميز بالرمسية واملركزية ،فاإلجراءات والسياسات والقواعد الرمسية هي
اليت حتكم عالقات وعمل األفراد ،كما ينصب توجهها املنظمي حنو الداخل والسعي لتحقيق االستقرار والسيطرة .أما
منطها القيادي فهو النمط املنسق ،املراقب واملنظم .وترتكز اهتماماهتا طويلة األجل على اإلستقرار ،القدرة على التنبؤ
والكفاءة .واملنظمات كمطاعم الوجبات اخلفيفة (مثل :ماكدونالدز ،) McDonald’sالتكتالت الكربى (مثل :خركة
فورد موتور  ،)Ford Motorالوكاالت احلكومية (مثل :وزارة العدل) أمثلة منوذجية للثقافة اهلرمية.
 ثقافة السوق ( : )Market cultureتتمثل توجهاهتا حنو البيئة اخلارجية بدال من الرتكيز على الشؤون الداخلية،
تركز أساسا على التعامل مع األطراف اخلارجية مثل :املوردون ،الزبائن ،النقابات واهليئات التنظيمية .وعلى عكس
الثقافة اهلرمية أين الرقابة الداخلية يتم حتقيقها عن طريق القواعد ومركزية اختاذ القرار ،فإن ثقافة السوق تعمل يف املقام
األول من خالل آليات السوق بالرتكيز على اجراء املعامالت (تبادل ،بيع ،عقود) مع األطراف األخرى خللق امليزة
التنافسية .كما تتميز ثقافة السوق بالتوجه حنو الربح من خالل املنافسة واإلجنازّ ،أما منطها القيادي فيتصف بالصرامة
والتوجه حنو اإلجناز ،وتركيزها االسرتاتيجي يتجه حنو امليزة التنافسية والتفوق يف السوق .واملؤسسات اليت تركز على
هذه الثقافة تستخدم التنافس واالجناز الناجح لألهداف احملددة مسبقا كعوامل حتفيزية للعمل.
 ثقافة القبيلة

(culture

 :)Clanتسمى هبذا اإل سم ألهنا تشبه الكيان األسري ،فالقيم املشرتكة ،التماسك،

املشاركة ،العمل بروح الفريق واإلحساس بالعائلة الواحدة هي اليت تسود املؤسسات ذات الثقافة القبلية.

 1املرجع السابق ،ص.101
2

Kim S. Cameron & Rebert E. Quinn, diagnosing and changing organizational culture based on the competing values framework, revised
edition, the Jossey-Bass & Wiley imprint, USA, 2006, p 37 – 46.
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فبدال من القواعد واإلجراءات املوجودة يف الثقافة اهلرمية أو الرتكيز على الربح من خالل املنافسة يف ثقافة
السوق ،فالسمات املميزة للثقافة القبلية هي العمل بروح الفريق ،اإلخالص ،الوالء واخراك املوظفني ،ويتصف منطها
القيادي بالنمط املراقب األبوي الذي يقدم التسهيالت الالزمة للمرؤوسني ،أما تركيزها االسرتاتيجي فيكون حنو تطوير
املورد البشري وااللتزام واألخالق ،أما عمليات اختاذ القرار فتتميز بكوهنا عملية تشاركية وغري مركزية.
 ثقافة اإلبداع ( :)Adhocracy cultureتتصف بالالمركزية والالرمسية ،وتركز على االبتكار واملخاطرة واالبداع،
وقوهتا تتمثل يف السرعة واملرونة والقدرة على التكيف ،لذا تسود الثقافة اإلبداعية عادة صناعة الربامج والسينما مثال،
فالتحدي األكرب يف هذه املؤسسات هو إنتاج منتجات وخدمات إبداعية والتكيف السريع مع الفرص اجلديدة.
تتصف القيادة يف هذه الثقافة بالبصرية واإلبتكار واملخاطرة ،التجريب ،الرتكيز على املعارف واخلدمات
واملنتجات اجلديدة ،االستعداد للتغيري والتصدي للتحديات ،أما الرتكيز االسرتاتيجي هلذه الثقافة فيكون حنو النمو
واحلصول على املوارد اجلديدة والتغيري ،ففي هذه الثقافة النجاح يعين إنتاج منتجات وخدمات فريدة.
والثقافات األربعة مبينة تبعا ألبعاد تصنيفها يف الشكل أدناه.
الشكل رقم ( :)07أنواع الثقافة التنظيمية حسب ()Quinn& Cameron
مرونة وحرية

التركيز الخارجي والتميز

النمط القيادي :مبتكر ،خماطر ،ميتلك رؤية
القيم السائدة :خمرجات مبتكرة  ،التغيري.
معيار الفعالية :املوارد اجلديدة هي اليت حتقق الفعالية

النمط القيادي :مراقب ،ناصح ويركز على بناء الفريق
القيم السائدة :االلتزام ،االتصالت ،التطوير ،التنمية البشرية
معيار الفعالية :تطوير مشاركة االفراد حيقق الفعالية

ثقافة السوق
التوجه :تنافسي
النمط القيادي :صلب ،منافس قوي ،منتج.
القيم السائدة :احلصة السوقية ،حتقيق اهلدف ،الرحبية

الثقافة الهرمية
التوجه :رقايب
النمط القيادي :منسق ،منظم ،مراقب
القيم السائدة :الفعالية ،احرتام التوقيت ،االتساق
واالنتظام ،توحيد طرق العمل

معيار الفعالية :التنافس بقوة والرتكيز على الزبائن حيقق الفعالية

التركيز الداخلي والتكامل

ثقافة االبداع
التوجه :ابداعي

ثقافة القبيلة
التوجه :تعاوين

االستقرار والسيطرة
Source : Kim S. Cameron & Rebert E. Quinn, diagnosing and changing organizational culture based on the competing values
framework, revised edition, the Jossey-Bass & Wiley imprint, USA, 2006, p 46.
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يوضح الشكل أعاله أنواع الثقافة التنظيمية اليت متت اإلخارة إليها أعاله ،من ثقافة القبيلة وثقافة اإلبداع اللّتني
تتصفان باملرونة واحلرية بينما ختتلفان يف كون األوىل تركيزها داخلي يف حيث الثانية تركيزها خارجيّ ،أما بالنسبة لثقافة

السوق والثقافة اهلرمية فيسودمها االستقرار والسيطرة ويعد الرتكيز اخلارجي مميزا لألوىل يف حني الرتكيز الداخلي هو ما
مييز الثقافة اهلرمية ،كما أن لكل نوع من الثقافة خصائص متيزها عن األخرى وذلك من حيث التوجه ،النمط
القيادي ،القيم السائدة ومعيار الفعالية وذلك تبعا لتموقع كل ثقافة على احملورين املعتمد عليها يف التقسيم.
من خالل عرض مناذج الثقافة التنظيمية لكل من (،)Denison( ،)Harrison

(& Kennedy

)Deal

و( )Quinn & Cameronميكن القول أنه وعلى الرغم من اختالف أمساء الثقافات اليت أوجدها كل باحث ،إالّ أن
األسس املعتمدة لتقسيمها تبقى مشرتكة ،إذ جند النماذج األربعة ركزت على بعدين أساسيني للتقسيم مها مدى تركيز
الثقافة خبصائصها ومميزاهتا على داخل املؤسسة مقابل خارج املؤسسة ،ومن جهة أخرى مدى تكيفها ومرونتها مقابل
امليول إىل اإلستقرار.

المبحث الثاني :إدارة المعرفة
يتم وصف املعرفة بأهنا األجزاء غري املرئية من املؤسسة يف صورة أصول غري ملموسة ،تشبه يف ذلك جذور
الشجرة اليت جيب رعايتها من أجل جين الثمار ،وتتحقق هذه الرعاية مبوجب تغذية مصدر القوة وحمرك النجاح وبديل
املوارد التقليدية من خالل إدارة فعالة للمعرفة القيّمة اليت تتحقق من خالل عدة مراحل وبتوفري خمتلف متطلباهتا.

ومن أجل التعرف على اإلطار الفكري إلدارة املعرفة خصص هذا املبحث ،الذي سيتم يف ثناياه التعرف على

معىن إدارة املعرفة من خالل التعريف هبا وإظهار أمهيتها ليتم التعريج على العمليات املتعلقة هبا ،وكذلك التعرف على
أهم متطلباهتا.
المطلب األول :تعريف إدارة المعرفة وأهميتها
من أجل التمكن من فهم ماهية إدارة املعرفة ومضموهنا ،سنحاول من خالل هذا املطلب إدراج مفهوم املعرفة
وإدارة املعرفة وتوضيح أمهية القيام بإدارة املعرفة يف املؤسسة.
الفرع األول :تعريف إدارة المعرفة
قبل التطرق لتعريف إدارة املعرفة سنعرج على تعريف املعرفة اليت ورد هلا العديد من التعاريف نذكر منها:
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(true belief

 .1)Justifiedرغم كون هذا التعريف الذي قدمه

Nonaka

خمتصرا إال أنه حيمل دالالت عميقة عن وصف املعرفة بكوهنا اعتقاد ،أي اعتبار املعرفة أفكار خخصية كامنة يف
ذات الشخص توحي مبعنوية املعرفة وصعوبة حتديدها مع الرتكيز على أمهية مربرات املعرفة من أجل مصداقيتها.
 املعرفة هي "مزيج سائل من اخلربة املؤطرة ،القيم ،املعلومات السياقية

(information

 ،)contextualواخلربات

املفيدة اليت توفر اطارا للتقييم ودمج اخلربات واملعلومات اجلديدة .تنشأ وتطبق يف عقول أصحاب املعرفة ،يف
املنظمات ،وغالبا ما يتم تضمينها ليس فقط يف املستندات أو املستودعات ولكن أيضا يف الروتني التنظيمي،
العمليات ،املمارسات واملعايري" .2لقد أوضح هذا التعريف أن املعرفة ليست بسيطة ونقية بل هي مزيج من العناصر،
كما تتسم بكوهنا حدسية مما يصعب التعبري عنها يف كلمات أو فهمها بشكل كامل ،ألهنا موجودة داخل األفراد
فهي تشكل جزأ ال يتجزأ من التعقيد وعدم القدرة على التنبؤ الذي يتسم به الفرد ،مما يضفي على املعرفة صفة
املعنوية وجيعل حتديدها يف غاية الصعوبة.
 املعرفة " تبدأ كبيانات خام مثل احلقائق واألرقام ،وعندما يتم تنظيمها وتصنيفها تتحول إىل معلومات ،وتكون
تلك املعلومات جاهزة لإلستخدام والتبادل يف خكل وثائق أو قواعد معلومات ،كما أهنا قابلة لإلسرتجاع بسهولة
بواسطة تقنيات اإل تصال احلديثة ،وعندما ترتبط هذه املعلومات بأحكام وقرارات معينة تتضمن حكمة وخربة وبصرية
العاملني يف املنظمة فإننا نطلق عليها مصطلح املعرفة" .3أعطى هذا التعريف وجه اإلختالف بني البيانات واملعلومات
واملعرفة ،حيث تستمد املعرفة من املعلومات وتستمد املعلومات من البيانات.
كما جتدر اإلخارة إىل أن هناك العديد من الصفات اليت متيز املعرفة عن غريها من موارد املؤسسة األخرى،
ومن هذه الصفات أهنا غري ملموسة ،نادرة ،معقدة وصعبة القياس ،حيوية وتزداد باإلستعمال ،كما ميكن استخدامها
يف عمليات خمتلفة يف الوقت نفسه ،وهي جمسدة يف األفراد وهلا تأثري واسع املدى على املؤسسة إذ ميكن استعماهلا
لفرتة طويلة مما مينح املؤسسة ميزة تنافسية طويلة املدى.4
وللمعرفة عدة أنواع لكن تعد كل من املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية التصنيف األكثر خيوعا وتداوال يف
الكتابات املتعلقة باملعرفة ،هذا التصنيف قدمه  Michael Polanyiيف الستينات من القرن املاضي يف كتابه " املعرفة

1

Nonaka Ikujiro, a dynamic theory of organisational knowledge creation, organisational science, vol 5, N° 1, Informs, feb1994, P 15.
Davenport Thomas. H and Prusak Lawrence, working knowledge : How organizations manage what they know, ubiquity: an ACM IT
magazine and forum, vol 2000, Iss August, ACM, New Yourk, 2000, p 4, on website: https://ubiquity:acm.org/article.cfm?id:348775, viewed at:
16/10/2015.
3
Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, Knowledge Management : Systems And Processes, M.E Sharpe, New York, 2010, P 19.
4
Gilles Balmisse, guide des outils du km, Vuibert, paris, France, 2005, p 3 .
2
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الشخصية ،1وأبرز أمهيته  Ikujiro Nonakaيف دراسته عن الشركات اخلالقة للمعرفة عام  1111يف جملة

Harvard

.2Business
تشري املعرفة الظاهرة إىل إمكانية التعبري عنها باأللفاظ أو إجيادها يف الوثائق وبرامج احلاسوب وحتويلها لآلخرين
بسهولة.3
على العكس من ذلك تعد املعرفة الضمنية غامضة وليس من السهل التعبري عنها ،وقد دلل عليها

Polonyi

بقوله " املعرفة الضمنية هي أنك تعرف أكثر مما تستطيع أن تتكلم" .4فهي معرفة خاصة ميتلكها عدد حمدود من
األفراد وليست سهلة التحول لآلخرين.
ويف هذا الصدد أخار كل من  Takeuchi & Nonakaأن تقسيم املعرفة إىل ظاهرة وضمنية ميكن أن يكون
تقسيما ناقصا للمعرفة ،5كون املعرفة الضمنية والصرحية ليستا منفصلتني لكن متبادلتني ومتممتني لبعضهما.
واملعرفة متغرية يف نوعها لكوهنا غري ساكنة وال ثابتة ،بل تتغري وتتطور خالل حياة املؤسسة ،إذ ميكن أن
تتحول املعرفة الضمنية املوجودة إىل معرفة صرحية جديدة واملعرفة الصرحية احلالية إىل معرفة ضمنية جديدة ،أو تتحول
املعرفة الصرحية املوجودة إىل معرفة صرحية جديدة واملعرفة الضمنية املوجودة إىل معرفة ضمنية جديدة.6
 تعريف إدارة المعرفةتتجلى الطبيعة املرنة ملفهوم إدارة املعرفة يف تنوع املقاربات املستخدمة من طرف الكتاب ،إذ قدموا تعريفات
خمتلفة إلدارة املعرفة انطالقا من وجهات نظرهم ،فمثال البعض ركز على اجلانب العملي بينما آخرون أولوا اهتماما
باجلانب املفاهيمي يف حني فضل آخرون التفسري البشري .وهذا ما أوجد عدد من التعاريف هلا ،وسوف نورد أربع
تعاريف من منظور خمتلف :التعريف املوجه باملنفعة ،التعريف العمليايت ،التعريف الوظيفي والتعريف االقتصادي.7
 التعريف الموجه بالمنفعة :تعرف إدارة املعرفة حسب هذا التوجه كما يلي " :إمتالك املعرفة الصحيحة يف املكان
الصحيح ويف الوقت املناسب وبالشكل الصحيح" .8لقد رّكز هذا التعريف على املنافع والفوائد احملققة من إدارة
املؤسسة ملعرفتها ،واملتمثلة يف توفري املعرفة الدقيقة ملن حيتاجها ومىت حيتاج إليها وأين حيتاجها وكما يريدها ،وهبذا
يتخلص من عناء البحث وإعادة دورة البحث عن املعرفة يف كل مرة حيتاجها.
1

Look to : Michael Polonyi, personal knowledge, towards a post-critical philosophy, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1962.
Ikujiro Nonaka, the knowledge-creating company, Harvard business review, vol 69, N° 6, November-december 1991, p 96 – 104.
3
William R. King, knowledge management and organizational learning, annals of information systems, N° 4, springer science + business
media, 2009, P 4.
4
Heng-Li Yang, knowledge sharing in an organization technological for costing and social change, N°75, Elsevier, 2008, p 1129 – 1130.
5
Ibid, p 1130.
6
Jatinder N. D Gupta et al, an over view of knowledge management, knowledge management: concepts, methodologies and applications,
Sandiego State university, edition of information science reference, Hershey, New York, 2008, p 4.
7
Jean – Yves Prax, le manuel du km, une approche de 2eme génération, Dunod, Paris, 2003, p 22 – 23.
8
Filemon A. Uriarte, JR, introduction to km, national academy of science and technology, government of Japan, 2008, p 13.
2
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 التعريف العملياتي :حسب ما جاء به كل من نوناكا وتاكوخي ( )Nonaka & Takouchiفإن إدارة املعرفة هي
" قدرة املنظمة على خلق املعرفة اجلديدة ونشرها يف مجيع أحناء املنظمة وجتسيدها يف املنتجات واخلدمات
واإلجراءات" .1من خالل هذا التعريف تعترب إدارة املعرفة أداة لصنع املؤسسات اخلالقة للمعرفة ،من خالل منحها
القدرة على خلق معرفة جديدة يتم جتسيدها يف العمليات واإلجراءات واملخرجات من منتجات وخدمات.
 التعريف الوظيفي :عرفت إدارة املعرفة على أهنا " :العمليات والنشاطات اليت تساعد املنظمة على توليد واحلصول
على املع رفة ،حيث يتم اختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وحتويل املعلومات واخلربات اليت متتلكها املنظمة
وتوظيفها يف أنشطتها اإلدارية املختلفة كإختاذ القرارات وإجراءات العمل والتخطيط اإلسرتاتيجي" .2يف هذا التعريف
إخارة إىل مراحل إدارة املعرفة متمثلة يف صنع املعرفة سواء من خالل توليدها أو حتصيلها ،وكذلك مرحلة التنظيم
والتبويب هلذه املعرفة حىت يتسىن حتديد األهم منها من أجل نشرها واستخدامها لإلستفادة منها يف خمتلف األنشطة
الروتينية واإلسرتاتيجية.
 التعريف اإلقتصادي " :إدارة املعرفة هي العملية اليت من خالهلا تولّد املنظمات قيمة من أصوهلا الفكرية
واملعرفية" .3من وجهة نظر اقتصادية فإن إدارة املعرفة متكن املؤسسات من خلق قيمة ملموسة من خالل إدارهتا
واستغالهلا ألصوهلا املعرفية ذات الطابع غري امللموس.
تأسيسا على التعاريف السابقة ميكن القول عن إدارة املعرفة بأهنا عملية منهجية هتدف إىل اكتساب املعرفة
وتنظيمها وتقامسها لتحقيق اإلستفادة منها ،وذلك بتوجيه جهود العاملني باملؤسسة واستخدام خمتلف وسائل
تكنولوجيا املعلومات واإلتصال من أجل حتقيق اإلنتفاع من املعارف اليت متلكها.
الفرع الثاني :أهمية إدارة المعرفة
يقول ولرت ويستون رئيس جملس إدارة

Citibank

"إن املعرفة واملعلومات عن املال أصبحت تساوي املال

نفسه" .فاملعرفة هي رأمسال قد حيدد القيمة الفعلية للمؤسسة مستقبال ،لذا تكتسي إدارهتا أمهية بالغة ،واستنادا إىل
استبيان أجرته اجلمعية األمريكية لإلدارة سنة  1111تبني أن  %71من مدراء الشركات جيمعون أن إدارة املعرفة كانت
ضرورة لنجاح خركاهتم4؛

Caroline de Brun , ABC of knowledge management , first edition, national library of health, 2005, P 5.

1

 2بدروين هدى ،إدارة المعرفة كأحد المرتكزات األساسية في بقاء منظمات األعمال والرفع من كفاءة أدائها ،مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل اخلامس حول :رأس املال الفكري يف
منظمات األعمال العربية يف ظل اإلقتصاديات احلديثة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،يومي  13و 11ديسمرب  ،2011ص .1
Filemon A. Uriarte JR, op.cit, p 13.

3

 4فريد كورتل وآخرون ،اإلدارة الفعالة للمعرفة :مصدر لتحقيق التنافسية في ظل المحيط اإلقتصادي الجديد ،حبث مقدم إىل املؤمتر العملي الدويل السنوي الرابع :إدارة املعرفة يف
العامل العريب ،كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن 33 – 22 ،أفريل  ،2001ص .1
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كما تساهم إدارة املعرفة بشكل مباخر يف رفع أداء املؤسسات وحتقيق أهدافها ،وذلك من خالل تعريف إدارة
تلك املؤسسات مباهية املعرفة املستخدمة يف أعماهلا وتطبيقاهتا ومن مث كيفية العمل على رفع وتطوير هذه املعرفة من
أجل حتقيق األهداف .1كما تربز أمهية إدارة املعرفة يف سعيها لتطبيق املعرفة وحتويلها إىل التنفيذ ليتم االستفادة منها
بشكل فعلي.
وقد ّبني  Bergeronأمهية املعرفة من خالل فوائدها الكمية والنوعية.

2

حيث تتمثل املنافع الكمية يف:

 حتقيق وفرة بالتكاليف وحتسني النتيجة النهائية؛ زيادة احلصة السوقية وقيمة املؤسسة ورفع القدرة على االحتفاظ بالعمالء؛ حتسني قيمة األسهم وتقليل تكلفة املبيعات.أما املنافع النوعية فهي:
 إدارة أفضل لألفكار وتقليل احتمال مغادرة املوظفني لعملهم؛ زيادة متكني عمال املعرفة وزيادة انتاجيتهم ورفع مستوى اإلبداع؛ زيادة رضا ووالء املستهلك والتعاون مع العمالء وزيادة التفهم إلحتياجاهتم؛ تعزيز القدرة على قيادة السوق ،ورضا حاملي األسهم واملوظفني ذوي املعرفة؛ زيادة الثبات التنظيمي ،وإحداث تغيريات اجيابية يف املناخ التنظيمي.المطلب الثاني :عمليات إدارة المعرفة
اختلف الباحثون فيما تتضمنه إدارة املعرفة من عمليات وأنشطة .فالبعض يصنفها إىل ثالث عمليات بينما
يتوسع هبا آخرون لتشمل أكثر من ذلك .ولغرض التعرف على أهم تلك العمليات مت انتقاء عدد من التصنيفات
حسب ما هو موضح يف اجلدول املوايل.

 1قتيبة صبحي أمحد وآخرون ،أثر بعض مكونات إدارة المعرفة في عمليات القيادة اإلدارية ،حبث مقدم إىل املؤمتر العملي الدويل السنوي الرابع :إدارة املعرفة يف العامل العريب ،كلية
اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن 33 – 22 ،أفريل  ،2001ص .1
Bergeron Bryan, essentials of km, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 2003, p 154 – 155.
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الجدول رقم ( :)10عمليات إدارة المعرفة حسب بعض الباحثين والكتاب

الكات ـ ـ ـب
Wiig (1993)1

العملي ـ ـ ـات
بناء املعرفة  -ختزين املعرفة – نقل املعرفة – تطبيق املعرفة

2
) Mayer and Zack (1996اكتساب املعرفة – تنقية املعرفة – ختزين املعرفة – توزيع املعرفة – اسرتجاع املعرفة

Alavi. M & Leinder.D(2001) 3
Argote l (2003)4
Darroch J (2003)5
Dalkir. K (2005)6

خلق املعرفة – ختزين املعرفة – حتويل املعرفة – تطبيق املعرفة
خلق املعرفة – حفظ املعرفة – حتويل املعرفة
اكتساب املعرفة – نشر املعرفة – االستجابة للمعرفة
اكتساب املعرفة– نشر املعرفة– استخدام املعرفة

7
) Jatinder. N. D et al (2008اكتساب املعرفة – تنقية املعرفة – حتزين املعرفة – نشر املعرفة – اسرتجاع املعرفة

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على املراجع املوضحة أدناه.

من خالل اجلدول يتضح تباين يف العمليات املتبناة من قبل كل باحث من حيث العدد يف الغالب ،لكن
أغلبها تشرتك يف املراحل التالية :اكتساب املعرفة ،نشرها واستخدامها ،واليت سيتم اعتمادها يف هذه الدراسة.
يقول  Mc Elroyإن الغرض األ ساسي من إدارة املعرفة هو توفري املعرفة املناسبة للشخص املناسب يف الوقت
املناسب . 8وألجل حتقيق ذلك فإن األمر يتطلب اكتساب املعرفة ،نشرها واستخدامها.
 اكتساب المعرفة :عملية اكتساب املعرفة تتضمن نشاطات احلصول على املعرفة وحتليلها وتركيبها وتقييمها
وتنظيمها ،9ويتم اكتساب املعرفة إما من البيئة اخلارجية من خالل تعيني األفراد أو اكتساب الشركات ،كما ميكن
حتصيلها عن طريق التعلم من مصادر خارجية (مثل :الكتب ،حبوث دراسات السوق ،التجارب واخلربات) ،10أما
على املستوى التنظيمي فيمكن للمؤسسة حتصيل املعرفة من الوثائق والتقارير اخلاصة هبا ومشاريع البحث والتطوير.
فعملية اكتساب املعرفة تتأتى من مصادر خمتلفة على املؤسسة أن تكون على درايتة هبا ،فعلى الصعيد الداخلي ميكن
1

Wiig Karl M, km foundation : thinking about thinking how people and organisations create, represent and use knowledge, schema press,
USA, 1993, p54.
2
Jawad Kayni and Qamar Zia. M, the analysis of knowledge, knowledge management and knowledge management cycles: a broad review,
international journal of academic research in economics and management sciences, vol 1, N° 6, hrmars, 20012, p 154.
3
Maryam Alavi and Dorothy E. Leinder, knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research
issues, MIS Quarterly, vol 25, N° 1, published by management information systems research center, university of Minnesota, march 2001, p 116
– 122.
4
Argot. l et al, managing knowledge in organisations : an integrative framework and review of emerging themes, management science, vol
49, N° 4, 2003, p571 – 582.
5
Darroch Jenny , developing a measure of knowledge management behaviors and practices, journal of knowledge management ,vol 7, N° 5,
2003, P 41 – 54.
6
Dalkir .k, knowledge management in theory and practice, elservier, USA, 2005, p 77 – 145.
7
Jatinder .N .D Gupta et al, an overview of knowledge management, encyclopedia of km, information science reference, New York, USA, 2008,
p 5.
8
Mc Elroy, the new km : complexity, learning and sustainable innovation, butter worth – heinemann, USA, 2002, p
9
Max Evans et al, a holistic view of knowledge life cycle : the km cycle model, the electronic journal of km, vol 12, N° 2, p 92.

 10أكرم حمسن الياسري وأخرون ،مرجع سابق ،ص .12
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اكتساب املعرفة من األفراد العاملني هبا وذلك بالتعرف على اجتاهاهتم ،وكذا من خالل خمتلف نظم التقارير خاصة
املالية منها ،أما على الصعيد اخلارجي فتكتسب املعرفة من خالل جذب أفراد مدربني وذوي املهارات وكذا من
السوق خاصة ما تعلق بزبائنها ومنافسيها.1
ومتتد عملية اكتساب املعرفة إىل حتليل ما مت احلصول عليه من املصادر املختلفة وذلك بإعادة تركيبها وتقييمها
وتنظيمها واستخراج املعاين والقيم إلجياد املعرفة الكامنة احملتملة وحماولة اكتشاف العالقات السببية والتحقق من أن
احملتوى صحيح وصاحل.2
وعملية اكتساب املعرفة ال تتضمن نشاطات احلصول على املعرفة فقط ،بل تتعداها إىل خلق معرفة جديدة من
خالل التفاعل بني املعرفة الصرحية والضمنية والذي أظهر معامله  Nonakaحتت مسمى دورة خلق املعرفة 3مشريا
بذلك إىل أربع مراحل يتم من خالهلا هذا التفاعل بني نوعي املعرفة وهي:4
 -التنشئة ( :)Socializationتتضمن تقاسم املعرفة الضمنية بني األفراد من خالل األنشطة املشرتكة والتفاعل

واالحتكاك الدائم بينهم وعالقات تبادل اخلربات واملعارف واملهارات الفنية.

 التجسيد( :)Externalizationأي حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية من خالل عملية االتصال اليتتستخدم اللغة يف احلوار والتفكري اجلماعي ،ويتم تشجيع عملية التجسيد عن طريق عاملني ،األول املتعلق بفنيات
حتويل املعرفة الضمنية إىل صرحية من خالل تقنيات مساعدة للتعبري عن األفكار مثل الصور ،الكلمات ،املفاهيم
واألخكالّ .أما العامل الثاين فيتعلق بتحويل املعرفة الضمنية املتعلقة بالزبائن أو اخلرباء إىل معرفة صرحية.
 -الدمج ( :)Combinationيتضمن حتويل املعرفة الصرحية إىل معرفة صرحية أخرى من خالل اإلتصال وعمليات

الدمج.
 التفاعل الداخلي ( :)Internalisationتتضمن حتويل املعرفة الصرحية إىل معرفة ضمنية جديدة عن طريق عمليةالتعلم واإلطالع على املعرفة املوجودة اليت حيوزها فريق العمل أو املتواجدة داخل املؤسسة.
والشكل املوايل يوضح املراحل األربعة لنموذج خلق املعرفة (.)SECI

1

Darroch Jenny , developing a measure of knowledge management behaviors and practices, op.cit, P 45.
Max Evans et al, op.cit. p 92.
3
Nonaka Ikujiro, a dynamic theory of organisational knowledge creation, organisational science, vol 5, N° 1, Informs, feb1994, P 15.
4
Nonaka Ikujiro and Konno .N, the concept of « ba » : building a foundation for knowledge creation, California management review, vol 40,
N°3 , 1998, p 42 – 45.
2
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الشكل رقم (: )08نموذج خلق المعرفة ()SECI
المعرفة الضمنية

المعرفة الضمنية
التجسيد

i

g

i

i

i

المعرفة الصريحة

g
g

O
g

O

g

g

i
التفاعل الداخلي

الدمج
المعرفة الصريحة
 :iالفرد ()individual

المعرفة الضمنية

المعرفة الصريحة

i

i

i

المعرفة الضمنية

i

التنشئة

 :gالفريق ()group

المعرفة الصريحة
 :Oالمنظمة ()organization

Source : Nonak. I and konno N, the cocept of « ba » : building a foundation for knowledge creation, California management
review, vol 40, N° 3 ,spring, 1998, p 43.

يصف منوذج ( )SECIالتفاعل الديناميكي للمراحل ،أين املعرفة الضمنية والصرحية تتحول وتتبادل لتحويل
املعرفة بشكل حلزوين متتابع .إذ يوضح التداخل بني املعرفتني الصرحية والضمنية إلجياد منظومة معرفية متكاملة يف
املؤسسة من خالل أربع مناذج أو مراحل ،بدءا باالندماج اإلجتماعي للتمكن من تقاسم املعرفة الضمنية بني األفراد
وعادة ما تكون من خالل تلقني اخلربة من الفرد الذي ميلكها للطرف اآلخر ،لتأيت بعدها مرحلة إظهار املعرفة
الضمنية من خالل التفاعل بني األفراد يف الفريق والرتكيز يف ذلك على احلوار للوصول إىل تبادل اخلربات ،وهبذا يتم
حتويل املعرفة الضمنية إىل صرحية ،ومن مث تأيت خطوة التبادل املعريف اليت تسهم يف نقل املعرفة الصرحية بني الفرق ،ويتم
حتقيق ذلك من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وإنشاء قواعد البيانات وتسهيل اإلطالع عليها من
23
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أجل الوصول إىل املعرفة املطلوبة واالستفادة منها ،وأخريا البد من التفاعل الداخلي حيث يتمكن الفرد من حتويل
املعرفة الصرحية اليت حصل عليها إىل معرفة ضمنية خاصة به من خالل أثر اخلربة اليت يكتسبها عن طريق التجريب أو
احملاكاة.
 نشر المعرفة :ميكن أن تكون املعرفة املتقامسة ضمنية أو صرحية أو مزيج بينهما ،فحينما يعمل حريف ماهر على
تنمية مهارات متعلم لديه فهو بصدد حتويل معرفة ضمنيةّ ،أما يف حالة قيام طبيب بإرسال وثائق حبثية يف ميدان
الطب إىل خركة معينة فهو يقوم بتحويل املعرفة الصرحية ،وإذا ّبني مستشار ختطيط موارد املؤسسات ملستخدم النظام

احملتمل كيفية استعمال أدوات وجداول هذا النظام فهو بقوم بتحويل مزيج من املعرفة الضمنية والصرحية .1وتعد عملية

نشر املعرفة عملية مهمة أل نه بدوهنا يستلزم حلل مشكلة أو احلاجة إىل مهارة تشغيلية إعادة خلق املعرفة املرغوبة يف
كل مرة.2
ونشر املعرفة هو حمور التعلم الذي يعد أساس التقدم ،ويتطلب حتقيق فعالية هذه العملية ترتيبات تنظيمية
وثقافة تنظيمية مساندة لنشرها وتقامسها يف أرجاء املؤسسة ،3إضافة إىل إعتماد وسائل متنوعة لنشرها وإيصاهلا
ملختلف املستويات التنظيمية داخل املؤسسة مثل :إستخدام األنظمة التكنولوجية كاألنرتنت ،وكذا التفاعل
اإلجتماعي مثل :عالقات التعلم وجلسات العصف الذهين واستشارات زمالء العمل ،كما ميكن نشر املعرفة من
خالل املكتبات الرقمية وأنظمة قواعد املعلومات واإلتصاالت املكتوبة ،كما جيب أن تتضمن املعرفة اليت يتم نشرها
املعلومات التسويقية املرتبطة بالقضايا التسويقية والزبائن باإلضافة إىل املعرفة عن العمل.4
وجناح عملية نشر املعرفة يتوقف على عدة عوامل منها :الثقة املتبادلة بني األفراد العاملني ،مدى التفتح والتقبل
ألفكار اآلخرين ،باإلضافة إىل توفري الوسائل التكنولوجية املساعدة على التقاسم الفوري للمعارف.
وحتقيق التقاسم املعريف ال يكفي بل جيب السهر على استخدامها وذلك بإدماج املعرفة يف تصميم األعمال
وخطط األداء وحتديد مهام العاملني والعمل الدائم على تنميتها وحتديثها.
 استخدام (اإلستجابة) المعرفة :تساهم املعرفة بشكل مباخر يف أداء املؤسسة حينما يتم استعماهلا إلختاذ
القرارات وأداء املهام .5وميكن التمييز بني ثالث آليات إلستخدام املعرفة هي :التوجيهات ،الروتني وفرق العمل ذات
املهام احملددة ذاتيا .ويقصد بالتوجيهات جمموعة حمددة من القواعد واإلجراءات والتعليمات اليت يتم وضعها لتحويل
املعرفة الضمنية للخرباء إىل معرفة صرحية لغري اخلرباءّ ،أما الروتني فيشري إىل وضع أمناط لألداء ومواصفات للعمليات
1

Williams R. King , knowledge transfer, encyclopedia of km, information science reference, New York, USA, 2008, p124.
Idem.
3
Idem.
4
Darroch Jenny , developing a measure of knowledge management behaviors and practices, op.cit, P 41 – 54.
5
Irman Becerra -Fernandez And Rajiv Sabherwal, op.cit, p 45.
2
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تسمح لألفراد بتطبيق ودمج معرفتهم املتخصصة دون احلاجة إىل اإلتصال باآلخرين ،أما اآللية الثالثة فيتم استخدامها
يف املواقف اليت تكون فيها املهام معقدة وتتسم بقدر من عدم التأكد وال ميكن استخدام التوجيهات أو الروتني
بشأهنا ،ويف هذه اآللية تتوىل الفرق ذات املعرفة والتخصصات املطلوبة حل املشكالت.1
وترى

Darroch

أن االستجابة (استخدام) للمعرفة يف املؤسسة تكون يف مخسة حقول هي  :اإلستجابة

للزبائن ،اإلستجابة للتكنولوجيا ،اإلستجابة للمنافسني واستخدام املعرفة لتكون أكثر مرونة وإستغالال للفرض وأيضا
يف تطوير وظيفة التسويق.2
بالرغم من أمهية دورة عملية إدارة املعرفة من أجل حتقيق التميز للمؤسسة ،إال أن تطبيق املراحل املتضمنة فيها
يعد أمرا يف غاية الصعوبة نظرا للمعوقات اليت حتول دون ذلك ،ومنها ما أخار إليه اإلحصاء الذي أجرته خركة
 ، KPMGالذي يبني أن العوائق الرئيسية إلدارة املعرفة يف املؤسسات تتمثل يف تغيري السلوك بنسبة  ،%12ويف دراسة
أخرى متت اإلخارة إىل أن  %21من املستجوبني أكدوا أن املشكل هو خلق ثقافة تبادل ومشاركة املعرفة ،3هلذا يعترب
توفري متطلبات تطبيق إدارة املعرفة ضروريا ألجل إجناح مراحل إدارة املعرفة يف املؤسسة.
المطلب الثالث :متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
يقول  Wong & Aspinwallأن أحد أسباب فشل املنظمات يف مساعيها لتحقيق اإلستغالل األمثل إلدارة
املعرفة هو إفتقارها إىل بنية حتتية لتطبيق إدارة املعرفة أو ال يتوفر لديها املتطلبات األساسية لتطبيقها.4
إن جناح إدارة املعرفة يعتمد على توافر جمموعة من العناصر اليت تساهم بشكل كبري يف حتقيق أهدافها ،نذكر
منها:5
 الهيكل التنظيمي :مما الخك فيه أن اهليكل التنظيمي يعد من املتطلبات األساسية لتطبيق إدارة املعرفة يف
املؤسسة ،كونه الراسم خلطوط السلطة واحملدد للمسؤوليات وآليات اإلتصال ،وتعد اهلياكل اليت تتسم باملرونة والتكيف
مع البيئة وسهولة اإلتصاالت وقدرهتا على اإلستجابة للمتغريات األكثر مالءمة إلدارة املعرفة.
ومما يدلّل على أمهية اهليكل التنظيمي حالة خركة

Semi-conducteur National

اليت تعمل يف جمال

التكنولوجيا ،حيث يف عام  1111كانت تعاىن تعثرا ،إذ وصل حجم خسائرها إىل  110مليون دوالر يف العام،
1

Martensson Maria, a critical review of knowledge management as a management tool, the journal ef knowledge management, vol 4, N° 3,
2000 , p 211.
2
Darroch Jenny , developing a measure of knowledge management behaviors and practices, op.cit, P 47.

 3فريد كورتل وآخرون ،مرجع سابق ،ص .1
4

Wong .K. Y and Aspinwall .E, km implementation frameworks: a review, knowledge and process management, vol 11, N° 2, wiley interscience,
2004, p 93 – 104.

5مىن علي عبد ربه زيديه ،إدارة المعرفة وأثرها في إدارة الموارد البشرية ،مؤمتر اإلصالح والتطوير اإلداري األول ،ديوان املوظفني العام ،فلسطني ،2001 ،ص .11 -13
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وكانت تتمتع مبركزية خديدة وهبيكل تنظيمي هرمي ،وكان من مشاكل الشركة أن املعلومات ال يتم تداوهلا ومشاركتها
يف الشركة .وحلل هذه املشاكل ،مت تعيني قيادة جديدة للشركة قررت الرتكيز على إدارة املعرفة .وبعد أقل من

1

حتسن موقف الشركة كثريا ،حيث أصبحت إيراداهتا  2مليار دوالر وبلغت أرباحها  130مليون دوالر .ومن
سنواتّ ،
األخياء امللفتة اليت حدثت خالل هذه السنوات األربعة ،أن اهليكل التنظيمي للشركة أصبح أكثر أفقية ومرونة.

 الثقافة التنظيمية :يتطلب تطبيق إدارة املعرفة يف أية مؤسسة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع
مبدأ اإل ستمرار يف التعلم وإدارة املعرفة ،وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق يف العمل .وهناك عوامل
تساعد على إدخال مفهوم إدارة املعرفة يف املؤسسة ،وهى بالتايل متثل عوامل اجيابية إلدارة املعرفة يف املؤسسات،
ويقصد هبا الثقافة اليت تشجع وحتث على العمل بروح الفريق وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين ،والقدوة واملثل
األعلى للقيادة الفعالة اليت تعتين باملعرفة والعوامل اليت تساعد وحتفز على تبىن مفهوم إدارة املعرفة.
وتأكيدا ألمهية الثقافة التنظيمية يف تطبيق إدارة املعرفة ،عملت خركة روفر ) (Roverاإلجنليزية على تأسيس
رؤية ومعتقدات تتناسب مع الرتكيز على التعلم ملشاركة املعرفة .فأصبح التعلم املستمر واملشاركة يف املعرفة من اجلوانب
املهمة يف ثقافة املؤسسة.كما قامت إدارة خركة  Semi-conducteur Nationalبتنظيم ورش عمل خللق وتنمية ثقافة
تنظيمية تتيح املشاركة يف املعرفة والتعلم من اآلخرين.
 القيادة :القيادة عنصر مهم يف تبين وتطبيق إدارة املعرفة ،حيث القائد هو الذي يتوىل تصميم إسرتاتيجية إدارة
املعرفة وتنظيمها وتنفيذها فضال عن كونه معلما ومشرفا ومدربا وقدوة لآلخرين .وتتوقف فعالية القيادة يف حتقيق
التطبيق اجليد إلدارة املعرفة على النمط القيادي السائد يف املؤسسة ،هذا األخري الذي جيب أن يكون دميقراطي
وتشاركي ويفتح اجملال لتبادل اآلراء واملعارف بني خمتلف العمال يف املستويات اإلدارية.1
 تكنولوجيا المعلومات :لتكنولوجيا املعلومات دورا جوهريا يف تطبيق إدارة املعرفة ،حيث ترى الباحثة

De brun

بأن التكنولوجيا تقدم الدعم الالزم إلدارة املعرفة من خالل إجتاهني مها:2
 تتيح اإلمكانية لألفراد لتنظيم ،ختزين والوصول إىل املعرفة الصرحية حمكمة البناء مثل املكتبات اإللكرتونية وقواعدالبيانات؛
 تساعد يف إتصال األفراد مع بعضهم ملشاركة املعرفة الضمنية وذلك من خالل الفيديو ومواقع التواصلاإلجتماعي.
1حممد صاحلي وآخرون ،دور القيادة في تفعيل إدارة المعرفة بالمنظمة  ،مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل اخلامس حول :رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل
االقتصاديات احلديثة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،يومي  13و 11ديسمرب  ،2011ص .12 -11
Caroline de Brun, op, cit, p 8.

26

2

المرتكزات الفكرية لمتغيرات الدراسة

الفصل األول

تبني أنه مع اإلستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ،أصبح
ويف حبث أجراه املركز األمريكي للجودة واإلنتاجية ّ
باإلمكان معاجلة أغلب املشاكل اليت كانت تعرقل تطبيق إدارة املعرفة وتساعد على بناء نظم إدارة املعرفة يف العمليات
التشغيلية كما وتعترب تكنولوجيا املعلومات من بني أهم الوسائل املساعدة على تواصل األفراد.1

المبحث الثالث :أداء المؤسسة
يعترب األداء مؤخرا هاما ملعرفة اجتاه سري نشاط املؤسسة سواء اجيابا أو سلبا ،ومدى حتقيقها لألهداف
املوضوعة ،وهلذا فاإلهتمام بتحديد مفهومه وحدوده بدقة وكيفية قياسه تعترب نقطة يف غاية األمهية واليت تفضي إىل
نتائج دقيقة ومعربة عن الواقع احلقيقي للمؤسسة ،مبا ميكنها من اختاذ القرارات الصائبة لتصحيح أو حتسني مسارها.
وقد يكون اجملال واسعا وغامضا أيضا عند احلديث عن املفاهيم واحلدود والقياس لألداء ،النابع من تعدد
وجهات النظر والتخصصات وتطور األفكار مصاحبة للتحديات اجلديدة اليت تفرض على املؤسسات .وهلذا سنحاول
خالل هذا املبحث التطرق لبعض العناصر األكثر أمهية يف حتديد ماهية أداء املؤسسة وهذا فيما سيلم به املبحث من
تعريف أداء املؤسسة يف املطلب األول ،قياس أداء املؤسسة يف املطلب الثاين وأدوات قياس األداء يف املطلب الثالث.
المطلب األول :تعريف أداء المؤسسة
يستخدم مصطلح األداء على نطاق واسع دون أن حيظى باإلمجاع على تعريفه ،ما يعكس تعدد معانيه
"  .2"polysémiquesوبالعودة إىل أصله جند أن كلمة األداء جاءت من اللغة الالتينية ""performance
واستخدمت يف اللغة االجنليزية

» « to perform

مبعىن إجناز عمل أو حتقيق النتائج .ويرجع أصل استخدام هذا

املصطلح إىل ميدان سباق اخليل للتعبري عن نتائجه .3واستعمال هذا املصطلح يف جمال التسيري بقي حيمل هذا املعىن
الذي يشري إىل النجاح وحتقيق األهداف واملنافسة.
ومن بني التعاريف الواردة بشأن أداء املؤسسة نذكر :
عرف األداء مبعناه الواسع على أنه" :حتقيق األهداف التنظيمية".4
ّ -

عرفت  Bourguignonاألداء على أنه " حتقيق األهداف التنظيمية ،بغض النظر عن طبيعة وتنوع هذه األهداف،
ّ -

وميكن فهم هذا التحقيق باملعىن الضيق للكلمة (نتيجة ،حصيلة) ،أو باملعىن الواسع للعملية اليت تؤدي إىل
النتيجة".1كما تؤكد أيضا أن األداء جوهريا ال وجود له ولكنه ميثل ما يتم القيام به.
1

American productivity and quality center, succefully implementing knowledge management, 2000, p10. On website:
www.provideredge.com/…/km…/Successfully_Implementing_KM_APQC. viewed at: 20/11/2015.
2
Annick Bourguignon, sous les pavés la plage…ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable : l’exemple de la performance,
comptabilité- contrôle- audit, vol 3, N° 1,1997, p 90 - 91
3
Alain Marion et al, diagnostic de la performance de l’entreprise, Dunod, Paris, 2012 , P 2.
4
Brigitte Doriath et Christian Goujet, gestion provisionnelle et mesure de la performance, 5 eme édition, Dunod, Paris, 2011, p174.
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 يرى  Bouquinأن مفهوم األداء يرتبط بثالثة أبعاد هي  :اإلقتصاد ،الكفاءة والفعالية.2حيث يعين اإلقتصاد القدرة على حتقيق ما هو مطلوب بأقل تكلفةّ .أما الكفاءة فهي القدرة على حتقيق ما هو

م طلوب بأقل املوارد املمكنة أي اإلستخدام األمثل للموارد بأقل تكلفة ممكنة ،يف حني تعرب الفعالية عن قدرة
املؤسسة على حتقيق األهداف املسطرة.3
وميكن إظهار التفاعل بني هذه العناصر املشكلة لألداء من خالل الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)09التفاعل بين عناصر األداء
األهداف
املالءمة

الفعالية
التوافق

القيود (البيئة)

النتائج
الكفاءة

املالءمة
املوارد

Source : Alain Marion et al, diagnostic de la performance de l’entreprise, Dunod, Paris, 2012 , P 2

من الشكل تتضح لنا معامل األداء الذي يعكس التفاعل بني عدة عناصر مقرتن هبا مفهومه ،إذ تشري الفعالية
إىل التطابق بني النتائج احملققة واألهداف املسطرة فهي تعرب عن درجة حتقيق األهداف ،يف حني تربط الكفاءة بني
النتائج احملققة واملوارد املستخدمة فهي تشري إىل درجة اإلستغالل األمثل للموارد من خالل املقارنة بني املدخالت
املستخدمة واملخرجات احملصلة .يرمز التوافق إىل اإلتساق بني األهداف املسطرة واملوارد املخصصة لتحقيقها أما
املالءمة تظهر مدى قدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتها من خالل األخذ يف احلسبان البيئة وما تفرضه من قيود
عند تسطري األهداف وختصيص املوارد.
من خالل ما ورد ميكن القول أن األداء هو العملية والفعل الذي يؤدي إىل النجاح.

Annick Bourguignon, sous les pavés la plage…ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable : l’exemple de la performance ,op. cit, P
91.
2
Henri Bouquin, comptabilité de gestion , economica, 2000, p 14.
3
Idem.
1
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المطلب الثاني :قياس أداء المؤسسة
يعرف قياس األداء على أنه "املراقبة املستمرة إلجنازات برامج املؤسسة ومدى التقدم حنو حتقيق األهداف
ّ
املوضوعة مسبقا".1
وللقياس أمهية بالغة ،فاملؤسسات اليت ال تستطيع قياس نشاطها ال ميكنها الرقابة عليه وإذا مل تستطع رقابته ال
ميكنها إدارته ،ودون القياس ال ميكن صياغة قرارات سليمة ،وقد أخار كل من ويليام تومسون ولورد كيلفن

( William

 )Thompson & Lord Kelvinإىل أمهية القياس بالقول " حينما تستطيع قياس ما تتحدث عنه وتعرب عنه باألرقام،
فمعىن ذلك أنك تعرف خيئا عنه ،لكن عندما ال ميكنك قياسه والتعبري عنه باألرقام فإن معرفتك ستكون ضئيلة وغري
مرضية".2
تكمن أمهية القياس فيما حيققه من عديد الفوائد للمؤسسات ،فهو ميكنها من تركيز اإلهتمام على ما جيب
اجنازه وحيفزها على توفري الوقت واملوارد والطاقات الالزمة لتحقيق األهداف،كما أنه يوفر التغذية العكسية حول درجة
حتقيق األهداف ،ما ميكن املؤسسة من التحليل وإجراء التعديالت يف الوقت املناسب.
كما تظهر أمهية قياس األداء يف :3
 الرقابة :قياس األداء يساعد يف تقليل اإلحنرافات اليت حتدث أثناء العمل؛ التقييم الذايت :يستخدم قياس األداء لتقييم أداء العمليات والتحسينات املطلوب تنفيذها؛ التحسني املستمر :يستخدم القياس لتحديد مصادر العيوب ،اجتاهات العمليات ،كفاءة وفعالية العمليات وكذافرص التحسني؛
 تقييم اإلدارة :دون القياس ال ميكن التأكد من أن املؤسسة حتقق قيمة مضافة وأهنا تعمل بكفاءة وفعالية.لقد عرف قياس األداء تطورا يف طبيعة املؤخرات اليت يعتمد عليها إذ كانت تعتمد املؤسسات يف قياس أدائها
على املؤخرات املالية فقط ،لكن التطور الذي خهدته بيئة األ عمال أظهرت قصور هذه املؤخرات املالية يف قياس
األداء ،ولقد أخار انتوين ( )Anthonyعام  1121إىل أنه بالرغم من أن نظم الرقابة اإلدارية تعتمد أساسا على
املؤخرات املالية ّإال أ ّن إستخدام املؤخرات األخرى اليت هي يف األساس معلومات غري مالية مهمة جدا.4

 1طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي ادريس ،أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازن ،دار وائل للنشر ،ط ،1األردن ،2001 ،ص .21
Paul R. Niven, balanced scorecard step – by – step: maximizing performance and maintaining results, John Wiley & Sons, New York, 2002,
P 4.
2

 3عبد الرحيم حممد ،قياس األداء :التشأة والتطور التاريخي واألهمية  ،ورقة عمل مقدمة يف ندوة قياس األداء يف املنظمات احلكومية – مدخل قائمة قياس اإلجناز املتوازنة ،املنشورة يف
حبوث وأوراق عمل املؤمترات :قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ،2001 ،ص – 112

.113

Robert.S Kaplan, conceptual fondations of the balanced scorecard, Harvard business school, Harvard university, 2010, p 3 – 34.
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كما كتب اكلس ( )Ecclesعام  1111أنه يف غضون اخلمس سنوات املقبلة ستقوم املنظمات بإعاة تصميم
طرق قياس األداء فيها.1
إن عدم كفاية املؤخرات املالية لقياس أداء املؤسسات وظهور عديد الكتابات مثل املشار إليها ،اليت تؤكد
ضرورة اعتماد املؤسسات على املؤخرات أو املقاييس غري املالية إضافة إىل املقاييس املالية ،يرجع إىل عدة أسباب ،فقد
وجه

Paul Niven

انتقادات إىل نظام القياس املايل بأنه ال يتفق مع واقع األعمال احلايل الذي مل يعد يركز يف خلق

القيمة على األصول امللموسة بقدر ما يركز على املورد البشري والعالقات مع العمالء واملوردين وقواعد املعلومات
وثقافة اإلبتكار واجلودة.2
كما ذكر  Ecclesعدة أسباب فرضت على املؤسسات إعادة النظر يف املقاييس اليت تعتمدها منها:3
 املنافسة وظهور الشركات ذات التكنولوجيا العالية ،ما فرض على املؤسسات التحول من معاجلة األرقام املاليةكأساس لقياس األداء إىل اعتبارها واحدة من جمموعة مقاييس أخرى يتم اعتمادها؛
 حركة اجلودة الشاملة والربامج ذات الصلة هبا اليت فرضت مقاييس أداء جديدة مثل معايري اجلودة وخدمة العمالء؛ تكنولوجيا املعلومات اليت كان هلا دور حرج يف تغيري طرق قياس األداء نتيجة لظهور الربجميات وقواعد البياناتومنظمات تقوم بإنتاج املعلومات بسرعة أكرب وتكلفة أقل.
ومن جهته

Kaplan

قدم سببا آخر لضرورة حتول املؤسسات من املقاييس املالية فقط يف قياس األداء إىل

إعتماد املقاييس غري املالية أيضا ،وذلك من خالل ما أورده خبصوص الصعوبات اليت تواجه املؤسسات يف تضمني
األصول غري امللموسة يف ميزانياهتا ،نظرا ملا تواجهه من صعوبات يف حتديد قيمتها كون أن األصول غري امللموسة
تأثريها غري مباخر على اإليرادات واألرباح ،فاألصول غري امللموسة تؤثر على النتائج املالية من خالل سالسل العالقة
(سبب  -نتيجة) اليت تتضمن عدة مراحل وسيطية ،فعلى سبيل املثال عند النظر يف سلسلة أرباح إدارة اخلدمة جند:4
 اإلستثمار يف تدريب العاملني يؤدي إىل حتسني جودة اخلدمة؛ اخلدمة ذات النوعية اجليدة تؤدي إىل إرضاء الزبائن بدرجة عالية؛ إرضاء الزبائن يؤدي إىل زيادة والئهم؛ -زيادة والء الزبائن يولد اإليرادات واألرباح.

Robert G. Eccles, The performance measurement manifesto, Harvard business review, vol 69, N°1, January – February, 1991, P 131.
Paul R. Niven, op.cit, p 6-7.
3
Robert G. Eccles, op.cit, p 131 – 133.
4
Robert.S Kaplan, conceptual fondations of the balanced scorecard, loc.cit.
1

2
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فهذا التشابك والتأثري غري املباخر يؤدي إىل صعوبة فصل القيمة املالية اليت تضيفها األصول غري امللموسة كوهنا
مرتبطة بالعمليات التنظيمية .لذلك من الضروري إعتماد املؤسسة يف قياس أدائها على املؤخرات غري املالية من أجل
تضمني قيمة مثل هذه األصول غري امللموسة لتكون نتائج القياس معربة عن األداء احلقيقي ألعماهلا.
وبناءا على اإلنتقادات املوجهة لألساليب التقليدية يف قياس األداء املعتمدة كما سبق اإلخارة على املؤخرات
املالية فقط ،ظهرت عدة أدوات تزاوج بني املؤخرات املالية وغري املالية منها لوحة القيادة وبطاقة األداء املتوازن.
المطلب الثالث :أدوات قياس أداء المؤسسة
هناك العديد من األدوات اليت تعتمد عليها املؤسسات يف قياس األداء واليت يتم العثور عليها يف األدبيات ،إال
أننا سنقتصر على عرض أداتني تعتربان األكثر خهرة ومها :لوحة القيادة وبطاقة األداء املتوازن.
الفرع األول :لوحة القيادة
يعود استخدام مصطلح لوحة القيادة يف جمال اإلدارة إىل عام  1132بفرنسا على خكل متابعة النسب
والبيانات الضرورية ،ومع آواخر اخلمسينيات ودخول مفاهيم التسيري األمريكية أصبحت لوحة القيادة تعىن بالتقارير
إىل أن دخلت عمليات القيادة اخلاصة مبتابعة حتقيق األهداف.1
ويف لوحة القيادة يقارن املسري جمازا بالطيار أو سائق السيارة ،وقد أخار يف هذا السياق  Fernandezإىل منوذج
لوحة القيادة للسيارة ،فكما يستوجب وجود لوحة قيادة يف السيارة تقدم للسائق كل املعلومات الضرورية إلختاذ
القرارات املناسبة من معرفة مستوى الوقود ،سرعة السيارة ،حالة األبواب ،األعطاب ،فالبد من وجود لوحة قيادة
باملؤسسة أيضا.2
تعرف على أ ّهنا " :أداة للتسيري جتمع بني املؤخرات
وقياسا على لوحة القيادة يف السيارة فإن لوحة القيادة ّ
املالية وغري املالية األكثر مالءمة لتمكني املسريين من التحكم يف أداء أعماهلم".3
فهي تضم جمموعة من املؤخرات اليت وضعت بطريقة دورية لتوجيه قرارات وإجراءات املسريين لتحقيق أهداف
األداء.4
وتعترب أداة لقياس األداء تسهل التحكم املسبق لنشاط أوعدة أنشطة ،فهي تساعد على التقليل من عدم
التأكد وتسهل التحكم يف املخاطر املتضمنة يف اختاذ القرارات ،فهي أداة تساعد يف عملية اختاذ القرار.5
1

Annick Bourguignon et al, balanced scorecard versus french tableau de bord : beyond dispute, a cultural and ideological perspective,
management accounting research, vol 15, N°2, June 2004, p 107- 134.
2
Alain Fernandez, les nouveaux tableaux de bord des managers, 4 eme édition, édition Eyrolles, 2008, P 04.
3
François Girand et al, contrôle de gestion et pilotage de la performance, 2 édition, Gaulino, Paris, 2004, P 105.
4
Drigitte Doriath, contrôle de gestion, 5eme édition, Dunod, Paris, 2008, p 143.
5
Alain Fernandez, définition et principe du tableau de bord de gestion, sur le site web : www.piloter.org, consulter le : 26/11/2016.
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فلوحة القيادة تتضمن جمموعة من املؤخرات واملعلومات اليت تساعد املسؤولني على التعرف على األداء وإختاذ
القرارات .ويتمثل دورها يف:1
 التقليل من عدم التأكد ،ف لوحة القيادة توفر أفضل التصورات عن أطر التحكم ما يقلل من حاالت عدم التأكداليت تعيق اختاذ القرارات؛
 توفري املعلومات الضرورية للمسؤولني يف املؤسسة اليت حيتاجوهنا للدفع بأداء املؤسسة مع ضمان اإلتساق بنياملعلومات؛
 تسهيل اإلتصال بني أعضاء فريق العمل الواحد وبني خمتلف املستويات اإلدارية ،فلوحة القيادة متثل مرجع مشرتكبإعطاء تصورات موحدة عن الوضع ما يسمح بتبادل املعلومات واإلتصال؛
 التحكم يف املخاطر ،لوحة القيادة توفر أفضل التقديرات حول املخاطر املرتبطة بالقرارات حىت يتمكن متخذ القرارمن إمتالك رؤية واضحة حول احمليط وبالتايل إختاذ القرار املناسب.
وحسب  Fernandezفإن تصميم لوحة القيادة يتطلب مخسة مراحل أساسية حىت ميكن من خالهلا التحكم
باألداء ،وميكن توضيح هذه املراحل يف الشكل املوايل.
الشكل رقم ( :)10مراحل تصميم لوحة القيادة
اختيار حماور التطور

كيف يتم حتديد أفضل مقاربة للتطور؟

حتديد نقاط التدخل

كيف يتم حتديد املراحل واملسؤولني املعنيني؟

اختيار األهداف

كيف يقوم كل مسؤول بوضع أهداف وفقا ملقاربة
التطور؟

اختيار املؤخرات

كيف يتم اختيار وبناء املؤخرات األكثر مالءمة
إلحتياجات كل مسؤول؟

تصميم لوحة القيادة

كيف يتم تصميم وتعديل لوحة القيادة لضمان التحكم
املثايل؟

Source : Alain Fernandez, l’essentiel du tableau de bord, 2eme édition, édition eyrolles, Paris, p 19.

Alain Fernandez, l’essentiel du tableau de bord, 2 édition, édition Eyrolles, Paris, p 17.
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تتمثل مراحل تصميم لوحة القيادة يف:1
 اختيار محاور التطور :تعد أوىل خطوات تصميم لوحة القيادة واليت جتيب على السؤال كيف يتم حتديد أفضلمقاربة للتطور من خالل :حتديد املصادر الرئيسية لاليرادات بالرتكيز على الزبائن واملنتجات ،متوقع املؤسسة يف السوق
مقارنة باملنافسني ،تقييم توقعات الزبائن ،حتديد احملاور األساسية لتموقع املؤسسة بناءا على دراسة نقاط قوهتا
وضعفها مقارنة مبنافسيها ،وأخريا يتم تقييم واختيار أفضل حماور التطور اليت يكون هلا تأثري على السوق مع األخذ
يف احلسبان إمكانية حتمل تكاليف حتقيقها؛
 تحديد نقاط التدخل :يف مرحلة ثانية يتم حتديد العمليات واألنشطة احلرجة املرتبطة مبحاور التطور والتحسني؛ اختيار األهداف :يف هذه املرحلة يتم الرتكيز على إختيار األهداف القابلة للقياس واليت ميكن حتقيقها وذلك علىمستوى كل مسؤول حىت تكون أكثر دقة وواقعية ،ومن أجل اإلختيار الفعال لألهداف ينبغي أوال حتديد األهداف
األكثر مالءمة للوصول إىل النتائج املرغوبة ،وثانيا قياس خماطر الفشل املتوقعة هلذه األهداف ومن مث وضع األنشطة
ورصد املوارد اليت متكن من حتقيق هذه األهداف؛
 اختيار المؤشرات :تعترب املؤخرات أدوات التحرك املتعلقة باملعلومات املهمة واملفتاحية اليت تساهم يف إعطاءتصور عن الوضع ملتخذ القرار .ومن خصائص املؤخر اجليد أن يقيس األهداف املوضوعة ،يكون ذو مصداقية ،سهل
البناء ،ميكن حتقيقه بتكاليف مقبولة .ويف هذه املرحلة يتطلب األمر اختيار طريقة عرض املؤخرات يف لوحة القيادة
لتكون هلا دالالت مهما كان خكلها سواء جدول أو منحى أو ألوان؛
 تصميم لوحة القيادة :تعترب هذه آخر مرحلة من مراحل إعداد لوحة القيادة واليت يتم فيها تصميم وبناء لوحةقيادة واقعية تساعد على إختاذ القرارات ،من خالل تنظيم وهيكلة املؤخرات احملددة يف املرحلة السابقة بطريقة متكن
من ايصال الرسالة وإعطاء اإلخارات الصحيحة عن الوضع ملتخذ القرار ،عرض التحليل املفصل للمؤخرات املتضمنة
وإخاراهتا ،إذ جيب عرض سلسلة سبب – نتيجة حبيث كل مؤخر يف لوحة القيادة يتم ربطه بتحليل خاص به،
وأخريا جيب ضمان الرتابط بني لوحة القيادة واألهداف ونظام التحكم.
وحىت تكون لوحة القيادة أداة فعالة للتحكم جيب أن تتصف مبا يلي:
 أن حتتوي على املعلومات الضرورية فقط؛
 أن ال تتضمن إخارات على الوضع فقط وإمنا تتضمن عناصر لشرح وتفسري هذا الوضع؛
 أن تكون أداة واقعية تساعد على إختاذ القرار وتساهم يف حتديد طريقة التصرف؛
 أن تكون لوحة القيادة حمينة وتواكب التغريات.
Ibid, p26.
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الفرع الثاني :بطاقة األداء المتوازن
يعود ظهور بطاقة األداء املتوازن ملقال كابلن ونورتن ( ) Kaplan & Nortonالذي نشر يف جملة هارفرد عام
 1112حتت عنوان " بطاقة األداء املتوازن – املقاييس اليت تقود األداء"
()The balanced scorecard – Measures that drive performanceكنتيجة لدراسة مشلت حبث مع  12خركة
أمريكية استغرقت عاما كامال خبصوص حتديد متطلبات املدراء ملقاييس األداء ،أين وجدا أن مسريي هذه الشركات
يفضلون املزاوجة بني املؤخرات املالية واملؤخرات التشغيلية لألداء.1
عرف كل من
ولقد ّ
املالية اليت تقدم ملدراء اإلدارة العليا صورة واضحة وخاملة عن أداء املنظمات".2
kaplan & Norton

كما أخار

kaplan & Norton

بطاقة األداء املتوازن على أ ّهنا " جمموعة من املقاييس املالية وغري

إىل أن بطاقة األداء املتوازن نظمت حول أربع منظورات هي :املنظور املايل،

منظور العمالء ،منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو 3املوضحة يف الشكل رقم (.)11
وأوضحا يف ذات الصدد أن مصطلح التوازن يف بطاقة األداء يعكس التوازن بني املعايري املالية وغري املالية،
األهداف قصرية وطويلة األجل ،التوازن بني املعايري اخلارجية للمسامهني والعمالء واملعايري الداخلية للعمليات والتعلم
والنمو ،كما توازن بني نتائج اجلهود املاضية واملعايري اليت تدفع باألداء املستقبلي.4

Robert S. Kaplan and David P. Norton, the balanced scorecard – measures that drive performance, Harvard business review, vol 70, N°1,
January – February 1992, p 71 – 79.
2
Ibid, p 71.
3
Robert S. Kaplan and David P. Norton, putting the balanced scorecard to work, Harvard business review,71, N° 5, September- October 1993,
p 139.
4
Robert S. Kaplan and David P. Norton, the balanced scorecard: translating strategy into action, Harvard business school press, USA, 1996, p
VIII.
1
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الشكل رقم ( :)11أبعاد بطاقة األداء المتوازن
المنظور المالي
المقاييس

األهداف

للنجاح

المبادرات

المستهدفات

المالي كيف
بجب أن
نظهر أمام
حملة

األسهم؟

منظور العمليات الداخلية
األهداف

المقاييس

المستهدفات

المبادرات

منظور الزبائن

إلرضاء

األهداف

المساهمين

المقاييس

المستهدفات

المبادرات

لتحقيق

الرؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

والزبائن ما

هي العمليات

رؤيتنا ،كيف
يجب أن

واإلستراتيحية

نظهر أمام

التي يجب

عمالئنا؟

أن نتميز بها؟

منظور التعلم والنمو
األهداف

المقاييس

المستهدفات

المبادرات

لتحقيق رؤيتنا
ما هي سبل
الحفاظ على
قدراتنا

للتغيير
والتحسين؟

Source : Robert S. Kaplan and David P. Norton, using the balanced scorecard as a strategic management system, Harvard
business review, vol 74, N° 1, January – February 1996, P 78.

من خالل الشكل نالحظ أن بطاقة األداء املتوازن توفر اإلجابة على  1أسئلة رئيسية كل منها متعلق بواحد
من املنظورات هي:
 كيف يرانا زبائننا؟ (منظور الزبائن) ما الذي جيب التفوق فيه؟ (منظور العمليات) -هل ميكن إستكمال التحسني وخلق القيمة؟ (منظور التعلم والنمو)
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 كيف ننظر إىل املسامهني؟ (املنظور املايل)كما يتبني لنا أن بطاقة األداء املتوازن تتكون من عدة عناصر تتبلور من خالهلا عمل هذه البطاقة وهي:1
 الرؤية املستقبلية ( :)future visionاليت تبني إىل أين تتجه املؤسسة وما هي اهليئة املستقبلية اليت ستكون عليها؛ اإلسرتاتيجية ( :)strategyتتألف من جممل اخلطط املتضمنة األفعال واإلجراءات املهمة لتحقيق األهداف؛ املنظور ( :)perspectiveمكون يدفع بإجتاه تبين إسرتاتيجية معينة وفق حتليل ملؤخرات معينة ،وتتضمن بطاقةاألداء املتوازن أربع منظورات كما هو موضح يف الشكل أعاله؛
 األهداف ( :)objectivesيبني كيفية القيام بتنفيذ اإلسرتاتيجية ،ويعرب عنها باملستويات احملددة والقابلة للقياسلتحقيق اإلسرتاتيجية؛
 املقاييس ( :)measuresهي أداة تعرب عن مدى حتقيق األهداف؛ املستهدفات ( :)targetsمتثل البيانات والتصورات الكمية ملقاييس األداء يف املستقبل؛ إرتباطات السبب والنتيجة ( :)cause – effect linkagesتعرب عن عالقات األهداف إحدامها باآلخر؛ املبادرات اإلسرتاتيجية ( :)strategic initiativesهي برامج عمل توجه األداء اإلسرتاتيجي وتسهل عملية التنفيذواإلجناز على املستويات التنظيمية الدنيا.
وسنحاول خالل األسطر املوالية تسليط الضوء على املنظورات األربعة لبطاقة األداء املتوازن بشيء من
التفصيل.
أوال .المنظور المالي :تعترب املؤخرات املالية من أوىل املؤخرات إعتمادا واإلطار األكثر إستخداما من طرف
املؤسسات لقياس أدائها ،بإعتبارها متثل حصيلة اجلهود املبذولة على خمتلف املستويات التنظيمية .ومع التطور احلاصل
واإلنتقادات املوجهة للمؤخرات املالية مت إضافة مؤخرات أخرى غري مالية ،إالّ أن املؤخرات املالية بقيت بذات األمهية
بإعتبار أن األبعاد األخرى هتدف يف النهاية إىل حتقيق النتائج املالية وحتسينها.
فاملقاييس املالية هلا دور مزدوج :فهي حتدد األداء املايل املتوقع من اإلسرتاتيجية وتالئم األهداف مع الغايات
واملقاييس يف كل منظورات بطاقة األداء املتوازن األخرى .حيث كل األهداف واملقاييس يف املنظورات األخرى جيب
أن ترتبط بتحقيق واحد أو أكثر من األهداف يف املنظور املايل.2

 1طاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي ادريس ،أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازن ،مرجع سابق ،ص .113
 2املرجع السابق ،ص .171
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وختتلف املؤخرات املستخدمة بإختالف األهداف املالية تبعا إلختالف مراحل دورة حياة املؤسسة ،هذه
األخرية اليت تصنف إىل ثالث مراحل أساسية هي :1مرحلة النمو ،مرحلة اإلستقرار ومرحلة احلصاد ،ووفقا هلذه
املراحل يتم وضع أساس مايل إسرتاتيجي تركز عليه املؤسسات.
بالنسبة ملرحلة النمو يتم الرتكيز على تعظيم العائدات من خالل توسيع العرض من املنتجات واخلدمات،
إستهداف عمالء وأسواق جديدة لزيادة احلصة السوقية مع العمل على عرض منتجات ذات قيمة مضافة كبرية.
ّأما يف مرحلة اإلستقرار يتم الرتكيز على ختفيض التكاليف وحتسني اإلنتاجية ،وذلك من خالل التقليل من
التكاليف املباخرة وغري املباخرة للمنتجات واخلدماتّ .أما يف مرحلة احلصاد فإن الرتكيز يكون على استغالل األصول
حيث تسعى املؤسسة للحصول على أقصى العوائد املمكنة من األصول الثابتة مع الرتكيز على مؤخرات فرتة

اإلسرتداد.
ثانيا .منظور الزبائن :مع تنامي اإلهتمام بالزبون وإعتباره أساس وجود وبقاء املؤسسة ،تعمد هذه األخرية إىل
إ رضائه وتلبية حاجاته من خالل حتديد ما يلزم من مقاييس لذلك ،وقد وضعت بطاقة األداء املتوازن مقاييس ختص
العمالء تتضمن :الرضا ،اإلحتفاظ بالزبائن ،إكتساب الزبائن ،رحبية الزبائن واحلصة السوقية .2وميكن توضيح العالقة
السببية بني هذه املقاييس يف الشكل املوايل.
الشكل رقم ( :)12المعايير األساسية لمنظور الزبائن
الحصة السوقية

الحفاظ على الزبائن

ربحية الزبائن

اكتساب الزبائن

رضا الزبائن

Source : Robert S. Kaplan and David P. Norton, the balanced scorecard: translating strategy into action, op.cit, p 68.

Robert S. Kaplan and David P. Norton, the balanced scorecard: translating strategy into action, op.cit, p 55.
Ibid, p 67.
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كل من املعايري املوضحة يف الشكل لديها دالالت ومؤخرات ،إذ يوفر لنا معيار رضا العمالء ردود فعل الزبائن
على مدى جناح العمل الذي تقوم به املؤسسة ويظهر من خالل تكرار اإلقبال على منتجات املؤسسة ،يف حني معيار
اإلحتفاظ بالزبائن يبني مدى والء الزبائن من خالل مؤخر منو املبيعات بالنسبة للعمالء احلالينيّ ،أما معيار إكتساب
الزبائن يعكس قدرة املؤسسة على احلصول على عمالء إضافيني ،ويقاس بعدد الزبائن اجلدد واملبيعات اإلمجالية

للزبائن اجلدد ،وتعرب رحبية الزبائن عن العوائد املالية الصافية احملققة من جراء خرائهم ملنتجات املؤسسة يف حني تظهر
احلصة السوقية حصة املؤسسة من جممل املبيعات يف سوق معينة.
وقد قدم كل من

Kaplan & Norton

جمموعة من املميزات اليت تعد حمركات القيمة للعمالء الواجب على

املؤسسات الرتكيز عليها من أجل خلق قيمة للعمالء وحتقيق عوائد مالية يف األجل الطويل ،حيث قسمها إىل ثالث
فئات من املميزات اليت متكن املؤسسة من احلفاظ على أعماهلا وتوسيعها مع الزبائن املستهدفني وهي:1
 خصائص املنتج  /اخلدمة :تعكس وظيفة املنتج ،سعره ونوعيته؛ العالقات مع الزبائن :تتعلق مبدة قدرة املؤسسة على اإلستجابة حلاجات زبائنها وتلبية رغباهتم يف الوقت احملددوبالسعر واجلودة املناسبني؛
 صورة ومسعة املؤسسة :تعكس العوامل غري امللموسة اليت جتذب الزبائن للمؤسسة ،فهي تظهر مدى متكن املؤسسةمن التعريف بنفسها على حنو استباقي لزبائنها.
جتدر اإلخارة إىل أن كل مقرتحات القيمة تدرج ضمن زمن اإلستجابة ،اجلودة والسعر ،واليت تعد سالح
تنافسي للمؤسسات ومهارات حامسة للحصول على الزبائن واإلحتفاظ هبم.
ثالثا .منظور العمليات الداخلية  :يعترب حتديد العمليات معيار مهم جدا لتحقيق أهداف كل من الزبائن واملسامهني،
وذلك من خالل الرتكيز على العمليات الداخلية احلرجة اليت جيب على املؤسسة التفوق فيها ،واليت متكن املؤسسة
من:2
 حتقيق القيمة اليت من خأهنا جذب العمالء واإلحتفاظ هبم يف القطاع السوقي املستهدف؛ حتقيق عوائد مالية تضاهي توقعات املسامهني.ويشري كل من  Kaplan & Nortonأنه لكي تكون معايري العمليات الداخلية تركز على العمليات الداخلية
اليت سيكون هلا تأثري كبري على رضا العمالء وحتقيق األهداف املالية ،ينبغي التحول من عملية الرتكيز على حتسني
العمليات املتواجدة فقط هبدف خلق قيمة قصرية األجل لتلبية احلاجات احلالية للزبائن إىل املنظور اجلديد لتحقيق
Ibid, p 73.
Ibid, p 26.
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النجاح املايل على املدى الطويل ،من خالل إعادة التصميم الكلي لسلسلة القيمة اخلاصة بالعمليات الداخلية اليت
تبدأ مبرحلة اإلبداع مث املرحلة التشغيلية وتنتهي خبدمات ما بعد البيع واملوضحة يف الشكل رقم (.)13
الشكل رقم ( :)13سلسلة القيمة لمنظور العمليات الداخلية
المرحلة العملياتية

دورة االبداع

خدمات ما بعد البيع

تلبية

حتديد
احتياجات

تحديد

العمالء

السوق

تصميم
المنتج

تصنيع
المنتج

تسليم

خدمة

المنتج

العمالء

احتياجات
العمالء

Source : Robert S. Kaplan and David P. Norton, the balanced scorecard: translating strategy into action, op.cit, p 96.

لقد قسم كل من  Kaplan & Nortonسلسلة القيمة للعمليات الداخلية إىل ثالث دورات أساسية هي: 1
 دورة اإلبداع :تعترب عمليات اإلبداع من العمليات الداخلية احلرجة ،فهي متثل مصدر خللق القيمة يف األجلالطويل أين تقوم فيها املؤسسة بتحديد حجم السوق ،طبيعة العمالء وتفضيالهتم ،مسح خامل للعمالء احلاليني
واملستقبليني واحتياجاهتم احلالية واملتوقعة يف مرحلة أولية ،وذلك من أجل تطوير وتصميم املنتجات واخلدمات يف
مرحلة ثانية باإلعتماد على عمليات البحث والتطوير إلجياد منتجات وحلول مبدعة ملواجهة إحتياجات الزبائن .ومن
بني املؤخرات اليت ميكن اإلعتماد عليها يف هذه الدورة :نسبة املبيعات من املنتجات اجلديدة ،املنتحات اجلديدة
املعروضة يف السوق ،هامش الربح من املنتجات اجلديدة ،الوقت املستغرق لتطوير منتجات جديدة ،عدد مرات
التعديل يف تصميم املنتج قبل القيام باإلنتاج ،نفقات البحث والتطوير اخلاصة باملنتجات اجلديدة ومعدل العائد على
البحث والتطوير.
 الدورة العملياتية (التشغيلية) :متثل الدورة الثانية يف سلسلة قيمة العمليات الداخلية ،حيث يتم فيها تصنيعاملنتجات وتسليمها للزبون ،وتركز هذه الدورة على كفاءة التنفيذ (اإلنتاج) وتسليم املنتجات يف الوقت املناسب.
 دورة خدمات ما بعد البيع :هذه اخلدمات تضيف قيمة للزبائن املتحصلني على منتوج املؤسسة ،وتشمل:الضمانات املمنوحة ،تصليح املنتجات املعيبة ومردودات املبيعات وبرامج خرح كيفية إستخدام املنتوج والتخلص من
فضالت املنتجات املضرة بالبيئة .وميكن قياس أداء خدمات ما بعد البيع من خالل :الوقت املستغرق حلل مشكالت

Ibid, p 96 – 103.
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الزبائن ،تكلفة املوارد املستخدمة خلدمات ما بعد البيع ،سرعة اإلستجابة لشكاوى العمالء ونسبة معاجلة العيوب
واملردودات.
رابعا .منظور التعلم والنمو :يعد املنظور الرابع يف بطاقة األداء املتوازن ،يهدف إىل حتديد البنية التحتية اليت جيب
على املؤسسة توفريها لتحقيق أهداف املنظورات الثالثة األخرى ،فاإلستثمار يف األجهزة والبحث والتطوير مهم لكنه
غري كايف لوحده ،فعلى املؤسسات اإلستثمار أيضا يف األفراد واألنظمة واإلجراءات لتحقيق النمو والتحسني على
املدى الطويل.
ويتأتى التعلم والنمو من خالل ثالث مصادر رئيسية هي :1مهارات األفراد ،أنظمة املعلومات واإلجراءات
التنظيمية .وفيما يلي نستعرض كل مصدر على حدى.
 مهارات األفراد :إذا أرادت املؤسسة حتقيق النمو يف أدائها املايل وأدائها حنو الزبائن فعليها حتسني مهارات أفرادهاوتعبئة قدراهتم اإلبداعية ألهنم مصدر األفكار والتحسني للعمليات واألداء حنو الزبائن ،ومن املعايري اجلوهرية لقياس
مهارات األفراد جند :رضا العاملني ،اإلحتفاظ بالعاملني وإنتاجية العاملني واليت نوضحها يف الشكل رقم (.)14
الشكل رقم ( :)14المعايير الجوهرية لقياس مهارات األفراد
النتائج

إنتاجية العمال

العوامل الجوهرية

اإلحتفاظ بالعمال

رضا العمال

العوامل المساعدة
مناخ العمل

البنية التكنولوجية

كفاءات العمال

Source : Robert S. Kaplan and David P. Norton, the balanced scorecard: translating strategy into action, op.cit, p129.

Ibid, p 44.
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يتضح من خالل الشكل أن رضا العمال بصفة عامة هو الذي يؤدي إىل حتقيق املعيارين اآلخرين اإلحتفاظ
بالعمال واإلنتاجية والذي ينعكس يف النهاية على النتائج احملققة.
فرضا العمال يؤدي إىل سرعة اإلستجابة وخدمة العمالء ،اجلودة وزيادة اإلنتاجية ،ومن بني املؤخرات اليت
ميكن إعتمادها ملسح مدى رضا العمال جند :مقدار مشاركتهم يف إختاذ القرارات ،التقدير عن قيامهم بعمل جيد،
مدى تشجيعهم للمبادرة واإل بداع ،مدى حصوهلم على املعلومات الكافية للقيام مبهامهم على أكمل وجه والرضا
العام عن املؤسسةّ .أما عملية اإلحتفاظ بالعمال اليت تعين إبقاءهم لدى املؤسسة ملدة طويلة فتقاس مبعدل دوران
العمل ،يف حني ميكن إعتماد مؤخري اإليرادات لكل عامل والقيمة املضافة لكل عامل لقياس إنتاجية العمال.
 نظم المعلومات :لكي تتحقق فعالية العمال يف البيئة التنافسية احلالية جيب توفري املعلومات الالزمة عن خمتلفاجلوانب يف الوقت املناسب ،حىت يتمكنوا من التحسني املستمر واالستجابة السريعة ملتطلبات العمالء احلالية والتنبؤ
بإحتياجاهتم املستقبلية ،وميكن قياس مدى كفاءة نظم املعلومات من خالل مدى توفر املعلومات للعاملني بالوقت
املناسب ،معدل التغطية للمعلومات اإلسرتاتيجية ،معدل اإلتصاالت الداخلية ،معدل حصول العامل على معلومات
العميل.
 اإلجراءات التنظيمية :إن توفر املهارات واملعلومات للعاملني لن يساهم يف جناح املؤسسة ما مل تتوفر لديهمدوافع للعمل من أجل مصلحة املؤسسة ومل تعطى هلم حرية يف إختاذ القرارات ،لذلك يتم الرتكيز يف هذا اجلانب على
حتفيز العاملني ومتكينهم وحتقيق املواءمة .فالتحفيز يعد أحد ركائز حتقيق رضا العمال وما يصاحب ذلك من مؤخرات
إجيابية تنعكس على أداء املؤسسة ،ومتكني العاملني يف خمتلف املستويات التنظيمية من خالل إعطائهم فرص
للمشاركة يف إختاذ القرارات وتقدمي اإلقرتاحات لتحسني األداء واإلهتمام بتقييم إقرتاحاهتم وتنفيذها حىت يشعر العمال
بإهتمام اإلدارة ،مع ضرورة حتقيق املواءمة بني األهداف الفردية والتنظيمية من خالل إحداث التوافق بني أهداف
العمال وأهداف املؤسسة.
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خالصة الفصل
من خالل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل من جوانب نظرية لكل من الثقافة التنظيمية ،إدارة املعرفة وأداء
املؤسسة ميكن تدوين بعض االستنتاجات اليت نوجزها يف النقاط التالية:
 رغم الكتابات العديدة واملتنوعة املقاربات اليت تطرقت ملفهوم الثقافة التنظيمية وما حيوطها من جوانب ،غري أنهيبقى مفهومها يعرتيه الغموض ،لكوهنا تنطوي على جوانب قوية يف تأثريها لكنها غري مرئية وخفية عن األنظار ،فهي
تشبه إىل حد كبري خخصية الفرد ،حيث يف كثري من األحيان نرى السلوك الناتج لكن ال نستطيع رؤية القوى الكامنة
اليت سببته ،وهل ذا تعترب الثقافة التنظيمية مفهوم جتريدي لكن وقعها وحتكمها يف السلوك واملواقف ملموس بشكل
كبري؛
 ال خك يف أمهية املعرفة للمؤسسات يف العصر احلايل ،الذي تبدلت فيه مكامن وآليات القوة حيث حتولت القيمةمن اجلوانب املادية إىل اجلوانب املعرفية ،ما يزيد من ضرورة اإلهتمام بإدارة هذه املعرفة مبا حيقق القيم واملنافع املنشودة،
وذلك من خالل جمموعة من العمليات اليت تستهل بالبحث عن املعرفة سواء من خالل توليدها أو اكتساهبا ومن مث
العمل على نشرها وتقاسها بني أفراد املؤسسة واإلستجابة هلا حىت يتسىن اإلستفادة منها ،لكن تبقى هذه العمليات
املذكورة غامضة وصعبة سواء من حيث التحديد الدقيق هلا نظرا لإلختالف يف عدد األنشطة املناطة بإدارة املعرفة
وأطرها واجتاهاهتا أو من حيث حتديد ماهية املعرفة املراد إدارهتا ،وهذا إلرتباطها بشيء غري ملموس وكامن يف ذوات
األفراد وهم من ميتلكونه سواء ما تعلق باملعرفة الضمنية أو الصرحية ،والسبل الكفيلة لإلستغالل األمثل هلذه املعرفة
يكمن يف توفري البىن التحتية الضرورة لنجاح إدارة املعرفة املتمثلة يف :هيكل تنظيمي مسطح ومرن ،ثقافة تنظيمية
تتناسب مع قيم التعلم ومشاركة املعرفة ،قيادة دميقراطية تشجع التشارك والعمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار
واإلستثمار يف تكنولوجيا املعلومات؛
 يبقى مصطلح األداء حماط مبجموعة من اإلستفهامات نظرا إلرتباطه الوثيق بإستمرارية املؤسسة من جهة ،وتطورمفاهيمه ومعايري قياسه بصورة دائمة ما يصعب من ضبط مدلوله بشكل جمرد ،ومن خالل ما عرضناه يف هذا الفصل
جند أن األداء عرف تطورات مست اجلوانب الواجب الرتكيز عليها لقياسه واليت اجتهت حنو التوسع واالحاطة بعدد
من املعايري أ و املؤخرات املالية وغري املالية حىت يتسىن الوصول إىل التعبري الدقيق ملستوى أداء املؤسسة ومعرفة وضعها
احلقيقي مثل ما تعتمده بطاقة األداء املتوازن ،إال أن مشكلة املعايري املعتمدة لقياس األداء تبقى مطروحة ومل يتم
التوصل إىل توحيد املعايري رغم وجود العديد من اإلسهامات يف هذا اجلانب واليت حتاول دائما تطوير مقاييس لألداء
تواكب التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجية ،اليت جتلت يف جمموعة من األدوات لقياس األداء كلوحة
القيادة وبطاقة األداء املتوازن اليت مت التطرق إليها يف منت هذا الفصل.
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مراجعة أدبية في العالقة بين متغيرات الدراسة

تمهيد
يعترب األداء كما متت اإلشارة إليه يف الفصل السابق مفهوم متعدد املعاين ،نظرا لتعدد التوجهات النظرية
لدراسته من جهة ،وتعدد املتغريات اليت تؤثر عليه من جهة أخرى ،وتعترب إدارة املعرفة إحدى هذه املتغريات اليت
حظيت بتمحيص أديب وجترييب واسع النطاق للوقوف على طبيعة العالقة اليت تربطها باألداء ومدى مسامهتها يف
حتسينه .هذه العالقة اليت تربطهما هي األخرى تتأثر مبتغري آخر ذو أمهية بالغة يف حتديد درجة اإلرتباط بينها واملتمثل
يف ثقافة املؤسسة ،اليت لقيت اهتماما من طرف الباحثني سواء يف حقل حبوث إدارة املعرفة أو أداء املؤسسة .هلذا ومن
أجل رصد أدبيات العالقة بني هذه املتغريات مت ختصيص هذا الفصل ،وذلك من خالل التطرق إىل:
 العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة يف املبحث األول والذي يتضمن ثالث مطالب ،حيث يتناولاملطلب األول عالقة إدارة املعرفة مبنظور التعلم والنمو ،أما املطلب الثاين يتعلق بالعالقة اليت تربط إدارة املعرفة مبنظوري
التعلم والنمو ،يف حني يتطرق املطلب الثالث إىل العالقة بني إدارة املعرفة واألداء املايل؛
 العالقة بني ثقافة املؤسسة وإدارة املعرفة يف املبحث الثاين ،الذي حيتوي على مطلبني ،األول خمصص لدراسةأمهية الثقافة إلكتساب املعرفة وختزينها ،والثاين لدراسة عالقة ثقافة املؤسسة بنشر املعرفة وتطبيقها؛
 العالقة بني ثقافة املؤسسة وأداء املؤسسة يف املبحث الثالث ،الذي مت تقسيمه إىل ثالثة مطالب ،يتناولاملطلب األول عالقة ثقافة املؤسسة بالتعلم والنمو ،يعاجل املطلب الثاين الثقافة التنظيمية ومنظوري العمليات والزبائن
وأخري يرصد املطلب الثالث العالقة بني الثقافة التنظيمية واألداء املايل.
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المبحث األول :العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة
يقول

North

وآخرون أن السنوات األخرية شهدت انقساما يف املناقشات األدبية حول آثار إدارة املعرفة،

فمنهم من يقول أن آثارها ضئيلة على أداء املؤسسات ،بينما يعتقد آخرون أن إلدارة املعرفة آثارا اجيابية إذا ما مت
إختاذ النهج الصحيح يف مبادرات إدارة املعرفة ،1وأهنا تؤثر على أداء املؤسسات يف أبعاده املختلفة سواء األفراد،
العمليات ،الزبائن أو اجلانب املايل ،ففي املسح اإللكرتوين الذي قامت به كل من جملة إدارة املعرفة
()international Data corp

وIDC

الذي مشل عدد واسع من الشركات األمريكية اليت تطبق إدارة املعرفة ،وجدت أن

األهداف األكثر شيوعا اليت حتفز الشركات على بذل جهد إلدارة املعرفة هي :اإلحتفاظ بشكل أفضل باملواهب
الرئيسية ،حتسني خدمه العمالء وزيادة اإليرادات واألرباح ،2وسنحاول من خالل مطالب هذا املبحث إبراز العالقة
اليت تربط بني إدارة املعرفة وأبعاد األداء األربعة.
المطلب األول :العالقة بين إدارة المعرفة والتعلم والنمو
تؤثر إدارة املعرفة على منظور التعلم والنمو يف مناحي عديدة وعلى مؤشراته املختلفة ،فهي تساعد األفراد
داخل املؤسسة على التعلم والتوجه حنو املعرفة املتجددة يف ختصصاهتم املختلفة ،وذلك عن طريق عدد من املداخل مبا
يف ذلك التنشئة ،جتسيد املعرفة ،دجمها والتفاعل االجتماعي ،3واليت تعد أساسا خللق املعرفة وتقاهمها ،ما يسمح
بإحداث التعلم الفردي واجلماعي الذي يساهم يف تدعيم معرفة األفراد وإكساهبم املهارات حلل املشاكل اليت
تواجههم ،4وذلك من خالل استخدام املعرفة اليت حصلوا عليها من عمليات التعلم ،وكذا جعلهم أكثر قدرة على
التأقلم مع التغريات ،وبالتايل أداء أعماهلم بفاعلية والذي يؤدي بدوره إىل حتسني أداء املؤسسة وإكساهبا مزايا تنافسية
مستدامة.5
وكل هذه الفوائد اليت حتققها إدارة املعرفة على مستوى التعلم الفردي والتنظيمي واليت تنعكس إجيابا على
نفسية العاملني وحتسن من شعورهم تؤدي بالنهاية إىل زيادة الرضا الوظيفي لديهم.
ويف هذا الصدد عمدت بعض الدراسات إىل البحث يف العالقة بني إدارة املعرفة والرضا الوظيفي منها دراسة
 khanal & Poudelاليت أجريت على القطاع البنكي يف  ،Nepalوأظهرت النتائج أن عمليات إدارة املعرفة هلا ارتباط

1

Klaus North et al, op.cit, p 1.
Greg Dyer and Brian MC Donough, the state of KM: A new survey suggests that a km investment offers hope for hard times, knowledge
management, May 2001, p 1.
3
Irma Becerra-Fernandez and Rajiv Sabherwal, op. cit, p 72.
4
William R. King, knowledge management and organizational learning, op.cit, p 8.
5
Crossan Mary. M and Bapuji Harib, examing the link between knowledge management, organizational learning and performance, 5th
conference about organizational learning and knowledge, Lancaster university, 30 may-2 jun 2003, p 4.
2
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قوي برضا األفراد وأدائهم،1كما كشفت دراسة  Suliman & Al-Hosaniاليت متت على أفراد شركة برتول أبو ظيب
الوطنبة ( )ADNOCبدولة اإلمارات العربية املتحدة أن هناك عالقة إجيابية بني تقاسم املعرفة والرضا الوظيفي ،حيث
أن الرضا الوظيفي له أثر كبري يف رغبة األفراد يف تقاسم املعرفة ،وتقاسم املعرفة يؤدي إىل الرضا الوظيفي ،2ونفس
النتائج توصلت إليها دراسة

SAJID

بوجود إرتباط وثيق بني تقاسم املعرفة والرضا الوظيفي.3

إن حتقيق الرضا الوظيفي ينعكس اجيابا على سلوك األفراد كإخنفاض دوران العمل ،زيادة الدافعية واإلنتاجية
وكسب إلتزام األفراد ،هذا األخري الذي يعد من بني العوامل املفتاحية لنجاح مبادرات إدارة املعرفة ،لكون أن جناح
إدارة املعرفة غالبا ما يتأثر بدافعية األفراد وإلتزامهم ،فاألفراد ذوي اإللتزام العايل أكثر استعداد لتقدمي جهود إضافية
ولديهم رغبة أكرب لتقاسم معرفتهم خاصة الضمنية منها ،فاإللتزام يعد أمرا ضروريا لتحفيز املشاركة وخلق املعرفة ،فهو
ذو أمهية لكل عمليات إدارة املعرفة كما أشارت إىل ذلك نتائج دراسة

Rocha

وآخرون اليت متت على  31شركة

صناعة السرياميك بالربتغال ،4فضال عن كونه ذو أثر إجيايب على دوران العمل ،فاألفراد ذوي اإللتزام العايل أقل عرضة
ملغادرة املؤسسة اليت يعملون هبا ،وهذه فائدة يف غاية األمهية كون أن إدارة املعرفة ال ميكن أن تنجح دون توافر األفراد
مصدر املعارف .إذ يعترب فقدان املوظفني الرئيسيني نكسة كبرية للمؤسسات وتواجه إخنفاض يف الدخل بسبب
ذلك ،5فإرتفاع دوران العمل لعمال املعرفة يعين فقدان املعرفة امللموسة وغري امللموسة وإمكانية التميز كون هذا النوع
من العمال حرج للنجاح على املدى الطويل ،6وقد أكد  Roblekوآخرون أن دوران العمل املرتفع والطوعي يؤدي
إىل تكاليف إضافية وذلك يف حالة مغادرة األفراد ذوي القدرات واملهارات واألفكار النادرة الذين يصعب تعويضهم،
أما يف حالة مغادرة األفراد غري األكفاء وغري الناجحني فهذا يعد إجيابيا للمؤسسة ،7وهلذا حظي موضوع دوران
العمل واإلحتفاظ بالعاملني بالدراسة يف حقول حبوث إدارة املعرفة ،فقد فحصت دراسة  Roblekوآخرون أثر إدارة
املعرفة على دوران العاملني على عينة قوامها  183منظمة منتسبة إىل جممعات التكنولوجيا واحلاضنات السلوفينية
املدرجة يف الوكالة العامة للجمهورية السلوفينية لريادة األعمال واإلستثمارات األجنبية

(Public Agency ( )JAPTI

 )Of The Republic Of Slovenian For Entrepreneurship And Foreign Investmentsوتوصلت إىل أن
1

Lekhanath Khanal and Santouch Ray Poudel, knowledge management, employee satisfaction and performance: empirical evidence from
Nepal, Saudi journal of business and management, vol 2, issue 2, studies scholars middle east publishers, Dubai, United Arab Emirates, , feb
2017, p 88.
2
Abu-Bakr Suliman and Ameen Abdulla Al-Hosani, job satisfaction and knowledge sharing: the case of the UAE, business management and
economics, vol 2, N° 2, feb 2014, p 24 – 33.
3
Muhammed Sajid Saeed, the impact of job satisfaction and knowledge sharing on employee performance, journal of resources development
and management, an international peer-reviewed journal, vol 21, p 16 – 23.
4
Felip de Sequeria Rocha et al, the importance of organizational commitment to knowledge management, comportamento organizacional
EGestAo, vol 14, N°2, 2008, p 211 – 232.
5
Maraym Alavi and Dorothy E. Leinder, op.cit, p 113.
6
Felip de Sequeria Rocha et al, op.cit, p 219.
7
Vasja Roblek et al, factors of knowledge management and impact of employee turnover in activity and performance in scientific and
technological parks in Slovenia, journal of information and organizational sciences (JIOS), vol 37, N°1, 2013, p 65 – 66.
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إلدارة املعرفة تأثري اجيايب على دوران العمل ،1كما أكدت دراسة  Sainiهذه النتائج على مستوى دراستها اليت متت
على الشركات الصغرية واملتوسطة يف صناعات النسيج ،الصيدلة والربجميات باهلند ،2وينبع هذا األثر اإلجيايب من
الفوائد املتحققة من تطبيقات إدارة املعرفة ،فهي تساعد املؤسسات على تقاسم القيم والرؤى التنظيمية للحد من
العمل الزائد وجتنب إعادة إخرتاع العجلة ( ،)Reinventing the wheelاحلد من وقت تدريب األفراد ،اإلحتفاظ
برأس املال الفكري من خالل تقليص دوران العمل وحتقيق التكيف مع التغريات البيئية والسوق ،3وكذا تسهل العمل
التعاوين والتحسن من إستخدام معارف األفراد ،وتعمل على ختفيض التكاليف من خالل التقليل من اإلستقالة
والتقاعد املبكر ومنع فقدان املعرفة وزيادة القيم السوقية الشخصية وحتسني األداء التنظيمي والقدرة التنافسية ،فضال
عن كوهنا تزيد من فعالية عمليات اإلتصال بني األفراد من خالل التفاعالت اليت تتم من أجل خلق املعرفة وتقاهمها
وبالتايل تعزيز عمليات التعلم مما ينعكس إجيابا على اإلنتاجية.4
كما أشار

North

وآخرون ضمن مقاهلم " فوائد إدارة املعرفة" إىل جمموعة من الفوائد احملققة ضمن منظور

التعلم والنمو ،مستندين يف ذلك إىل التقييم الذي أجري على  88شركة أملانية تطبق إدارة املعرفة ألكثر من سنة
واملتقدمة لنيل جائزة مدير املعرفة للعام  ،5 2001 – 2002وكانت النتائج وفقا ملا هو مبني يف الشكل أسفل.

Ibid, p 63 – 72.
& Ritika Saini, impact of knowledge management practices on selected industries: A structural Equation modeling approach, management
marketing challenges for the knowledge society, vol 8, N° 4, 2013, p 577 – 592.
3
Funmilola Olubunmi Omotayo, knowledge management as an important tool in organizational management: A review of literature, e-journal
of library philosophy and practice, university of Nebraska, Lincoln, spring 2015, p 11.
4
Reinhild Bode, knowledge management, leaning and communication in value chains: A case analysis of the speciality coffe value chain of
FAPECAFES, centre international de agriculture tropical, Ecuador, p 7, On website:
www.fao.org/nr/gtzworksshop/final%report_fapecafes/pdf, viewed at: 13/03/2017.
5
Klaus North et al, op.cit, p 1 – 5.
1
2
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الشكل رقم ( :)51فوائد إدارة المعرفة على منظور التعلم والنمو
زيادة التحفيز

زيادة سرعة التعلم التنظيمي

مشاركة االفراد

حتسني قاعدة املعلومات الشخصية

حتسني العمل اجلماعي

أقصر وقت لالنطالق
( Shorter onboarding

زيادة القيمة السوقية الشخصية

تنمية الكفاءات

)time
Source : Klaus North et al, op.cit, p 5.

من خالل الشكل يتضح لنا أن زيادة التحفيز من أهم الفوائد اليت يتم حتقيقها من إدارة املعرفة ،والناجتة عن
ارتفاع املستوى التعلمي للفرد مما انعكس على نفسيته وحفزه ،مث يليه حتسني املعرفة الشخصية نتيجة للمعارف اليت
حصل عليها من جراء اإلهتمام بعمليات املعرفة من اكتساب للمعرفة ونشرها واستخدامها ،وتأيت يف املرتبة املتوسطة
كل من  :قصر مدة اإلستعداد للعمال اجلدد نظرا إلتاحة املعرفة اليت متكن الوافدين اجلدد على املؤسسة من احلصول
على كل ما خيص وظائفهم وبالتايل تكون مدة استجابتهم واندماجهم قصرية ،حتسني العمل اجلماعي بإعتباره أحد
األنشطة الضرورية املصاحبة لعمليات املعرفة خاصة ما تعلق بنشرها ،تنمية الكفاءات ملا له من صلة وطيدة بالتعلم
الفردي واجلماعي الذي تتيحه املؤسسات املهتمة بإدارة املعرفة ألفرادها ،وتأيت يف املراتب األخرية كل من :زيادة القيمة
السوقية الشخصية ،حتسني مشاركة األفراد وزيادة سرعة التعلم التنظيمي على التوايل.
ختاما ميكن القول أن تأثري إدارة املعرفة على واحد من مؤشرات التعلم والنمو يؤدي إىل التأثري على املؤشرات
األخرى ضمن سلسلة (سبب – نتيجة) وبشكل تتابعي ،واليت ميكن إظهارها يف الشكل املوايل.
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الشكل رقم ( :)51أثر إدارة المعرفة على منظور التعلم والنمو

إدارة املعرفة

تعلم األفراد

املعرفة

تأقلم األفراد
 اإللتزام
 اخنفاض دوران العمل
 الدافعية
 أخرى

الرضا الوظيفي

)بتصرف(Source : Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, op. cit, p 75.

يتضح من الشكل أعاله أن إدارة املعرفة تؤثر من خالل املعرفة اليت تنتجها على تعلم األفراد ،الذي بدوره يؤثر
يف اجتاهني ،أوهلما تأقلم األفراد الناتج عن شعورهم بالثقة يف أنفسهم ملمارسة خمتلف املهام اجلديدة املوكلة هلم ملا
ميتلكونه من معرفة ،وثانيهما الشعور بالرضا الوظيفي وما ينتج عنه من التزام واخنفاض دوران العمل وزيادة الدافعية
لدى األفراد وقلة الغيابات وزيادة االنسجام وتقلص الصراعات وغريها.
المطلب الثاني :العالقة بين إدارة المعرفة ومنظوري العمليات والزبائن
حسب  Becerra & Sabherwalفإن إ دارة املعرفة تساعد على حتسني العمليات من خالل آثارها املشاهدة
يف األبعاد الثالثة املرتبطة بالفعالية ،الكفاءة ودرجة اإلبداع يف العمليات ،1واليت يبينها الشكل املوايل.

Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, op. cit, p75.
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الشكل رقم ( :)51آثار إدارة المعرفة على العمليات

فاعلية العمليات

 قلة االخطاء

 التكيف مع الظروف املتغرية

إدارة املعرفة

امل ـعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

كفاءة العمليات

 حتسني االنتاجية
 وفرات يف التكاليف
عملية اإلبداع
 حتسني العصف الذهين

 االستغالل األفضل لألفكار اجلديدة

source : Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, op. cit, p79.

يكمن أثر إدارة املعرفة على فاعلية العمليات من خالل مساعدة املؤسسة على حتديد وتنفيذ العمليات
املناسبة واملالئمة ،وذلك عن طريق ما تتيحه من معلومات قيمة لألفراد ،فإدارة املعرفة الفعالة متكن من تكييف
عملياهتا بسرعة وفقا للظروف املستجدة وبالتايل احلفاظ على فعالية العملية يف خمتلف الوضعيات ،باملقابل إدارة املعرفة
الضعيفة تؤدي إىل حدوث األخطاء يف العمليات ألن خطر تكرار األخطاء القدمية يبقى قائما.1
يف حني يتجلى أثر إدارة املعرفة على كفاءة العمليات من خالل :حتفيز العاملني على مشاركة املعرفة واإلنفتاح
أكثر لإلستفادة من هذه املشاركة يف مواجهة حتديات السوق؛ جتنب الدخالء الذين يسعون للحصول على املعرفة
دون أن يساعدوا اآلخرين على تطوير أنفسهم وختفيض التكاليف املتعلقة بالوصول إىل األمناط املختلفة من املعرفة
القيمة.2
وميكن إبراز أهم الفوائد اليت تتحصل عليها املؤسسات من تطبيق إدارة املعرفة فيما يتعلق بفعالية وكفاءة
العمليات حسب ما أشارت اليه نتائج دراسة  Northوآخرون يف الشكل املوايل.
Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, op. cit, p76.
Ibid, p 77.
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الشكل رقم ( :)51فوائد إدارة المعرفة على العمليات
تسريع العمليات

تقليص التكرار

اعادة استخدام املعرفة
الداخلية
ختفيض تكاليف املعامالت

توفري الوقت يف االعمال الروتينية

تقليص االخطاء

زيادة االنتاجية

زيادة شفافية العمليات

Source : Klaus North et al, op.cit, p 4.

يظهر من الشكل أن أكثر الفوائد احملققة من إدارة املعرفة على العمليات يف جمال تسريع العمليات نظرا إلتاحة
املعرفة الضرورة يف الوقت املناسب وبالكم والنوع الالزم ،احلد من التكرار ملا تتيحه إدارة املعرفة من ختزين للمعارف
اليت حتول دون إعادة اخرتاع العجلة من جديد ،إعادة إستخدام املعارف الداخلية نتيجة للتمحيص الذي يعرتي
مرحلة اكتساب املعرفة ومن مث العمل على نشرها بني أوساط األفراد ليتسىن اإلستفادة منها ،وأخريا شفافية العمليات
نظرا لنشر املعرفة من خالل التقارير الدورية سواء املكتوبة أو من خالل مواقع الكرتونية داخلية خمصصة لذلك أو
غريها من الطرق اليت جتعل من املعلومة متاحة للجميع.
وثالث أثر إلدارة املعرفة على العمليات هو اإلبداع ،إذ عمدت يف هذا اإلطار العديد من الدراسات إىل
البحث يف العالقة بني إدارة املعرفة واإلبداع ،فقد أوجد  Kremp & Mairesseأن أغلب الشركات املبتكرة تستخدم
بكثافة سياسات إدارة املعرفة حيث أن اإلبتكار يزيد بـ ـ  %8عندما تزداد كثافة إدارة املعرفة مبقدار واحد ،1كما خلص
 Lopez-Nicolas & Merono-Cerdanمن خالل املسح ل ـ ـ  130شركة اسبانية من صناعات خمتلفة أن إدارة املعرفة
آلية هامة للمؤسسات لتكون أكثر إبداعا وفعالية ،2فإدارة املعرفة ترتبط ارتباطا وثيقا باإلبداع حسب نتائج دراسة

1

Elizabeth Kremp and Jacques Mairesse, knowledge management, innovation and productivity: A firm level exploration based on the French
CIS3 data, presented at the ZEW workshop: Empirical economics of innovation and patenting, 14 – 15 march, Mannheim, 2003, P 6.
2
Carolina Lopez-Nicolas and Angel L. Merono-Cerdan, strategic knowledge management, innovation and performance, international journal
of information management, Elsevier Ltd, 2011, p 502 – 509.
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 Valdez-Juarezاليت أجريت على  301شركة اسبانية واليت أظهرت أن إدارة املعرفة تتيح قدرا أكرب من القدرة على
اإلبتكار وأهنا عامل أساسي لتحقيق النتائج التشغيلية واإلقتصادية واملالية.1
إلدارة املعرفة مهام عديدة يف جمال اإلبتكار ،إذ يتمثل دورها الرئيسي يف متكني تقاسم املعرفة ،حيث عمدت
العديد من الدراسات إىل فحص طبيعة العالقة والتأثري القائم بني تقاسم املعرفة ومدى حتسني القدرات اإلبداعية
للمؤسسة ،من بينها دراسة

Liao

وآخرون اليت متت على شركات الصناعات اإللكرتونية ،املصرفية والطبية التايوانية

لدراسة العالقة القائمة بني كل من تقاسم املعرفة واإلبداع ،وتوصلت إىل أن تقاسم املعرفة حيسن من قدرة املؤسسات
على اإلبداع وذلك من خالل ما يتيحه تقاسم املعرفة من زيادة القدرة على التعلم وبالتايل منو خطي للفكر واخلربة.2
فسلوك ت قاسم املعرفة يؤثر اجيابا على اإلبداع ،فهو حيسن قدرة األفراد على توليد األفكار من خالل دفعهم لشرح،
دمج وحتويل املعرفة إىل معلومات مفهومة ومطلوبة من املستقبلني مما يساعد على تطبيق األفكار وترمجتها إىل
إبداعات واإلبقاء عليها – اإلبداعات -كنشاط روتيين.
ومن جهتهما

Wang & wang

وجدا من خالل دراستهما اليت أجريت على  83شركة عالية التكنولوجيا

بالصني ،أن كال من ممارسات تقاسم املعرفة الضمنية والصرحية تسهل اإلبداع ،حبيث تقاسم املعرفة الصرحية أكثر تأثريا
على سرعة اإلبداع يف حني تقاسم املعرفة الضمنية له تأثري أكرب على جودة اإلبداع ،3ونفس النتائج أيضا توصل إليها
Zahoori

وآخرون من خالل دراستهم اليت متت على الشركات التابعة للصناعات اإليرانية لإلكرتونيات ،4حيث

وجدوا أن تبادل املعرفة بشقيها الضمنية والصرحية هلا تأثري كبري على سرعة وجودة اإلبداع ،وأن املؤسسات اليت لديها
القدرة على تعزيز ممارسات تقاسم املعرفة داخل املؤسسة وبني الفرق ختلق أفكار جديدة لتطوير فرص عمل جديدة
وبالتايل تسهيل املمارسات اإلبداعية.
ومن أجل فهم أفضل لطبيعة دور إدارة املعرفة يف اإلبداع نورد ما قدمته

Du plessis

هبذا الشأن يف النقاط

التالية:5
 إدارة املعرفة متكن من تقاسم وتدوين املعرفة الضمنية ،هذه األخرية اليت تعد مهمة وحرجة لإلبداع ،فاملؤسساتذات اإلمكانيات اإل بداعية العالية توظف تأثري التعلم عن طريق القيام بعمل من الصعب تقليده وتكراره من طرف
1

Luis Enrique Valdez-Juarez et al, management of knowledge, innovation and performance in SMEs, interdisciplinary journal of information,
knowledge and management, vol 11, 2016, p 141 – 176.
2
Shu-hsien Liao et al, knowledge sharing, absorptive capacity and innovation capability: an empirical study of Taiwan’s knowledge- intensive
– industries, journal of information science, vol 20, N°10, publishing by chartered institute of library and information professionals, 2007, p 8
15.
3
Zhining Wang and Nianxin Wang, knowledge sharing, innovation and firm performance, expert systems with applications, N° 39, 2012, p
8901.
4
Mahmood Zahoori et al, the relationship between knowledge sharing and innovation in electronic industry of Iran, interdisciplinary journal
of contemporary research in business, vol 5, N°1, publishing by institute of interdisciplinary business research, p 722 – 729.
5
Marina Du Plessis, the role of knowledge management in innovation, journal of knowledge management, vol 11, issue 4, 2007, p 20 – 29.
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املنافسني ،أي حتقيق ميزة تنافسية قائمة على املعرفة يصعب تقليدها نظرا لغموضها الناتج عن مدخالت غري معروفة،
والتعقيد اإلجتماعي أو تاريخ املؤسسة الفريد الذي ينتج معرفة صعبة التقليد .احلصول على املعرفة الضمنية من
العمالء واملوردين مصدر مثني لربامج اإلبداع يف املؤسسة بسبب ندرة هذه املعرفة اليت ميكن استخدامها كمدخالت
لإلبداع.كما أنه ميكن إلدارة املعرفة أ ن متكن من الوصول إىل املعرفة الضمنية من خالل فهم ما هي املعرفة الضمنية
املتاحة وذلك من خالل قاعدة بيانات تبني خربة األفراد ،ما يساعد على تدوينها جلعلها صرحية من أجل أن تكون
سهلة التطبيق يف اإلبداعات املستقبلية ،فإدارة املعرفة تلعب دورا رئيسا يف تسهيل التعاون الذي يساعد على تقاسم
املعرفة الضمنية والذي ينعكس بدوره اجيابا على القدرات اإلبداعية للمؤسسة؛
 الدور الرئيسي الثاين الذي تلعبه إدارة املعرفة يف عمليات اإلبداع يرتبط باملعرفة الصرحية ،فعلى الرغم من أن املعرفةالصرحية ال تلعب مثل الدور املهيمن للمعرفة الضمنية يف عمليات اإلبداع ،بسبب حقيقة أن املعرفة الصرحية سهل
الوصول إليها من طرف املنافسني ،إال أهنا – املعرفة الصرحية -عنصر مهم لإلبداع ،فهي مهمة للمؤسسات لبناء
املوارد والقدرات اليت تسمح هلم بإلتقاط وتدوين املعرفة وتطوير املنتجات وضمان إمكانية نقل املعرفة بالشكل
املناسب .وتلعب إدارة املعرفة دورا مهما يف جعل املعرفة الصرحية متاحة إلعادة تركيبها إىل أفكار جديدة ومبتكرة
تستخدم كمدخالت يف العمليات اإلبداعية ،باإلضافة إىل توفري الوسائل ،العمليات واملنصات لضمان إتاحة املعرفة
وحتديد الثغرات يف قاعدة املعرفة الصرحية للمؤسسة واليت تؤثر سلبا على برامج اإلبداع؛
 الدور الرئيسي الثالث إلدارة املعرفة يف عمليات اإلبداع يتعلق بإتاحة التعاون سواء الداخلي أو اخلارجي ،والذييلعب دورا هاما يف نقل املعرفة الضمنية وبناء معرفة مجاعية ،ما يسمح بتقليل خماطر وتكاليف اإلبداع من خالل
القيام بالعمل الصحيح يف املرة األوىل وبالتايل تقصري دورات التطوير وضمان فعالية اإلبداع .فإدارة املعرفة تسمح
بإ نشاء عالقات تعاونية غري رهمية تتصف بالثقة املتبادلة بني الشركاء املتعاونني ما تتيح خلق قنوات فعالة لتدفق
املعرفة ،ففي البيئات التعاونية يسهل تقاسم املعرفة خاصة الضمنية منها واليت هي عنصر أساسي يف عمليات اإلبداع،
من جهة أخرى تسهل إدارة املعرفة التعاون كآلية لتعزيز اإلبداع من خالل توفري منصات تكنولوجية وأدوات لتمكني
تقاسم املعرفة ضمن الفرق ،على سبيل املثال فضاءات املناقشة عرب األنرتنت ،ومنصات غري تقنية للتعاون املتعلقة
بتوفري العمليات لضمان خلق املعرفة ،تقاهمها ومجعها لإلستفادة من هذه الفضاءات التعاونية ،باإلضافة إىل تدوين
املعرفة الضمنية لقولبتها يف شكل صريح لتمكني إعادة استخدامها بطرق خمتلفة؛
 الدور الرئيسي الرابع الذي تلعبه إدارة املعرفة يف عملية اإلبداع هو إدارة خمتلف األنشطة يف دورة حياة إدارة املعرفة،اليت ميكن من خالهلا إلدارة املعرفة أن تكون هلا مسامهات مباشرة لتطوير اإلبداع ،وتتضمن:
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 القدرة االستيعابية اليت تشري إىل قدرة املؤسسة على التعرف على قيمة املعلومات اخلارجية اجلديدة ،واستيعاب
املعلومات ومن مث تطبيق املعرفة املتعلمة على خمرجاهتا من املنتجات واخلدمات ،وهذا أمر حرج لتطوير حلول إبداعية
جديدة وكفاءات جوهرية داخل املؤسسة؛
 القدرة التحويلية اليت تشري إىل قدرة املؤسسة على مجع ،استيعاب ،توليف ونشر املعرفة لتلبية اإلحتياجات
املختلفة ،وتعترب عملية إدارة املعرفة ضرورية لتحقيق هذه القدرات التحويلية من خالل عملها على تيسري اإلتصاالت
لتبادل املعرفة عرب خمتلف الكيانات التنظيمية وتنمية قدرات األفراد جلمع املعرفة ،ختزينها ،واستيعاهبا ما يسمح
بإستغالهلا؛
 خلق ،معاجلة ونشر املعرفة اليت سيتم تقييمها من طرف أفراد املؤسسة إلختاذ القرارات اإلسرتاتيجية؛
 فحص البيئة اخلارجية لتحديد أنشطة املنافسني وفرص التعلم احملتملة.
 الدور اخلامس إلدارة املعرفة يف عملية اإلبداع هو خلق بيئة عمل داخلية تشجع على توليد وتقاسم املعرفة واملسامهةيف خلق ثقافة مواتية لإلبداع.
من خالل ما مت رصده من موروث أديب حول دور إدارة املعرفة يف اإلبداع ،يتضح جليا األمهية واألثر البالغ
الذي حتدثه إدارة املعرفة مبختلف عملياهتا يف حتسني القدرات اإلبداعية للمؤسسة ،والذي يؤدي بدوره إىل نتائج
أخرى أمهها تطوير املنتجات واخلدمات وحتسني جودهتا وإبتكار منتجات وخدمات جديدة ،وهذا ما يظهر التأثري
غري املباشر إلدارة املعرفة باإلضافة إىل تأثريها املباشر على املنتج والذي ميكن مشاهدته يف وحورين مها :املنتجات
ذات القيمة املضافة ( )value-added productsواملنتجات املرتكزة على املعرفة ()knowledge- based products

1

وميكن مالحظة ذلك من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)51مدى تأثير إدارة المعرفة على المنتجات

إدارة املعرفة

املعرفة

 املنتجات ذات القيمة املضافة
 املنتجات املرتكزة على املعرفة
Source : Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, op. cit, p79.

Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, op. cit, p 79.
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تساعد إدارة املعرفة من خالل عملياهتا املؤسسات على تقدمي املنتجات اجلديدة وكذلك حتسني املنتجات
القائمة يف حتقيق قيمة مضافة عالية مقارنة مع املنتجات السابقة ،وأيضا تساهم يف تطوير املنتجات املرتكزة على
املعرفة من خالل قواعد املعرفة اليت متتلكها الشركات اإلستشارية واملتخصصة يف صناعة الربجميات.
إن هذا التأثري على املنتجات واخلدمات بفعل إدارة املعرفة ينعكس اجيابا على العمالء من خالل ضمان
حصوهلم على قيمة أكرب نتيجة لتعاملهم مع املؤسسة ،1وذلك نتيجة للمنتجات واخلدمات ذات اجلودة العالية اليت
حيصلون عليها ،وكذا سرعة اإلستجابة لطلباهتم ما يزيد من رضاهم ووالئهم للمؤسسة وبالتايل ارتفاع معدالت
اإلحتفاظ هبم .وميكن إبراز هذه الفوائد وغريها على منظور الزبائن من خالل الشكل املوايل.
الشكل رقم ( :)02فوائد أنشطة إدارة المعرفة على منظور الزبائن
اخنفاض وقت االستجابة

زيادة جودة املنتجات واخلدمات

زيادة املعرفة حول الزبون

حتسني التواصل مع الزبائن

احتفاظ أفضل بالزبائن

زيادة رضا الزبائن
Source : Klaus North et al, op.cit, p 5.

من خالل الشكل نالحظ أن نشاطات إدارة املعرفة تؤدي إىل زيادة جودة املنتجات واخلدمات بنسبة كبرية مث
تليها باقي املؤشرات بنسب متقاربة من زيادة رضا الزبائن ،تقليص وقت االستجابة للزبائن ،زيادة املعرفة حول الزبون،
حتسني التواصل مع الزبائن و احتفاظ أفضل بالزبائن على التوايل.

ميكن من خالل استخدام املؤسسات إدارة املعرفة حتسني عالقتها مع عمالئها وبالتايل احلصول على والئهم
وذلك من خالل خلق أفكار جديدة وتوفري التحسينات واخلدمات اجلديدة ،فإدارة املعرفة تساعد املؤسسات على
1

Cynthia Jane Young, knowledge management and innovation on firm performance of united states ship repair, college of management and
technology, phd thesis, Walden university, 2016, p 34.
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التقرب من عمالءها واحلصول على والئهم ،ما حيول دون حتوهلم للمؤسسات املنافسة عن طريق استخدامها كعملية
للحصول على اخلربة اجلماعية اليت تؤدي إىل اإلبتكار من خالل التعلم التنظيمي املستمر .1وتشري الدراسات يف
عالقة إدارة املعرفة بالزبائن لإلجتاه حنو ما يعرف بإدارة العالقة مع الزبون اليت ترتبط إرتباطا مباشرا مع زيادة معرفة
العمالء ،واليت هلا تأثري مباشر على رضا العمالء من خالل مساعدة املؤسسات على تكييف منتجاهتا وخدماهتا تبعا
لرغبات زبائنها.
المطلب الثالث :العالقة بين إدارة المعرفة واألداء المالي
ال شك أن إدارة املعرفة يف الوقت احلاضر هي غاية حاهمة بالنسبة للعمل السلس والناجح ملعظم املؤسسات،
وتعترب املعرفة من األصول التنافسية القيمة بدال من اآلالت واملعدات للمؤسسات ،إذ يقول

Drucker

أن العوامل

التقليدية لإلنتاج – األرض ،العمل ،رأس املال – مل ختتف ،لكنها أصبحت ثانوية وميكن احلصول عليها بسهولة
بشرط أن تكون هناك املعرفة ،واملعرفة هي الوسيلة للحصول على النتائج اإلقتصادية واإلجتماعية  ...إذ جيري اآلن
تطبيق املعرفة من أجل املعرفة . 2إذا ال ميكن نفي أن إدارة املعرفة هي أداة للنجاح والبقاء يف ظل إقتصاد املعرفة ،وكذا
كسب امليزة التنافسية املستدامة وحتقيق النجاح على املدى الطويل يف السوق وبالنتيجة احلصول على فوائد من حيث
األداء املايل.3
ولقد أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية إدارة املعرفة يف حتسني األداء املايل ،حيث أكدت

De canpos

 Souzaوآخرون يف مقاهلم الذي درس العالقة بني إدارة املعرفة واألداء املايل من خالل مراجعة الدراسات املنشورة يف
هذا الصدد يف الفرتة من  2003إىل  2032أن أغلب هذه الدراسات تشري إىل وجود أثر إجيايب إلدارة املعرفة على
األداء التنظيمي لكن القليل منها تركز على األ داء املايل ،ورغم هذا النقص فإنه كان مقبوال على نطاق واسع يف
األدب أن إدارة املعرفة لديها تأثري إجيايب على النتائج املالية ،كما أشارت أغلب التقارير املنشورة إىل أن هناك حتسن
يف األداء املايل للمؤسسات اليت تدعم بقوة إدارة املعرفة ،4كما أظهرت نتائج دراسة ’ Vidovicأن ثقافة املعرفة هي من
Hadi Nejatian Khalilabad et al, the impact of knowledge management on customer relationship management, p 4 – 7, on website:
https://www.researchgate.net/publication/228866038, viewed at: 18/06/2017.
1

 إدارة العالقة مع الزبون عبارة عن هنج األعمال املوجه حنو العمالء يهدف إىل زيادة رضاهم (عن طريق تنظيم املوارد على أساس متطلبات العمالء) ،والقيام بسلوكيات مرضية للعمالء
وأداء العمليات املوجهة بالعمالء .وملزيد من التفاصيل أنظر إىل:

- Nour- Mohammed Yaghoubi et al, the impact of knowledge management on customer relationship management, European journal of
economics, finance and administrative sciences, issue 34, 2011.
- Mehrdad Hassanzadeh and Seyedeh F.S.S. Mahaleh, effect of knowledge management on success of customer relationship management in
Eghtesad novin bank of Tehran, international journal of business management and economics, vol 4, N° 6, 2013.
2
Waheed Akber Bhatti et al, the effect of knowledge management practices on organizational performance: a conceptual study, African
journal of business management, vol 5, N° 7, April 2011, p 2850.
3
Maja Vidovic’, the link between the quality of knowledge management and financial performance: the case of Croatia, problems and
perspectives in management, vol 8, issue 4, N°1, 2010, p 061.
4
Fabiana Dutra de Cqnpos Souwq et al, knowledge management system and financial performance: how this relation has been measured?,
perspectivas em ciencia da informacao, vol 21, N° 2, abr/jun 2016, p 188 – 214.
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أكثر عوامل جناح إدارة املعرفة اليت ترتبط باملؤشرات املالية وأن هناك بعض اجلوانب من إدارة املعرفة أكثر أمهية من
غريها يف عالقتها باألداء املايل ،1فقد أكدت دراسة  Darrochأن اإلستجابة للمعرفة (تطبيق املعرفة) هي اليت تساهم
مباشرة يف األداء املايل بينما باقي العمليات – إكتساب ونشر املعرفة -تؤثر تأثريا مباشرا على اإلبداع وبشكل غري
مباشر على األداء املايل ،2عالوة على ذلك توصل  Wang & Wangإىل أن تقاسم املعرفة الصرحية أكثر تأثريا على
األداء املايل مقارنة بتقاسم املعرفة الضمنية ،3كما أظهر  Gholamiوآخرون أن ممارسات إدارة املعرفة هلا تأثري إجيايب
وكبري على األداء التنظيمي ،فهي تلعب دورا هاما يف حتسني اإلنتاجية واألداء املايل وأداء األفراد واإلبداع وعالقات
العمل ورضا العمالء وبالتايل حتسني األداء املؤسسي ،وأنه من أجل حتقيق واحلفاظ على مستوى عال من األداء جيب
على املؤسسات تطوير آليات فعالة خللق املعرفة ،نقلها ودجمها.4
من خالل الدراسات اليت تطرقت لدراسة العالقة بني إدارة املعرفة واألداء املايل – أو األداء بصفة عامة –
هناك إشارة واضحة من الباحثني إىل أن إدارة املعرفة تؤثر على األداء املايل يف إجتاهني :إما بطريقة مباشرة أو غري
مباشرة ،حيث أن التأثري املباشر يظهر عند استخدام املعرفة يف تطوير وإبتكار املنتجات اجلديدة اليت تؤدي إىل زيادة
العوائد واألرباح ،ويتم قياس مثل هذا التأثري املباشر من خالل قياس معدل العائد على االستثمار ( .5)ROIبينما
ينتج التأثري الغري املباشر إلدارة املعرفة على األداء املايل من األنشطة اليت حتمل تأثريا غري مباشر على الرؤية،
اإلسرتاتيجية ،املداخيل أو التكاليف ،6وقد أكد

Lee & Choi

أنه من أجل فهم تأثري عمليات إدارة املعرفة على

األداء املايل ميكن إدخال نتائج وسيطة -مثل اإلبداع -واليت تعكس جوانب خمتلفة من األداء املالية وغري املالية،
وبتطبيق دراسته على  383شركة كورية توصل إىل أن خلق املعرفة يرتبط اجيابا باإلبداع والذي يرتبط اجيابا باألداء،7
ويف نفس السياق أوضحت  Darrochاسهام إدارة املعرفة يف حتقيق األداء املايل من خالل استخدام اإلبداع كوسيط،
وبينت أنه ميكن إلدارة املعرفة التأثري على األداء من خالل آليتني ،أوالمها أن إدارة املعرفة هلا دور داعم يف املؤسسة،
فهي متثل مورد يف حد ذاهتا كوهنا حتسن من مهارات األفراد وخرباهتم وبالتايل استعماهلا سيؤثر على جودة اخلدمات
واملنتجات ،وثانيهما أن إدارة املعرفة تعترب آلية تنسيقية متكن من حتويل املوارد إىل قدرات.8
وميكن تلخيص اآلثار غري املباشرة إلدارة املعرفة على األداء املايل يف الشكل املوايل.
Maja Vidovic’, op.cit, p 1 – 8.
Jenny Darroch, knowledge management, innovation and firm performance, op.cit, p 112.
Zhining Wang and Nianxin Wang, op.cit, p 8899 – 8908.
4
Mohamad Gholami et al, investigating the influence of knowledge management practices on organizational performance: an empirical study,
acta polytechnic hungarica, vol 10, N° 2, 2013, p 205 – 216.
5
Irma Becerra-Fernandez And Rajiv Sabherwal, op. cit, p 81.
6
Idem.
7
Heeseok Lee and Byouggu Choi, knowledge management enablers, processes and organizational performance: an integration view and
empirical examination, journal of management information systems, vol 20, N° 1, published by M.E. Sharpe, summer 2003, p 179 – 228.
8
Jenny Darroch, knowledge management, innovation and firm performance, op.cit, p 101 – 112.
1
2
3
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الشكل رقم ( :)05اآلثار غير المباشرة إلدارة المعرفة على األداء المالي









مراحل إدارة املعرفة

املراحل التنظيمية

املخرجات الوسيطة

خلق املعرفة
اكتساب املعرفة
تنقيح املعرفة
ختزين املعرفة
حتويل املعرفة
تقاسم املعرفة
إعادة اإلستعمال

حتسني:
 اإلبداع
 التعلم الفردي
 التعلم اجلماعي
 اختاذ القرارات
مجاعيا

حتسني:
 السلوكات التنظيمية
 القرارات
 املنتجات واخلدمات
 العمليات

حتسني األداء
املايل

 العالقات مع املوردين،
الزبائن والشركاء

)بتصرف( Source : William R. King, knowledge management and organizational learning, op.cit, p 6.

إن الشكل أعاله يظهر بشكل جلي جمموعة من النتائج أو اآلثار إلدارة املعرفة على حتسني اإلبداع والتعلم
والعمل مجاعيا ،مما حيسن بدوره يف السلوكات التنظيمية ومنتجات املؤسسة وعملياهتا وعالقاهتا مع أصحاب املصلحة
وكل هذا سيكون وقعه واضحا على حتسني األداء املايل ،وهذا ما يربز العالقة الغري املباشرة بني إدارة املعرفة واألداء
املايل.
رغم ما مت طرحه من دراسات حول وجود العالقة بني إدارة املعرفة واألداء املايل وآثار إدارة املعرفة على األداء
املايل ،إال أن الروابط اليت تفسر ذلك ال تزال غري واضحة ،1ومل يتم بعد اكتشاف عالقة مباشرة بني عمليات املعرفة
واألداء ،كون أن العديد من العوامل تؤثر على حتديد األداء لذلك تبقى وحاولة تعقب سبب عامل واحد مثل إدارة
املعرفة وحفوفة باملخاطر ،2لذلك فإن الفوائد املالية إلدارة املعرفة تعترب وحتشمة كما أشارت نتائج دراسة

North

وآخرون إىل أن النتائج املالية إلدارة املعرفة متثل  %3فقط وترتكز يف معظمها حول زيادة الدوران يف رأس املال ،حتسني
إدارة املخاطر ،تقليص تكاليف اإلدارة ،زيادة احلصة السوقية ،حتسني اجلهود التسويقية ،وفرات يف التكاليف من
خالل التقليل من املعلومات غري املهمة مما يقلص من أوقات البحث وبالتايل ختفيض التكاليف ذات الصلة وأيضا
تأثريها على اإلبداع وخلق منتجات وخدمات جديدة وتطبيق التكنولوجيا اجلديدة.3

1

Eliane Mosconi and Marie-Christine Roy, linking knowledge management and organizational performance, international business research,
vol 6, N° 9, published by Canadian center of science and education, 2013, p 71.
2
Heeseok Lee and Byouggu Choi, op.cit, p 182.
3
Klaus North et al, op.cit, p 6.
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ورغم كل الصعوبات لرصد فوائد إدارة املعرفة بدقة على األداء إال أنه يوجد اتفاق عام بني الباحثني يف هذا
احلقل على نتائجها امللحوظة على األداء ،وميكن تلخيص هذه النتائج حسب ’ Vidovicيف اجلدول أسفل.
الجدول رقم ( :)20نتائج إدارة المعرفة على األداء
النتائج

جمموعة النتائج

أداء األفراد

 إختاذ القرارات بشكل أفضل طرق جديدة للعمل حتسني اإلتصال حتسني مهارات األفراد زيادة التعاون -تقاسم أفضل املمارسات

األداء التنظيمي

 زيادة األرباح ختفيض التكاليف زيادة متكني األفراد حتسني جذب األفراد واإلحتفاظ هبم حتسني اإلنتاجية حتسني العائد على االستثمار املتعلق جبهود إدارة املعرفة -زيادة سعر السهم

أداء األعمال

 استجابة أسرع لقضايا األعمال الرئيسية خلق فرص عمل جديدة حتسني وتطوير املنتجات اجلديدة -حتسني العمليات التجارية

أداء السوق

 زيادة حجم السوق زيادة حصة السوق حتسني جودة املنتج  /اخلدمة خلق املزيد من القيمة للعمالء الدخول إىل أنواع السوق املختلفة -تعامل أفضل مع العمالء

رأس املال الفكري

 تعزيز رأس املال الفكري زيادة اإلبداع زيادة القدرة على التكيفSource : Maja Vidovic’, op.cit, p 6.
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يصنف اجلدول أعاله نتائج إدارة املعرفة على األداء إىل سمس جمموعات ،إذ تتضمن هذه اجملموعات النتائج
على األداء بشقيه املايل وغري املايل ،حيث تتعلق اجملموعة األوىل بأداء األفراد وتظهر نتائجها يف حتسني األداء يف شقه
غري املايل حسب ما يظهره اجلدول من حتسني االتصال وزيادة املهارات وغريها ،بينما ختص اجملموعة الثانية النتائج
املرتتبطة باألداء التنظيمي يف شقه املايل كزيادة األرباح وحتسني العائد على اإلستثمار ،وشقه غري املايل كتحسني
اإلنتاجية وزيادة اإلحتفاظ باألفراد ،وبالنسبة للمجموعة الثالثة أداء األعمال ترتبط بالبيئة اخلارجية للمؤسسة من
حيث اجياد فرص عمل جديدة وتوسيع أعماهلا ،أما اجملموعة الرابعة أداء السوق فرتتبط باملنتجات والعمالء مثل
حتسني جودة املنتجات وخلق القيمة للعمالء ،وآخر جمموعة من نتائج إدارة املعرفة على األداء تتمثل يف تعزيز رأس
املال الفكري.

المبحث الثاني :العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة
تقريبا قبل عقدين من الزمن عندما بدأ  Tuvyaدراسته حول إدارة املعرفة ويف جولته اليت زار من خالهلا خمتلف
املؤسسات يف أوربا والواليات املتحدة ،كانت كل وحادثة مع خبري إدارة املعرفة تبدأ بنفس العبارة التالية " دون الثقافة
الصحيحة ال ميكن أن تكون لديك إدارة املعرفة املناسبة" .1وهذا يدلل على العالقة القوية اليت تربط إدارة املعرفة
والثقافة التنظيمية ،واليت سنحاول إبرازها من خالل املطلب األول الذي يتطرق للعالقة بني الثقافة وعملية إكتساب
املعرفة ،واملطلب الثاين الذي يعىن بدراسة العالقة بني الثقافة التنظيمية وعملييت نشر واستخدام املعرفة.
المطلب األول :أهمية الثقافة التنظيمية إلكتساب المعرفة
لقد أورد  De Long & Faheyيف اقتباسه من كالم  – Quote Roger Chaddockاملدير املساعد يف جمموعة
علوم الكمبيوتر -قائال " :من الواضح أن هناك العديد من األدوات مثل:

Lotus notes

 ... ،Intranet ،اليت

حتتاجها لتكون قاعدة املعرفة ،لكن التكنولوجيا متثل  %20من الصورة ،أما  %80املتبقية فتمثل األفراد ،جيب أن
متتلك الثقافة الصحيحة".2
ما يتضح أن للثقافة التنظيمية أمهية خاصة يف جناح إدارة املعرفة ،فهي تعد من العوامل احلرجة واملهمة اليت تؤثر
بشكل اجيايب أو سليب على عمليات إدارة املعرفة ،فقد أكدت الدراسات اليت أجريت يف الفرتة ما بني

(- 3338

Edna Pasher and Tuvya Romen, the complete guide to knowledge management: a strategic plan to leverage your company’s intellectual
capital, John Wiley & Sons, USA, 2011, p 48.
2
David W. De long and Liam Fahey, op.cit, p113.
1
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 )2002أن الثقافة التنظيمية تضم عوامل تعيق إدارة املعرفة يف املؤسسة ويف الوقت نفسه تتضمن املفاتيح الرئيسية
لنجاحها.1
وحىت تكون الثقافة التنظيمية دعامة لتطبيق إدارة املعرفة ينبغي أن تتضمن:2
 القيم التنظيمية اإلجيابية اليت يشرتك فيها مجيع األفراد واملسريين ،حيث يعتقد أن القيم املشرتكة مصدر هام لدافعيةاألفراد كما أن فرصة إدارة املعرفة يف النجاح أكرب ضمن القيم اإلجيابية؛
 ثقافة اإلدارة اليت تسعى إىل معرفة العامل وتقوم على الثقة بدال من القيادة اهلرمية والرقابة ،فأسلوب التسلسلاهلرمي غري مرغوب ألي ثقافة داعمة إلكتساب املعرفة ألن األفراد سيطيعون األوامر وال يسامهون مبا ميلكونه من
معارف ،هلذا كلما كان األسلوب أكثر إنفتاحا سيتحمل األفراد املزيد من املسؤولية وخيلقون ويبدعون معارف
جديدة؛
 قيم جوهرها التقدير واإلحرتام للمعرفة فضال عن اإللتزام حنو تعزيز التفاعل املعريف ،وتقوم على تصور أن كل فرد يفاملؤسسة سيحقق مكاسب من خالل خلق واكتساب املعرفة.
ومن خالل هذه املكونات الثقافية سيكون بالضرورة للثقافة التنظيمية تأثري على سلوك إدارة املعرفة والذي
ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل.
الشكل رقم ( :)00تأثير الثقافة التنظيمية على سلوك إدارة المعرفة
القيم واملعتقدات الثقافية الكامنة

ضمنية غري مرئية

السياق االجتماعي:
املعايري واملمارسات الثقافية املتعلقة مبمارسات إدارة املعرفة

سلوكات إدارة املعرفة

صرحية مرئية

Source: Homri Sabiha, culture de l’organisation : quel impact pour la gestion des connaissance ?, sur le
site :www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/.../homri-culture-organisationmai2012.pdf, consulté le : 30/04/2017 , p 10.

 1سامي عبد اهلل املدان وصباح وحمد موسى ،قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة اإلتصاالت األردنية أورانج ،جملة اإلدارة واإلقتصاد ،العدد ،88
 ،2030ص .331 – 332
Edna Pasher and Tuvya Romen, op.cit, p 48 – 54.
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من خالل الشكل يتضح أن الثقافة تكون ضمنية يف شكل قيم ومعتقدات وترتجم يف إطار التفاعل
اإلجتماعي إىل ممارسات تظهر بشكل صريح يف سلوكات إدارة املعرفة واملرتكزة أساسا يف عملياهتا ،ما يربز بشكل
جلي األثر احملتمل للثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة يف املؤسسة.
ويف نفس السياق ،درس كل من  De long & Faheyيف مقاهلما " تشخيص املعوقات الثقافية إلدارة املعرفة"
أزيد من  20شركة أمريكية تطبق إدارة املعرفة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية هي العقبة الكربى خللق
واإلستفادة من أصول املعرفة ،وبناءا على ذلك حددا بعض الطرق لتأثري الثقافة التنظيمية على السلوكات املرتكزة على

إكتساب املعرفة هي:1
 .3الثقافة تشكل اإلفرتاضات حول املعرفة املهمة ( culture shapes assumptions about which knowledge is
important

) :إن اإلعتقاد حول املعرفة األكثر أمهية ال حتدث يف الفراغ التنظيمي وإمنا تتشكل عن طريق القيم

واملعايري ،فالثقافة والثقافات الفرعية تؤثر بدرجة كبرية على إدراك ومتييز املعرفة األهم يف املؤسسة ،على سبيل املثال
وكاالت اإلعالن جيب أن تعطي األولية للمعرفة اإلبداعية لإلنسان ،بينما يف موزعي قطع غيار السيارات جيب أن
تكون القيمة أكثر للمعرفة املنظمة املتضمنة يف مراحل سلسلة التوريد.
إن إختالف اآلراء بشأن املعرفة األهم يؤدي أحيانا إىل سوء اإلتصال والصراع بني الوظائف ما ينتج عنه
تضارب يف اسرتاتيجيات وأهداف إدارة املعرفة .وكل هذا يفضي إىل حرية حول أي معرفة جيب الرتكيز عليها
إلكتساهبا.
 .2الثقافة ختلق سياق للتفاعل اإلجتماعي

(creates a context for social interaction

 :)Cultureالثقافة

التنظيمية تتضمن القواعد واملمارسات اليت تبلور التصورات والسلوكات اليت تبني حدود بيئة اتصال األفراد ،وبالتايل
تشكل األرضية لكيفية تفاعل األفراد وتؤسس بذلك سياق تنظيمي لتفاعلهم .وميكن إظهار تأثري الثقافة التنظيمية
على حالة التفاعل من خالل الشكل املوايل.

David W. De Long and Liam Fahey, op.cit, p 116 – 123.

 الثقافات الفرعية هي جمموعة من القيم ،املعايري واملمارسات املتبناة من طرف الفرق أو الوحدات (املصاحل) يف املؤسسة مثل مصلحة البحث والتطوير ،املصلحة املالية ...
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الشكل رقم ( :)02الخصائص الثقافية المشكلة للتفاعل اإلجتماعي
 مناقشة املواضيع احلساسة )(Discussability of sensitive topics

 قرب اإلدارة العليا )(Senior management’s approachability
 تكرار التفاعالت )(Frequency of interactions



املسؤولية اجلماعية حلل املشاكل ( Collective responsibility for
)problems solving

 التوجه حنو املعرفة واخلربة املوجودة ( Orientation to existing

حالة التفاعل
اإلجتماعي

)knowledge and expertice

 تقاسم املعرفة مقابل الرتاكم
 التعليم )(Taeching
 التعلم من األخطاء )(Learning from mistakes

)(Knowledge sharing vs accumulation

السلوكات
اليت تعزز
املعرفة

Source: David W. De Long and Liam Fahey, diagnosing cultural barriers to knowledge management, academy of
management executive, vol 14, N° 4, November 2000, p122.

ميكن تقسيم اخلصائص الثقافية املشكلة للتفاعل اإلجتماعي تبعا لثالثة أبعاد هي:1
 التفاعل العمودي :ميكن للثقافة أن تشكل التفاعل العمودي إلكتساب املعرفة عن طريق إمكانية مناقشة املواضيعاحلساسة ،سهولة التواصل بني الرئيس واملرؤوسني ما يسهل تبادل وتوليد املعرفة؛
 التفاعل األفقي :يتم بني األفراد يف نفس املستوى التنظيمي يف املؤسسة ،ويستلزم حتقيق هذا التفاعل توافراخلصائص التالية :مقدار التفاعالت ،مستوى التعاون ،املسؤولية اجلماعية والتوجه للبحث عن املعرفة املوجودة؛
السلوكات املعززة لتطوير املعرفة :واليت تتمحور أساسا حول تعليم العمال لآلخرين حول اجلوانب األساسيةلألعمال ،حيث أن التعليم يعد واحدا من السلوك الذي يؤثر على التفاعل اإلجتماعي كما أنه حيسن املعارف احلالية
يف املؤسسة ،إضافة إىل ذلك يعد سلوك التعلم من األخطاء من بني الطرق الفعالة إلكتساب وتوليد املعرفة اجلديدة.
 .1الثقافة تدعم خلق وتبين املعرفة اجلديدة (

shapes creation and adoptation of new

Culture

 :)knowledgeإن الثقافة التنظيمية تظهر كيف يتم خلق املعرفة اجلديدة خاصة حول البيئة اخلارجية -نظرا للتغريات
اليت تشهدها هذه األخرية فيما يتعلق باملنافسة والتطور التكنولوجي الذي يهدد بقاء املؤسسة -وكذا رفضها أو قبوهلا
وتوزيعها داخل املؤسسة مثل ما هو موضح يف الشكل رقم ( )28أسفل.
وهناك جمموعة من اخلصائص الثقافية اليت تساعد املؤسسة على اكتساب املعرفة ودجمها بفعالية وهي:

David W. De Long and Liam Fahey, op.cit, p120 – 121.
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 وجود املعايري واملمارسات الثقافية اليت تشجع بقوة استغالل املعرفة من البيئة اخلارجية وتكوين القاعدة املعرفيةاخلاصة هبا ،واليت متكنها من مواجهة منافسيها بدل الرتكيز على إستحواذها فقط؛
 وجود ثقافة تنظيمية مشجعة على النقاش املكثف الذي يركز على القضايا االسرتاتيجية املفتاحية استنادا إىل نطاقواسع من املدخالت الداخلية واخلارجية ،وتشكيل ما يعرف بثقافة املواجهة البناءة اليت متكن من توليد املعارف
اجلديدة ودجمها يف إطار العمل؛
 توافر مستوى املشاركة الضروري يف عمليات البحث ،النقاش وتركيب املعرفة املرتبطة بالقضايا املهمة ،فعلى املؤسسةأن تتوفر على ثقافة تسهل املسامهات من األفراد يف خمتلف املستويات التنظيمية ،ألن املشاركة حتفزهم على مجع
البيانات من مصادر خمتلفة وحتويلها إىل معلومات ،وبعد ذلك الشروع يف تفاعل مكثف إلنتاج املعرفة اجلديدة اليت
ستشكل األساس للقرارات والتصرفات.
الشكل رقم ( :)02دور الثقافة في خلق وتبني المعرفة الجديدة
املدخالت من البيئة
اخلارجية
قدرة املؤسسة تفسري

الثقافة

البيانات واملعلومات
املرتدة من البيئة اخلارجية

معرفة جديدة حول
البيئة التنافسية

Source: David W. De Long and Liam Fahey, op.cit, p123.

ومن أجل توفري البيئة املالئمة إلكتساب املعرفة جيب توافر الثقافة التنظيمية املساندة هلا واليت تدعى بثقافة
املعرفة ،وتعرف بأهنا مزيج من العوامل اليت ختلق البيئة أين يتم فيها فعال خلق املعرفة ،توزيعها واستعماهلا ،فهي توفر
الظروف املثالية لتوليد املعرفة.1
ويرى  Travicaأن ثقافة املعرفة هي ثقافة هجينة جتمع بني فئات الثقافة املختلفة وفقا ملتطلبات عمليات
إدارة املعرفة 2وفقا ملا يظهره الشكل أدناه.

1

Dorota Chmielewska-Muciek and Agnieszka Sitko-Lutek, organizational culture conditions of knowledge management, international
conference about management knowledge and learning, 19 – 21 june , Zadar, Croatia, 2013, p 1364.
2
Bob Travica, conceptualizing knowledge culture, online journal of applied knowledge management , vol 1, issue 2, publishing by the
international institute for applied knowledge management, 2013, p 95.
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الشكل رقم ( :)01ثقافة المعرفة
ثقافة السوق

الثقافة البيروقراطية

الثقافة الجماعية

ترميز المعرفة

()Knowledge codification

ثقافة المعرفة

الثقافة الفردية
انتشار المعرفة
( )Knowledge Diffusion
Source : Bob Travica, op.cit, p 95.

يظهر الشكل متوقع ثقافة املعرفة بني أنواع الثقافة األربعة – الثقافة البريوقراطية ،الفردية ،اجلماعية وثقافة
السوق -ورغم اإلنفت اح الذي تبديه بتموقعها يف ظل احلدود املتقطعة للمربع ،إال أهنا حتظى بالقبول أكثر يف ظل
الثقافة اجلماعية اليت تلعب دورا حاهما يف خلق املعرفة ،باإلضافة اىل ثقافة السوق اليت تشجع اإلبداع من خالل مبدأ
التنافس بني الفرق لتوليد املنتجات اجلديدة.كما ببني لنا الشكل احللزوين الكائن يف مربع ثقافة املعرفة ديناميكية هذه
األخرية ،ما يدلل على أن ثقافة املعرفة حتتاج إ ىل مزيج الثقافات الذي يربز دور الثقافة البريوقراطية يف تدوين املعرفة
وضمان القنوات الرهمية اليت تسمح بتنظيم عمليات خلق املعرفة وختزينها ،إضافة اىل ذلك ال جيب إنكار أمهية
املعارف الفردية يف توليد اإلبداع أيضا ،بشرط أن ال يتم اإلعتماد على املعرفة الفردية فقط بل جيب اإلعتماد على
العمل اجلماعي أيضا الذي يعد الطريق إلستخراج املعارف الفردية.
إن ما مت استعراضه عن أمهية الثقافة التنظيمية اليت تبقى الرافعة ( )levierواملؤثر األهم على إدارة املعرفة ،يثري
التساؤل عن نوع الثقافة التنظيمية األكثر مالءمة لنجاح عمليات إدارة املعرفة ،ويف هذا الصدد قامت بعض
الدراسات بإجراء حبوث حول الثقافة التنظيمية اليت جتعل عمليات إدارة املعرفة أكثر فعالية ،من بينها دراسة

Lawson

اليت أجريت على مثاين مؤسسات يف مجايكا واليت خلصت من خالهلا إىل أن هناك أنوع الثقافات التنظيمية (ثقافة
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السوق ،ثقافة القبيلة ،ثقافة اإلبداع ،الثقافة اهلرمية) لديها إرتباط اجيايب مع إدارة املعرفة حيث مت إجياد أعلى ارتباط
قوي واجيايب بني ثقافة االبداع وإدارة املعرفة يف حني أضعف إرتباط كان بني الثقافة اهلرمية وإدارة املعرفة.1
ودراسة  Kangasاليت كان الغرض منها تقييم العالقة بني أنواع الثقافة التنظيمية يف املؤسسات اإللكرتونية يف
جمال النقل ومبادرات إدارة املعرفة املستمرة ،توصلت الدراسة إىل أن ثقافة السوق هي الثقافة املهيمنة تليها الثقافة
اهلرمية ،وبالنسبة للعالقة بني الثقافة وإدارة املعرفة وجدت

Kangas

إرتباط قوي واجيايب بني ثالثة أنواع من الثقافة

(ثقافة السوق ،اإلبداع والقبيلة) وإدارة املعرفة ومت إجياد أقوى إرتباط بني ثقافة السوق وإدارة املعرفة يف حني كشفت
النتائج عن إرتباط ضعيف بني الثقافة اهلرمية وإدارة املعرفة.2
وكشفت الدراسة اليت أجراها

jones & Mujtaba

وزمالءهم على  2888شركة صناعية يف والية

فرجينا ) (Virginiaبالواليات املتحدة األمريكية عن إرتباط الثقافة التنظيمية بإدارة املعرفة ،وعلى وجه اخلصوص
ثقافة اإلبداع اليت ترتبط بدرجة كبرية بإدارة املعرفة ،يف حني أدىن ارتباط مجع بني الثقافة اهلرمية وإدارة املعرفة ،كما
بينت النتائج أن املسريين حباجة إىل مراعاة الثقافة يف التخطيط اإلسرتاتيجي ملبادرات إدارة املعرفة ،فإذا كان املسريين
يفهمون نوع ثقافتهم التنظيمية ميكنهم النظر يف درجة املالءمة املطلوبة بني مبادراهتم يف جمال إدارة املعرفة والثقافة،
وتشري نتائج الدراسة أيضا إىل أن دمج خصائص ثقافة اإل بداع يف الشركات سيزيد من فرص الرفع من درجات إدارة
املعرفة.3
نالحظ من خالل نتائج الدراسات املتقدمة أن الثقافة اهلرمية هي األقل مالءمة إلجناح عمليات املعرفة وخاصة
ما تعلق بإكتساهبا كوهنا تتصف بالبريوقراطية والرهمية العالية والرقابة املكثفة اليت حتول دون إعطاء احلرية الالزمة لألفراد
من أجل التنقيب عن املعرفة اجلديدة والعمل على إكتساهبا ،يف حني تعد كل من ثقافة السوق وثقافة اإلبداع األكثر
مالءمة إلكتساب املعرفة ،لكون اإلبداع جزء ال يتجزأ من ثقافة إدارة املعرفة فهو يشجع خلق املعرفة ،لذا يعترب جوهر
القيمة الكامنة وراء إدارة املعرفة إلنشاء مستقبل املؤسسة ،4وأيضا لكون ثقافة السوق تعمل على رصد كل ما يدور
يف البيئة التنافسية ما يستلزم اكتساب املعرفة الضرورية اليت متكن املؤسسة من مواجهة املنافسة والتغيريات البيئية.
جتدر اإلشارة يف األخري إىل أنه من أجل اكتساب املعرفة بفعالية ينبغي توفر نوع الثقافة اليت تشدد على
املشاركة ،الثقة ،املرونة ،التعلم،التعاون واإلبداع ،فهي األبعاد الثقافية اليت أكدت عليها  ،5 lawsonإضافة اىل ذلك
Cheron Lawson, op. cit, p 57 – 84.
Lisa Marie Kangas, an assessment of the relationship between organizational culture and continuous knowledge management initiatives,
phd thesis, proquest information and learning company, Capella university, USA, November 2005, p 113 – 115.
3
Mechael Brandt Jones et al, organizational culture types and knowledge management in USA manufacturing firms, journal of knowledge
management practice, vol 12, N°4, December 2011, on website: WWW.tlainc.com/articl284.htm, viewed at : 11/05/2017.
4
Edna Pasher and Tuvya Romen, op.cit, p 60.
5
Cheron Lawson, op.cit, p 43.
1
2
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جيب توافر كل من اإلنفتاح ،التجريب ،الدعم والتحفيز ،العمل اجلماعي ،اإلتصال املكثف ،القيادة املساندة ،الرؤية
املشرتكة.
المطلب الثاني :عالقة الثقافة التنظيمية بنشر المعرفة وإستخدامها
يعترب تقاسم املعرفة اجلزء األكثر أمهية يف إدارة املعرفة فهو جوهرها ،1إذ يشكل – تقاسم املعرفة -أمرا حاهما
للمؤسسات حىت تتمكن من تنمية املهارات والكفاءات وزيادة القيمة واحلفاظ على املزايا التنافسية ،فنشر املعرفة شرط
أساسي لتحويل األفكار واملفاهيم إىل منتجات وخدمات ،ونظرا هلذه األمهية اليت يكتسيها تقاسم املعرفة فقد عمدت
العديد من الدراسات إىل التعرف على أكثر العوامل تأثريا على فعالية تقاهمها ،من بينها دراسة  Jonesوآخرون اليت
أكدت أن الثقافة التنظيمية هي مفتاح جناح التقاسم املعريف وأن احلواجز الثقافية هي أكثر العناصر اليت تعرقل نشر
املعرفة ،2وذكر  Mukerjee & Hahnيف دراستهما أن القيم الثقافية للمؤسسة حتكم إىل حد كبري رغبة أعضائها يف
تقاسم املعرفة ،وأهنا احملدد لدوافع األفراد لتشارك املعرفة ،3ويف نفس السياق تأكيدا منه على الصلة الوثيقة بني القيم
التنظيمية وتقاسم املعرفة ذكر

Michailova & Minbaeva

أن القيم هي جوهر الثقافة التنظيمية وهي تكشف عن

كيف يتواصل األفراد ويشرحون ويرشدون ويربرون ما يقولونه .لذا توجد صلة وثيقة بني تلك القيم وتقاسم املعرفة.
فالقيم تعمل على كل من املستويات الفردية والسلوكية .4كما أشار كل من  Wang & Noeإىل أن باحثوا وممارسوا
إدارة املعرفة يعرتفون بأمهية الثقافة التنظيمية للنجاح طويل األجل ملبادرات إدارة املعرفة ،كما نوها إىل أن معظم
الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال ركزت على حتديد األبعاد الثقافية اليت تؤثر على تقاسم املعرفة.5
من خالل هذه الدراسات يتضح لنا جليا أن الثقافة التنظيمية تعد أهم مؤثر على فعالية تقاسم املعرفة يف
املؤسسات ،نظرا ملا للثقافة من دور كبري يف توجيه السلوك وتوليد اإلعتقادات حول أمهية تقاسم املعرفة من عدمه،
وللتدقيق يف أهم األبعاد الثقافية اليت تقف وراء دفع عمليات تقاسم املعرفة نورد إسهامات بعض الباحثني يف اجلدول
املوايل.

1

Jen-Te Yang, individual attitudes and organisational knowledge sharing, tourism management, N° 29, 2008, P 347.
Mary C. Jones et al, exploring knowledge sharing in ERP implementation: an organizational framework, journal of decision support systems,
N°41, 2006, P 430.
3
Aditl Mukerjee and Jungpil Hahn, organizational knowledge sharing culture and KMS effectiveness, twenty ninth international conference on
information systems (ICIS), AIS electronic library (AISEL), Paris, 2008, p 8.
4
Snejina Michailova and Dana B. Minbaeva, organizational values and knowledge sharing in multinational corporations: the Danisco case,
international business review, N°21, 2012, P 60.
5
Shang Wang and Raymond A. Noe, knowledge sharing: A review and direction for future research, human resource management review,
N°20, 2010, p 125.
2
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الجدول رقم ( :)03اسهامات بعض الباحثين حول األبعاد الثقافية الداعمة لنشر المعرفة

اسم الباحث /الباحثني
P.H.J.Hendriks1
Majewski & Usoro2

األبعاد الثقافية
الثقة املتبادلة ،التحفيز (الدوافع) ،الرغبة يف حل املشاكل.
الثقة ،إدراك الفوائد ،املكافآت ،التقدير ،القيادة ،الدعم اإلداري ،التعلم.

Jan-te Yang3

التعاون ،التشارك ،الثقة ،اجتاهات التعلم.

Md.Zahidul et al4

الثقة ،اإلتصال ،نظام املكافآت ،القيادة.

S.J.McGrane5

الثقة ،اإلتصال ،املكافآت ،إلتزام اإلدارة.

المصدر :إعداد الطالبة باإلعتماد على املراجع املوضحة أدناه.

من خالل اجلدول جند أن هناك عدد من العناصر املشرتكة يف مجلة هذه اإلسهامات واملتضمنة :الثقة،
اإلتصال ،نظام املكافآت والقيادة .وفيما يلي سنقدم كل عنصر على حدا.
 اإلتصال :يعترب تقاسم املعرفة كعملية إتصال بني طرفني أو أكثر من املشاركني ،6ما يدل على أمهية اإلتصالالذي حيدث التفاعالت البشرية من خالل احملادثات الشفوية ولغة اجلسد أثناء التواصل لتشجيع تقاسم املعرفة ،7وتعد
وتعد اإلتصاالت املفتوحة أحد أهم املتطلبات لزيادة ميل األفراد لتقاسم معارفهم ،كما أن توفري وسائل اإلتصال يعد
مسهال لزيادة عدد مرات التواصل وبالتايل حدوث التفاعل بني حاملي ومستقبلي املعارف الذي حيقق فعالية التقاسم
املعريف.
 نظام المكافآت :إن حتفيز األفراد وتوليد الدافع لديهم لتبادل املعرفة وتقاهمها مع بعضهم البعض ومع خمتلفاإلدارات يف املؤسسة يرتبط بوجود نظام مكافآت فعال ،8إذ جيب أن تكون أنظمة املكافآت مصممة لتناسب
إحتياجات األفراد لتوفري حافز كايف لتقاسم املعرفة ،وقد تكون املكافآت غري مباشرة تولد الدافع الفردي (الداخلي)
الذي يستمد منه الفرد إلتزامه اجتاه تقاسم املعرفة ،9فهو مبثابة قوة تعزز منو املعرفة الضمنية وتدفع لتحويلها لآلخرين،

1

Paul H.J. Hendriks, assessing the role of culture in knowledge sharing, 5th European conference of organizational knowledge, learning and
capabilities (OKLCs), university of Innsbruck, Austria,Garmany, 2004, P 12.
2
Grzegoz Majewski and Abel Usoro, barriers of and incentives to knowledge sharing in (virtual) communities of practice: A critical literature
review, BU academic review, vol 10, N°1, January-june 2011, p 388- 390.
3
Jen-te Yang, op.cit, p 347 – 348.
4
. Zahidul Islam M.D et al, organizational culture and knowledge sharing: Empirical evidence from service organizations, African journal of
business management, vol 5, N°14, july 2011, p 5902 - 5903.
5
Stephen Joseph Mc Grande, knowledge sharing in multicultural organizations, phd thesis, college of management and technology, Walden
university, USA, 2016, p45 – 46.
6
Sharon Elizabeth Booth, cultivating knowledge sharing and trust in online communities for educators, journal of educational computing
research, vol 47, N°1, bay wood publishing co, Inc, 2012, P 4.
7
. Zahidul Islam M.D et al, op.cit, p 5902.
8
Ibid, p 5903.
9
Wei Jiacheng et al, A cognitive model of intra – organizational knowledge sharing motivations in the view of cross – culture, international
journal of information management, N° 30, 2010, P 220 – 221.
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كما تكون مباشرة أو مادية ترتبط باجلوانب املالية وبدرجة حتقيق األهداف التنظيمية واملنافع 1وتكون أيضا وحفزا
لتقاسم املعارف .ويعترب كال من الدافع الداخلي والتحفيز اخلارجي على حد سواء مطلبا ضروريا لتعزيز تقاسم املعرفة
يف املؤسسة.
 القيادة :تشري القيادة إىل عملية التأثري على املرؤوسني وتوجيههم حنو حتقيق األهداف املرجوة ،فهي تؤثر علىاإلجتاهات والتعاون وتشجيع األفراد لتقاسم ما يعرفونه .فالقادة يعتربون منوذج يقتدى به يف الطريقة اليت حيدثون هبا
تقاسم املعرفة ،2كما أهنم من ينشئون ويهيئون بيئة تسهل تقاسم املعرفة ،فهم مصدر اإلهلام والتحفيز.3
 الثقة :رغم وجود العديد من العناصر الثقافية اليت تؤثر على تقاسم املعرفة إال أن الثقة تعترب من أهم العوامل ،فهيتعرب عن مدى إستعداد الفرد لتكون لديه الرغبة والنوايا احلسنة يف سلوكات وتصرفات األشخاص اآلخرين الذين يتم
تقاسم املعرفة معهم .4فالثقة تعترب عنصر ثقايف مهم لتقاسم معريف ناجح ،حيث أن األفراد يكونوا على إستعداد
لتبادل املعرفة يف احلاالت اليت ميكنهم الوثوق مبستلم املعرفة.5
فالثقة جذبت أكرب قدر من اإلهتمام البحثي نظرا ألمهيتها يف تقاسم املعرفة ،حيث يرى كل من
Fahey

& De long

أن مستوى الثقة املوجود بني املؤسسة ووحداهتا الفرعية وعماهلا يؤثر بشدة على مقدار املعرفة املتدفقة بني

األفراد ومن األفراد إىل قاعدة بيانات املؤسسة ،6كما أن الثقة ختلق الشعور باإللتزام فهي أمر حيوي يؤثر على قرارات
قرارات تقاسم املعرفة يف الفرق واملؤسسات كما أهنا عامل أساسي يف العالقات بني األفراد ،7فهي تساعد على
التخفيف من التأثري السليب للتكاليف املتصورة على التشارك ويكون األفراد أكثر استعداد لإلستماع وإستيعاب معرفة
بعضهم البعض ،فالثقة مبثابة الغراء اخلفي الذي يبقي على إدارة املعرفة والثقافة التنظيمية ،دون الثقة القيم األخرى ال
ميكن حتقيقها ،فالثقة هي اليت متكن الفرد من الشعور باحلرية واألمان مبا فيه الكفاية لتبادل معرفته وإرتكاب األخطاء
يف الطريق إىل إكتشافها ،كما أهنا ترتبط برغبة اإلدارة يف التخلي عن الرقابة الصارمة لصاحل بيئة أكثر اسرتخاء ومنح
األفراد احلرية والوقت للتفاعل ،التأمل والتعلم .8وتوحي قيمة الثقة بوجود منافع مشرتكة ومتبادلة أو ما يعرف بتصور

1

Filemon A.Uriart.JR, introduction to knowledge management : a brief introduction to the basic elements of knowledge management for nonpractitioners interested in understanding the subject, publishing by the ASEAN foundation, Jakarta, Indonesia, 2008, p 24.
2
Zahidul Islam. M .D et al, op.cit, p 5902.
3
Grzegoz Majewski and Abel Usoro, op.cit, p 387.
4
Birgit Renzl et al, impact of trust in colleagues and management on knowledge sharing within and across work groups, researchGate, march
march 2015, p 4, on website:https:// WWW.researhgat.net/ publication /228413672, viewed at: 19/05/2017.
5
Zahidul Islam. M .D et al, loc.cit.
6
David W. De Long and Liam Fahey, op.cit, p 119.
7
Grzegoz Majewski and Abel Usoro, op.cit, p 388.
8
Edna Pasher and Tuvya Romen, op.cit, p 61.
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(الفوز  -الفوز) 1لكال طريف التقاسم املعريف ما يشجع أكثر على اإلستعداد لتقاسم املعرفة ،كما أهنا تقضي على
شعور األفراد بأهنم سيفقدون ملكية املعرفة وحل التقاسم على اعتبار أهنا مصدر قوهتم وإمتيازهم.2
من خالل ما مت طرحه ميكن القول أن الثقافة التنظيمية حتتل صدارة املؤثرات على نشر املعرفة ،فعلى الرغم من
كون العوامل األخرى كالتكنولوجيا مهم لتفعيل وتسريع التقاسم املعريف ،إال أهنا ال تؤدي إىل جناح تقاسم املعرفة كونه
عمل إيرادي مبين على رغبة وإستعداد األفراد وليس اجباري ،3هلذا يستوجب على املؤسسات العمل على إحداث
التغيري الثقايف الالزم وإستحداث القيم الضرورية اليت تساعد على جناح نشر املعرفة واليت بدورها تسهل تطبيق
واستعمال املعرفة يف خمتلف اجملالت اليت ختلق قيمة للمؤسسة.

المبحث الثالث:العالقة بين الثقافة التنظيمية وأداء المؤسسة
سنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على العالقة بني الثقافة التنظيمية ومنظور التعلم والنمو يف
املطلب األول ،وبينها وبني منظوري العمليات والزبائن يف املطلب الثاين ،يف حني خنصص املطلب الثالث للعالقة بني
الثقافة التنظيمية واألداء املايل.
المطلب األول :عالقة الثقافة التنظيمية بالتعلم والنمو
كما أشرنا يف منت الفصل السابق ،فإن منظور التعلم والنمو يعد من بني مقرتحات  Kaplan & Nortonيف
بطاقة األداء املتوازن لقياس أداء املؤسسة ،وحسب مقرتحهما فإن هذا املنظور ميكن قياسه من خالل عدد من
املؤشرات جمزأة إىل ثالث وحاور أساسية هي :مهارات األفراد (تشمل :رضا العاملني ،اإلحتفاظ بالعاملني واإلنتاجية)،
نظم املعلومات (تشمل :توفر املعلومات للعاملني ،اإلتصاالت الداخلية واحلصول على معلومات العمالء) واإلجراءات
التنظيمية (تضم :التحفيز ،التمكني واملواءمة بني األهداف الفردية والتنظيمية).
وسنحاول من خالل اآليت توضيح العالقة القائمة بني كال من الثقافة التنظيمية وأحد منظورات قياس األداء
أال وهو التعلم والنمو من خالل بعض مؤشراته املذكورة أعاله.
إن الثقافة التنظيمية عنصر مهم يف ميدان السلوك التنظيمي خاصة يف وحاولة للفهم األفضل لسياق املؤسسة
واألفراد املسريين هلا ،ما يعين أن للثقافة التنظيمية تأثري على جناح املؤسسات يف وحاولة لتحقيق أهدافها وغاياهتا ،إذ
تعترب الدليل لسلوك العاملني من خالل القيم واملعتقدات واألعراف.

Idem.
Stephen Joseph Mc Grande, op.cit, p 46.
Jen-Te Yang, op.cit, p 347.
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ولعل جوانب تأثريها على هذا املنظور – التعلم ومنو -هو وحل تساؤل أجابت عليه العديد من الدراسات من
خالل ما تطرقت له يف دراستها للعالقة بني الثقافة التنظيمية وواحد أو أكثر من مؤشرات منظور التعلم والنمو ،ولعل
دراسة  Sheridanمن بني الدراسات املهمة يف هذا احلقل ،اليت عنيت بدراسة الثقافة التنظيمية واإلحتفاظ باملوظفني،
حيث متت يف ستة شركات عاملية للمحاسبة والذي وجد من خالهلا أن املؤسسات ذات القيم الثقافية القائمة على
العالقات الشخصية واإلنسانية لديها معدالت اإلحتفاظ باملوظفني مرتفعة مقارنة بتلك اليت ترتكز على قيم مهمة
العمل (ثقافة املهمة) ،فاملؤسسات املوجهة بقيم تقوم على إحرتام أفرادها والتسامح واملعاملة باإلنصاف واملساواة
سوف تولد اإل لتزام وامليل للبقاء يف املؤسسة ومن املتوقع أن ميتد هذا إىل سلوكات أخرى مرغوبة تنظيميا مبا يف ذلك
مشاركة املعلومات .وقد أوضح من خالل دراسته أنه كلما كان هناك تناسب بني القيم الشخصية للموظفني والقيم
التنظيمية للمؤسسة قلت معدالت دوران العمال وزاد اإللتزام .1هذا األخري – اإللتزام -الذي يعرب عنه بأنه حالة
نفسية متيز عالقة الفرد مع املؤسسة ،2وهذا ينطوي على آثار من حيث إستمراريته وعضويته يف املؤسسة ،فالفرد امللتزم
هو الوحيد الذي يبقى مع املؤسسة حتت أي ظروف غري مواتية قد تعرتضها ،وقد أوجد  Zabidوآخرون أن للثقافة
التنظيمية عالقة وارتباط باإللتزام التنظيمىي وأن للثقافة التنظيمية واإللتزام تأثري على األداء املتفوق والنجاح
للمؤسسات .3واإللتزام له تأثري على األداء الوظيفي ،دوران العمل ،نية ترك العمل ،التغيب ،الرضا الوظيفي ...
ففي دراسة  Harterوآخرون اليت فحصت العالقة بني اإللتزام الوظيفي والرضا الوظيفي مركزة على

3313

وحدة أعمال يف  11مؤسسة ،وجدوا إرتباط إجيايب بني رضا العمال ،اإللتزام ونتائج هذه الوحدات من حيث:
اإلنتاجية ،الربح ،دوران العمل ،حوادث العمل ورضا العمالء .ففي وحدات األعمال أين إلتزام موظفيها عايل حققت
رحبية أعلى ب ـ ـ  8مرات كما ارتفعت إيرادات مبيعاهتا الشهرية من  80000دوالر إىل  320000دوالر.4
ويف وحاولة إلختبار العالقة بني الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي قام كل من  Churbagi & Zahariبالتوصل
إىل وجود عالقة بني أنواع الثقافة األربعة احملددة من طرف  - Quinn & cameronاملمثلة يف الثقافة اهلرمية ،ثقافة
السوق ،ثقافة القبيلة وثقافة اإلبداع – والرضا الوظيفي .5كما أشار  Dimitriosإىل أن كال من ثقافة اإلبداع وثقافة

1

John E. Sheridan, organizational culture and employee retention, the academy of management journal, published by academy of management,
vol 35, N° 5, December 1992, p 1036 – 1056.
2
Zabid Abdul Rashid et al, the influence of corporate culture and organisational commitment on performance, journal of management
development, vol 22, N°8, 2003, p 709.
3
Ibid, p 725.
4
Larry E. Cole and Michael S. Cole, employee satisfaction and organizational performance: A summary of key finding from applied
psychology , on website: www. Teammax.net, viewed at: 05/03/2017.
5
Adel Mohammed Ali Shurbagi and Ibrahim bin Zahari,the relationship between organizational culture and job satisfaction in national oil
corporation of Libya, international journal of humanities and applied sciences (JHAS), vol 1, N°3, 2012, P 88 – 93.
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القبيلة ترفع من مستويات الرضا مقارنة بالثقافة اهلرمية .1وأوضح من جهته

Pirzada

أنه كلما كان التوافق بني

الثقافة التنظيمية وتلك املنشودة من قبل العمال كان للثقافة التنظيمية دور أقوى يف خلق الرضا الوظيفي ،كما وصف
أن الثقافة القوية واملناسبة تؤثر اجيابا ليس على الرضا فقط وإمنا على اإللتزام واإلنتاجية ومعدالت دوران العمل واألداء
التنظيمي أيضا ،2يف حني الثقافة التنظيمية الضعيفة وغري املناسبة تضعف مستويات رضا العمال وختفض اإلنتاجية
وحتد من فعالية وأداء املؤسسة .وقد توصل  Godsonمن خالل دراسته لتأثري الثقافة التنظيمية على اإلنتاجية يف شركة
 Vodafone Ghanaإىل أن الثقافة التنظيمية ترفع من اإلنتاجية .3
ولعل أن الثقافة التنظيمية بتأثريها على واحد من املؤشرات ينجر عنه أثر تتابعي على باقي املؤشرات ويف
اجتاهات متعددة ،فرضا األفراد ينعكس على اإلنتاجية والرفع من اإللتزام وزيادة معدالت اإلحتفاظ بالعمال والذي
ينعكس يف النهاية على األداء املايل للمؤسسة ،ويف هذا الصدد حبث

Schneider

يف العالقة ويف عدة جوانب بني

رضا األفراد واألداء املايل وذلك بإستخدام بيانات جممعة من  12مؤسسة على مدى  8سنوات ،ولقد أظهرت النتائج
عالقة إجيابية كبرية بني الرضا الوظيفي واألداء املايل .4وليس الرضا الوظيفي فقط الذي حيدث األداء املايل العايل
للمؤسسات فاألداء العايل أيضا يرفع من مستوى رضا األفراد ،إذ جند أن األفراد يف املؤسسات ذات األداء العايل
أكثر رضا من األفراد يف املؤسسات ذات األداء املنخفض ألهنم يشعرون بأن مؤسستهم تقوم بأعمال مميزة ومتفوقة.
كما يظهر التأثري املمتد بني هذه املؤشرات من خالل التأثري احملدث من الثقافة التنظيمية يف الرفع من مستوى
الدافعية لألفراد ،5عن طريق ما حتدثه الثقافة التنظيمية من ترابط وإنسجام بني أوساط أفراد املؤسسة الناتج أساسا من
من تشارك ونشر منظومة القيم واملعايري التنظيمية بإعتبارها تعمل كغراء إجتماعي يسعى إلحداث اإلتساق الدائم،
ومن خالل العمل على املواءمة بني األهداف الفردية واألهداف التنظيمية وهذا كفيل بإعطائهم الشعور باإلنتماء
وبالتايل حتفيزهم ،6وكذا من خالل العمل على دمج األفراد وإشراكهم يف إختاذ القرارات ،هذه األخرية – املشاركة-
اليت تتعدى يف آثارها توليد الدافعية فقط ،فقد أورد  Cherieيف عرضه لنتائج سلسلة الدراسات اليت متت من طرف
Watson Wyatt Wordwide

خالل ( )2030 ، 2003 ، 2008أن مشاركة العاملني من املرجح أن جتعل األداء

أفضل مبرتني ،وتقلص من الغيابات ب ـ  %20وختفض من معدالت الدوران وتزيد من الرضا الوظيفي الذي يعزز بدوره
1

Dimitios Belias et al, organizational culture and job satisfaction of Greek banking institutions, international conference on strategic
innovative marketing, Ic – Sim , 1 -4 september(2014), Madrid, Spain, proedia – social and behavioral sciences , N175, published by Elesevier
LTd, 2015, p 314 – 323.
2
Pirzada Sami Ullah Sabri et al, organizational culture and its impact on the job satisfaction of the university teachers of labor, international
journal of business and social science, vol 2, N°24, special issue December, 2011, p 121 – 128.
3
Godson Ahiabor, the impact of corporate culture on productivity of firms in Ghana: A case of Vodafone Ghana, problems of management in
the 21st century , vol 9, N° 3, 2014, p 173 – 182.
4
Larry E. Cole and Michael S. Cole, op. Cit, p 6 – 7.
5
Hani Sakina Mohamad Yusof et al, a study of organizational culture and employee motivation in private sector company, journal of applied
environmental and biological sciences, vol 6, issue 3, text road publication, 2016, p 50 – 54.
6
Owoyemi O.O and Ekwoaba J. O, organisational culture: a tool for management to control, motivate and enhance employee’s performance,
American journal of business and management, vol 3, N°3, 2014, p 168 – 177.
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والء العمالء ويزيد من الرحبية والنمو يف املؤسسات اليت تعمل على إشراك عماهلا مقارنة بنظرياهتا اليت ال تفعل ذلك.1
من خالل ما سبق يتضح الدور الكبري للثقافة التنظيمية بفعل تأثرياهتا اإلجيابية على نواحي عديدة فهي عامل
مهم يف التأثري على إلتزام ورضا األفراد وزيادة رغبتهم يف البقاء والعمل حنو حتقيق األهداف التنظيمية ،لكن السؤال
الذي يطرح متعلق أساسا خبصائص الثقافة التنظيمية املثالية لتحقيق كل هذه النتائج املبهرة ،ولعلنا يف إجابة على هذا
التساؤل نستحضر رأي

Sheridan

الذي ينفي وجود ثقافة تنظيمية واحدة مثالية بل تبقى موقفية تستوجب

باألساس تضمني القيم اليت يفضلها أفراد املؤسسة واليت تنسجم مع قيمهم ،2مع العمل على جعل إفرتاض "األفراد
هم األهم" مفتاح أساسي يف بناء الثقافة التنظيمية ،3يف حني يرى

Quinn

أن أفضل ثقافة تنظيمية هي تلك اليت

توازن بني جمموعة كبرية من القيم 4حىت تنسجم مع أكرب عدد ممكن من أفراد املؤسسة.
لذا ميكننا أن نستخلص أنه ال وجود لثقافة واحدة مثالية تصلح لكل املؤسسات حىت حتصل على نتائج مرجوة
بل توجد ثقافات تنظيمية مثالية ،حبيث كل مؤسسة تقوم ببناء الثقافة اليت تتناسب يف قيمها مع قيم أفرادها حىت تبلغ
يف أثرها األهداف املرجوة.
المطلب الثاني :الثقافة التنظيمية ومنظوري العمليات والزبائن
لعل من أهم مرتكزات منظور العمليات حىت يتم حتصيل املخرجات املرجوة اليت تليب حاجات العمالء وحتقق
رضاهم هو اإلبداع ،الذي عرب عنه

Angel

بأنه شيء فذ وهائل ويشكل جذريا تصورات الزبائن وحاجاهتم وخلق

أسواق جديدة ودائمة ،تصور اإلبداع إخرتاق يتطلب اخللق واخليال وتطويره يتطلب الفطنة وخفة احلركة والتعاون عرب
املؤسسة .5واإلبداع أصبح ال عىن عنه للمؤسسات إذ يقول

Lawson & Samson

أنه باملقارنة مع الثمانينات

والتسعينات تواجه املؤسسات اليوم حتديا إضافيا هو ضرورة اإلبداع ،ليس يف بعض األحيان فقط وإمنا غالبا وبسرعة
وبنسبة جناح عالية .6وهلذا فاملؤسسات هتتم باملصادر اليت ختلق وتدعم البيئة اليت يزدهر فيها اإلبداع واليت على رأسها
رأسها الثقافة التنظيمية ،فوجود ثقافة قوية وإجيابية أمر بالغ األمهية للتعلم والتنمية ومشاركة املعارف واخلربات
والكفاءات واملوارد ،لذلك فالثقافة هي أداة ال تقدر بثمن يف جمال عمليات اإلبداع ،وقد أشار

& Martins

 terblancheإىل أن الثقافة هلا تأثري على درجة حتفيز اإلبداع يف املؤسسة ،7وأكد كل من  Martins &Martinsأن
1

Cherie Ghather, the role of internal communication and the effect on employee engagement, graduate thesis, dissertations and capstones,
Bellarmine university, 2012, P 06, on website: scholarworks.bellarmine.edu/tdc, viewed at: 17/03/2017.
2
John E. Sheridan, op.cit, p 1051 - 1052
3
John Mayer and Laryssa Topolnytsty, best practices: employee retention, 2000, p 14, on website: www.uwo.ca, viewed at : 7/3/2017.
4
Idem.
5
Robert Angel, putting an innovation culture in to practice, Ivey business journal: improving the practice of management, Ivey
publishing,Canada, January/February 2006, p 01.
6
Salih Yesil and Ahmet Kaya, the role of organisational culture on innovation capability: an empirical study, international journal of
information technology and business management, vol 6, N° 1, publishing by JITB &ARF, October 2012, p 11.
7
Ibid, p 14.
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العديد من الباحثني يتفقون على أن الثقافة عامل مساهم يف إجياد السلوك اإلبداعي بني األفراد يف املؤسسة وأن
اإلبداع يرتبط إرتباطا وثيقا بالثقافة التنظيمية.1
ويعترب  Loewe & Dominiquiniأن الثقافة التنظيمية من بني العوامل املفتاحية للقدرات اإلبداعية للمؤسسة

2

إضافة إىل القيادة والعمليات واألفراد ،فبناءا على هذه العوامل يتم حتقيق الفعالية اإلبداعية وليس على املدى القصري
وبشكل عرضي وإمنا على املدى الطويل كما هو موضح يف الشكل أدناه.
الشكل رقم ( :)01العوامل المفتاحية للقدرات اإلبداعية

التنظيم والقيادة

الثقافة والقيم

فعالية
اإلبداع

العمليات واألدوات

األفراد واملهارات

&Source : Pierre Loewe and Jennifer Dominiquini, overcoming the barriers to effective innovation, journal of strategy
leadership, vol 34, N° 1, emerald group publishing, 2006, p 25.

ميكن للثقافة التنظيمية أن تكون عامل مساعد لإلبداع أو معرقل له ،فالثقافة املساعدة هي تلك اليت تتميز
بالديناميكية واملرونة والتكيف السريع مع الظروف املتغرية ،وبذلك تكون عامال مساعدا بتشجيع احللول غري النمطية
وتعزيز التعاون وتبادل اخلربات واألفكار وتعزيز مشاركة مجيع األفراد يف العملية اإلبداعية ودعم املبادرات وخلق جو
حيرتم املبدعني ويدعم التفكري اإلبداعي ،يف حني تكون عامال معرقال إذا كانت تركز بقوة على الرهمية وبريوقراطية
العمليات وكذا املراحل الرقابية املكثفة.3

1

Ellen Martins and Nico Martins, an organisational culture model to promote creativity and innovation, SA journal of industrial psychology,
vol 28, N° 4, 2002, p 59.
2
Pierre Loewe and Jennifer Dominiquini, overcoming the barriers to effective innovation, journal of strategy& leadership, vol 34, N° 1,
emerald group publishing, 2006, p 24 – 31.
3
Katarzyna Szczepn’ska- Woszczyna, the importance of organizational culture for innovation in the company, forum scientioe oeconomia, vol
2, N° 3, January 2014, p 30 – 33.
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إن الرتكيز على اإلبداع يستلزم إمتالك الثقافة لقيم التوجه بالعميل ،التوافق مع األهداف ،التحدي واملبادرة،
السلوك املثايل ،العمل اجلماعي والتحسني املستمر ،1باإل ضافة إىل هذا جيب توافر جمموعة أبعاد أخرى للثقافة
التنظيمية واليت تعد مميزات ثقافة املؤسسات عالية اإلبداع ،واملتمثلة يف:2
 توفري الشعور باألمان لألفراد جتاه إمكانية جتربة األفكار اجلديدة دون اخلوف من العواقب السلبية اليت ستنجرعن هذه األ فكار غري املدروسة ،إذ جيب على قادة املؤسسات املبدعة أن يكونوا أكثر إهتماما بفكرة التعلم باألخطاء
لتشجيع إجياد األفكار وجتربتها؛
 توفري الدعم من اإلدارة العليا لألفراد حىت يتعاظم لديهم النهج اإلجيايب لإلبداع ،باإلضافة إىل منحهم اإلستقالليةيف العمل وختصيص املوارد الضرورية لعمليات اإلبداع؛
 توفري املعلومات واملعارف بطريقة منهجية ومنظمة املتعلقة بداخل املؤسسة وخارجها وتسهيل تشاركها بالطريقةالصحيحة؛
 وجود أهداف طموحة ومشجعة على اإلبداع؛ إجياد رموز وطقوس مدعمة لإلبداع ووحفزة على السلوك اإلبداعي النابع من الدوافع الداخلية لألفراد.إضافة إىل ما سبق ،يتطلب جناح اإلبداع يف املؤسسة توافر الثقافة املوجهة باإلبداع أو ما يعرف بثقافة اإلبداع،
واليت تعرف بأهنا طريقة للتفكري والتصرف الذي ينشئ ويطور القيم واإلجتاهات داخل املؤسسة واليت بدورها ترفع،
تقبل وتشجع األفكار والتغيريات اليت تنطوي على حتسني أداء املؤسسة .3ومن أجل بناء ثقافة اإلبداع جيب توفري
متطلبات معينة واليت تشمل ستة أنواع من اإلجتاهات هي:4
 القدرة على حتمل املخاطر؛ تشجيع اإلبداع؛ اشراك مجيع األفراد يف بناء ثقافة موجهة حنو اإلبداع؛ حتمل املسؤولية من طرف القادة والعمال عن أعماهلم؛ السماح لألفراد داخل املؤسسة بتطوير إهتماماهتم وإستخدام مواهبهم الفريدة؛ تطوير رسالة املؤسسة مبشاركة العمال ،مما يوفر هلم الشعور بأن عملهم له مغزى وله أثر إجيايب على حتقيقاألهداف.
1

Enrique Claver et al, organizational culture for innovation and new technological behavior, the journal of high technology management
research, vol 9, N° 1, spain, march 1998, p 55 - 68.
2
Katarzyna Szczepn’ska- Woszczyna, op.cit, p 31.
3
Enrique Claver et al, loc.cit.
4
Katarzyna Szczepn’ska- Woszczyna, loc.cit.
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كما حدد كل من  Setser & Morrisسبعة عوامل مرتابطة فيما بينها تقود ثقافة اإلبداع 1كما هو موضح يف
الشكل أسفل.
الشكل رقم ( :)01العوامل التي تقود ثقافة اإلبداع

اهليكل والعمليات

حتديات البيئة

جدول التعلم

اإلستدامة )(Sustain

القيادة

ختصيص املوارد

اإلتصاالت

القدرات

التمكني )(Enable

التحفيز )(Catalyse

Source : Bryan Setser and Holly Morris, building a culture of innovation in higher education: design & practice for leaders,
emerging lessons and a new tool, created in partnership between 2Revolutions & educause, April 2015, p 12.

من خالل الشكل نالحظ أن الباحثان قسما العوامل اليت تقود ثقافة اإلبداع إىل ثالت أبعاد بناءا على مهام
كل منها ،حيث تضمن بعد التحفيز كال من القيادة واإلتصاالت اليت تعد مناطة بعمليات الدفع والتحفيز لألفراد
وغرس ثقافة اإلبداع لديهم ،أما بعد التمكني الذي يتضمن ختصيص املوارد واهليكل والعمليات والقدرات وهي عوامل
متكن من القيام بتنفيذ عمليات اإلبداع ،وأخريا بعد اإلستدامة املتضمن لتحديات البيئة وجدول التعلم والذي يضمن
استمرارية اإلبداع.
إن ما مت عرضه عن خصائص وأمهية الثقافة التنظيمية لإلبداع يستدعي أوال البحث عن املشكالت الثقافية اليت
تعاين منها املؤسسات واليت تعيق عمليات اإلبداع واليت خلصها

Loewe & Dominiquini

بالقول " إن الكثري من

الشركات تعاين من عيب ثقايف أساسي هو اخلوف من الفشل" ،2لذا يستلزم أن تقوم املؤسسات خبلق منطقة آمنة
للمبدعني وقبول األخطاء وعدم اخلوف من طرح األفكار ألن اخلوف يبقي املؤسسات وحصورة يف الوضع الراهن.3
وثانيا العمل على إحداث التغيري الثقايف مبا يتالءم وضرورات اإلبداع وهنا نستحضر مقولة

Johann wolfgang von

 " Geotheأعظم شيء يف العامل ليس بالكثري إذا ما فهمنا يف أي اجتاه نتحرك فيه" ،4واليت تقودنا للحديث عن نوع
1

Bryan Setser and Holly Morris, building a culture of innovation in higher education: design & practice for leaders, emerging lessons and a
new tool, created in partnership between 2Revolutions & educause, April 2015, p 12
2
Pierre Loewe and Jennifer Dominiquini, op.cit, p 28.
3
Idem.
4
Bryan Setser and Holly Morris, op.cit, p 1.
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الثقافة اليت جيب أن تتوفر يف املؤسسة حىت تكون دعامة لإلبداع ،ويف هذا الصدد أوضح  Yasil & kayaبأن حتديد
وإقرتاح نوع واحد من ثقافة اإلبداع يف املؤسسة ميكن أن يكون مضلال ،ألنه ال توجد ثقافة واحدة ثابتة ومثالية لكل
املؤسسات ولكل الظروف ،لذا على املؤسسات إرساء الثقافة التنظيمية اليت حتقق عمليات اإلبداع وتضمن جناحها
والذي يتجسد يف هناية املطاف يف خمرجات مبهرة فذة وفريدة حتقق رضا الزبائن ،هذا األخري -الزبون -الذي يعترب
عنصر مفتاحي لنجاح واستمرار املؤسسة والذي يرتبط هبامش الربح العايل ،زيادة رضا العمال والزبائن ،ارتفاع
معدالت اإلحتفاظ وتكرار عمليات الشراء ،لذلك فرضا الزبون يعد مفتاح رئيسي إلختالف املؤسسات عن
منافسيها.1
وتعد الثقافة وحركا مهما لرضا الزبائن ،ولقد أشارت العديد من الدراسات إىل قوة العالقة اليت تربط بينهما ،فقد
أوضح  Gillespieوجود عالقة قوية بني الثقافة التنظيمية ورضا الزبائن وذلك من خالل دراسته اليت متت على وكالء
السيارات وشركات املقاوالت يف الواليات املتحدة االمريكية ،2كما توصلت دراسة

Bakharaeian & Joybari

اليت

متت على فروع  Meli Bankبطهران أيضا إىل وجود عالقة قوية بني الثقافة ورضا الزبائن وأنه كلما كانت الثقافة قوية
زاد رضا الزبائن ،3ونفس النتائج توصل إليها

Beidokhti & Ghaderi

من خالل دراستها بالتطبيق على بنك

. 4 Mellat
وقد أكدت هذه النتائج

Bellou

اليت وجدت أن رضا الزبائن على املدى الطويل يرتبط إرتباطا وثيقا بالثقافة

التنظيمية اليت تؤثر على حرص العمال على خدمة الزبائن وتقول " نتيجة لذلك ،جيب أن يعمل مسؤويل املؤسسة
على تشكيل الثقافة بطريقة فعالة وذلك بالرتكيز على املنافسة ،اإلبداع واملكافآت مع تقليل التوجه حنو النتائج"،5
وهي مقتنعة بأن الرؤية الواضحة للثقافة التنظيمية من قبل مسؤويل املؤسسة ختدم الرتكيز على إحتياجات الزبائن
وأولوياهتم.
ونظرا هلذه العالقة القوية اليت تربط الثقافة التنظيمية ورضا الزبائن ،فإن املؤسسات تعمد إىل دمج رعاية الزبائن
يف ثقافتها التنظيمية ،وذلك من خالل تشجيع التفاعل واإلتصال املستمر واملباشر مع الزبائن ،فالبقاء على مقربة من
الزبون يعترب جزء أساسي من إسرتاتيجية املؤسسة لضمان زيادة مبيعاهتا ،ويعتقد أن الثقافة التنظيمية املوجهة حنو
1

Mechael A. Gillespie et al, linking organizational culture and customer satisfaction: results from two companies in different industries,
European journal of work and organizational psychology, vol 17, N°1, psychology press, Taylor and Francis group, 2008, P 112- 132.
2
Mechael A. Gillespie et al, op.cit, p 6.
3
Ehsan Bakharaeian and Naser Safari Joybari, the relation between organizational culture and customers satisfaction in Meli bank branches
in Tehran, journal of basic applied scientific research, vol 3, N°8, textroad publication, 2013, p 659 – 664.
4
Ali Akbar Amin Beidokhti and Mohammad Mostafa Ghaderi, studing the relationship between organizational culture and customer
satisfaction in bank Mellat, international journal of business and commerce, vol 1, N° 4, publishing by Asian society of business and commerce
research, December 2011, P 74 – 89.
5
Victoria Bellou, achieving long- term customer satisfaction through organizational culture: evidence from the health care sector, journal of
service theory and practice, September 2007, P 517.
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الزبائن تنطوي على الرتكيز على تقييم إحتياجات الزبائن من خالل التوجه السوقي الفعال 1ومن مث جعل الزبون يشعر
بالراحة من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة واإلستجابة حلاجاته.
وقد دعمت دراسة  2Sufyan Rashidهذا التوجه من خالل التوصل إىل أن ثقافة السوق هي النوع املناسب
إلرضاء العمالء ،فإعتماد التوجه السوقي يؤدي إىل حتسني جودة املنتوج وذلك لكونه يركز على الزبائن من خالل
التقييم املستمر إلحتياجاهتم ما يوفر للمؤسسة القدرة على فهم أفضل للزبون ،3هذا الفهم الذي يتيح هلا إمكانية
تقدمي ما يناسب الزبون من منتجات وخدمات ما يؤدي إىل رضا الزبائن ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التوجه
السوقي الفعال جينب الوقوع يف املواقف غري املواتية مع الزبائن ويقلل بذلك من التكاليف املرتبطة باخلدمات
واملنتجات نظري فشل املنتوج يف تلبية اإلحتياجات اخلاصة بالزبون مثل :التكاليف املتعلقة خبدمات ما بعد البيع أو
تكلفة مردودات املبيعات وتأخري تسليم املنتوج.4
ميكن للثقافة التنظيمية أن تؤثر على رضا العمالء أيضا من خالل تأثرياهتا على جودة املنتج املقدم نظرا للعالقة
الوثيقة للثقافة جبودة املنتوج ،5وذلك من خالل ما حتدثه من تأثريات على مقدمي املنتج – اليت متت اإلشارة هلا يف
املطلب السابق -ما جيعل األفراد يعملون بكل محاس وإتقان لتقدمي خدمات ومنتجات باجلودة املطلوبة ،والذي
سيكون له تأثري إجيايب على رضا الزبائن والتأثري على سلوكيات الزبائن من خالل التوصيات اليت يقدموهنا واليت تؤدي
إىل إكتساب زبائن جدد ،ما يؤدي بالنهاية إىل حتسني أداء املؤسسة 6نظرا ملا تشمله نتائج رضا الزبائن واليت عرب عنها
عنها  Ganijuبالقول" إن رضا الزبائن هو أفضل مؤشر ألرباح الشركة يف املستقبل والندرة التنافسية ".7
ختاما ميكن القول أن للثقافة التنظيمية تأثري كبري على رضا الزبائن سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،ويزداد
هذا التأثري اجيابية كلما كانت الثقافة تتصف باإلتساق والتماسك والتكيف ،وكلما عمدت املؤسسات إىل إحداث
التغيري الثقايف الذي يعد كفيال بتحسني رضا الزبائن من خالل إعتماد التوجه بالزبون كأحد القيم البارزة ضمن
ثقافتها.

1

Kenneth W. Greenand et al, organisational culture of customer care: market orientation and service quality, international journal of services
and standers, vol 3, N°2, 2007, P 140.
2
Sufyan Rashid, impact of organizational culture on customer satisfaction: A study of practitioners in public relations and corporate
communication industry in Malaysia, a dissertation of master, kulliyyah of Islamic revealed knowledge and human sciences, international
Islamic university Malaysia, august 2008.
3
Kenneth W. Greenand et al, op.cit, p 143.
4
Idem.
5
Melan Ambroz and Martina Proprotnik, organisational effectiveness and customer satisfaction, journal of organiza cija, vol 41, N°5, research
papers, September – October 2008, p162.
6
Kenneth W. Greenand et al, op.cit, P 142.
7
Rahim Ajao Ganiju et al, is customer satisfaction an indicator of customer loyalty?, Australian journal of business and management research,
vol 2, N°1, October 2012, P 15.
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المطلب الثالث :العالقة بين الثقافة التنظيمية واألداء المالي
هناك العديد من الدراسات والبحوث اليت أيدت العالقة اإلجيابية بني الثقافة التنظيمية واألداء ،ففي الفرتة من
 7711حىت  7001مت إحصاء أكثر من  00دراسة مشلت أكثر من  1000مؤسسة ووحدات عمل صغرية يف العديد
من الدول .1ومن بينها دراسة

Denison & Mishra

عام  7771اليت عنيت بدراسة العالقة بني السيمات األربعة

للثقافة التنظيمية (التكيف – املهمة – التماسك  -املشاركة) والفعالية (الرحبية – اجلودة – منو املبيعات – رضا
العمال) ،حيث متت يف  107مؤسسة وتوصلت إىل أن للثقافة التنظيمية تأثري هام على األداء.2
ودراسة

Gordon

اليت قام هبا على  77مؤسسة أمريكية يف قطاع التأمينات ،أوضح أن هناك تناقض بني

املؤسسات يف الصناعات الديناميكية أين التكنولوجيا واملنتجات تتغري كثريا واملؤسسات يف الصناعات األكثر استقرار
أين يوجد القليل من التغريات اليت حتصل .حيث وجد أن النوع األول من املؤسسات تتصف بقيم ثقافية تعزز القدرة
على التكيف بينما يف النوع الثاين من املؤسسات القيم الثقافية تعزز اإلستقرار ،وتوصلت الدراسة إىل أن الثقافة
التنظيمية اليت تشجع على التكيف وليس اإلستقرار هلا تأثري على األداء يف األجل القصري.3
ولقد قدم كل من  Ouchi & Johnsonثقافة إثنني من املؤسسات اإللكرتونية ،والذي دل من خالل املالحظة
واملقابالت أنه يتم تقاسم القيم اإلنسانية لدى املسؤولني ال تنفيذيني يف مؤسسة وال يتم يف األخرى ،هذه القيم
اإلنسانية تتضمن اإلهتمام باألفراد ،اختاذ القرارات مجاعيا والتوظيف طويل األجل .وأظهرت الدراسة أن األداء املايل
 الذي مت قياسه من خالل الرحبية ومنو املبيعات -للمؤسسة ذات القيم اإلنسانية كان أعلى من األداء يف املؤسسةاألخرى.4
وجد

Schneider

أن املؤسسات اليت تركز بوضوح على الثقافة التنظيمية هي األكثر جناحا ألن الرتكيز على

الثقافة التنظيمية يؤدي إىل عوائد مالية أفض ل واليت تتضمن عائد مرتفع على اإلستثمار ،عائد مرتفع على األصول
وعائد مرتفع على حقوق املسامهني.5
ويف الدراسة اليت أجراها كل من  Peters & Watermanعام  3382حول خصائص املنظمات متميزة األداء
وجدا أن املنظمات عالية األداء تتميز عن املنظمات منخفضة األداء بوجود ثقافة قوية.6
1

Ismael Younis Abu-Jarad et al, a review paper on organizational culture and organizational performance, international journal of business
and social science, centre for promoting ideas, vol 1, N° 3, USA, December 2010, p 42.
2
Dinel R. Denison and Aniel K. Mishra, toward a theory of organizational culture and effectiveness, loc.cit..
3
George G. Gordon and Nancy Ditomaso, predicting corporate performance from organizational culture, journal of management studies, vol
29, N°6, November 1992, p 786 – 795.
4
Caren Siehl and Joanne Martin, organizational culture : A key to financial performance, center for effective organizations publication,
California, may 1989, p 09.
5
Raduanche Rose et al, organizational culture as a root of performance improvement: research and recommendations, contemporary
management research, vol 4, N°1, march 2008, p 48.
6
Ismael Younis Abu-Jarad et al, op. Cit, p 41.
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وأشار كل من  Gordon & Ditomasoإىل أن هناك إرتباط بني الدرجة العالية من األداء والثقافة القوية إال أن
صعوبة التنبؤ بإستمرارية األ داء املؤسسي العايل تبقى واردة حىت لو كانت الثقافة لديها تأثري قوي على مدى قيام
األفراد بأداء وظائفهم و قدرة األداء اإلمجالية للمؤسسة ،هلذا تبقى الثقافة مرتبطة باألداء العايل فقط إذا كانت قادرة
على التكيف مع تغريات الظروف البيئية.1
من خالل عروض هذه الدراسات يتضح أن مفتاح الرحبية للمؤسسات هو إمتالك نوع مناسب من الثقافة
القوية اليت تتصف بتماسك وتقاسم مشرتك وشامل للقيم ،إضافة إىل ضرورة مالءمتها لنوع البيئة من أجل حتقيق
األداء املسطر والعمل وفقا إلطار القيم التنافسية الذي يرتبط أساسا بثقافة عقالنية تسعى لتحقيق أهداف واضحة
مع حتسني األداء (الكفاءة ،اإلنتاجية والربح) 2يف ظل الظروف البيئية اليت تتميز بعدم التأكد والتغري السريع.
وميكن أن يكون للثقافة التنظيمية نتائج مبهرة خاصة عندما تكون قوية ملا هلا من تأثري كبري على األفراد
واألداء ،إذ ميكن هلذا التأثري أن يكون أكرب من كل العوامل األخرى اليت يتم تناوهلا يف أدبيات األعمال مثل:
اإلسرتاتيجية ،اهليكل التنظيمي ،القيادة .3...لذا فخلق ثقافة قوية واحلفاظ عليها يعد أمرا بالغ األمهية حىت وإن
تطلب ذلك تكريس الكثري من الوقت واجلهد.
فاألداء املايل العايل للشركات أمثال:

،Hewlett-packard ،IBM

 Proctor & Gambleو

Mc-Donald’s

يرجع إىل القيم واملعتقدات املتضمنة يف الثقافة التنظيمية هلذه الشركات اليت تتصف بالقوة وتعزز اإلبداع واملرونة،4
فاألفراد يف املؤسسة يسرتشدون باملعتقدات واألفكار املتواجدة يف املؤسسة ما يؤدي إىل سلوكات وطرق يف التفكري
تؤثر على نتائج املؤسسة ،هلذا ال ميكن التقليل من أمهية الثقافة التنظيمية يف زيادة فعالية املؤسسة ملا هلا من نتائج
فردية وتنظيمية مثل :اإللتزام ،الوالء والرضا  ،5...كما أهنا تساهم يف حتويل األبعاد الفردية إىل أبعاد مجاعية ،فاألفراد
ميك نهم رؤية األفكار لكن اجلماعة فقط من تستطيع اختبارها لتحويلها وحتقيقها ،لذا فالثقافة القوية تسمح بالتنظيم
الرشيد لإلبداع.6
ويف الدراسة اليت أجريت من طرف  Kotter & Heskettأوضحا أن الثقافة القوية اليت حتسن األداء تزيد من
اإليرادات الصافية للمؤسسات حىت  %101مقارنة ب ـ ـ  %7يف املؤسسات اليت ال متلك ثقافة حتسني األداء وذلك
خالل فرتة الدراسة احملددة من  7711إىل  ،7711والشكل أدناه يوضح ذلك.
1

George G. Gordon and Nancy Ditomaso, op.cit, p 795.
Caren Siehl et Joanne Martin, op.cit , p 20.
3
John P. Kotter and James L. Heskett, corporate culture and performance, free press, New York, 1992, P 09.
4
Jay B . Barney, organizational culture : can it be a source of sustained competitive advantage?, the academy of management review,
published by academy of management, vol 11, issue 3, July 1986, p 656.
5
Rukevwe J. Olughor, the influence of organizational culture on firm’s effectiveness, IOSR journal of business and management, vol 16, issue
6, ver I, jun 2014, p 67.
6
Hélène Hereng, innovation patrimoniale et culture organisationnelle : la cohérence du modèle Pierre Fabre, la revue des sciences de gestion,
gérer autrement, direction et gestion N° 253, France, janvier – février 2012, p 41.
2
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الشكل رقم ( :)82تأثير الثقافة التنظيمية على نمو اإليرادات الصافية

101

100
100
000
100
700
000
700

%7

املؤسسات دون ثقافة حتسن األداء

700

املؤسسات ذات ثقافة حتسن األداء

Source : Fakhar Shahzad et al, impact of organizational culture on organizational performance: An overview, interdisciplinary
journal of contemporary, research in business, vol 3, N° 9, January 2012, p 981.

الشكل يوضح إختالف النسب بني اإليرادات الصافية للمؤسسات ذات ثقافة حتسن األداء واليت دون ثقافة
حتسن األداء مما يدل على تأثري الثقافة التنظيمية على الزيادة يف اإليرادات الصافية للمؤسسات.
ومنطق كيفية إرتباط قوة الثقافة باألداء حسب كل من  Kotter & Heskettتدور حول ثالثة أفكار هي:1
 توافق األهداف :ففي املؤسسات ذات الثقافة القوية األفراد يسريون يف نفس اإلجتاه أما يف حالة الثقافة الضعيفةاألفراد سيسريون يف مئات اإلجتاهات املختلفة؛
 الثقافة القوية تساعد على األداء ألهنا ختلق مستوى إستثنائي ونادر من الدافعية لدى األفراد ،كما أن القيموالسلوكات املشرتكة جتعل األفراد يشعرون باإلرتياح للعمل يف املؤسسة ،ما يولد لديهم اإللتزام والوفاء وبالتايل يبذلون
جمهودات أكرب؛
 الثقافة القوية تساعد على األداء ألهنا توفر اهلياكل والضوابط دون احلاجة إىل اللوائح والقواعد الرهمية اليت مناملمكن أن تثبط الدافعية واإلبداع.
ويف نفس السياق ،أشار العديد من الكتاب إىل أن الثقافة القوية مهمة جدا لألعمال نظرا ملا تؤديه من
وظائف ذات التأثري غري املباشر على األداء من خالل بعض املتغريات مثل :اإلنتاجية ،اجلودة ،الرقابة ،دوران العمل،
الغياب ،2وميكن توضيح هذه الوظائف يف النقاط التالية:1
John P. Kotter and James L. Heskett, op.cit, p 16.
Caren Siehl et Joanne Martin, op.cit, p 20
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 الثقافة التنظيمية تثبت الرقابة اإلجتماعية اليت قد تكون سببا يف التأثري على قرارات العمال وسلوكهم؛ تساعد الثقافة التنظيمية على التماسك اإلجتماعي ودعم العمال يف عالقاهتم مع بعض حبيث يشعرون أهنم جزءمهم من جتارب املؤسسة ،وهذا يعد مفيدا جدا يف احلفاظ على العمال احلاليني وجذب عمال جدد واإلبقاء على
األداء األفضل؛
 تساعد الثقافة التنظيمية يف رسم املعاين ومساعدة األفراد على فهم األحداث واألهداف التنظيمية ،ما يعززكفاءهتم وفعاليتهم.
إضافة إىل ذلك ،حدد  Jay Barneyمجلة من الشروط حىت تكون الثقافة مصدرا لألداء املايل العايل نوجزها
يف ما يلي:2
 أن تكون الثقافة التنظيمية ذات قيمة :أي متكن املؤسسة من القيام باألشياء بطريقة تؤدي إىل زيادة املبيعات،ختفيض التكاليف ،رفع اهلوامش وزيادة القيمة املالية للمؤسسة ،أي أن حتقق الثقافة التنظيمية نتائج إقتصادية إجيابية.
فالثقافة القيمة متكن املؤسسة من حتصيل اإلنتاجية واإلبداع من أفرادها من خالل ما تتضمنه من قيم تقدر قيمة
العمال ،ومن خالل اإلهتمام بالزبائن والعمل على إرضائهم والبقاء على مقربة منهم للحصول على معلومات السوق
يف الوقت املناسب ،وبالتايل حتقيق الوالء الكبري للعالمة التجارية مما ينعكس على إرتفاع املبيعات واهلوامش ما يكون
له تأثري مباشر على األداء املايل للمؤسسة؛
 أن تكون الثقافة التنظيمية نادرة :جيب أن تكون خصائص وسيمات الثقافة غري مشرتكة مع أغلب باقياملؤسسات ،ومن بني األمور اليت تؤدي إىل ندرة الثقافة هو الشخصيات الفريدة من نوعها وتاريخ املؤسسة؛
 أن تكون الثقافة غري قابلة للتقليد :عدم القابلية للتقليد تشري إىل أن املؤسسات األخرى حىت وإن حاولت تقليدالثقافة التنظيمية ال ميكنها حتصيل اخلصائص املطلوبة وستتخللها بعض العيوب مقارنة بثقافة املؤسسة اليت حاولت
تقليدها ،وما جيعل عملية تقليد الثقافة التنظيمية صعبة هو غموضها وعدم القدرة على التعبري عنها ،فالقيم
واملعتقدات صعبة الوصف وتعد جزءا غري معلن من املؤسسة لذلك ال ميكن لألفراد مالحظتها حىت يتمكنوا من
حتديد القيمة املضافة هلا.
يف األخري جتدر اإلشارة إىل أن الثقافة القوية هلا تأثري معترب على األداء املايل نظرا ملا حتدثه من إمجاع ومتاسك
بني أفراد املؤسسة ،لكن هناك بعض الدراسات اليت تؤكد وحدودية العالقة اإلجيابية بني الثقافة القوية واألداء ،ففي

1

Fakhar Shahzad et al, impact of organizational culture on organizational performance: An overview, interdisciplinary journal of
contemporary, research in business, vol 3, N° 9, January 2012, p 981.
2
Jay B . Barney, op.cit, p 659 – 661.
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دراسة  Kotter & Heskettإشارة إىل أن عبارة الثقافة القوية ختلق األداء املتميز حتمل الكثري من اخلطأ ،1فيمكن أن
تكون للمؤسسة ثقافة قوية وأداء ضعيف والعكس ميكن أن تكون ثقافة املؤسسة ضعيفة وأداؤها جيد.كما أنه ليست
مجيع الثقافات التنظيمية حتمل نفس التأثري على األداء املايل للمؤسسات ،فيمكن للثقافة أن تقلص من فعالية
املؤسسة وتعطلها عن إدراك مجيع العمليات التنافسية .2لذلك فإنه ال توجد ثقافة واحدة تناسب مجيع الوضعيات ،بل
يوجد نوع معني من الثقافة يف ظل ظروف معينة هو املناسب لتحقيق الكفاءة ،وهذا النوع من الثقافة جيب أن تتسم
بقدرهتا على التكيف واإلستجابة للتغريات اليت تطرأ يف احمليط اخلارجي ،3والتكيف هنا ال يعين التغيري باستمرار بل
يقصد به تناسب الثقافة التنظيمية للمؤسسة مع البيئة اليت تعمل فيها ،لذلك تعد الثقافة املتكيفة واملرنة هي مفتاح
األداء اجليد.

John P. Kotter and James L. Heskett, op.cit, p 21.
Jay B . Barney, op.cit, p 660.
Mats Alvesson, understanding organizational culture, sage publication, London, 2002, p 54.

82

1
2
3

الفصل الثاني

مراجعة أدبية في العالقة بين متغيرات الدراسة

خالصة الفصل
من خالل املراجعة األدبية للعالقة بني متغريات الدراسة املتمثلة يف الثقافة التنظيمية ،إدارة املعرفة وأداء املؤسسة
يف هذا الفصل مت تدوين عدد من االستنتاجات هي:
 يف دراستنا للعالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة يف املبحث األول ،الحظنا مدى اإلرتباط القوي الذي جيمع بنيإدارة املعرفة ومنظور التعلم مبؤشراته املختلفة ،وكذا مبنظوري العمليات والزبائن والذي بدى واضحا من خالل نتائج
كل الدراسات اليت مت عرضها ،يف حني كان هناك حتفظ ملحوظ خبصوص قوة اإلرتباط ودقته باألداء املايل خصوصا
يف األثر املباشر ،وال يعين ذلك عدم وجود فوائد مالية إلدارة املعرفة لكن ونظرا لصعوبة قياس نتائج إدارة املعرفة
عموما وفصل نتائجها عن مؤثرات أخرى على األداء املايل يصعب مالحظة النتائج املالية املباشرة إلدارة املعرفة ،وعلى
النقيض من ذلك فقد بينت العديد من الدراسات أن إلدارة املعرفة آثار غري مباشرة على األداء املايل وذلك من خالل
األثر التتابعي لنتائجها على املنظورات األخرى والذي ينعكس يف النهاية على حتسني األداء املايل؛
 من خالل دراسة العالقة بني الثقافة التنظيمية وإدارة املعرفة يف املبحث الثاين ،وجدنا إمجاع كلي على أمهية الثقافةيف إجناح عمليات إدارة املعرفة ،حيث إ عتربت العامل احلاسم واحلرج لنجاح مبادرات إدارة املعرفة يف كل املؤسسات،
لذلك مل ختلو أي دراسة من تقدمي أهم اخلصائص الواجب توافرها ودجمها ضمن الثقافة لتكون مالئمة إلدارة املعرفة
بشكل فعال ،وكانت أمهها الثقة ،املشاركة ،التعلم ،اإلتصال ،خلق ثقافة املعرفة وثقافة اإلبداع وثقافة تشارك املعارف،
وأكدت نتائج ال دراسات اليت تطرقت هلذه العالقة أن ثقافة اإلبداع وثقافة السوق هي األكثر مالءمة إلدارة املعرفة
بفعالية مث تليها ثقافة القبيلة يف حني اعتربت الثقافة اهلرمية األقل مالءمة؛
 يف املراجعة األدبية للعالقة بني الثقافة التنظيمية وأداء املؤسسة يف املبحث الثالث ،كان واضحا أمهية الثقافةالتنظيمية يف الوصول إىل األداء األفضل مع التشديد على ضرورة توفر الثقافة املالئمة واليت بينتها بعض الدراسات أهنا
تلك الثقافة اليت تتصف بالقوة واملرونة.
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تمهيد
إنّ ّاأل سلوب ّيف ّالبحث ّمبثابة ّالوتر ّالقوي ّالذي ّيستعمله ّالصائغ ّيف ّمجع ّالآللئ ّليجعل ّمنها ّعقدا ّمثيناّ
منتظماّالّنشازّفيهّوالّشائبةّ،فقدّجتمعّ ّالكثريّمنّاملعلوماتّالقيمةّمنّميدانّالدراسةّ ،لكن ّالّيتمّالتوصلّمنّ
خالهلاّللنتائجّالعلميةّالدقيقةّإذاّماّأغفلّاجلانبّاملنهجيّالعلميّّ.
لذا ّيعد ّاإلطار ّاملنهجي ّللدراسة ّاملرشد ّيف ّاإلستدالل ّعلى ّطريقة ّالعمل ّيف ّاجلانب ّالتببيقي ّال ي ّينبييّ
اإلعتناءّهباّوالتدقيقّيف ّمضامينهاّ،لذاّسنحاول ّخاللّهذاّالفصلّتوضيحّاألطر ّاملنهجيةّاملتبعةّيفّالدراسةّمنّ
خاللّالتبرقّإىلّ:
 منهجّوأدوات ّالدراسة ّيفّاملبحثّاألولّ:نتبرقّفيهّللمنهجّاملتبعّيفّالدراسةّمعّتقدميّحوصلةّعنّأدواتّمجعّالبياناتّامليدانيةّوخمتلفّالربامجّواألدواتّاإلحصائيةّاملستعملةّيفّالتحليلّالكيفيّوالكمي؛
 املعاينةّوحدودّالدراسةّيفّاملبحثّالثاينّ:نوضحّمنّخاللهّاحلدودّاملكانيةّوالزمانيةّوالبشريةّللدراسةّ ،إضافةّإىلّجمتمعّالبحثّوالبريقةّاملتبعةّيفّاملعاينةّأيّاختيارّالعينةّمنّحيثّالنوعّوالعددّمعّتقدميّخصائصّأفرادّالعينةّمنّ
حيثّمتيرياتّاجلنسّ،املستوىّالدراسيّومدةّالعمل؛
 اإلختباراتّالقبليةّألدواتّالدراسةّيفّاملبحثّالثالثّ:نستعرضّمنّخاللّهذاّاجلزءّاإلختباراتّاملعتمدةّقبلّالبدءّيفّالتحليلّمنّحيثّإختبارّكلّمنّصدقّوثباتّاإلستبيانّّ ،واإلختباراتّالشرطيةّلحإحصاءّاملعلميّاملتمثلةّ
يفّإختبارّالتوزيعّالببيعيّلبياناتّالدراسةّ.
ّ
ّ
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المبحث األول :منهج وأدوات الدراسة
تتعددّطرقّالبحثّوأدواتهّبإختالفّاألهدافّواملواضيعّاملدروسةّ ،لذلكّتعدّخبوةّحتديدّاملنهجّاملتبعّيفّ
الدراسةّواألدواتّاملعتمد ّعليهاّضروريةّوحامسةّملعاجلةّميدانيةّدقيقةّمبنية ّعلى ّأسسّعلمية ّصحيحةّمتكنّمنّ
الوصولّإىلّنتائجّمضبوطةّ،هلذا ّمنّاملهمّالتبرقّإىلّكلّمنّاملنهجّاملتبعّيفّالدراسةّواألدواتّاملستخدمةّبشقيهاّ

امليداينّواإلحصائيّّ.
المطلب األول :منهج الدراسة
ملعاجلةّأيّمشكلةّببريقةّعلميةّوالوصولّإىلّنتائجّذاتّمصداقيةّينبييّإتباعّاملنهجّاملناسبّ ،هذاّاألخريّ
الذيّيعرفّعلىّأنهّ"األ سلوبّالذيّيعتمد ّالباحثّلتنظيمّأفكار ّوحتليلهاّوعرضهاّوبالتا يّالوصولّإىلّنتائجّ
وحقائقّمعقولةّحولّالظاهرةّموضوعّالدراسة"ّ،1ويرتبطّحتديدّاملنهجّاملتبعّمبوضوعّوحمتوىّالظاهرةّاملدروسةّ،لذلكّ
فاملنهجّاملتبعّخيتلفّمنّدراسةّألخرىّتبعاّإلختالفّالظواهرّواملشكالتّاملدروسةّ.
وبناءاّعلىّطبيعةّإشكاليةّالدراسةّال يّنعملّعلىّمعاجلتهاّمتّاإلعتمادّعلىّاملنهجّالوصفيّالتحليليّ،الذيّ
يعتمدّعلىّدراسةّالواقعّأوّالظاهرةّكماّهيّيفّالواقعّويهتمّبوصفهاّوصفاّدقيقاّ،ويعربّعنهاّتعبرياّكيفياّأوّكمياّّ،
كماّأنهّاملنهجّاملناسبّلدراسةّاملوضوعاتّاإلنسانيةّ،منّحيثّوصفهاّوحتليلهاّللتوصلّإىلّالنتائجّاملرتببةّهباّ.2
ويش تملّهذاّاملنهجّعلىّجمموعةّمنّاألساليبّمنهاّأسلوبّاملسحّ،أسلوبّدراسةّاحلالةّ،أسلوب ّحتليلّ
احملتوىّ ،ويعد ّأسلوب ّدراسة ّاحلالة ّهو ّاملعتمد ّيف ّدراستنا ّكونه ّيقوم ّعلى ّمجع ّبيانات ّومعلومات ّكثرية ّوشاملةّّ
ومتعمقة ّعن ّحالة ّفردية ّواحدة ّ(مؤسسة) ّأو ّعدد ّمن ّاحلاالت ّوذلك ّهبدف ّالوصول ّإىل ّفهم ّأعمق ّللظاهرةّ
املدروسة ّوما ّيشبهها ّمن ّظواهر ّوذلك ّبإعتماد ّأدوات ّمتعددة ّمنهاّ :املقابلة ّالشخصيةّ ،اإلستبيانّ ،الوثائقّ
واملنشوراتّ ،3ومعّأنّهذاّاأل سلوبّيؤديّإىلّكشفّالكثريّمنّاحلقائقّواملعلوماتّالدقيقةّعنّاحلالةّاملدروسةّإالّ
أنّماّيتمّالتوصلّإليهّمنّنتائجّالّميكنّتعميمهّعلىّمجيعّاحلاالتّاألخرىّإالّيفّحالةّأنّيتمّالتوصلّإىلّنفسّ
النتائجّمنّعددّكافّمنّاحلاالتّاملماثلةّومنّنفسّاجملتمعّفعندئذّميكنّتعميمّالنتائجّعلىّباقيّأفرادّاجملتمعّّ.
إضافةّإىلّإعتمادناّعلىّاملقاربةّاملختلبةّال يّجتمعّبنيّاألسلوبنيّالكميّوالنوعيّ،4حيثّيعتمدّاألسلوبّ
الكمي ّعلى ّشرح ّالظواهر ّمن ّخالل ّمجع ّالبيانات ّالعددية ّيف ّشكل ّرقمي ّال ي ّيتم ّحتليلها ّبإستخدام ّالنماذجّ
1

رحبيّمصبفىّعليانّوعثمانّحممدّغنيمّ،مناهج وأساليب البحث العلمي :النظرية والتطبيقّ،دارّصفاءّللنشرّوالتوزيعّ،طّ،1األردنّ،0222ّ،ص .33

ّ2فهدّخليلّزايدّ،أساسيات منهجية البحث في العلوم اإلنسانيةّ،دارّالنفائسّللنشرّوالتوزيعّ،طّ،1األردنّ،0222ّ،صّّّ.96

3

رحبيّمصبفىّعليانّوعثمانّحممدّغنيمّ،مرجعّسابقّ،صّ.69

Tewodros Bayeh Tedla, the impact of organizational culture on corporate performance, phd thesis, walden university , USA, 2016, p 58.
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الرياضيةّوعلىّوجهّاخلصوصّاإلحصاءّ،وتعتربّاإلستبياناتّأكثرّالوسائلّإعتماداّيفّهذاّاألسلوبّ،1أمّاّاألسلوبّ
النوعيّفيعتمدّعلىّالكلمات ّوماّشابهّبدالّمنّاألرقامّوذلكّمنّأجلّاحلصولّعلىّّتفاصيلّداعمةّللبياناتّ
الكميةّ،2حيثّيعتمدّهذاّاألسلوبّعلىّجتميعّالبياناتّالن ّوعيةّمنّمصادرّتشملّ:املالحظةّواملالحظةّباملشاركةّ،
املقابالتّ،الوثائقّوالنصوصّ،إنبباعاتّالباحثّورد ّودّاألفعالّوتعتربّاملقابلةّأكثرّإستخداماّ.3
ويستدعيّإعتمادّالبريقةّاملختلبةّيفّالبحثّكونّأهناّتسمحّبالتحققّمنّصحةّالنتائجّبإستخدامّمصادرّ
البياناتّالكميةّوالنوعيةّ،إماّعنّطريقّالتحليلّاملنفصلّلكالّالنوعنيّمنّالبياناتّأوّبعرضّمشرتكّلكالّالنوعنيّ،
ماّيسمحّبإستزادةّالتفصيلّوالتوضيحّواملقارنةّبنيّالنتائجّالكميةّوالنوعيةّ ،إضافةّإىلّأنّهذ ّالبريقةّتعبيّفرصةّ
لسماعّصوتّاملشاركنيّوجتارهبمّّكماّأهناّاألكثرّمشوالّلتفسريّالظاهرة.4
ويرجعّسببّإعتمادناّعلىّالبريقةّاملختلبةّبإستخدامّاألسلوبّالكميّ(الذيّإعتمدناّيفّجتميعّبياناتهّعلىّ
اإلستبانةّواملؤشرات)ّواألسلوبّالنوعيّ(الذيّمجعناّبياناتهّباإلعتمادّعلىّاملقابلةّ)ّإىلّ:
ّتعددّاملفاهيمّووجهاتّالنظرّخبصوصّاملفاهيمّاملرتببةّبإدارةّاملعرفةّواألداءّماّميكنّمنّحتليلّالنتائجّمنّجوانبّخمتلفة؛ّ
ّوجودّبعضّاليموضّوالنقصّيفّاألدلةّالنظريةّحولّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّماّيستدعيّإستخدامّأدواتّخمتلفةّجلمعّالبياناتّحىتّيتسىنّلناّالقيامّبالتحليلّاملعمقّهلذ ّالعالقةّ.
المطلب الثاني :أدوات جمع البيانات الميدانية
متّاإلعتمادّيفّهذ ّالدراسةّعلىّجمموعةّمنّاألدواتّجلمعّالبياناتّامليدانيةّوال يّتوفرّلناّاملعلوماتّالضروريةّ
ملعاجلةّاإلشكاليةّواملتمثلةّيفّ:وثائقّوسجالتّاملؤسسةّ،املقابلةّواإلستبيانّ،وفيماّيليّنوضحّكلّمنهاّعلىّحداّ.
 .1الوثائق والسجالتّ :متّاإلعتمادّعلىّجمموعةّمنّالوثائقّالرمسيةّللمؤسساتّحملّالدراسةّ ،متثلتّخصوصاّيفّ
القوائمّاملاليةّاملتمثلةّيفّجداولّحسابّالنتائجّوامليزانياتّاحملاسبيةّللفرتةّمنّ0219ّ–ّ0210؛ّّ
ّواهلدفّاألساسيّمنّاإلعتمادّعلىّهذ

ّالوثائقّهوّحسابّمؤشراتّاألداءّاملا يّللفرتةّمنّّ0210إىلّّ0219

أيّملدةّّ 5سنواتّ،هذ ّاملؤشراتّاملتضمنةّيفّاملنظورّاملا ي ّأحد ّمنظوراتّبباقةّاالداءّاملتوازنّلـ ــّ

& Kaplan

 Nortonاملشارّإليهاّيفّمنتّالفصلّاألولّ،وميكنّتقدميّعرضّخمتصرّهلذ ّاملؤشراتّفيماّيليّ:
1

See : Daniel Muijs, doing quantitative research in education with spss, sage publication Ltd, London, 2004, p 1- 3.
Michael Quinn Patton and Michael Cochran, a guide to using qualitative research methodology, medecins sans prontieres, 2002, p 2 – 3.
3
Michael D. Myers, quantitative research in business and management, 2nd edition, sage publication, 2013, p 8.
4
PCMH research methods series, Mixed methods : integrating quantitative and qualitative data collection and analysis while studying patient,
centred medical home models, agency for healthcare research and quality and prevention & chronic care program, on website:
http://pcmh.ahrq.gov/sites/default/files/attachments/mixedmethods_032513comp.pdf, viewed at:17/09/2017.
2
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 العائد على اإلستثمار) ّّ:(Return On Investissementيعتربّمنّبنيّنسبّالرحبيةّ،ويعربّعنّمدىّكفاءةّ
املؤسسةّيفّإستخدامّاألموالّاملستثمرةّلتحقيقّالعائدّاملتوقعّ،وحيسبّوفقاّللعالقةّالتالية:1
العائدّعلىّاإلستثمارّ=ّصايفّالربحّ/رأسّاملالّاملستثمر
 معدل نمو المبيعات (ّ :)Growth Salesيعتربّمنّبنيّنسبّالنموّ،ويشريّإىلّاملبيعاتّالصافيةّاحملققةّخاللّ
سنةّماليةّمعينةّبالقياسّمعّالسنةّاملاليةّاملاضيةّ،وحيسبّوفقاّللعالقةّالتالية:2
معدلّمنوّاملبيعاتّ=ّّ(مبيعاتّالسنةّنّ–ّمبيعاتّالسنةّنّّ/)ّ1-مبيعاتّالسنةّنّّ1-
ويعرفّأيضاّهبامشّالربحّمنّاملبيعاتّ،ويعينّماّحتققهّاملؤسسةّ
 العائد على المبيعات (ّ :)Return On Sales
منّربحّللدينارّالواحدّمنّاملبيعاتّالصافيةّوحيسبّوفقاّللصييةّالتالية:3
العائدّعلىّاملبيعاتّ=ّصايفّالربحّ/املبيعاتّالصافية
 العائد على األصول

(On Assetes

 :)Returnيوضح ّالعالقة ّبني ّالربح ّالصايف ّاحملقق ّمن ّطرفّ

املؤسسةّ ّوإمجا ي ّأصوهلاّ ،لذلك ّفهو ّيعرب ّعن ّمدى ّفعالية ّاملؤسسةّيف ّحتقيق ّاألرباح ّمنّأصوهلا ،وهو ّعبارة ّعنّ
حاصل ّقسمة ّالربح ّالصايف ّعلى ّإمجا ي ّاألصولّ ،4ونظرا ّإلختالف ّقيمة ّاألصول ّبني ّبداية ّالسنة ّاملالية ّوهنايتهاّ
يفضل ّاإلعتماد ّعلى ّمتوسط ّجمموع ّاألصول ّ( ّ(األصول ّالصافية ّيف ّبداية ّالسنة ّّ +األصول ّالصافية ّيف ّهنايةّ
السنة)ّ)ّ0/بدلّإمجا يّاألصولّيفّحسابّمعدلّالعائدّعلىّاألصولّّ،5ومنهّتعبىّصييةّحسابهّكالتا ي:
العائدّعلىّاألصولّ=ّصايفّالربحّ/متوسطّّاألصول
جتدرّاإلشارةّإىلّأنه ّمتّالرتكيز ّعلىّهذ ّاملؤشراتّاملاليةّدونّغريهاّّ،كوهناّاملؤشراتّاألكثرّتكرّارا ّيفّمعظمّ
البحوثّال يّتبرقتّللعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّواألداءّاملا يّوال يّأوضحهاّ’ّVidovicيفّاجلدولّاملوا يّ:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
Voir : Héléne Loning et al, le contrôle de gestion : organisation, outils et pratique, 3eme édition, Dunod, Paris, 2008, p 21.

طاهرّحمسنّمنصورّالياليبّووائلّحممدّصبحيّإدريسّ،مرجعّسابقّ،صّ.281
ّ3املرجعّالسابقّ،صّ.282

1

2

4

Mark A. Petersen and Ilse Schoeman, modeling of banking profit via return –on-assets and return-on-equity, proceeding of the world
congress on engineering, vol 2, N° 4, London, 2008, p 3.
5
Héléne Loning et al, op.cit, p 27.
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الجدول رقم ( :)40المؤشرات المالية المستعملة في البحوث المتعلقة بالعالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة

اسم الباحث
)Bierly and chakrabarti (1996
)Castillo (2003

المؤشرات المستخدمة
العائدّعلىّاملبيعاتّ،العائدّعلىّاألصولّ
العائدّعلىّاملبيعاتّ،العائدّعلىّاألصولّ،العائدّعلى ّحقوقّاملسامهنيّ

)Feng et al (2004

العائد ّعلى ّاألصولّ ،العائد ّعلى ّاملبيعاتّ ،دوران ّاألصولّ ،إيراداتّ
التشييلّإىلّاملوجوداتّ

)Tanriverdi (2005

العائدّعلىّاألصولّ،نسبةّ

)Men et al (2006

العائدّعلىّاألصولّ،العائدّعلىّحقوقّاملسامهني والرحبيةّ



Tobin’s q

: Maja Vidovic’, op.cit, p 461

Source

 .2المقابلةّ:يعربّعنهاّبأهناّ"تفاعلّلفظيّيتمّعنّطريقّمواجهةّحياولّفيهاّالشخصّالقائمّباملقابلةّأنّيستثري

معلومات ّأو ّآراء ّأو ّمعتقدات ّشخص ّأو ّأشخاص ّآخرين ّللحصول ّعلى ّبعض ّالبيانات املوضوعية" ،1وقد ّمتّ
اإلعتمادّيفّدراستناّعلىّأنواعّاملقابلةّالتاليةّ:

 .2.1المقابلة غير المهيكلة :متّإجراءّهذاّالنوعّمنّاملقابالتّمعّعدةّمسؤولنيّيفّاملؤسساتّحملّالدراسةّ،
وذلكّمنّأجلّتعريفهمّمبوضوعّالدراسةّوشرحّأهدافّالدراسة ّومنّمثّعرضّأدواتّالدراسةّوشرحهاّومناقشتهاّ
معهمّلألخذّبرأيهمّحولّبعضّالنقاطّاملهمةّ،املتمحورةّخصوصاّحولّمؤشراتّاألداءّاملعتمدةّيفّاملؤسسةّوحولّ
إمكانيةّتوفريهاّلناّبالبريقةّال يّختدمّأهدافّالدراسة.
 .2.2المقابلة المهيكلة :متّاإل عتمادّعلىّهذاّالنوعّمنّاملقابلةّمنّأجلّاحلصولّعلىّاملعلوماتّحولّمتيرييّ

الدراسة ّ(إدارة ّاملعرفة ّوأداء ّاملؤسسة)ّ ،نظرا ّلعدم ّوجود ّرؤية ّنظرية ّواضحة ّحول ّالعالقة ّبينهماّ ،وهبدف ّحتصيلّ
ّاملرغوبة ّبدقة ّمن ّاملستجوبني ّفقد ّمت ّإعداد ّدليل ّاملقابلة ّالذي ّعرض ّعلى ّاحملكمنيّ الذين ّقدمواّّ
املعلومات ّ

 ميثلّنسبةّالقيمةّالسوقيةّللمؤسسةّإىلّإمجا يّقيمةّأصوهلاّومتّتسميتها ّهبذاّاإلسمّنسبةّإىلّصاحبهاّّ،Tobin Jamesوملزيدّمنّالتفاصيلّاطلعّعلى:
- Joseph Wolfe and Antonio Carlos. A.S, the Tobinq as a company performance indicator, developments in business simulation and
experiential learning, vol 30, 2003.
- Financial dictionary on: financial- dictionary.thefreedictionary.com

1رشيدّزروايت ،تدريبات على منهجية البحث في العلوم اإلجتماعيةّ،دارّهومهّللبباعةّ،ملّتذكرّمدينةّالنشرّ، 2002ّ،صّ.248

ويهدفّهذاّالنوع ّمنّاملقابالتّإىلّاستيضاحّبعضّالقضاياّ
ّ
ّ مسيتّهبذاّاالسمّألنّالشخصّالذيّيقومّباملقابلةّالّيعتمدّعلىّخبةّلرتتيبّاألسئلةّال يّسيوجههاّللمستجيبّ.
التمهيديةّحىتّيتمكنّالباحثّمنّتنميةّصياغةّوحتديدّجيدّللمتيرياتّال يّحتتاجّإىلّحبثّمتعمقّيفّمرحلةّتاليةّمنّمراحلّالبحثّ،وملزيدّمنّالتفاصيلّميكنّمراجعةّ:
ّأوماّسيكارانّ،تعريبّامساعيلّعليّبسيوينّ،طرق البحث في اإلدارة :مدخل لبناء المهارات البحثيةّ،دارّاملريخّللنشرّ،الرياضّ،اململكةّالعربيةّالسعوديةّ،1002ّ،صّّ–ّ 313ّ.313

ّ هيّال يّيتمّإجراؤهاّبواسبةّشخصّيعلمّبدقةّماّاملعلوماتّاملبل ّوبةّ،ولديهّقائمةّحمددةّمسبقاّباألسئلةّال يّسوف ّيوجههاّللمستجيب ّ شخصياّ،أوّعنّطريقّاهلاتفّأوّ

األنرتنت...وملزيدّمنّالتفاصيلّميكنّاإلطالعّعلىّّ:
ّأوماّسيكارانّ،تعريبّامساعيلّعليّبسيوينّ،مرجعّسابقّ،صّّ.333ّ–ّ313ّأنظرّامللحقّرقمّّ(ّ.)02
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مالحظاتّبتعديل ّاألسئلةّاألربعةّاألوىلّ،حيثّأخذناّهبذ ّاملالحظاتّوقمناّبتعديلّدليلّاملقابلةّ ّ ليظهرّبشكلهّ
النهائيّكماّهوّموضحّيفّامللحقّرقمّ(ّ،)03حيث ّتضمنّّ 22سؤاالّ،األسئلةّمنّ()4ّ -2تعتربّأسئلةّمتهيديةّ،أمّاّ
ّ
باقيّاألسئلةّمنّ(ّ)22ّ–ّ3فهيّأسئلةّحموريةّتتعلقّبالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّ.
ونظراّلعدمّوجودّمصلحةّأوّخليةّخاصةّبإدارةّاملعرفةّ،فقدّمتّإجراءّاملقابلةّمعّمسؤو يّاملصاحلّالتجاريةّيفّ
املؤسسات ّيف ّاملؤسسات ّحمل ّالدراسة ّ-باستثناءّمسؤول ّاملصلحة ّالتجارية ّباجملمع ّالوطين ّللبالستيك ّنظرا ّلتعذرّ
مقابلتهّلظروفّخارجةّعنّنباقناّ-وهذاّتبعاّللتوجيهاتّاملتحصلّعليهاّمنّمقابالتناّغريّاملهيكلةّ(األولية)ّ.
 .3اإلستبيان :وهوّعبارةّعنّ" منوذجّيضمّجمموعةّأسئلةّتوجهّإىلّاألفرادّمنّأجلّاحلصول علىّمعلوماتّحولّ
موضوعّأوّمشكلةّأوّموقفّ،ويتمّتنفيذّاإلستبيانّعنّطريقّاملقابلةّالشخصية أوّأنّيرسلّإىلّاملبحوثنيّعنّطريقّ
اتّالدراسةّ،وقبلّأنّيأخذّشكلهّ
ّ
الربيد"ّ.1وقدّمتّاإلعتمادّعلىّاإلستبيانّكأداةّرئيسةّجلمعّاملعلوماتّحولّمتيري
النهائيّفقدّمتّإتباعّاخلبواتّاملنهجيةّالتاليةّ:
ّّ -إعدادّاإلستبيانّيفّشكلهّاألو يّكماّهوّموضحّيفّامللحقّرقمّ(ّ،)26حيثّمتّصياغةّالبنودّالواردةّفيهّبناءاّ
علىّمناذجّلباحثنيّخمتصنيّ-سيأيتّتفصيلهاّيفّشرحناّلألجزاءّاملتضمنةّيفّاإلستبيانّ-بناءاّعلىّماّجاءّيفّاإلطارّ
النظريّالذيّمتّالتبرقّلهّيفّالفصلنيّاألولّوالثاين؛ّّ
 ّعرضّاإلستبيانّّمعّمرفقّالدراسةّاألو يّعلىّجمموعةّمنّاحملكمنيّاملوضحةّأمساءهمّيفّامللحقّرقمّ(ّ،)21وذلكّإلبداءّآرائهمّحولّدقةّالرتمجةّومالءمةّالنماذجّللقياسّوكلّماّيتعلقّباألمّورّالشكليةّاألخرى؛ّ
ّّتعديلّاإل ستبيانّواملقياسّاملستخدمّفيهّبناءاّعلىّمجلةّاملالحظاتّاملقدمةّليظهرّيفّصورتهّالنهائيةّاملوضحةّيفّامللحقّرقمّ(ّ.)25
وقدّتضمنّاإلستبيانّّ6أجزاءّرئيسيةّنقدمّتفصيالّعنهاّفيماّيليّ:
 ّجزء المعلومات العامةّ :اهلدفّمنهّالتعرفّعلىّخصائصّأفرادّالعينةّ،وقدّتضمنّ:اجلنسّ،املستوىّالدراسيّ،مدةّالعملّيفّاملؤسسةّاحلاليةّ.
ّالجزء المتعلق بثقافة المؤسسةّ:متّاإل عتمادّيفّهذاّاجلزءّعلىّأداةّتقييمّالثقافةّالتنظيميةّ(ّ)OCAIاملبورةّمنّطرفّّ ،2ّ Quinn & Cameronحيثّتقيسّهذ ّاألداةّستّجوانبّللثقافةّالتنظيميةّهيّ:اخلصائصّاملهيمنةّ،
ّلحإطالعّعلىّدليلّاملقابلةّقبلّالتحكيمّراجعّامللحقّرقمّ(ّ.)01
1

رشيدّزروايتّ،مرجعّسابقّ،صّّ.103

)لحإطالعّعلىّالنموذجّاألصليّأنظرّامللحقّرقمّ(OCAI : the organizational culture assessment instrument, ()ّ02
Kim S. Cameron & Rebert E. Quinn, op.cit, p 23- 30.
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اتيجيّومعيارّالنجاحّ،وكلّجانبّمنّهذ ّ
ّ
أسلوبّالقيادةّ،أسلوبّإدارةّالعاملنيّ،التماسكّاملنظميّ،الرتكيزّاإلسرت
اجلوانبّيتضمنّأربعّبنودّكلّواحدّمنهاّميثلّإستجابةّلواحدّمنّأنواعّالثقافاتّاألربعّ(ثقافةّالقبيلةّ"البند ّّ،"A
الثقافةّاإلبداعيةّ"البند ّّ،"Bثقافةّالسوقّ"البندّ"ّCوالثقافةّاهلرميةّ"البندّّ)"Dوجيبّأنّيوزعّاجمليبّّ122نقبةّبنيّ
البنودّاألربعةّاملكونةّلكلّحمورّمنّاحملاورّالستةّيفّكلّمرةّ،لكنناّيفّدراستناّإعتمدناّعلىّمقياسّليكرتّاخلماسيّ
يقةّكلّالدراساتّال يّاستخدمتّهذ ّ
بدلّتوزيعّالنقاطّحىتّيسهلّالربطّبنيّمتيرياتّالدراسةّوقدّإعتمدّهذ ّالبر ّ

األداةّأمثالّّ، ّCheron Lawson
1

ClaudetteّChin Loy

ّّّّ...

2

ويرجعّإعتمادناّهذ ّاألداةّلقياسّالثقافةّالتنظيميةّلألسبابّالتاليةّ:
ّتعتربّأداةّّOCAIمفيدةّودقيقةّيفّتشخيصّاجلوانبّاملهمةّللثقافةّاألساسيةّللمؤسسةّ،فهيّتساعدّعلىّحتديدّنوعّالثقافةّالسائدّيفّاملؤسسة؛ّ
 ّمصممةّببريقةّبسيبةّوسهلةّمماّيسهل ّفهمهاّمنّطرفّاملستجوبنيّيفّاملؤسسةّ،وتتضمنّبنودّعامةّيسهلّتببيقهاّيفّأنواعّخمتلفةّمنّاملؤسسات؛ّ
ّ -تعتربّاألداةّاألكثرّإستخداماّيف ّقياسّالثقافةّالتنظيميةّإذّمتّإستخدامهاّيفّأزيدّمنّألفّمؤسسة ّللتنبؤّباألداءّ

التنظيمي3؛ّّ
 ّتعتربّهذ ّاألداةّذاتّموثوقيةّومصداقيةّعاليةّجدا ّحيثّإختربت ّيفّسلسلةّمنّالدراساتّالتجريبيةّكدراسةّّ Yeung Branck Bank & Ulrichال يّمتتّيفّّ 1296شركةّيفّقباعاتّخمتلفةّّ،كماّبينوا ّأيضا ّأنّإختيارّهذ ّ
األ داة ّيف ّدراستهم ّبسبب ّصالبتها ّالنظرية ّيف ّتوحيد ّالعالقة ّبني ّأنواع ّالثقافات ّالتنظيمية ّواملتيريات ّالتنظيميةّ
األخرى4؛ّّ
ّاستنادّهذ ّاألداةّعلىّمنوذجّنظريّيعرفّباسمّإطارّالقيمّالتنافسيةّ(ّ)CVFوالذيّيعدّمفيدّلليايةّيفّتنظيمّوتفسريّجمموعةّواسعةّمنّالظواهرّالتنظيميةّ.
See : Cheron Lawson, op.cit.
See : Claudette chin- loy, op.cit.
Kim S. Cameron & Rebert E. Quinn, op.cit, p 23.


Ibid, p 154.

1
2
3
4

:)Competing Values Framework(ّCVFيرجعّظهورّمفهومّاطارّالقيمّالتنافسيةّإىلّأحباثّّJohn Campellوزمالئهّعامّّ،2734الذينّقدمواّقائمةّتتضمنّّ37مؤشراّيفّ

حماولةّإلجيادّإطارّمنّالقيمّ(املقاييس)ّيتمّإعتمادها ّ لقياسّواحلكمّعلىّفعاليةّاملؤسسةّ،وقدّحدداّبعدينّرئيسينيّترتكزّعليهماّهذ ّالقيمّمهاّ:الرتكيزّالتنظيميّالذيّيشريّإىلّاملدىّ
الذيّتركزّفيهّاملؤسسةّعلىّالتوجهّالداخليّأوّالتوجهّاخلارجيّلتبويرّنفسهاّمقارنةّباملؤسساتّاألخرىّ،أماّالبعدّاآلخرّفيتعلقّباهليكلّالتنظيميّالذيّيعكسّمدىّالرتكيزّعلىّاملرونةّ
والديناميكيةّأوّاالستقرارّوالرقابةّ.والحقاّقامّكلّمنّّQuinn & Rohrbaughعامّ ّ2783بتحليلّهذ ّالقائمةّلتحديدّأهمّاملؤشراتّاملفتاحيةّاحملددةّللفعاليةّ،مبعىنّآخرّحتديدّالقيمّ
األساسيةّال يّتعتربّمفتاحّفعاليةّاملؤسساتّ،ليخلصواّمنّخاللّهذاّالتحليلّإىلّحتديدّأربعّأنّواعّللثقافةّهيّ:ثقافةّالقبيلةّ،ثقافةّاإلبداعّ،ثقافةّالسوقّوالثقافةّاهلرميةّّ،وال يّتعدّاألساسّ
الذيّبنيتّعليهّأداةّتقييمّالثقافةّالتنظيميةّّOCAIمنّطرفّّQuinn & Cameronعامّّ.2777وملزيدّمنّالتفاصيلّميكنّاإلطالعّعلى:
- Kim S. cameron & Rebert E. Quinn, op.cit, p31 – 37.
- Tianyuan Yu and Nengquan Wu, a review of study on the competing values framework, international journal of business and management, vol
4, N°7, July 2009, p 37 – 42.
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 -الجزء المتعلق بإدارة المعرفة :متّاإلعتمادّيفّقياسّهذاّاجلزءّعلى منوذجّاإلستبيانّاملبورّمنّطرفّ

Jenny

ّ Darrochعام ّّ 11003املوضحّيفّامللحقّرقمّ(ّ،)03والذيّقامتّبإختبار ّعلىّمؤسساتّنيوزيالنداّال يّتوظفّ
ّ 30عامالّفأكثرّيفّخمتلفّالقباعاتّواملقدرّعددهاّّ 2343مؤسسةّ ،حيثّإستهدفت ّاألشخاصّالقدامىّيفّكلّ
مؤسسةّلحإجابةّعلىّاإلستبيانّبإفرتاضّأهنمّعلىّدرايةّباملعلوماتّاملتدفقةّحولّكاملّاملؤسسةّ ،وقدّأظهرتّكلّ
نتائجّالتحليلّأنّاإلستبيانّذوّمصداقيةّوموثوقيةّعاليةّوميكنّإعتماد ّكأداةّلقياسّممارساتّإدارةّاملعرفةّ.
وقدّتضمنّمنوذجّاإلستبيانّّ 20بنداّموزعةّعلىّاحملاور ّالرئيسية ّوالفرعيةّ،لكنناّأحدثناّتعديالّعلىّبعضّ
أ جزائهّحىت ّيتناسب ّمع ّطبيعة ّاملؤسسات ّحمل ّالدراسة ّمن ّجهة ّوتقليص ّعدد ّالبنود ّقدر ّاإلمكان ّنظرا ّلعددهاّ
الكبريّ،وفيماّيليّنوردّالتعديالتّال يّمتّالقيامّهباّ:
 بالنسبةّللمحورّاألولّاملتعلقّبإكتسابّاملعرفةّ:متّالقيامّمباّيلي: حذفّالبندينّاألولّوالسابعّاملتضمنةّيفّاحملورّالفرعيّاألول"ّإجتاهاتّالعاملني"؛ّ
 حذفّاحملورّالفرعيّاخلامسّ"ّعملّاملؤسسةّبالشراكةّمعّالزبائن ّالدوليني"ّ،ألنّاملؤسساتّحملّالدراسةّ
تعملّعلىّتلبيةّإحتياجاتّالزبائنّداخلّالوطنّوالّتقومّبالتصديرّيفّالوقتّاحلاضر.
 بالنسبةّللمحورّالثاينّاملتعلقّبنشرّاملعرفةّ:متّالقيامّمباّيلي: حذفّالبندّالسادسّاملتضمنّيفّاحملورّالفرعيّاألولّ"ّحريةّنشرّاملعلوماتّالتسويقية"؛
 تعديلّبنودّاحملورّالفرعيّالرابعّ"ّاستخدامّالتكنولوجياّلنشرّاملعرفة"؛
 حذفّالبندّالثالثّاملتضمنّيفّاحملورّالفرعيّاخلامسّ"ّاستخدامّاالتصاالتّاملكتوبة".
وبعدّإحداثّهذ ّالتعديالتّأصبحّعددّالبنودّاإلمجا يّاخلاصّجبزءّإدارةّاملعرفةّّ 34بنداّمقسمةّعلىّالعملياتّ
الثالثةّإلدارةّاملعرفةّحيثّ :البنودّمنّّ 23ّ –ّ 2متعلقةّباحملورّاألولّ" ّإكتسابّاملعرفة"ّ ،البنودّمنّّ34ّ –ّ 28

متعلقةّباحملورّالثاينّ"نشرّاملعرفة"ّّوالبنودّمنّّ34ّ–ّ33متعلقةّباحملورّالثالثّ"اإلستجابةّللمعرفة"ّّكماّهوّموضحّ
يفّامللحقّرقمّ(ّّ.)03
ويرجعّإختيارّمنوذجّاإلستبيانّهذاّلقياسّإدارةّاملعرفةّّلألسبابّالتاليةّ:
 ّ يتضمنّبنودّبسيبةّالرتكيبّيسهلّفهمهاّ،فهوّيركزّعلىّممارساتّإدارةّاملعرفةّببريقةّعمليةّمتكنّاملستجوبّمنّفهمهاّبسهولة؛ّ

Darroch Jenny , developing a measure of knowledge management behaviors and practices, op.cit, P 41 – 54.
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ّباإلعتمادّعلىّعدةّدراساتّلباحثنيّذويّخربةّيفّجمالّإدارةّاملعرفةّأمثالDavenport, Nonaka, ّ:

ّ...ّTakouchiمثلّماّهوّواضحّيفّامللحقّرقمّ(ّ.)03
 ّخمتربّ ّوذوّمصداقيةّ،حسبماّأوضحتّ ّ Darrochيفّمقاهلاّ،كماّمتّإعتماد ّيفّدراساتّأخرىّمثلّّ:دراسةّّ،ّ1ّDarrochدراسةّشاكرّّجارّاهللّاخلشا يّّ...ّ2
 -الجزء المتعلق بأداء المؤسسة:

متّاإلعتمادّيفّقياسّأداءّاملؤسسةّعلىّأبعادّبباقةّاألداءّاملتوازنّلــّ & Kaplan

ّ،Nortonحيثّقبلّإدراجّهذ ّاألبعادّعلىّشكلّبنودّيفّاإلستبيانّمتّإعدادّقائمةّمبجموعةّمنّاملؤشراتّاملقرتحةّ
منّطرفّّّKaplan & Nortonكماّهوّموضحّيفّامللحقّرقمّ(ّ،)08ولكنّبعدّالقيامّبعدةّزياراتّميدانيةّجملموعةّ
منّاملؤسساتّوالتحاورّمعّمسؤوليهاّاتضحّاستحالةّاحلصولّعليهاّألنهّميدانياّالّيتمّحسابّواعتمادّأغلبّهذ ّ
املؤشراتّ ،لذلكّمتّادراجّهذ ّاملؤشراتّعلىّشكلّبنودّيفّاالستبيانّ وا ّإلكتفاءّباحلصولّعلىّمؤشراتّاملنظورّ
املا يّكمؤشراتّكميةّ -نظراّإلمكانيةّحتصيلهاّمنّكلّاملؤسساتّحملّالدراسةّألهنا ّحتسبّمنّالقوائمّاملاليةّ،أماّ
باقيّاملنظوراتّفقدّأدرجتّكمحاورّيفّاإلستبيانّحيثّ:
ّاحملورّاألولّ"ّمنظورّالزبائن"ّتضمنّالبنودّمنّّ23ّ–ّ33مقسمةّعلىّأربعّحماورّفرعيةّهيّ:اإلحتفاظّبالزبائنّ،اكتسابّالزبائنّ،رحبيةّالزبائنّواحلصةّالسوقية؛ّ
ّاحملورّالثاينّ"ّمنظورّالعملياتّالداخلية"ّتضمنّالبنودّمنّّ33ّ–ّ 24مقسمةّعلىّاحملاورّالفرعيةّالثالثةّالتاليةّ:اإلبداعّ،العملياتّالتشييليةّ،خدماتّماّبعدّالبيع؛ّ
 ّاحملورّالثالثّ"ّمنظورّالتعلمّوالنمو"ّتضمنّالبنودّمنّّ 87ّ –ّ 34مقسمةّعلىّثالثةّحماورّفرعيةّهيّ:مهاراتّاألفرادّ،نظمّاملعلوماتّواإلجراءاتّالتنظيميةّ.
وقدّمتّاإلعتمادّعلىّّبباقةّاألداءّاملتوازنّلقياسّاألداءّلألسبابّالتاليةّ:
 ّتعتربّبباقةّاألداء ّاملتوازنّشاملةّملختلفّجوانبّاألداءّفهي ّتتضمنّاجلوانبّاملاليةّلقياسّاألداءّواجلوانبّغريّاملالية ّّّكماّمتتّاإلشارةّإىلّذلكّيفّمنتّالفصلّاألولّ،فهيّتنبويّعلىّأربعّمنظوراتّ(ّاملنظورّاملا يّ،منظورّ
العملياتّالداخليةّ،منظورّالزبائنّومنظورّالتعلمّوالنمو)ّمتسّجلّاجلوانبّاملرتببةّبأداءّاملؤسسة؛ّ

Jenny Darroch, knowledge management, innovation and firm performance, op.cit, p101 – 115.
2

شاكرّجارّاهللّاخلشا ي ،مرجعّسابقّ،صّ.27ّ–ّ43

1

 حسبّتوصيةّكلّمنّّDenison & Mishraفإنّاملقاييسّالذاتيةّلألداءّ(اإلستبيان)ّ أكثرّمالءمةّللمقارنةّبنيّجمموعةّمتباينةّمنّاملؤسساتّمنّاملقاييسّاملوضوعيةّ(املؤشرات)ّ
ميكنّمراجعةّمقاهلماّّ:
- Dinel R. Denison and Aniel K. Mishra, , op.cit, P 219.
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 ّبباقة ّ األداء ّاملتوازن ّهي ّاألداة ّاألكثر ّاستعماال ّيف ّقياس ّاألداء ّمقارنة ّبأدوات ّأخرى ّفهيّمن ّأفضل ّالبرقّاملعتمدةّيفّقياسّأداءّاملؤسسة1؛ّ
 ّإعتمادّبباقةّاألداءّاملتوازنّتظهرّبشكلّأفضلّجوانبّالعالقةّالقائمةّبنيّإدارةّاملعرفةّواألداءّنظراّلكونّنتائجّإدارةّاملعرفةّمتسّعدةّجوانبّيفّنتائجهاّ(اجلانبّاملا يّ،جانبّالزبائنّ،العملياتّ،األفرادّّ.)...
المطلب الثالث :أدوات التحليل اإلحصائي
من ّأجل ّالقيام ّبتحليل ّالبيانات ّاحملصل ّعليها ّمن ّالدراسة ّامليدانية ّمت ّاإلستعانة ّمبجموعة ّمن ّاألدواتّ
اإلحصائيةّوال يّميكنّتصنيفهاّتبعاّللربامجّاإلحصائيةّاملستخدمةّ.
ّبرنامجّّ:Excelمتّاالستعانةّهبذاّالربنامجّمنّجمموعةّمايكروسوفتّمنّأجلّتفريغّبياناتّاالستبياناتّ،وكذلكّالتمثيلّالبياينّلنتائجّبعضّاألسئلةّوالبياناتّملاّيتيحهّمنّإعداداتّمساعدةّعلىّذلكّّ.
 -برنامج

Nvivo

للتحليل الكيفي :استحدث ّهذا ّالربنامج ّمن ّطرف ّاملبور ّالدو ي ّلربجميات ّالبحث ّالنوعيّ

(ّ،)QSR Intarnationalوهوّبرنامجّيدعمّالبحوثّالنوعيةّواألساليبّاملختلبةّ،إذّيتيحّاستخدامهّتنظيمّوحتليلّ
البياناتّالنوعيةّحملتّوىّاملقابالتّ،املقاالتّ،وسائلّاإلعالمّ،مواقعّالتواصلّاإلجتماعيّوصفحاتّالويبّ .2ورغمّ
أ نّهذاّالربنامجّالّميكنهّحتديدّماّتعنيهّالبياناتّلكنهّيساعدّالباحثّيفّالتعرفّعلىّاألمناطّال يّتسهلّعليهّ
إكتشاف ّاملعاين ّ ،إذ ّيسمح ّهذا ّالربنامج ّبتحليل ّالتشابه ّالنصي ّالذي ّله ّدور ّيف ّحتليل ّالبيانات ّالنصية ّوإثرائهاّ
وحتديدّأوجهّالصلةّبينها ّ،ويستخدمّيفّذلكّالنماذجّالرياضيةّال يّتقيسّأوجهّالتشابهّمنّوجهنيّ،التشابهّالنحويّ
(التشابهّأوّاإلختالفّبنيّسلسلتنيّمنّحروفّاملصبلحات)ّوالتشابهّالدال يّ(تشابهّمعاينّالكلماتّلنصنيّأوّ
ملفني)ّ،وميكنّتوضيحّاملعامالتّاملعتمدةّيفّحتليلّالتشابهّفيماّيليّ:3
 معامل ارتباط  :Pearsonحيسبّالتشابهّبنيّنصنيّّd1وّd2وتنحصرّقيمةّهذاّاملعاملّيفّاجملالّّ2ّ،2-وكلماّ
إقرتبّمنّالواحدّدلّّذلكّعلىّتشابهّالنصنيّوكلماّإقرتبّمنّّ2-دلّّعلىّعدمّتشاهبهما؛
 مؤشر  :Jaccardهوّنسبةّبنيّحجمّتقاطعّاجملموعتنيّوأصلّإحتادّنفسّهذ ّاجملموعتنيّ،فهوّيسمحّبتقييمّ
التشابهّبنيّجمموعتنيّ،وتنحصرّقيمتهّيفّاجملالّّ2ّ،0وكلماّإقرتبّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّتشابهّالنصني؛
 معامل  : Srensen -Diceيقيسّالتشابهّبنيّنصنيّباإلعتمادّعلىّعددّمنّاملصبلحاتّاملشرتكةّبينهماّ،
ويأخذّقيمةّحمصورةّبنيّّ0وّ2وكلماّإقرتبّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّالتشابهّبنيّالنصنيّ.
Bassioni H.A et al, performance measurement in construction, journal of management in ingineering, N° 20, april 2004, P 42 – 50.
QSR intarnational, sur le lien : www.qsrintarnational.com/nvivo/what-is-nvivo, consulte le : 17/02/2018.
3
Elsa Negre, cahier du lamsade 338 : comparaison de textes quelques approches, laboratoire d’analyses et modélisation de systèmes pour
l’aide à la décision URM 7243, Dauphine université, Paris, 2003, p 8 – 10.
1
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 برنامج التحليل بالرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (ّ:(SPSSويعدّمنّأكثرّال ّربامجّشيوعاّوإستخداماّيفّعمليةّالتحليلّاإلحصائيّللبياناتّّ،ومتّّإستخدامّاألدواتّالتاليةّّ:
 أدوات التحليل الوصفيّ:منّأجلّوصفّخصائصّأفرادّالعينةّ ّوإجتاهاتّاإلجاباتّمتّاإلعتمادّعلىّالتكراراتّ
ّوالنسبّاملئويةّباإلضافةّإىل:

 -المتوسط الحسابي :يستخدم ّملعرفةّدرجةّتركزّاإلجاباتّحولّخيارّمعنيّ،بناءاّعلىّاملتوسطّاملرجحّلكلّ

خيارّ.ومنّأجلّحتديدّاملت ّوسطّاملرجحّلكلّخيارّفقدّمتّأوالّإعباءّاألوزانّوفقاّلسلمّليكرتّاخلماسيّالذيّ
صممّاإلستبيانّحسبهّوفقاّلآليتّ:إعباءّّ5درجاتّملوافقّمتاما؛ّّ6درجاتّملوافق؛ّّ3درجاتّحملايد؛ّدرجتانّليريّ
موافق؛ّدرجةّواحدةّليريّموافقّمتاما.
وبناءاّعلىّهذ ّاألوزانّفإنّقيمةّاملدىّالذيّهوّعبارةّعنّالفرقّبنيّأعلىّدرجةّللمقياسّوأدىنّدرجةّلهّّ
تقدرّبـّّّ6أيّ(ّ،)6ّ=ّ1-5وبالتا يّطولّالفئةّ الذيّهوّعبارةّعنّحاصلّقسمةّاملدىّعلىّعددّاخلياراتّفيكونّ
ّ2.0أيّ(ّ)2.0ّ=ّ5/6ومنهّيتحددّاملتوسطّاملرجحّلكلّخيارّكماّيليّ:

الجدول رقم ( :)50المتوسط المرجح إلتجاهات اإلجابات وفقا لسلم ليكرت الخماسي

االجتا ّ

غريّموافقّمتاماّ

املتوسطّاملرجحّ 40.1 – 4011

غريّموافقّ
90.1 – 40.1

حمايدّ
.0.1 – 9061

موافقّ
1041 –.011

موافقّمتاماّ
.011 – 1091

المصدرّ:اعدادّالبالبة.

 اإلنحراف المعياريّ:اليرضّمنّإستخدامهّهوّمعرفةّمدىّتشتتّإجاباتّاملستجوبنيّ،وهوّميثلّاجلذرّالرتبيعيّجملموعّمربعاتّإحنرافاتّالقيمّعنّمتوسبهاّاحلسا يّمقسومةّعلىّالعددّالكليّلحإجاباتّ.
 معامالت الصدق والثبات :متّاإلعتمادّعلىّمعاملّألفاّكرونباح لقياسّالثباتّ،ومعاملّ ّ Guttmanللتجزئةّ
النصفيةّلقياسّدرجةّاإلتساقّبنيّعباراتّاإلستبيان؛
 معامل

Skewness

ومعامل  :Kurtosisمتثل ّمعامل ّاإللتواء ّومعامل ّالتفرطح ّعلى ّالرتتيبّ ّ ،وتعترب ّمن ّبنيّ

املعامالت ّال ي ّت ّوفرّمعلومات ّعن ّشكل ّتوزع ّمؤشرات ّالتشتت ّوالذي ّعلى ّأساسه ّيتم ّاحلكم ّعلى ّمدىّإتباعّ
البياناتّالتوزيعّالببيعيّ،حيثّيقيسّمعاملّاإللتواءّالفرقّبنيّاملتوسطّوالوسيطّوالذيّيسمحّبوصفّدرجةّتناظرّ
التوزيعّمقارنةّبالقيمةّاملركزيةّ،أمّاّمعاملّالتفرطحّفيقيسّمستوىّتركيزّاملالحظاتّحولّاملتوسطّ،وتتبعّالبياناتّ
التوزيعّالببيعيّإذاّكانتّقيمةّاملعاملنيّأقلّمنّ.12

Statistical Package For Social Sciences.
Daniel Caumont and Silvester Ivanaj, analyse des données, Dunod, Paris, 2017, p 28 – 29.
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 معامل ارتباط  :Spearmanإلختبارّوجودّودرجةّالعالقةّبنيّمتيريينّ(إدارةّاملعرفةّ– ّأداءّاملؤسسة) ّوترتاوحّ
قيمتهّبنيّّ2-وّّ،2+ويفسرّهذاّاملعاملّوغري ّمنّمعامالتّاإلرتباطّوفقاّللقيمّالتاليةّ:أقلّمنّّ0.4ضعيفّ،أقلّ
منّّ0.2متوسطّ،أقلّمنّّ0.8قويّ،منّّّ0.8إىلّّ2قويّجدا1؛
 معامل  :Pearsonيستخدمّيفّمعرفةّاجتا ّوقوةّالعالقةّبنيّمتيريين وترتاوحّقيمتهّبنيّّ 2-وّّ،2+ويفسرّمثلماّ
تفسرّقيمّمعاملّاالرتباطّSpearman؛

 نموذج االنحدار البسيط :ويستخدمّللتنبؤّبأحدّاملتيرياتّعندّمستوياتّحمددةّللمتيريّاآلخرّ،فهوّيستخدمّ
لتحديد فيماّإذاّكانتّالعالقةّبنيّاملتيريينّسببيةّّأيّأنّاملتيريّاملستقلّسببّيفّالتيرياتّاحلاصلةّيفّاملتيريّالتابعّ
أمّالّ،ويكتبّالنموذجّوفقاّللمعادلةّالتاليةّ:

النموذجّللثابت،

حيثّمتثل : :املتيريّاملستقل،

 :معلمةّ

 :معلمةّالنموذجّللمتيريّاملستقلّوال يّتعكسّتأثري ّعلىّاملتيريّالتابع : ،األخبارّالعشوائيةّ

وال يّمتثلّاألخبارّاملعياريةّللتقديرّ.2
 معامل االرتباط الجزئي :ويركزّعلىّعزلّاملتيرياتّللتعرفّعلىّاآلثارّاملتبقيةّوتنحصرّقيمةّبنيّّ2-وّّ،32+ومتّ
إعتماد ّإلختبارّفرضياتّالدراسةّ(املتعلقةّبـتأثريّثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة)؛
 معامل اإلرتباط المتعدد :يستخدمّيفّإجيادّالعالقةّبنيّمتيري ّماّوبنيّمتيريينّأوّأكثرّيفّحالةّضمهماّمعاّ،
ويتمّاستخدامهّيفّحالةّوجودّمتيريينّمستقلنيّأوّأكثرّ ّومتيرياّمستقالّواحداّ،ويأخذّقيماّتنحصرّبنيّّ0و42؛
 برنامج  Amosلنمذجة المعادالت البنائية :يسمحّهذاّالربنامجّبالتحليلّاملتقدمّللبياناتّلتوضيحّالعالقاتّاخلبيةّّاملباشرةّوغريّاملباشرةّبنيّجمموعةّمنّاملتيرياتّالكامنةّواملشاهدةّ،فهوّمنوذجّمسارّكاملّللعالقةّبنيّجمموعةّ
منّاملتيرياتّميكنّوصفهّأوّمتثيلهّيفّشكلّرسمّبياينّ،ويعتربّإمتدادّللنموذجّاخلبيّالعامّالذيّيعدّاإلحندارّاملتعددّ
جزءاّمنه.5
وتوصف ّالنمذجة ّباملعادالت ّالبنائية ّEquation Modiling(ّ SEM

ّ )Structurelعلى ّأهنا ّأقرب ّما ّتكون ّإىلّ

النمذجةّالرياضيةّوحتديداّاإل حصائيةّ،حيثّيتمّفيهاّالنظرّإىلّاملشكلةّموضعّالدراسةّكظاهرةّأوّمتيريّميكنّقياسهّ
وحتديد ّكمياّمن ّخاللّبناءّمنوذجّلقياسهّيتضمن ّاألساليبّاإلحصائيةّاملتقدمةّ.فالنمذجةّباملعادالتّالبنائيةّتعدّ
1

عبدّاملنعمّأمحدّالدرديرّ،اإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعيةّ،عاملّالكتبّللنشرّوالتوزيعّ،ملّتذكرّسنةّالنشرّ،صّ.272

2

شفيقّالعتومّّ،طرق اإلحصاء :تطبيقات إقتصادية وإدارية باستخدام ّ،spssدارّاملناهجّللنشرّوالتوزيعّ،طّ،2األردنّ،1002ّ،صّ.444

3

عبدّاملنعمّأمحدّالدرديرّ،مرجعّسابق ،صّ.288

4

املرجعّالسابقّ،صّّ.273

ّ5ياسرّفتحيّاهلنداويّاملهديّ،منهجية النمذجة بالمعادالت البنائية وتطبيقاتها في بحوث اإلدارة التعليميةّ،جملةّالرتبيةّوالتنميةّ،اجمللدّّ،23العددّّ،40مصرّ،أفريلّّ،1003صّ
ّ.28
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إطاراّحتليلياّعاماّلتوليفةّمنّالنماذجّمثلّمناذجّحتليلّاملسارّ(ّ،)Path Analysisحتليلّاالحندارّوالتحليلّالعامليّ
التوكيديّّ.1)Confermatory Factoriel Analysis(ّCFA
ويتلخصّاهلدفّمنّاإلعتمادّعلىّهذ ّالبريقةّيفّحتديدّمدىّمالءمةّومبابقةّالنموذجّالنظريّالذيّمتّ
إفرتاضهّمعّالبياناتّامليدانيةّوقدرةّاألخريّعلىّتأييدّومبابقةّالنموذجّالنظريّللعالقاتّبنيّاملتيرياتّوالعناصرّ،فهيّ
متثلّأسلوباّحبثياّإلختبارّالنماذجّالنظريةّكمياّبإستخدامّاملنهجّالعلميّالقائمّعلىّاختبارّالفروضّالبحثيةّوذلكّمنّ
أجلّالوصولّإىلّفهمّأفضلّللعالقاتّاملعقدةّواإلرتباطاتّبنيّاملتيرياتّ.2
ترتكزّعمليةّالنمذجةّباملعادلةّالبنائيةّعلىّخبوتنيّمهاّ:3
ّصدق نموذج القياسّ:يصفّهذاّالنموذجّعالقاتّاملتيرياتّالكامنةّّومؤشراهتاّ(العبارات)ّ،ويستخدمّالتحليلّالعامليّالتوكيديّلتقديرّصدقّمنوذجّالقياسّلكلّبنية؛ّ
 ّمواءمة نموذج البناءّ:يعتمدّهذاّالنموذجّعلىّالعالقاتّالسببيةّبنيّاملتيرياتّالكامنةّ،فهوّحيددّأيّاملتيرياتّالكامنةّيؤثرّببريقةّمباشرةّأوّغريّمباشرةّعلىّالتيرياتّيفّقيمّمتيرياتّأخرىّكامنةّداخلّالنموذجّ،وتتحددّكفاءةّ
ّ
منوذجّالبناءّبناءاّعلىّمجلةّمنّمؤشراتّحسنّاملبابقةّ.
وقدّمتّاإلعتمادّيفّهذاّالربنامجّعلىّاملؤشراتّالتاليةّ:4
 كاي تربيع ( :)Cminيقارنّبنيّالقيمّاملشاهدةّوالقيمّاملتوقعةّإلختبارّدرجةّتبابقهماّ،حيثّإذاّكانّمستوىّ
داللتهّأكربّمنّّ0.03فإنّذلكّيعينّعدمّوجودّفروقّماّبنيّالنموذجّاملفرتضّوالبياناتّالواقعيةّ،لكنّجتدرّاإلشارةّ
أنّقيمتهّتتأثرّحبجمّالعينةّلذلكّينبييّأنّيؤخذّيفّاإلعتبارّمعايريّأخرى؛
 مربع كاي المعياري ( :)Cmin/dfميثلّحاصلّقسمةّكايّتربيعّعلىّدرجةّاحلريةّ،فإذاّكانتّالنتيجةّأقلّمنّّ3
دلّّعلىّقبولّالنموذجّوأنهّمبابقّللواقع؛

ّ1املرجعّالسابقّ،صّّ.24ّ–ّ21

ّ 2عبدّاهللّصحراويّوعبدّاحلكيمّبوصلب ّ،النمذجة البنائية ومعالجة صدق المقاييس في البحوث النفسية والتربوية :نموذج البناء العاملي لعالقات كفاءات التسيير االداري

بالمؤسسة التعليميةّ،جملةّالعلومّالنفسيةّوالرتبويةّ،اجمللدّّ،3العددّّ،1ديسمربّّ،1023صّّ.23
ّ3ياسرّفتحيّاهلنداويّاملهديّ،مرجعّسابقّ،صّّ.17
ّ4انظرّإىلّ:
ّ-عبدّاهللّصحراويّوعبدّاحلكيمّبوصلبّ،مرجعّسابقّ،صّّ.32ّ–ّ30

- Hox. J.J. and Bechger T.M., an introduction to structural equation modeling, family science review, N° 11, p 8 – 9.
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 مؤشر المطابقة المقارن

(fit index

ّ :)Comparativeيقارن ّبني ّالنموذج ّالصفري ّوالنموذج ّالبديل ّمعّ

البياناتّالواقعيةّ،تنحصرّقيمتهّبنيّّ 0وّ 2وكلماّإقرتبتّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّوجودّعالقة ّبنيّاملتيرياتّويقبلّ
النموذجّاإلفرتاضي؛
 مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ اإلقتراب

Root Mean Square Error of ( RMSEA

 :)Approximationيأخذّيفّحسابهّخبأّاإلقرتابّيفّاجملتمعّ،ويتمثلّيفّكيفيةّمبابقةّبياناتّالعينةّملصفوفةّتيايرّ
اجملتمعّاألصليّ،ويرتاوحّمدىّاملؤشرّبنيّّ 0وّّ 0.2وتشريّالقيمّاألقلّمنّّ 0.03إىلّاملبابقةّالتامةّ،وإذاّكانتّ
القيمةّحمصورةّبنيّّ0.03وّّ0.08دلّذلكّعلىّأنّالنموذجّيبابقّبدرجةّكبريةّبياناتّالعينةّ ّ،وعلىّالعمومّالقيمةّ
ال يّتشريّإىلّأفضلّمبابقةّلهّهيّالصفر.
 مؤشر توكر .لويس

TLI

( :)Tucker-Lewis indexتنحصرّقيمةّهذاّاملؤشرّبنيّّ 0وّ،2ويدلّهذاّاملؤشرّ

علىّحسنّاملبابقةّإذاّكانتّقيمتهّأكربّمنّّ0.7وكلماّاقرتبتّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّاملبابقةّالتامةّ.
وللحكمّعلىّحسنّاملبابقةّللنموذجّجيبّأنّتتوفرّأفضلّالقيمّيفّاملدىّاملثا يّهلاّألكربّعددّمنّاملؤشراتّ
املشارّإليهاّأعال .
ّالمبحث الثاني :المعاينة وحدود الدراسة
تشري ّ ّاملعاينة ّإىل ّمجلة ّاإلجراءات ّاملعتمدةّمن ّأجل ّاختيار ّالعينة ّببريقة ّصحيحة ّميكنّمن ّخالهلا ّفهمّ
خصائصهاّوتعميمهاّعلىّأفرادّاجملتمعّ ،يفّحنيّتعىنّحدودّالدراسةّبتقدميّاإلطارّالذيّمشلتهّالدراسةّّ ،ومنّأجلّ
توضيحّهذينّاألمرينّسيتمّالتبرقّإىلّحدودّالدراسةّيفّاملبلبّاألولّ،جمتمعّالدراسةّيفّاملبلب ّالثاينّوإىلّعينةّ
الدراسةّيفّاملبلبّالثالثّّ.
المطلب األول :حدود الدراسة
سنحاولّيف ّهذا ّاملبلب ّعرض ّبإجيازّأهم ّاحلدود ّاملتعلقة ّبالدراسة ّخاصة ّتلك ّاملرتببة ّباحلدود ّاملكانيةّ،
احلدودّالزمنيةّألجراءّالدراسةّواحلدودّالبشرية.
 .1الحدود المكانية :متت ّالدراسة ّعلى ّمستّوى ّمخس ّمؤسسات ّانتاجية ّهي ّّ :مؤسسة ّكوندور"ّ،"Condor
مؤسسة ّايريس"ّ ،"IRISاملؤسسة ّالوطنية ّألجهزة ّالقياس ّواملراقبة ّ"ّ ،"ENAMCاجملمع ّالوطين ّللبالستيكّ
واملباط"ّ "ENPCومؤسسة ّشي ّعلي ّ"ّ "CHIALI PROFIPLASTإلنتاج ّاألنابيب ّالبالستيكيةّ ،ويرجع ّسببّ
إجراءّالدراسةّيفّهذ ّاملؤسسات ّعلىّإعتبارّأهناّتنتميّللصناعاتّكثيفةّاملعرفةّوذلكّوفقاّللتعريف ّالذيّقدمتهّّ
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الذيّحيددّنوعنيّمنّالصناعاتّكثيفةّاملعرفة؛ّالنوعّاألولّيتمثلّيفّ
ّ
منظمةّالتعاونّاإلقتصاديّوالتنميةّ(ّ)OECD
شركاتّالصناعةّعاليةّالتكنولوجيا ّيفّقباعّالصناعاتّالتحويليةّ،اإللكرتونيةّ ،الفضاء ّوصناعةّالتكنولوجياّاحليوية؛ّ
اخلدماتّكثيفةّاملعرفةّوتشملّالتعليمّ،اإلتصاالتّوصناعاتّخدماتّاملعلوماتّ ،1إذّ
ّ
والنوعّالثاينّالذيّيتمثلّيف ّ
تقعّهذ ّاملؤسساتّضمنّالنوعّاألولّأيّالصناعاتّالتحويليةّواإللكرتونيةّ،رغمّأنهّينبييّالتنويهّإىلّأنّأمهيةّإدارةّ
املعرفةّالّتقتصرّعلىّالشركات ّذاتّاملعرفةّاملكثفة ّيفّالصناعاتّعاليةّالتكنولوجياّلكنّجلميعّقباعاتّاإلقتصادّ،
إذ ّيقولّّ "ّ Zackأنهّحىتّالشركاتّيفّالصناعاتّالتقليديةّميكنّأنّتستفيدّكثرياّمنّإدارةّاملعرفةّ،فإدارةّاملعرفةّ
مفيدة ّجلميع ّالقباعات ّسواء ّكان ّذلك ّيف ّالتعليمّ ،اخلدمات ّاملصرفيةّ ،اإلتصاالتّ ،اإلنتاج ّوالتصنيع ّوحىتّ
القباعاتّالعامة"ّ،2لكنّنظراّلكونّمفهومّإدارةّاملعرفةّحديثّالتببيقّيفّاملؤسساتّاإلقتصاديةّاجلزائريةّحاولناّ
إختيارّاملؤسساتّال يّتنتميّللصناعاتّكثيفةّاملعرفةّعلىّاعتبارّأهناّاألكثرّميوالّلحإهتمامّبإدارةّاملعرفةّمنّغريهاّ
وذلكّليسىنّلناّحتقيق ّأهدافّالدراسةّ ،هذاّمنّجهةّ،ومنّجهةّأخرىّ ّفإنّهذ ّاملؤسساتّهيّال يّّوفرت ّلناّ
التسهيالتّإلجراءّدراستناّوزودتناّباملعلوماتّالضروريةّللبحثّخاصةّماّتعلقّ ّباملؤشراتّوالقوائمّاملاليةّيفّالوقتّ
الذيّرفضتّالعديدّمنّاملؤسساتّالتعاونّمعناّ.
 .2الحدود الزمنية:
 بالنسبة للدراسة الميدانيةّ:متّإجراءّالدراسةّامليدانيةّ ّخاللّالفرتةّاملمتدةّ ّمنّآواخرّشهرّجويليةّّ 1023إىلّغايةّ ّآواخرّشهرّجانفيّّ 1028أيّيفّمدةّ ّستةّ(ّ)02أشهر ّمنّالعملّاملتواصلّنظراّلصعوبةّحتديدّاملواعيدّمعّ
املسؤولنيّلكثرةّالتزاماهتمّوضيقّوقتهمّالذيّأدىّأيضاّإىلّأخذّمدةّطويلةّنسيباّيفّاإلجابةّعلىّاإلستباناتّ.
وقدّمتتّالدراسةّعلىّمرحلتنيّبالنسبةّلكلّمؤسسةّ،ففيّاملرحلةّاألوىلّمتّإجراءّالعديدّمنّالزياراتّامليدانيةّ
للمؤسساتّحملّالدراسةّمنّأجلّالقيامّباملقابالتّغريّاملهيكلةّمعّمسؤو يّاملؤسساتّلتوضيحّأهدافّالدراسةّ
جراءّاملقابالتّ
وطريقةّالعملّوال يّدامتّمدهتاّاملتوسبةّمنّّ 23يومّإىلّّ 43يومّ،أماّيفّاملرحلةّالثانيةّفقدّمتّإ ّ
املهيكلةّوتوزيعّاإلستباناتّوإسرتجاعهاّوال يّتراوحتّمدهتاّمنّشهرّإىلّشهرينّ.
 بالنسبة للفترة القياسيةّ:وهيّالفرتةّاملختارةّحلسابّمؤشراتّاألداءّاملا يّوال يّتعلقتّبالفرتةّمنّّّ 1021إىلّّ 1022أي ّملدة ّمخس ّسنوات ّمتتاليةّ ،وقد ّمت ّاختيار ّهذ ّالفرتة ّاألخرية ّال ي ّعرفت ّحسب ّتصرحيات ّمسؤو يّ

Organization For Economic CO-Operation And Development.
Shu-hsien Liao et al, op.cit, p 09.


1
2

Funmilola Olubunmi Omotayo, knowledge management as an important tool in organisational management : A review of literature, ejournal of library, philosophy and practice, university of Nebraska, Lincoln, spring 2015, p 02.
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املؤسساتّحملّالدراسةّإهتماماّبإدارةّاملعرفةّّمنّأجلّالتعرفّعلىّمدىّوجودّعالقةّإرتباطّبنيّإدارةّاملعرفةّواألداءّ
املا يّ.
 .3الحدود البشرية :اقتصرتّالدراسةّعلى ّعينةّمنّإطاراتّاملؤسساتّحملّالدراسةّ،نظراّلوجودّعددّكبريّمنّ
اإلطاراتّيفّهذ ّاملؤسساتّوالذيّقاربّاأللفّ،وقدّمتّإختيارّفئةّاإلطاراتّدونّغريهمّمنّالعمالّيفّاملستوياتّ
األخرىّّحىتّيتمكنواّمنّاإلجابةّعلىّكاملّاألسئلةّال يّتضمنهاّاإلستبيانّ،نظراّلببيعةّوخصوصيةّاألسئلةّاملتعلقةّ
تيرييّالدراسةّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّوال يّحتتاجّإىلّعمالّذويّمستوىّإداريّوتعليميّجيدّلفهمهاّّ.
ّ
مب
المطلب الثاني :مجتمع الدراسة
يعينّاجملتمعّجمموعةّكاملةّمنّالناسّ،أوّاألحداثّأوّاألشياءّال يّيهتمّالباحثّبدراستها ،1ومتثلّجمتمعّهذ ّ
هذ ّالدراسةّيفّمجيعّاإلطاراتّالعاملنيّباملؤسساتّحملّالدراسةّوالبالغّعددهمّّ777إطارّ.
واجلدولّاملوا يّيبنيّأمساءّاملؤسساتّحملّالدراسةّوحملةّعنهاّباإلضافةّإىلّعددّاإلطاراتّالكليّواملستهدفّّ.
الجدول رقم ( :)60أسماء المؤسسات محل الدراسة و عدد اإلطارات العاملين بها
إسم المؤسسة

لمحة عن المؤسسة

ايريس سات

ايريسّساتّهيّالعالمةّالتجاريةّللمؤسسةّاجلزائريةّّ،Saterex
أنشأت ّعام ّّ ،1004متخصصة ّيف ّتصنيع ّاألجهزة ّاإللكرتونيةّ

""IRIS SAT

والكهرومنزليةّ ،متواجدة ّباملنبقة ّالصناعية ّبوالية ّسبيفّ ،يبلغّ
عددّعماهلاّاإلمجا يّّ1321عاملّيفّمجيعّاملستوياتّاإلداريةّّ2

عدد اإلطارات
الكلي

ّ121

عدد اإلطارات
المستهدف

ّ222

مؤسسةّخاصةّذاتّمسؤوليةّحمدودةّ،تابعةّجملمعّبنّمحاديّ،
كوندورّ
"ّ"condor

ّبرج ّبوعريريجّ ،تأسست ّيف ّأفريلّ
تتواجد ّباملنبقة ّالصناعية ّ
ّ 1001وبدأت ّنشاطها ّالفعلي ّيف ّفيفري ّّ ،1003تعمل ّعلىّ
ترقيةّوتبويرّنشاطاهتاّاملتمثلةّأساساّيفّتركيبّوتصنيعّاملنتجاتّ
الكهرومنزلية ّواإللكرتونيةّ ،تضم ّسبع ّوحدات ّصناعية ّإلنتاجّ

ّ833

ّ342

تشكلية ّمتنوعة ّمن ّاملنتجاتّ ،يبلغ ّعدد ّالعاملني ّهبا ّّ2123

عاملّحىتّشهرّمارسّّ.31023
ّ1أوماّسيكارانّ،مرجعّسابقّ،صّّ.337

ّمتّاستبعادّاإلطاراتّعلىّمستوىّنقاطّالبيعّ،خدماتّماّبعدّالبيعّ،فروعّاملؤسساتّخارجّالواليةّ،نظراّلصعوبةّتوزيعّاإلستباناتّعليهمّواسرتجاعها.
ّ2وثائقّوسجالتّاملؤسسةّ،وملزيدّمنّالتفاصيلّميكنّمراجعةّاملوقعّاإللكرتوينّللمؤسسةّعلىّالرابطّالتا ي.https://www.iris.dzّ:
ّ3وثائقّوسجالتّاملؤسسةّ.
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مؤسسة ّعمومية ّذات ّأسهمّ ،ظهرت ّإىل ّالوجود ّبعد ّإعادةّ
هيكلةّاملؤسسةّاألمّسونليازّوذلكّمبوجبّاملرسومّالتنفيذيّرقمّ
ّ 83ّ –ّ 233املؤرخ ّيف ّّ ّ ،2783ّ .22ّ .03تتواجد ّباملنبقةّ
الصناعيةّجنوبّشرقّمدينةّالعلمةّبالبريقّالرابطّبني ّمدين يّ

باتنة ّوالعلمةّ ّ ،أما ّمقرها ّاإلجتماعي ّفيقع ّعلى ّالبريق ّالرابطّ
ألجهزةّالقياسّ
بنيّالعلمةّومجيلة؛ّّ
واملراقبةّ"ّ"AMC
املؤسسةّخمتصةّيفّإنتاجّوتسويقّوتصديرّأجهزةّالقياسّواحلمايةّ

ّ232

ّ232

واملراقبة ّكعدادات ّالكهرباءّ ،الياز ّواملاءّ ،املوصالت ّاحلراريةّ،
موزعات ّاملازوت ّوالبنزينّ ...،يبلغ ّعدد ّعماهلا ّاإلمجا ي ّّ841
عاملّيفّخمتلفّاملستوياتّاإلداريةّّ.1

اجملمعّالوطينّ
للبالستيكّ
واملباطّ
(ّ)ENPC

أنشئ ّبتاريخّّ 2780ّ .ّ 04ّ.02وحتول ّإىلّشركةّذاتّأسهمّبعدّ
إعادة ّاهليكلة ّوفصله ّعن ّشركة ّالسونبراكّ ،يقوم ّاجملمع ّبإنتاجّ
منتجات ّ ّيف ّميادين ّخمتلفة ّمثلّ :األشرطة ّالفالحيةّ ،أشرطةّ
تيليف ّاألنابيبّ ،األدوات ّاملدرسيةّ ّ ،املنتجات ّالبالستيكيةّ
للتيليف...يقع ّمقرها ّالرئيسي ّبوالية ّسبيف ّوتضم ّّ 22فرعّ
تتوزع ّكاآليتّAlmoulesّّ،Calplastّ ،Siplastّ ،Sofiplastّ :

ّ103

ّ203

(سبيف)(ّ Socolplastّ ،Trecyplastّ ،Transpolymّ ،العاصمة)ّ،
(ّ Soexplastاملدية)(ّ Sotuplast ،Fipexplastّ ،الشلف)ّSiscoplastّ ،
ّ

(تيزيّوزو)ّ،ويوظفّاجملمعّبفروعهّّ2233عاملّّ.

Chiali
Profiplast

ّفرعّمنّفروعّجممعّشيّعليّإبتداءاّمنّّ 1003بعدماّكانتّ
تابعة ّجملمع ّالبالستيك ّواملباطّ ،وهي ّشركة ّذات ّأسهمّ
متخصصة ّيف ّصناعة ّالقنوات ّواألبّواب ّوالنوافذ ّمن ّمادةّ

ّ12

ّ12

البالستيكّ ،تقعّباملنبقةّالصناعيةّبواليةّسبيفّ،توظفّّ104
عاملّ.2
اجملموعّ

ّ2430

ّ777

المصدرّّ:إعدادّالبالبةّباإلعتمادّعلىّوثائقّاملؤسساتّحملّالدراسةّومواقعهاّاإللكرتونيةّ.
ّ
ّ
ّ1وثائقّوسجالتّاملؤسسة.

ّ2املوقعّاإللكرتوينّللمؤسسةّ،https://www.groupe-chiali.comّّ:متّاإلطالعّعليهّيومّ.1028/02/23ّّ:
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المطلب الثالث :عينة الدراسة
ئيةّمنّجمتمعّالدراسةّيتمّاختيارهاّببريقةّمعينةّوإجراءّالدراسةّعليهاّومنّمثّ
ّ
العينةّعبارةّعنّجمموعةّجز
إستخدام ّتلك ّالنتائج ّوتعميمها ّعلى ّكامل ّجمتمع ّالدراسة ّاألصليّ ،1ولتحديد ّعينة ّالدراسة ّفقد ّمت ّأخذ ّعينةّ
عشوائيةّبسيبةّممثلةّجملتمعّالدراسةّوذلكّوفقاّللمعادلةّال يّإقرتحهاّّTaro Yamaneوفقاّللصييةّالتاليةّ:2
حيثّ:

:nحجمّالعينة؛ّ
ّ:Nحجمّاجملتمع؛ّ
داريةّبــّّ%73أيّمبستوىّخبأّمعاينةّّ.% 3
ّ:eمستوىّالدقةّ،والذيّيقدرّعادةّيفّالبحوثّاإلجتماعيةّواإل ّ
ومنهّيقدرّحجمّالعينةّكالتا يّ:
وجتدر ّاإلشارة ّإىل ّأن ّّ 182يعترب ّاحلد ّاألدىنّللعينة ّوالذي ّميثل ّّ %18.23من ّجمتمع ّالدراسةّ ،ومن ّأجلّ
ضمانّاحلصولّعلىّح جمّالعينةّفقدّمتّتوزيعّالعددّاألقصىّمنّاإلستباناتّاملسموحّهباّعلىّمستوىّكلّمؤسسةّ
حىتّيتسىنّلناّمتثيلّاجملتمعّبشكلّأفضلّ.
ولت ّوضيح ّعدد ّاإل ستبانات ّاملوزعة ّعلى ّمفردات ّالعينة ّيف ّاملؤسسات ّحمل ّالدراسة ّوتلك ّاملسرتجعة ّمنها ّوالقابلةّ
للتحليلّّنوردّاجلدولّاملوا يّ.
الجدول رقم ( :)60عدد اإلستبانات الموزعة ،المسترجعة والمقبولة

البي ـ ـ ـان
ّIRIS SAT
ّCondor
ّENAMC
ّّENPC

ّChiali Profiplast

اجملموع

عدد اإلستبانات

عدد اإلستبانات

عدد االستبانات

نسبة التمثيل من عينة

الموزعة

المسترجعة

المقبولة

البحث ()%

ّ33

ّ33

ّ30

10.50

ّ230

ّ213

ّ200

ّ34.96

ّ30

ّ23

ّ20

ّ20.98

ّ30

ّ34

ّ30

ّ17.48

ّ13

ّ27

ّ27

ّ6.64

ّ330

ّ174

ّ137

ّ90.56

المصدرّ:إعدادّالبالبةّّ.
ّ1حممدّعبيداتّوآخرونّ،منهجية البحث العلمي :القواعد والمراحل والتطبيقاتّ،دارّوائلّللبباعةّوالنشرّ،طّ،1األردنّ،2777ّ،صّّ.84
2

Glenn D. Israel, determining sample size, a series of the program evaluation and organizational development (Fact Sheet PEO), Florida
cooperative extension sevice, institute of food and agricultural sciences, university of Florida, November 1992, p 03, on website:
sociology.soc.uoc.gr/socmedia/papageo/…size/samplesize1.pdf, viewed at:22/01/2018.

101

اإلطــار المنهجــي للدراســـة

الفصل الثالث

يظهر ّمن ّاجلدول ّأن ّعدد ّاإلستبانات ّاملسرتجعة ّمقدرا ّبـ ـ ّّ 174استبيان ّأي ّبنسبة ّإسرتجاع ّتقدر ّبـ ــّ
ّ،%37.42ومت ّإستبعادّّ 33إستبيانّلعدمّاإلجابةّعلىّأغلبّالبنود ّأوّعدمّمنبقيتهاّلوجودّتعارضّملحوظّيفّ
اإلجاباتّ،وهبذاّمتّإعتمادّّ137إستبيانّأيّبنسبةّّّ%90.56منّعينةّالدراسةّ.
وميكنّتوضيحّخصائصّأفرادّعينةّالدراسةّوفقاّملتيريّاجلنسّ،متيريّاملستوى ّالدراسي ّومتيريّمدةّالعمل ّيفّ
اجلدولّاملّوا يّ.
الجدول رقم ( :)60توزيع أفراد عينة الدراسة حسب خصائص (الجنس ،المستوى الدراسي ومدة العمل)

النسب
()%

المجموع

التكرارات

المحموع

البيانّ

ذكورّ

إناثّ

شهاداتّ
ثانويّ جامعيّ
أخرىّ

<ّّ20ّ> ّّ20–3 ّ3

المجموع

الجنس

المستوى الدراسي

مدة العمل (سنة)

466

1.

9.1

1.

9..

4.

9.1

1.

11

.9

9.1

61041

..011

411

.041

11011

6011

411

..01

.60.1

9.0.1

411

المصدرّ:اعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّّspssلبياناتّاالستبيان.

يظهرّاجلدولّرقم ( )1.أنّإجاباتّأفرادّالدراسةّعلىّبنودّاإلستبيانّّكانتّأغلبهاّمنّطرفّالذكورّإذّبلغّ
عددهمّّ 466ذكراّأيّبنسبةّ % 61041مقارنةّباإلناثّالاليتّبلغّعددهنّّ 1.أنثىّبنسبةّ ،%..011ويرجعّهذاّ
التفاوت ّبنيّاجلنسنيّإىلّطبيعةّنشاط ّاملؤسسات ّيفّحدّذاتهّ،والذي ّيتبلبّجمهوداتّكبريةّالّتستبيعّاإلناثّ
حتملهاّ ،كون ّالعمل ّعلى ّمستوى ّاملؤسسات ّاإلقتصادية ّبشكل ّيومي ّويستدعي ّاألمر ّأحيانا ّالعمل ّخالل ّأيامّ
الراحةّاألسبوعيةّ-خاصةّيفّاملؤسساتّاخلاصةّ،باإلضافةّإىلّمتوقعّجلّاملؤسساتّيفّاملناطقّالصناعيةّّمماّيصعبّ
منّمهمةّتنقلّاإلناثّللعملّفيهاّمقارنةّبالذكورّ.
كماّتظهرّنتائجّاجلدولّأنّغالبية ّأفرادّعينةّالدراسةّلديهمّ ّاملستوىّاجلامعيّ -حامليّالشهاداتّاجلامعيةّ
(ليسانسّ ،مهندس ّدولةّ ،ماسرتّ ،ماجستري)ّ -وهذا ّما ّدل ّعليه ّعددهم ّالبالغ ّّ 033مستجوب ّأي ّما ّنسبتهّ
 ،%62وّيرجعّالسبب ّيفّذلك ّلكون ّأنّاملستجوبني ّهمّمنّفئةّاإلطاراتّفقطّ،ممن ّيشيلون ّ ّمناصبّإداريةّّ
تتبلبّعمالّذويّمؤهالتّعلمية ّجيدةّمتكنهمّمنّأداءّوظائفهم ،ونعتربّهذاّنقبةّاجيابيةّيفّعينةّالدراسةّألنّ
أغلبيةّاملستجوبنيّلديهمّمستوىّعلميّجيدّمماّميكنهمّمنّفهمّبنودّاإلستبيانّالذيّينعكسّعلىّمصداقيةّاإلجابةّ
وموضوعيتهاّ،ومثلّاملستجوبنيّحامليّالشهاداتّاألخرىّنسبةّ ،% 6011وهيّنسبةّضئيلةّإندرجّضمنهاّاحلاصلنيّ
على ّالشهادات ّمن ّمعاهد ّومراكز ّالتكوين ّكالتقنيني ّالسامني ّوغريهم ّممن ّتزيد ّمدة ّعملهم ّيف ّاليالب ّعن ّّ12
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سنواتّعملّماّأهلهمّ–ّحسبّسلمّالرتقيةّلبعضّاملؤسساتّّ-منّاإلنتقالّإىلّصنفّاإلطاراتّّ،يفّحنيّبليتّ
نسبةّاملستجوبنيّذّويّاملستوىّالدراسيّالثانويّّ،%.041وميثلّغالبيتهمّالعمالّالقدامىّالذينّتزيدّمدةّعملهمّيفّ
املؤسسةّعنّّ15سنةّالذينّمتّتوظيفهمّيفّفرتةّسابقةّوحبكمّخربهتمّالبويلةّأصبحواّإطاراتّ.
وبالنسبةّملدةّالعملّجندّأنّنسبة ّاملستجوبنيّالذينّتقلّمدةّعملهمّعنّمخسّسنواتّهيّ %35.6وهيّ
نسبة ّمقاربة ّللذين ّحتدد ّخربهتم ّضمن ّاجملال ّّ 12ّ –5والبالية ّ %.60.1وتبقى ّنسبة ّّ %02.02للمستجوبنيّ
الذينّتزيدّمدةّعملهمّعنّعشرّسنواتّ.ونالحظّأنّهناكّتوازنّيفّتوزيعّاألفرادّحسبّمدةّالعملّضمنّجماالتّ
اخلياراتّالثالثةّ.وميكنّتفسريّمتركزّماّيقاربّّ %22منّاملستجوبنيّيفّاجملالنيّاألولّوالثاينّأيّترتاوحّمدةّعملهمّ
إىلّزيادةّوتريةّالتوظيفّخاصةّباملؤسساتّاخلاصةّنظراّملاّعرفتهّمنّمنوّملحوظّ
ماّبنيّالسنةّإىلّعشرّسنواتّ ّ
خاللّالثماينّسنواتّاألخريةّ(كمؤسسةّكوندورّال يّبلغّعددّإطاراهتاّضعفيّالعددّّخاللّاخلمسّسنواتّاألخريةّ
ّوتضاعفّالعددّأربعّمراتّخاللّالسبعّسنواتّاألخرية ّبالنسبةّملؤسسةّايريسّ)ّباإلضافة ّإىلّكونّأنّأغلبّهذ ّ
عشرةّسنةّّ.
املؤسساتّاخلاصةّحديثةّالنشأةّالّتتعدىّّمدةّنشاطهاّاخلمسةّ ّ

المبحث الثالث :اإلختبارات القبلية ألدوات الدراسة
إنّالقيامّباإلختباراتّالقبليةّألدواتّالدراسة ّأمرّمهم ّقبلّالبدأ ّيفّالتحليلّ ،منّأجل ّالتأكدّمنّصالحيةّ
األدوات ّاملعتمدة ّلتحقيق ّأهداف ّالدراسة ّّوالتحقق ّمن ّتوفر ّالشروط ّالالزمة ّإلستخدام ّأدوات ّالتحليل ّ ّاملناسبةّ
(اإلعتمادّعلىّأدّواتّالتحليلّاملعلميّأوّالالمعلمي)ّ،لذلكّخصصّهذاّاملبحثّإلختبارّصدقّوثباتّاإلستبيانّ
يف ّاملبلب ّاألولّ ،واإلختبارات ّالشرطية ّلحإحصاء ّاملعلمي ّاملتمثل ّيف ّإختبار ّالتوزيع ّالببيعي ّلبيانات ّالدراسة ّيفّ
املبلبّالثاينّ.
المطلب األول :إختبار صدق وثبات أدوات الدراسة
يقصدّبالصدق ّمدىّصالحيةّالبنودّالواردةّيفّاإلستمارةّلقياسّالفرضياتّاملوضوعة ،وليرضّمعرفةّصدقّ
اإلستمارةّودليلّاملقابلةّمتّعرضهماّعلىّجمموعةّأساتذةّحمكمنيّكماّأشرناّإىلّذلكّسابقاّ.
أماّالثباتّفيقصدّبهّدرجةّثباتّإجاباتّاملستقصىّمنهمّيفّحالةّتكرارّتوزيعّاإلستباناتّعليهمّمرةّأخرىّ
أوّمراتّخمتلفةّحيثّأنّهذاّالتوزيعّاملتكررّيظهرّمدىّخلوّإجاباتّاملستقصيّمنهمّمنّتأثريّالعشوائيةّمباّيعينّ
استقرارّنتائجّاملقياسّ.1

1

حممدّعبدّالفتاحّحافظّالصرييفّ،البحث العلمي :الدليل التطبيقي للباحثينّ،دارّوائلّللنشرّ،طّ،2األردنّ،1001ّ،صّ.242
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وفيماّيليّنبنيّاإلختباراتّاإلحصائيةّاملستخدمةّيفّذلكّ:
ّ .1معامل ألفا كرونباخ

""Cronbach Alpha

ّ :يعترب ّمن ّ ّمعامالت ّالثبات ّال ي ّتقيس ّدرجة ّاإلّرتباط ّبنيّ

مكوناتّاملقياس ّوترتاوحّقيمتهّماّبنيّّ 2وّ،11ويفسرّوفقاّللقيمّالتاليةّ:أكربّمنّّ 2.6ممتازّ،أكربّمنّّ 2.0جيدّ،
أكربّمنّّ2.2مقبولّ،أكربّمنّّ2.9مشكوكّفيهّ،أكربّمنّّ2.5ضعيفّ،وأقلّمنّّ2.5غريّمقبول.2
وقدّمتّإجراءّإختبارّالثباتّعلىّمجيعّفقراتّاإلستبيانّوعلىّاألجزاءّاملكونة لهّبإستخدامّمعاملّألفاّكرونباخ
"ّ،"Cronbah Alphaوكانتّالنتائجّكما ّهيّموضحةّأدنا ّ.
الجدول رقم ( :)50معامل ألفا كرونباخ لمتغير ثقافة المؤسسة ومحاوره
قيمة معامل الفا كرونباخ

عدد الفقرات

البي ـ ـ ـ ـان

اخلصائصّاملهيمنةّ

10.49

1

أسلوبّالقيادةّ

10.66

1

أسلوبّإدارةّالعاملنيّ

10.11

1

التماسكّاملنظميّ

10..6

1

الرتكيزّاالسرتاتيجيّ

10.1.

1

معيارّالنجاحّ

10..4

1

101.6

91

كلّاحملاورّ

المصدرّ:إعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّّspssلبياناتّاإلستبيانّ.

من ّخاللّنتائجّاجلدولّيتضحّلناّأنّكلّمنّأبعادّالثقافةّالتنظيميةّاملتعلقةّبـّ(اخلصائصّاملهيمنةّ،أسلوبّ
إدارةّالعاملنيّ،التماسكّاملنظميّ،الرتكيزّاإلسرتاتيجيّومعيارّالنجاح) ّمعاملّألفاّكرونباخّّهلاّأكربّمنّّ 2.0وهيّ
ألفاّ
قيمةّجيدةّ،كماّقدرتّقيمتهّلبعدّأسلوبّّالقيادةّبأكثرّمنّّ2.2وهيّقيمةّمقبولةّيفّحنيّقدرتّقيمةّمعاملّ ّ
استقرارّلنتائجّالفقراتّ
كرونباخّلكلّفقراتّثقافةّاملؤسسةّب ــّ ّّ 2.659وهيّقيمةّممتازةّتدلّعلىّأنّهناكّثباتّو ّ
الواردةّيفّاإلستبيانّفيماّلوّأعيدّتوزيعهّواختبار ّمعّنفسّاألفرادّويفّظروفّمشاهبة.

1

see :
- James Dean Brown, statistics corner: Questions and answers about language testing statistics: The cronbach alpha reliability estimate,
shiken: JALT testing & evaluation SIG newsletter, vol 6, N°1, February 2002, p 17 – 18.
- Mohsen Tavakol and Reg Dennick, making sense of cronbach’s alpha, international journal of medical education, N° 2, 2011, p 53 – 55.
2
Josaph A. Gliem and Rosemary R. Gliem, calculating, interpreting and reporting cronbach’s alpha reliability coefficient for likert-type scales,
Midwest research to practice conference in adult, continuing and community education, 2003, p 87, on website :
https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/344,viewed at :04/02/2018.
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الجدول رقم (:)05معامل ألفا كرونباخ لمتغير إدارة المعرفة ومحاوره
البيانّ
اكتسابّ
املعرفةّ

نشرّاملعرفةّ

اإلستجابةّ
للمعرفةّ

قيمةّمعاملّالفاّكرونباخّ عددّالفقراتّ

اجتاهاتّالعاملنيّ

ّ2.613

ّ5

امتالكّنظمّتقاريرّماليةّمتبورةّ

ّ2.056

ّ6

اجلانبّالعلميّوالتقينّللموردّالبشريّ
احلصولّعلىّمعلوماتّعنّطريقّمسحّالسوقّ
حريةّنشرّاملعلوماتّالتسويقيةّ

ّ2.052

ّ0

ّ2.262

ّ0

ّ2.096

ّ5

نشرّاملعرفةّعنّالعملّ

ّ2.030

ّ3

استخدامّتقنياتّمتخصصةّّ

ّ2.202

استخدامّالتكنولوجياّّ

ّ2.209

ّ3

استخدامّاالتصاالتّاملكتوبةّ

ّ2.015

ّ3

االستجابةّللزبائنّ

ّ2.020

ّ5

تبورّوظيفةّالتسويقّ

ّ2.061

ّ3

اإلستجابةّللتكنولوجياّ

ّ2.022

اإلستجابةّللمنافسنيّ

ّ2.022

ّ6

املرونةّواستياللّالفرصّ

ّ2.062

ّ6

احلساسيةّللمعلوماتّاملتعلقةّبالتيرياتّيفّالسوقّ ّ2.066

كلّاحملاورّ

ّ2.660

ّ2.661

ّ2.656

ّ2.626

ّ6

ّ3

ّ6

ّ12

ّ12

ّ02

ّ56

المصدرّ:إعدادّالبالبةّباإلعتمادّعلىّخمرجاتّّspssلبياناتّاإلستبيانّ.

يظهرّلناّّمنّخاللّنتائجّاجلدولّأنّقيمةّمعاملّألفاّكرونباخّلكلّاحملاورّاملكونةّإلدارةّاملعرفةّتفوقّّ،101
حيثّبليتّّ 1011.حملورّاكتسابّاملعرفةّ،وبليتّّ 10114حملورّنشرّاملعرفةّوكانتّقيمتهّحملورّاإلستجابةّللمعرفةّ
ّ،101.1وهيّقيمّممتازةّتدلّعلىّثباتّواستقرارّ البنودّاملكونةّهلاّ،وقدّكانتّقيمةّمعاملّألفاّكرونباخّلكلّحماورّ
إدارةّاملعرفةّّاملكونةّمنّّ.1فقرةّّ101.1وهيّقيمةّممتازةّتدلّعلىّثباتّواستقرارّالنتائجّاملتعلقةّبفقراتّاإلستبيانّ
فيماّلوّمتّإعادةّاإلختبارّمرةّأخرىّ.

ّ
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الجدول رقم (:)00معامل ألفا كرونباخ لمتغير أداء المؤسسة ومحاوره
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
منظورّالزبائنّ
منظورّ
العملياتّ
الداخليةّ
منظورّالتعلمّ
والنموّ

قيمة معامل الفا كرونباخ عدد الفقرات

اإلحتفاظّبالزبائنّ

ّ2.962

اكتسابّالزبائنّ

ّ2.020

رحبيةّالزبائنّ

ّ2.925

احلصةّالسوقيةّ

ّ2.259

ّ0

االبداعّ

ّ2.002

ّ6

العملياتّالتشييليةّ

ّ2.066

خدماتّماّبعدّالبيعّ

ّ2.093

ّ3

مهاراتّاألفرادّ

ّ2.620

ّ2

نظمّاملعلوماتّ

ّ2.022

اإلجراءاتّالتنظيميةّ

ّ2.065

كلّاحملاورّ

ّ0
ّ3

ّ2.626

ّ26

ّ0

ّ2.605

ّ3

ّ2.666

ّ12

ّ19

ّ5
ّ6
ّ35

ّ2.696

المصدرّ:اعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّّspssلبياناتّاإلستبيانّ.

ئيةّ
كل ّقيمّمعاملّألفاّكرونباخّللمحاورّاملك ّونةّملتيريّأداءّاملؤسسةّتفوقّّ ،2.6كماّأنّأغلبّاحملاورّاجلز ّ
كانتّقيمةّمعاملّالفاّكرونباخّهلاّمنّمقبولةّإىلّجيدةّوممتازةّ،وهذاّماّيدلّعلىّثباتّنتائجّفقراتّاإلختبارّفيماّ
لوّأعيدّمرةّأخرىّوهذاّماّتثبتهّقيمةّمعاملّألفاّكرونباخّلكلّفقراتّأداء ّاملؤسسةّوال يّبليتّّ 2.696كقيمةّ
ممتازةّ.
الجدول رقم ( :)01قيمة معامل ألفا كرونباخ الكلي

البيان

قيمة معامل الفا كرونباخ

عدد الفقرات

الثقافةّالتنظيميةّ

101.6

91

إدارةّاملعرفةّ

101.1

.1

أداءّاملؤسسةّ

10161

..

كلّالفقراتّ

101..

44.

المصدرّ:اعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّّspssلبياناتّاإلستبيانّ.

نالحظّأنّقيمةّمعاملّألفاّكرّونباخّلكلّفقراتّاإلستبيانّبليتّّ 2.602وهيّقيمةّممتازةّتدلّالثباتّيفّ
نتائجّاإلختبارّفيماّلوّأعيدّعلىّنفسّاألفرادّويفّظروفّمشاهبةّ.
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Guttman

للتجزئة النصفية :تعدّالتجزئةّالنصفيةّمنّبنيّالبرق ّاملعتمدةّيفّحسابّمعامل ّاإلتساقّ

الداخليّ،حيثّتعتمدّعلىّتقسيمّفقراتّالقياسّإىلّنصفنيّومنّمثّاجيادّمعاملّاالرتباطّبينهماّ ،ويكونّمعاملّ
ّGuttmanقوياّإذاّّكانّأكثرّمنّّ.12.8
وتظهرّنتائجّالتحليلّيفّاجلدولّاملوا يّ.
الجدول رقم ( :)01معامل  Guttmanللتجزئة النصفية لمتغيرات الدراسة
إدارة المعرفة
البيان

ثقافة المؤسسة

اجلزءّ1
معاملّ
Gutt

ّman

الفقرةّ

(ّ)10ّ-1

اكتساب المعرفة

اجلزءّ ّ0اجلزءّ1
الفقرةّ

(ّ-13
)06

ّ

الفقرةّ

(ّ)6ّ-1

نشر المعرفة

اجلزءّ ّ0اجلزءّ1
الفقرةّ

(ّ-12
)12

ّ

اجلزءّ

ّ0

أداء المؤسسة
االستجابة

(ّ-10
)09

ّ

ّ

10..6
10.1.
10.66
10191
المصدرّ:اعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّّspssلبياناتّاإلستبيانّ.

منظور الزبائن

للمعرفة

العمليات

(ّ-35
)66

ّ

والنمو

الداخلية

اجلزء ّ1اجلزءّ ّ0اجلزء ّ1اجلزءّ ّ0اجلزءّ1

الفقرةّ الفقرةّ الفقرةّ
(ّ-02
)36

منظور

منظور التعلم

الفقرةّ

(ّ-65
)56

10.16

ّ

الفقرةّ الفقرةّ

(ّ-55
)56

ّ

(ّ-92
)93

ّ

10.16

اجلزءّ

ّ0

اجلزء ّ1اجلزءّّ0

الفقرةّ الفقرةّ الفقرةّ

(ّ-96
)90

ّ

(ّ-96
)23

10.9.
1011.

ّ

(ّ-26
)01

ّ

الفقرةّ

(ّ-00
)06

10149

ّ

يوضحّلناّاجلدولّأعال ّقيمةّمعاملّّ Guttmanللتجزئةّالنصفيةّملتيرياتّالدراسةّ،حيثّأظهرتّالنتائجّأنّ
معاملّّGuttmanللثقافةّالتنظيميةّتفوقّّ2.0مماّيدلّعلىّاإلرتباطّالقويّبنيّجزأيّاإلختبارّووجودّاتساقّداخليّ
اتّ،كماّتراوحتّقيمةّمعاملّ Guttmanللتجزئةّالنصفية حملاورّإدارةّاملعرفةّماّبنيّّ 2.02وّّ 2.06وهيّ
بنيّالفقر ّ
أكربّمنّّ 2.0ماّيدلّعلىّاإلرتباطّالقويّبنيّجزأي ّاإلختبارّلكلّواحدّمنهمّوهذاّماّتفسر ّقيمةّاملعاملّملتيريّ
إدارة ّاملعرفة ّككل ّوالذي ّبلغ ّّ 2.606ما ّيدل ّعلى ّاإلتساق ّالداخلي ّالقوي ّبني ّالفقراتّ ،أما ّبالنسبة ّملعاملّ
Guttman

ملتيريّاألداءّوحماور ّفكانتّقيمهّمرتفعةّوكلهاّتفوقّّ2.0ماّيدلّعلىّقوةّاإلرتباطّبنيّجزأيّاإلختبارّ.

المطلب الثاني :إختبار التوزيع الطبيعي
يعتربّإختبارّالتوزيعّالببيعي ّمنّاالختباراتّالقبليةّلبياناتّالدراسةّهبدف ّالتأكدّإذاّما ّكانتّتتبعّالتوزيعّ
الببيعيّأوّالّوهذاّمنّأجلّاختيارّاإلختباراتّاإلحصائيةّاملالئمةّ.
وللقيامّهبذاّاإلختبارّنضعّالفرضيتنيّالتاليتنيّ:
ّ:H0تتبعّالبياناتّالتوزيعّالببيعي؛ّ
)بتصرف( Daniel Muijs, op.cit, p 74.
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ّ:H1الّتتبعّالبياناتّالتوزيعّالببيعي.
ومنّأجلّإثبات ّإحدىّالفرضيتنيّنقومّبإجراءّإختبارّالتّوّزيعّالببيعي ّبإستخدامّكلّمنّمعامليّSkewness

وّّKurtosisعلىّمتيرياتّالدراسةّوحماورهاّالفرعيةّ،والذيّتظهرّنتائجهّيفّاجلدولّاملوا يّ.
الجدول رقم ( :)11نتائج إختبار التوزيع الطبيعي

البيان

Skewness

Kurtosis

أبعادّثقافةّالقبيلةّ

0.238

- 0.023

أبعادّثقافةّاالبداعّ

- 0.539

- 0.297

أبعادّثقافةّالسوقّ

- 0.550

0.506

ابعادّالثقافةّاهلرميةّ

- 0.456

0.428

ثقافةّاملؤسسةّ

- 0.563

0.032

اكتسابّاملعرفةّ

- 0.451

0.176

نشرّاملعرفةّ

- 0.642

0.544

االستجابةّللمعرفةّ

- 0.759

0.628

إدارةّاملعرفةّ

- 0.723

0.499

منظورّالزبائنّ

- 0.760

0.991

منظورّالعملياتّالداخليةّ

- 0.752

0.542

منظورّالتعلمّوالنموّ

- 0,749

0.160

أداءّاملؤسسةّ

- 0.901

0.829

المصدرّ:اعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّّspssلبياناتّاالستبيانّ.

تظهرّنتائجّاجلدولّأعال ّأنّقيمةّمعاملّّ ّ Skewnessومعاملّّّ Kurtosisلكلّمنّّثقافةّاملؤسسةّوحماورهاّ
الفرعية ّ( أبعاد ّثقافة ّالقبيلةّ ،أبعاد ّثقافة ّاالبداعّ ،أبعاد ّثقافة ّالسوق ّوابعاد ّالثقافة ّاهلرمية)ّ ،إدارة ّاملعرفة ّوعملياهتاّ
(اكتساب ّاملعرفةّ ،نشر ّاملعرفة ّواالستجابة ّللمعرفة) ّوأداء ّاملؤسسة ّ ّومنظوراته ّ(منظور ّالزبائنّ ،منظور ّالعملياتّ
الداخليةّومنظورّالتعلمّوالنمو)ّّكلها ّأقلّمنّالواحدّأيّحمصورةّيفّاجملال ّّ 2ّ ،2-وبالتا يّنرفضّالفرضّالبديلّ
ونقبلّالفرضّالصفريّالذيّينصّعلىّأنّالبياناتّختضعّللتوزيعّالببيعي.
ّ
ّ
ّ
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خالصة الفصل
استعرضنا ّخالل ّهذا ّالفصل ّاإلطار ّاملنهجي ّللدراسةّ ،من ّخالل ّالتبرق ّإىل ّاملنهج ّاملعتمد ّيف ّالدراسةّ
باإلضافةّإىلّتوضيحّالبريقةّاملتبعةّواملتمثلةّيفّالبريقةّاملختلبةّ،ال يّتزاوجّبنيّاملقاربتنيّالكميةّوالكيفيةّيفّالتحليلّ
من ّخالل ّاإلعتماد ّعلى ّحتليل ّنتائج ّاإلستبيان ّّواملقابالت؛ّّكما ّأوضحنا ّجمموعة ّاألدوات ّاملستخدمة ّيف ّمجعّ
البياناتّامليدانيةّمنّسجالتّوإستبيانّ ّومقابالتّمهيكلةّوغريّمهيكلةّّ،إضافةّإىلّجمموعةّالربامجّاملعتمدّعليهاّ
املتمثلة ّيفّ :برنامج ّّ Nvivoلتحليل ّاملقابالتّ ،برنامج ّّ Spssللتحليل ّاإلحصائي ّ ّوبرنامج ّّ Amosإلختبار ّمنوذجّ
الدراسةّوماّتتضمنهّمنّأدواتّالتحليلّاالحصائي؛ّّّّ
كما ّمت ّالتبرق ّإىل ّمجلة ّاإلجراءات ّاملتبعة ّإلختيار ّعينة ّممثلة ّللمجتمع ّمع ّعرض ّخصائص ّأفرادها ّمن ّحيثّ
متيرياتّ(اجلنسّ،املستوىّالدراسيّومدةّالعمل)ّ،واختتمّهذاّالفصلّجبملةّمنّاالختباراتّالقبليةّألدواتّالدراسةّ
ال ي ّمشلت ّاختبارات ّالصدق ّوالثبات ّبإعتماد ّمعامل ّألفاّّكرونباخ ّومعامل ّ ّ Guttmanللتجزئة ّالنصفية ّواختبارّ
التوزيعّالببيعيّلبياناتّالدراسةّ.
وبعدماّأوضحناّاملنهجيةّاملعتمدةّيفّالدراسةّسيتمّالتبرقّإىلّاإلطارّامليداينّمنّأجلّعرضّنتائجّالدراسةّوإختبارّ
الفرضياتّيفّالفصلنيّاملوالينيّّ.
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تمهيد
ميثل اجلانب امليداين جزءا أساسيا يف أي دراسة ألنه اإلطار الذي يوضح النتائج وميكن من إكتساب املعرفة
حول الظواهر وتفسريها ،فهو اجلسر الذي ميكننا من اإلنتقال من مرحلة مجع البيانات إىل مرحلة حتصيل املعرفة.
ومن أجل الوصول إىل مرحلة حتصيل املعرفة جيب القيام بعرض النتائج احملصل عليها من امليدان والعمل على
حتليلها ،وذلك من خالل التطرق إىل عدة عناصر يتناوهلا هذا الفصل كاآليت:
 عرض وحتليل نتائج املقابالت يف املبحث األول الذي نتطرق من خالله إىل عرض ومناقشة أسئلة املقابلة،باإلضافة إىل عرض نتائج التحليل الكيفي إعتمادا على برنامج Nvivo؛
 عرض وحتليل نتائج ثقافة املؤسسة يف املبحث الثاين :نعرض من خالله النتائج املتعلقة بأبعاد ثقافة املؤسسةوأنواع الثقافات األربعة كما حددها  Quinn & Cameronواملتمثلة يف :ثقافة القبيلة ،ثقافة اإلبداع ،ثقافة
السوق والثقافة اهلرمية؛
 عرض وحتليل النتائج املتعلقة بإدارة املعرفة يف املبحث الثالث من خالل التطرق إىل عرض وحتليل نتائج عمليةاكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واإلستجابة هلا؛
 عرض وحتليل نتائج أداء املؤسسة يف املبحث الرابع :نعرض من خالل هذا اجلزء نتائج األداء املايل (املنظوراملايل) و األداء غري املايل (منظور الزبائن ،منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو).
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المبحث األول :عرض وتحليل نتائج المقابالت
تعد املقابالت من بني أدوات مجع البيانات الكيفية واليت ميكن اإلستعانة هبا إىل جانب األدوات األخرى
إل ستخالص النتائج الدقيقة ،وهلذا سوف نقوم أوال بعرض نتائج أسئلة املقابلة وثانيا القيام بالتحليل الكيفي
بإستخدام برنامج .Nvivo
المطلب األول :عرض ومناقشة نتائج أسئلة المقابلة
إحتوت املقابلة على إحدى عشرة سؤاال ،تعترب األسئلة األربعة األوىل متهيدية اهلدف منها معرفة مدى وجود
إدراك وتوجه خبصوص تطبيق إدارة املعرفة ،واألسئلة املتبقية أسئلة حمورية تتعلق بالفوائد املتوقعة على أداء املؤسسة واليت
تظهر مدى اإلرتباط بني إدارة املعرفة واملنظورات األربعة ألداء املؤسسة.
وفيما يلي نقوم بعرض ومناقشة كل سؤال على حدى:
 .1عرض ومناقشة نتائج السؤال األول
كان نص هذا السؤال كاآليت " ما هي التحديات اليت تواجهها املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية يف ظل تنامي
اإلهتمام باجلانب غري املادي يف اإلقتصاد"؟ .واهلدف من هذا السؤال معرفة أهم الرهانات اليت تواجه املؤسسات
اإلقتصادية يف ظل اإلقتصاد القائم على املعرفة وفيما إذا كان املستجوبني يرون أن اإلهتمام باملعرفة أحد هذه
التحديات أم ال؟
متحورت أغلب اإلجابات على هذا السؤال حول إعطاء اإلهتمام باملورد البشري وتكوين رأس مال بشري،
بإعتباره مصدر اإلبداع والتميز فكلما زاد اإلهتمام به إمتلكت املؤسسات مفتاح التميز يف ظل إقتصاد املعرفة ،فيما
تباينت اآلراء حول التحديات األخرى حيث إحنصرت يف مواكبة التطور التكنولوجي ومشكالت تقييم املوارد غري
امللموسة ،كما كان هناك إمجاع على أن التحدي الذي تواجهه وخيرج عن نطاقها يتمثل يف الوضع اإلقتصادي غري
املستقر الذي تعيشه املؤسسات ،خاصة يف اآلونة األخرية الناتج عن تداعيات األزمة اإلقتصادية (اخنفاض أسعار
البرتول) وما تبعه من إجراءات يف شكل قوانني وإعادة النظر يف السياسة اإلقتصادية اليت تبدو عشوائية وغري مدروسة.
 .1عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني
جاءت صياغة هذا السؤال كما يلي" ما هي اآلليات اليت تعتمد عليها مؤسستكم ملواجهة هذه التحديات
وحتصيل األداء املرغوب؟" ،وهو تكملة للسؤال السابق ،اهلدف منه هو معرفة أهم امليكانيزمات اليت تتبناها
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املؤسسات حمل الدراسة يف حماولة للتغلب على الرهانات اليت أفرزهتا مرتكزات التوجه اإلقتصادي الالمادي ،وفيما إذا
كانت إدارة املعرفة إحدى هذه اآلليات أم أنه ال يوجد توجه حنو هذا اجلانب.
التوجه العام إلجابات املستجوبني حول هذا السؤال تشري إىل بناء رأس مال فكري من خالل إعطاء األولية
للمورد البشري وتثمني خرباته وتعزيز معارفه ،عن طريق اإلحتكاك باخلربات داخل وخارج الوطن ،واإلستغالل األمثل
لألفكار واملعلومات ،ما يؤدي بالنتيجة إىل بناء رأس مال بشري حيسن نشر واستغالل هذه املعلومات واملعارف
لتحقيق األهداف املرجوة.
فيما كانت اإلجابات متباينة فيما يتعلق بآليات أخرى فمنهم من يرى أنه من بني اآلليات اإلعتماد على
الثقافة التنظيمية ،وذلك بتوجيهها بالشكل الصحيح ألهنا أساس السلوك ومنبعه ،كما كانت هناك إشارة إىل اإلهتمام
بتوفري مناخ عمل مالئم ،إضافة إىل التحديد الدقيق للتوجه اإلسرتاتيجي الذي يتماشى وفقا إلمكانيات وأهداف
املؤسسة .يف حني  م يكن هناك تصريح مباشر لإلهتمام بإدارة املعرفة.
 .3عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث
متت صياغة هذا السؤال على النحو اآليت " أال ترون أن اإلهتمام باملعرفة أحد اآلليات املهمة ملواجهة هذه
التحديات وحتصيل األداء املرغوب؟" ،هبدف احلصول على إجابة مباشرة من طرف املستجوبني خبصوص اإلعتماد
على املعرفة كآلية ملواجهة التحديات وحتصيل األداء املطلوب.
كان هناك إمجاع من طرف املستجوبني أن اإلهتمام باملعرفة ضروري ومهم ويعد أمرا حتميا على املؤسسات
التوجه حنوه ،وقد أكد أحد املستجوبني أنه وفقا ملواصفة ايزو  1009إصدار  5092هناك فصل يلزم املؤسسات
املتحصلة على هذه الشهادة اإلهتمام باملعرفة ورمسلتها وتوثيقها ،ما جيعل التوجه حنو اإلهتمام باملعرفة إجباري وليس
إختياري.
لكن هل ضرورية اإلهتمام باملعرفة أعطى هلا صفة الرمسية واإلدراج يف اهلياكل التنظيمية أم أن أن هذا اإلهتمام
 م يرقى بعد هلذا املستوى؟ هذا ما سنحاول معرفه من خالل عرض ومناقشة نتائج السؤال املوايل.

 .4عرض ومناقشة نتائج السؤال الرابع
إن الغرض من هذا السؤال الذي متت صياغته بالشكل التايل "هل اإلهتمام باملعرفة مهيكل أي يتم يف شكل
عمليات منظمة (اكتساب املعرفة ،نشرها واالستجابة هلا)؟ هو معرفة فيما إذا كان هناك توجه رمسي وتنظيمي
لإلهتمام باملعرفة ،مبعىن آخر هل فعال تتم إدارة املعرفة ضمن مراحل واضحة وفقا ملا هو منظر له أم أن اإلهتمام هبا
عشوائي ال يزال يف مرحلته األولية و م يتبلور بعد.
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لقد أمجع كل املستجوبني على أن اإلهتمام باملعرفة غري موجه وغري مهيكل وال يتم بطريقة منظمة ،وبالتايل ال
وجود ملا يعرف بإدارة املعرفة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،كما أكد أغلب املستجوبني أن هذا املصطلح غري
معروف لدى األغلبية ،وإن كانت املؤسسات تقوم بعمليات إدارة املعرفة ولكن بشكل عشوائي  م يرقى بعد ملستوى
هذه التسمية ألنه ال توجد إدارة فعلية ومنظمة للمعرفة على مستوى كل املؤسسات حمل الدراسة.
 .5عرض ومناقشة نتائج السؤالين الخامس والسادس
لقد متت صياغة السؤال اخلامس كاآليت " أال تعتقدون أن إلدارة املعرفة أمهية كبرية يف حتسني أداء املؤسسة؟"،
يف حني كان نص السؤال السادس على النحول التايل " يف إعتقادكم فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة
على األداء؟" ،والغاية من إدراج هذي السؤالني هو معرفة مدى ادراك املستجوبني ألمهية إدارة املعرفة والفوائد املمكن
حتقيقها على األداء.
ولقد أظهرت اإلجابات على السؤال اخلامس إمجاع بني املستجوبني وتأكيد على أن إلدارة املعرفة أمهية كبرية
يف املؤسسة وحتسني أدائها رغم تباين األسباب ،فقد أكد البعض على أن إمتالك املعرفة يف ظل متطلبات السوق
احلالية يعادل إمتالك السلطة ألن املعرفة مصدر التميز ،وبالتايل فإن إدارة املعرفة تعترب من بني الوسائل اليت ميكن
التعويل عليها يف خلق القيمة املضافة ،يف حني يرى البعض اآلخر أنه تكمن أمهيتها يف احملافظة على املعارف خاصة
الكامنة واليت تتمثل يف اخلربات اليت حيملها األفراد يف رؤوسهم ،ألن املؤسسات تعاين من مشكل فقدان املعرفة
بفقدان األفراد ،لذلك باحملافظة على املعارف داخل املؤسسة ميكن حتسني األداء.
أما بالنسبة إلجابات املستجوبني على السؤال السادس جاءت متباينة وهذا راجع لغياب تنظيم وهيكلة إلدارة
املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة طبعا ،فقد أكد أ غلب املستجوبني صعوبة حصر الفوائد احملققة من إدارة املعرفة
بدقة ووضوح وهذا راجع لطبيعة إدارة املعرفة اليت تعرب عن اجلانب غري امللموس واملتداخل مع أنشطة أخرى مما يصعب
من فصل أثرها ،ورغم ذلك  م يتم نفي أن إلدارة املعرفة فوائد خلصها بعض املستجوبني يف التحسني النوعي والكيفي
حيث يظهر األول يف حتسني كل ما يرتبط بالزبائن واملورد البشري والذي ينعكس بدوره على التحسني الكيفي املتمثل
يف النتائج املالية ،وفضل مستجوب آخر تقسيم الفوائد احملققة من إدارة املعرفة إىل ثالث فئات هي :الفوائد املادية
اليت تتمثل يف حتقيق نتائج أفضل والناجتة باألساس عن فئيت الفوائد األخرى املتمثلة يف الفوائد املعنوية املتمثلة يف
حتسني التنسيق وخلق ثقافة احلوار والتشارك ،والفوائد التنظيمية املرتبطة بتحسني اإلتصال باخلصوص .و م خترج باقي
اآلراء عن هذه الفئات من الفوائد واليت تنقسم إىل جوانب مالية وغري مالية رغم وجود ميول كبري للتعبري عن هذه
الفوائد يف جانبها غري املايل كونه األكثر وضوحا ،والذي أبدى كل املستجوبني إمجاعهم حوله والذي  م خيرج عن
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نطاق املنظورات الثالث املشار إليها نظريا واملتمثلة يف منظور الزبائن ،منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم
والنمو ،واليت سيأيت تفصيلها يف عرضنا ومناقشتنا لألسئلة املوالية.
 .6عرض ومناقشة نتائج السؤال السابع
كان اهلدف من هذا السؤال التعرف على رأي املستجوبني خبصوص الفوائد احملققة من خمتلف عمليات إدارة
املعرفة على املنظور املايل ،وهل فعال ميكن حصر الفوائد املالية املباشرة إن وجدت أم ال ،وقد مت صياغة هذا السؤال
كاآليت " يف رأيكم فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على اجلانب املايل (داخل املؤسسة وبالنسبة
للمنافسني)؟.
لقد كان اتفاق يف اإل جابات على أنه ال ميكن التحديد املباشر لفوائد إدارة املعرفة على اجلانب املايل اليت قد
تتأتى من الفوائد احملققة على جوانب أخرى ،أي بطريقة غري مباشرة من خالل باقي املنظورات واليت تنعكس يف
حتقيق األرباح ،وهذا بسبب أن األداء املايل سامهت يف حتقيقه كل النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة ونظرا لعدم
إمكانية فصل عمليات إدارة املعرفة وحتليل أثرها ،تبقى قضية مسامهتها يف حتقيق فوائد على اجلانب املايل غامضة وغري
واضحة .وقد يشري هذا إىل وجود غموض يف إدارة املعرفة وعملياهتا اليت تكتسي الطابع غري امللموس يف كثري من
جوانبها ،مما حيدث صعوبة يف التعبري عن أثرها ماديا وقد أشار كل من ويليام تومسون ولورد كيلفن (

William

 )Thompson & Lord Kelvinإىل أنه " حينما تستطيع قياس ما تتحدث عنه وتعرب عنه باألرقام ،فمعىن ذلك أنك
تعرف شيئا عنه ،لكن عندما ال ميكنك قياسه والتعبري عنه باألرقام فإن معرفتك ستكون ضئيلة وغري مرضية" .1وهذا
يؤكد أنه ال يوجد تطبيق مرضي إلدارة املعرفة لذلك ال ميكن ملس فوائدها على اجلانب املايل خصوصا .فماذا عن
باقي املنظورات؟
 .7عرض وتحليل نتائج السؤال الثامن
تضمن نص هذا السؤال ما يلي " يف رأيكم فيما تكمن الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على منظور
الزبائن (باخلصوص الرحبية واحلصة السوقية مقارنة باملنافسني)؟" .اهلدف من هذا السؤال هو معرفة إذا كان لعمليات
إدارة املعرفة فوائد على منظور الزبائن وفيما تتمثل.
لقد أكد كل املستجوبني أن عمليات إدارة املعرفة تساهم اجيابيا يف منظور الزبائن ومن خالل كل عملياهتا،
وقد مت الرتكيز على اجلوانب املرتبطة بتحقيق الرحبية من خالل اإلحتفاظ بالزبائن وذلك عن طريق األسبقية يف حتديد

Paul R. Niven, loc.cit.
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حاجاته املعلنة والضمنية ،وإعتباره أيضا كأحد املصادر إلكتساب املعرفة الذي بدوره يغذي قاعدة املعلومات ليتم
إستعماهلا من أجل إرضائه.
فيما ذهب مستجوبني آخرين إىل التفصيل يف مسامهة كل عملية على حدى ،فمنهم من يرى أن جتميع املعرفة
الذي يصب يف العملية األوىل من عمليات إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة) يعترب وسيلة لسماع الزبون وبالتايل تلبية
حاجاته يف الوقت املناسب ومنه كسب ثقته وحتقيق والئه .يف حني ركز مستجوبني آخرين على استغالل املعرفة
وربطها برحبية الزبائن من خالل حتسني احلصة السوقية بالنسبة للمؤسسة ومقارنة مع املنافسني.
 .8عرض وتحليل نتائج السؤال التاسع
اهلدف من هذا السؤال هو معرفة إذا كان إلدارة املعرفة بعملياهتا الثالثة فوائد على منظور العمليات أم ال،
وإن وجدت فما هي ،وذلك من خالل نص السؤال التايل " يف اعتقادكم ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة
على مستوى العمليات الداخلية (ما يتعلق باإلبداع ،العمليات التشغيلية وخدمات ما بعد البيع)؟".
اتفقت أراء املستجوبني على وجود فوائد إلدارة املعرفة على منظور العمليات فيما تباينت يف نوعيته ،فقد أكد
أغلبهم على أن املعرفة هي أحد مغذيات اإلبداع ،وبذلك فهي تساهم يف حتسني شروط اإلبداع اليت تتطلب قاعدة
معرفية تتأتى من عملييت اكتساب ونشر املعرفة ليتجلى تطبيقها يف خمرجات إبداعية .يف حني رأي األقلية جاء مناقضا
هلذا املنطلق ،إذ يرى أنه ال توجد أي نتائج ملحوظة إلدارة املعرفة على اإلبداع .أما على مستوى العمليات التشغيلية
فقد بدى واضحا احنصار رأي املستجوبني يف حتسني العملية اإلنتاجية من خالل عاملي الوقت وتقليص األخطاء
الذي يرجع سببه يف توفر املعلومات الضرورية إلجناز العمل يف الوقت املناسب مع حتسن كفاءات العاملني.
 .9عرض ومناقشة نتائج السؤال العاشر
تضمن نص هذا السؤال ما يلي " يف رأيكم ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى التعلم
والنمو (رضا العاملني ،تنمية مهاراهتم ،اإلنتاجية ،اإلتصال ،اإلجراءات التنظيمية)؟" .ويف هذا الصدد أشار كل
املستجوبني إىل األمهية البالغة إلدارة املعرفة يف حتسني منظور التعلم والنمو يف ثالثة جوانب هي :حتسني املهارات،
حتسني اإلنتاجية وحتسني اإلتصاالت ،فهم يرون أن اإلستجابة للمعرفة قد ظهرت يف إعادة التكوين والتدريب
للعاملني مشلت العديد من اجملاالت والتقنيات احلديثة لتضمن مواكبة التطورات اليت انعكست إجيابا على إنتاجيتهم،
باإلضافة إىل أن احلرص على نشر املعلومات خاصة الضرورية إلجناز املهام قد حسن يف مستويات اإلتصال ،يف حني
تفرقت اآلراء خبصوص اجلوانب األخرى.
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 .11عرض ومناقشة نتائج السؤال الحادي عشر
هدف هذا السؤال إىل معرفة سبل وآليات اإلهتمام بتطبيق إدارة املعرفة وطرق حتسني أداء املؤسسة اإلقتصادية
اجلزائريةـ وهل هذا التحسني حسب رأيهم يقتضي التطبيق اجليد إلدارة املعرفة أم هناك توجهات أخرى؟.
انقسمت اقرتاحات املستجوبني إىل مستويني ،األول متعلق باملستوى اجلزئي حيث يتعلق إقرتاحهم هبذا
اخلصوص بتهيئة اللبنات األولية واألساسية للتطبيق الناجح إلدارة املعرفة وحتسني األداء تدرجييا وبإستمرار للتكيف مع
الواقع يف املرحلة األوىل من خالل :التخلص من أخطاء التنظيم ،خلق القادة ،تغيري الثقافة التنظيمية السائدة خاصة
لدى أصحاب القرار يف املؤسسة ،اإلستثمار يف املورد البشري من خالل وضع نظام وأهداف ورؤية شاملة ،خلق الثقة
لدى العاملني وبناء ثقافة املعرفة .ويف مرحلة ثانية يتم العمل على تأطري املعرفة والعمل على تدوينها وإعالهنا من
خالل إنشاء خلية للمعرفة وتأسيس هيئة تقوم باإلشراف عليها.
أما املستوى الثاين فيتعلق باملستوى الكلي من خالل القيام بالتحسني اجلذري املرهون بدور الدولة يف وضع
سياسة موجهة لإلشراف على اإلستثمار يف املورد البشري ،بناء إقتصاد مبين على أسس موضوعية وسليمة وغري
عشوائية ووضع الدولة إلسرتاتيجية بعيدة عن التالعب وتقدمي التشجيع للمؤسسات خاصة يف جانب التسهيل
اإلداري.
من خالل عرض نتائج املقابالت ،ميكن القول أنه رغم وجود بعض التباين يف اإلجابات الذي يعكس وجهة
نظر كل مستجوب إال أن هناك اتفاق على أمهية إدارة املعرفة يف حتسني األداء ،ومن الواضح أيضا أن تطبيقها
واإلهتمام هبا ال يزال يف بداياته األوىل ما جيعل الغموض وعدم الوضوح يف منافعها .ومن أجل التعمق يف حتليل
املقابالت سنقوم بالتحليل الكيفي يف اجلزء املوايل.
المطلب الثاني :التحليل الكيفي لنتائج المقابالت
من أجل القيام هبذا التحليل سنوضح أوال املقاربات املعتمدة يف التحليل مث نعرض نتائج التحليل الكيفي.
أوال :المقاربات المعتمدة في التحليل النصي
يستند التحليل الكيفي للمقابالت أو ما يعرف بتحليل البيانات النصية إىل عدة طرق ووسائل حىت يتسىن
استنباط املعلومات األساسية من حمتوى املقابالت ،وقد ذكر

Fallery & Rodhain

أربع مقاربات ميكن اإلعتماد

عليها لتبويب نتائج التحليل هي:1
Bernard Fallery and Florence Rodhain, quatre approche pour l’analyse de données textuelles : lexicals, linguistique, cognitive, thématique,
XVI éme conférence de l’association internationale de management stratégique AIMS, Montréal, Canada, 2007, p 1 – 16, sur le lien :
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00821448, consulté le : 23/03/2018.
1
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 المقاربة المعجمية ( :)L’approche lexicaleجماهلا هو اإلجابة على السؤال " ما الذي نتحدث عنه"(? parle t-on

De

 ،)quoiحيث ترتكز على اإلحصاء التكراري أي تكرار املصطلحات والتقارب بني الكلمات

املستخدمة.
 -المقاربة اللغوية ( :)L’approche linguistiqueوهي تتعلق بكيفية تكلم املستجوبني

( comment en parle

?  ،)t-onإذ تسمح لنا هذه املقاربة بإدراك مستويني من اخلطاب ،وليس فقط التصنيف والرتتيب اللغوي (من قال
ماذا) ،ولكن أيضا اإلرتباط الداليل بطريقة علمية (كيف؟ مع أي تأثري) ،فهذه املقاربة تعتمد على التحليل اللغوي
املرتكز على فكرة وجود روابط بني النظام اللغوي والنظام املعريف.
 -الخرائط المعرفية ( :)Cartographie cognitiveيتم من خالهلا هيكلة التفكري (

comment représenter

?  )une penséeأي رسم األ فكار والربط بينها ،فهي متثيل مادي بياين تسمح بتوضيح جمموعة الروابط ،مما يسهل
قراءة الروابط املتعلقة باملفهوم الرئيسي بصفة مباشرة و غري مباشرة ،فهذه اخلرائط لديها القدرة على إعطاء وزن
للمفاهيم وفقا ملؤشر (مصطلح) معني.
 -المقاربة الموضوعية

(thématique

 :)L’approcheوهي تتمحور حول كيفية تفسري حمتوى معني

(? .)comment interpréter un contenu

ويتم التحليل وفقا لكل مقاربة من هذا املقاربات من خالل األدوات املتاحة على برنامج  Nvivoكما سيأيت عرضها.

ثانيا :عرض نتائج التحليل الكيفي للبيانات النصية للمقابالت
من أجل القيام بالتحليل الكيفي للمقابالت واستخراج النتائج مت اإلستعانة بأدوات التحليل املتاحة على
برنامج  QSR Nvivo11واملعدة هلذا الغرض .وقد مت جتميع النتائج وفقا للمقاربات األربعة املشار إليها أعاله.
 .1نتائج المقاربة المعجمية
تتضمن هذه النتائج تكرار الكلمات والكلمات املشاهبة ونسبتها املئوية يف املقابالت األربعة اليت أجريت يف
املؤسسات حمل الدراسة واليت يأيت عرضها يف اجلدول املوايل.
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الجدول رقم ( :)15تكرار الكلمات األساسية في الدراسة
المصطلح

الرقم

الطول

التكرار

نسبة التكرار ()%

7/7

8 + 28

3.98

2

45

2.53

2/6/7/7

2 +2 +99 + 56

2.84

0 +5+90

0.9
2.35

09

املعرفة /املعارف

05

إدارة

00

املؤسسة /املنظمة /مؤسسات /منظمة

04

األداء /الفعالية +األهداف

7/8/6

02

فوائد /احلصول/األرباح

7/6/2

6 +1 +54

06

تطوير

2

96

0.96

07

السوقية /احلصة

2/7

95 +90

1.51

08

مستوى

2

97

1.02

01

املنتجات/اإلنتاج/النتائج /العمليات /اإلبداع

7/8/7/7/8

8+1 +4+2+ 95

2.29

90

الزبائن +الزبون

6/7

1 +90

1.33

99

البشرية/البشري/موارد /املوارد /رأس /األفراد/
العمال /الفكري

6/6/7/0/7/2/6/7

+4+7 +8+2+90+8
4 +4

3.02

95

تطبيق /القيام

6/2

2+1

0.84

90

حيسن /حتسني /تطوير /التحسني/زيادة

2/7/2/2/4

92+2 +2+90+90

2.71

94

إقتصادي /إقتصاد

6/7

6 +2

0.66

92

الثقافة

7

2

0.30

96

تدريب

2

6

0.36

97

ضروري

2

2

0.30

98

تقاسم /اكتساب

6/2

2 +2

0.60

91

معلومات /التعلم

6/7

0 +6

0.54

485

51.95

اجملموع
املصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات .Nvivo

يوضح اجلدول أعاله املصطلحات -املتعلقة بالدراسة -األكثر ترددا يف املقابالت واليت بلغ عددها

485

مصطلح من بني  9622مصطلح أي بنسبة  ،%51.95وهذا يدل على تركز اجابات املستجوبني حول موضوع
املقابلة ،حيث استخدم املستجوبني املصطلحات األساسية فنجد أن مصطلح املعرفة كان األكثر تكرار مبا يعادل

66

مرة ،ومصطلح إدارة تكرر  45مرة داال بذلك على أنه مت إستخدام إدارة املعرفة يف حديث املستجوبني إال أنه تكرار
املعرفة كان أكرب من تكرار مصطلح إدارة مما يدل على استخدام املعرفة دون مصطلح إدارة يف بعض املواضع ،كما
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استخدمت مصطلحات ذات العالقة باملعرفة مثل معلومات (تكررت  6مرات) ،ومصطلحي تقاسم واكتساب الذي
تكرر كل منهما مخس مرات.
أما فيما خيص مصطلح األداء فقد تكرر ذكره  90مرات كما ذكر مصطلحي الفعالية مرتني واألهداف ثالث
مرات ،واملعربة يف معناها عن األداء حسب ما جاء يف األطر النظرية اليت تعترب أن األداء تعبري عن حتقيق األهداف
وأن مفهومه يرتبط بالكفاءة والفعالية ،وهذه النتائج املعجمية حتمل دالالت على أن املستجوبني لديهم نفس الرؤية
املفاهيمية النظرية املطروقة حنو األداء .من جهة أخرى نالحظ أن هناك تفاوت كبري يف عدد تكرارات مصطلح األداء
ومصطلح املعرفة وبالتايل فرتكيز املستجوبني كان على املعرفة أكثر منه على األداء.
كما تردد ذكر مصطلح الفوائد  54مرة وتكررت املصطلحات األخرى املشاهبة مثل :احلصول ،تطوير ،حيسن،
حتسني ،زيادة ستون مرة ما يعين أنه حتدث املستجوبني على الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على األداء وكانت
اإلشارة إىل وجود حتسني وتطوير يف جوانب األداء حسب ما ورد من مصطلحات يف هذا اجلانب.
إضافة إىل ما سبق فقد ذكر مصطلح الثقافة يف مخس مواضع (تكرر  2مرات) ،معطيا بذلك إشارة قوية على
إرتباط ثقافة املؤسسة بعملية إدارة املعرفة وعالقتها باألداء ،وهذا يعد دليال من الواقع على صحة الفرض الذي إنطلقنا
منه يف دراستنا والذي يفيد بتأثري الثقافة على العالقة القائمة بني إدارة املعرفة واألداء.
من خالل هذا العرض الوصفي لتكرار املصطلحات األساسية الذي يعطينا فكرة حول مدى استخدام
املستجوبني يف حديثهم للكلمات املفتاحية يف الدراسة ،والذي تبني أن هناك إهتمام وتركيز على إدارة املعرفة وفوائدها
مع وجود توجه ملحوظ حنو اإلهتمام بامللكات املعرفية والفكرية للمورد البشري فقد تكرر ذكر املصطلحات املتعلقة
برأس املال الفكري والبشري  45مرة مقابل  4تكرارات ملصطلحي األفراد والعمال.
هذا فيما خيص نتائج املقاربة املعجمية اليت بينت لنا ما الذي حتدث عنه املستجوبني يف املقابالت ،فماذا عن
كيفية تكلمهم؟ اليت حناول معرفتها من خالل نتائج املقاربة اللغوية.
 .5المقاربة اللغوية :إلدراك مستوى التشابه الوارد بني املقابالت حول كيفية التكلم نقوم بتحليل التشابه النصي
إعتمادا على معامالت اإلرتباط (  )pearson, Jaccard, Srensenاملوضحة نتائجها يف اجلدول أدناه.
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الجدول رقم ( :)16معامالت التشابه النصي بين المقابالت
العقدة ""2

معامل pearson

مؤشر Jaccard

معامل Srensen

العقدة ""1
مقابلة

مؤسسة Chiali

مقابلة

مؤسسةAMC

0.977

0.722

0.839

مقابلة

مؤسسة Condor

مقابلة

مؤسسةAMC

0.924

0.218

0.358

Chiali

مقابلة

مؤسسة Condor

0.917

0.215

0.354

مقابلة

مؤسسة IRIS

0.902

0.212

0.350

مقابلة

مؤسسة Chiali

مقابلة

مؤسسة IRIS

0.901

0.202

0.336

مقابلة

مؤسسة IRIS

مقابلة

مؤسسة AMC

0.890

0.192

0.322

مقابلة مؤسسة

مقابلة مؤسسة Condor

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Nvivo

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أنه يوجد تشابه نصي بني كل املقابالت مع وجود بعض التفاوت ،حيث جند
أن معامالت التشابه النصي الثالثة كانت مرتفعة جدا (قريبة من الواحد) بني الثنائية (مقابلة مؤسسة  ،Chialiمقابلة
مؤسسة ) AMCدالة بذلك على التشابه النصي الكبري الوارد بينهما ،يف حني عرفت قيم هذه املعامالت اخنفاضا بني
باقي الثنائيات خاصة ما تعلق مبعاملي

 JaccardوSrensen

ما يدل على إختالف أصل تقاطع املصطلحات بني

اجملموعات ،ما يعين أنه هناك إختالف بني املصطلحات املستخدمة وطريقة اإلجابة واتفاق من جهة أخرى يف التوجه
يف اإلجابة الذي دل عليه معامل  pearsonالذي كان مرتفعا بني كل ثنائية من املقابالت.
وبناءا على النتائج املوضحة يف اجلدول ،نالحظ أن التشابه النصي كان كبريا جدا بني مقابليت مسؤويل
وChiali

AMC

مبعامالت تشابه تفوق  ،0.75وهذا راجع للتشابه يف طريقة التعبري واملصطلحات املستخدمة والتوجه يف

اإلجابات ،فقد ركز كالمها على ضرورة اإلهتمام برأس املال البشري واإلستثمار فيه وإعتباره كتحدي وآلية يف الوقت
نفسه ملواجهة متطلبات اإلقتصاد القائم على املعرفة ،إضافة إىل التقارب الكبري جدا يف اإلجابة على أغلب األسئلة
خاصة السؤال السابع والثامن والتاسع املتعلقة بفوائد إدارة املعرفة على املنظور املايل ،الزبائن والعمليات ،حيث تركزت
إجابتهما على زيادة األرباح ،احلصة السوقية ووالء الزبائن مع تقلص يف األخطاء يف العملية اإلنتاجية وسرعة اإلجناز،
وكان نفس التوجه يف بعض اجلوانب من مقرتحهما خبصوص إدارة املعرفة وحتسني األداء والذي تركز يف تغيري طريقة
تفكري املسئولني اليت تعترب معرقال لتطبيق وجناح األساليب احلديثة من خالل تغيري الثقافة التنظيمية السائدة.
كما كان التشابه النصي موجودا بني كل ثنائية املقابالت األخرى وأقلها تشاهبا كانت بني الثنائية (مقابلة
مؤسسة  ،IRISمقابلة مؤسسة

AMC

) ،وهذا راجع باألساس إىل طبيعة املصطلحات املستخدمة من قبل كل

مسؤول ،وقد تكون األسباب ناجتة عن اختالف طبيعة امللكية فإحدامها خاصة واألخرى عمومية.
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وعلى العموم فإن التوجه العام يف اإلجابات كانت متقاربة فهناك تشابه يف املبدأ القائم على أمهية إدارة املعرفة
على خمتلف منظورات األداء رغم إختالف طريقة التعبري ،والشكل املوايل يظهر هذا التقارب من خالل املسافات
املتساوية بني املقابالت ،حيث يبدو التقارب كبري بني كل من مقابلة مؤسسة  AMCومقابلة مؤسسة  Chialiمما يدل
على التشابه النصي بينهما ،مث يليه التقارب بني كل منهما ومقابلة مؤسسة  ،IRISومن مث التقارب الظاهر بني كل
من مقابلة مؤسسة  IRISومقابلة

مؤسسة .Condor

الشكل رقم ( :)29التشابه النصي بين المقابالت

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Nvivo

 .0الخرائط المعرفية :من أجل توضيح هيكلة األفكار والروابط بينها نقوم برسم متثيل بياين ()Synapsie
للمصطلحات األساسية ملوضوع املقابلة (مصطلح إدارة املعرفة ،مصطلح األداء ومصطلح الفوائد) واليت سيعتمد
عليها كمؤشرات لرسم اخلرائط من أجل توضيح إرتباطها املباشر وغري املباشر مع باقي املفاهيم .وفيما يأيت ندرج
اخلرائط املنجزة ،واليت تظهر باللغة الفرنسية لكوهنا أحد لغات تشغيل الربنامج وتعطي لنا نتائج أفضل من اللغة
العربية.
 .1.3الخريطة المعرفية لمصطلح إدارة المعرفة :نوضحها من خالل الشكل املوايل:
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الشكل رقم ( :)31الخريطة المعرفية لمصطلح إدارة المعرفة

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Nvivo

يظهر الشكل أعاله اخلريطة املعرفية ملصطلح إدارة املعرفة وما يرتبط به من مصطلحات والواقعة قبله وبعده
بشكل مباشر وغري مباشر ،إذ جند أن هذا املصطلح توسط حديث املستجوبني يف مواضع كثرية ،فقد ظهر من خالل
اهليكلة الفكرية أن الرتكيز خبصوص هذا املصطلح كان على وجهني أحدمها يتعلق بأمهية إدارة املعرفة ودورها يف حتسني
مستوى األداء واآلخر متعلق مبتطلبات التطبيق .فمن الوجه األول ركز املستجوبني على أن إلدارة املعرفة أمهية يف
جتنيب املؤسسات فقد املعرفة من خالل تقاسم وإ ستغالل املعارف ،كما أن تطبيقها يؤدي إىل حتسينات نوعية وكمية
تتجلى يف تعظيم الكفاءات الناجتة عن التفاعل ،كما حتقق األسبقية على املنافسني وتؤدي إىل حتسينات على مستوى
العمليات واحلصة السوقية وجانب الزبائن وغريها  ،إال أنه من أجل تعظيم فوائد إدارة املعرفة ينبغي الرتكيز على
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متطلبات جناحها وذلك من خالل العمل على هيكلتها وتوجيهها واإلشراف عليها والعمل على تغيري الثقافة احلالية
وخلق ما يعرف بثقافة املعرفة.

 .2.3الخريطة المعرفية لمصطلح األداء :نوضحها من خالل الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)31الخريطة المعرفية لمصطلح األداء

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Nvivo

من خالل الشكل أعاله الذي يوضح لنا هيكل األفكار املرتبط مبصطلح األداء ،نالحظ أن األداء مرتبط
بإدارة املعرفة أي أهنا من بني املداخل اليت يعتمد عليها لتحسني األداء يف شقه النوعي املتمثل يف حتسني كل ما يرتبط
برأس املال البشري ووالء الزبائن واحلفاظ على املعارف وغريها ،والكمي املتعلق بالنتائج املادية احملققة.

 .0.0الخريطة المعرفة لمصطلح الفوائد :ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)32الخريطة المعرفة لمصطلح الفوائد

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Nvivo
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نالحظ أن مصطلح الفوائد مرتبط باألداء يف خمتلف جوانبه املايل وغري املايل من جهة وبإدرة املعرفة من جهة
أخرى أي أن هذا املصطلح توسط العالقة بني إدارة املعرفة واألداء داال بذلك أن إلدارة املعرفة دور يف الفوائد احملققة
على مستوى األداء يف خمتلف جوانبه.

 .4المقاربة الموضوعية :حسب

Hervé Stecq

فإن التحليل املوضوعي للنص يتطلب تقسيمه إىل عدد من

املوضوعات الرئيسية حىت يتسىن القيام بالتحليل على برنامج

Nvivo

من خالل املخططات

(Graphiques

)les

اليت تعطي نظرة عامة حول توزيع املوضوعات يف اجملموعة ،فهي طريقة للتقييم الكمي للمكان الذي حيتله كل موضوع
يف اخلطاب ،1ومن أجل ذلك قمنا بتقسيم موضوع املقابالت حسب األسئلة ملعرفة نسبة تغطية كل سؤال من أسئلة
كل مقابلة كما هو موضح يف الشكل أسفل.

Voir : Hervé Stecq, Atelier de formation au logiciel Nvivo : L’analyse thématique du discours avec le logiciel Nvivo, université du Québec à
Chicoutimi, 21.02.2014, p 19 – 20,sur le
lien :https://www.researchgate.net/publication/270960954_Analyse_thematique_du_discours_avec_NVivo,consulté le : 21/03/2018.
1
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الشكل رقم ( :)33نسب تغطية إجابات أسئلة المقابالت
مقابلة مؤسسة

IRIS

مقابلة مؤسسة

مقابلة مؤسسة condor

مقابلة مؤسسة

AMC

Chiali

كل المقابالت

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Nvivo
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من خالل نتائج األشكال املعربة عن نسبة تغطية اإلجابات عن أسئلة املقابالت ،جند أن إجابة مسؤول
مؤسسة  IRISإحتلت املرتبة األوىل بنسبة تغطية  ،%00حيث جند أنه فصل يف اإلجابة على السؤال احلادي عشر
الذي حظي بأكرب نسبة التغطية ( ،)%2.71وقد قدم املستجوب يف إجابته على هذا السؤال جمموعة من اإلقرتاحات
حول جناح تطبيق إدارة املعرفة وحتسني األداء ،واليت متحورت حول ضرورة إختاذ إجراءات على املستوى اجلزئي من
خالل التحسني املستمر إلدارة املعرفة وتكييفها مع الواقع مع ضرورة تأطريها ومتابعتها وتأسيس هيئة تقوم باإلشراف
عليها وإدراجها يف اهليكل التنظيمي .أما على املستوى الكلي فإقرتح ضرورة وضع الدولة إلسرتاتيجية إقتصادية قوية
مبنية على أسس موضوعية وسليمة بعيدة عن العشوائية.كما فصل ذات املستجوب يف إجابته على السؤال الثامن
حيث كانت نسبة تغطيته مقاربة لإلجابة على السؤال السابق واملقدرة ب ـ  %2.01واليت تلخصت يف الفوائد اليت
حتققها إدارة املعرفة على منظور الزبائن ،من حيث رحبية الزبون اليت تتحقق باحملافظة عليه من خالل عدة تقنيات منها
األسبقية يف حتديد حاجاته املعلنة والضمنية مما ينعكس أيضا على إرتفاع يف احلصة السوقية بالنسبة للمؤسسة
واملنافسني.
وجاءت إجابة مسؤول مؤسسة  AMCيف املرتبة الثانية من حيث نسبة التغطية اليت بلغت  %58.65والذي
فصل أكثر يف اإلجابة على السؤال العاشر بنسبة تغطية  %2.52اليت حتدث فيها عن الفوائد احملققة من إدارة املعرفة
على جانب التعلم والنمو ،واليت حصرها يف زيادة املعارف وحتسن مهارات األفراد مع إشارته إىل عدم شعور العمال
بالرضا والذي يعد ضعف اإلتصاالت الداخلية أحد أسبابه ،مث تلته اإلجابة على السؤال احلادي عشر بنسبة تغطية
 %4.06والذي ركز فيها على ضرورة جتديد املسؤولني حىت يكون هناك جتديد يف التفكري مع اإلشارة إىل إلزامية
اإلستثمار يف املورد البشري واإلهتمام به وجعله احملور واألساس يف املؤسسة.
مث تأيت يف املرتبتني األخريتني الثالثة والرابعة من حيث نسبة التغطية إجابات مسؤويل مؤسسة
ومؤسسة

Chiali

Condor

اليت بلغت  %50.87و %97.29على التوايل ،حيث فصل كالمها يف اإلجابة على السؤال احلادي

عشر الذي قدرت نسبة تغطيته ب ـ  %2.04بالنسبة إلجابة مسؤول مؤسسة

Condor

واليت شدد من خالهلا على

ضرورة غرس ثقافة املعرفة والعمل على تأطري املعرفة وتدوينها ووضع سياسة معلنة خبصوصها وخلية تتوىل إدارهتا،
و %5.87بالنسبة إلجابة مسؤول مؤسسة  Chialiوالذي كان مقرتحه لنجاح تطبيق إدارة املعرفة وحتسني األداء متمثال
يف تغيري الثقافة التنظيمية السائدة فهو يرى أنه عندما يكون هناك أفراد يفكرون بشكل سوي سوف ينجح تطبيق أي
أسلوب أو طريقة.
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من خالل العرض والتحليل السابق نستنتج أنه ال تتم إدارة املعرفة بطريقة موجهة ومهيكلة ،حيث ال توجد أية
خلية حتت هذا املسمى هتتم بعملياهتا من إكتساب ونشر املعرفة واإلستجابة هلا ،رغم وجود إدراك كبري من طرف
املسؤولني بأمهيتها يف حتسني األداء خاصة يف جانيب الزبائن والعمليات.
وبناءا على النتائج ميكن القول أن إلدارة املعرفة أمهية كبرية يف حتسني األداء خاصة على املستوى غري املايل
(الزبائن ،العمليات والتعلم والنمو) ،لكن يبقى حتقيق الفوائد املرجوة من تطبيقها مرهون مبدى هيكلتها وتوجيهها
وإضفاء الطابع الرمسي عليها وهتيئة البىن التحية الالزمة لذلك خاصة ما تعلق بالثقافة التنظيمية اليت تعد أحد أهم
متطلبات النجاح.

المبحث الثاني :عرض وتحليل النتائج المتعلقة بثقافة المؤسسة
خيصص هذا املبحث لعرض وحتليل النتائج املتعلقة بأبعاد ثقافة املؤسسة املتمثلة يف :اخلصائص املهيمنة،
أسلوب القيادة ،أسلوب إدارة العاملني ،التماسك املنظمي ،الرتكيز اإلسرتاتيجي ومعيار النجاح ،وكذلك عرض وحتليل
النتائج اخلاصة بالبنود اليت مت تبويبها حسب أنواع الثقافة األربعة :ثقافة القبيلة ،ثقافة اإلبداع ،ثقافة السوق والثقافة
اهلرمية ،وذلك باإلعتماد على أدوات التحليل الوصفي املتمثلة يف التكرارات ،النسب املئوية ،املتوسطات احلسابية
واإلحنرافات املعيارية.
المطلب األول:عرض وتحليل أبعاد ثقافة المؤسسة
سنعرض يف هذا املطلب النتائج املتعلقة بأبعاد ثقافة املؤسسة املتمثلة يف :اخلصائص املهيمنة ،أسلوب القيادة،
أسلوب إدارة العاملني ،التماسك املنظمي ،الرتكيز اإلسرتاتيجي ومعيار النجاح دون التفصيل يف بنود كل بعد من هذه
األبعاد واليت سيتم عرضها يف املطالب املوالية .وميكن توضيح النتائج املتعلقة هبذه األبعاد يف اجلدول املوايل.
الجدول رقم ( :)17نتائج إجابات أفراد الدراسة على أبعاد ثقافة المؤسسة
البيان

A

B

C

D

المتوسط

اإلنحراف

x

x

x

x

الحسابي

المعياري

اخلصائص املهيمنة

0.48

3.41

3.76

3.67

3.58

0.70

أسلوب القيادة

0.20

3.35

3.57

3.40

3.45

0.70

أسلوب إدارة العاملني

3.62

3.22

3.28

3.49

3.40

0.87

التماسك املنظمي

3.55

3.45

3.70

3.78

3.62

0.75

الرتكيز اإلسرتاتيجي

3.56

3.49

3.59

3.66

3.57

0.78

معيار النجاح

3.63

3.63

3.81

3.86

3.74

0.74

3.56

3.42

3.62

3.64

/

/

اجملموع

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.
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نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )97أن املتوسط احلسايب لكل أبعاد ثقافة املؤسسة يقع يف جمال املوافقة مع
درجة جتانس عالية يف اإلجابات تدل على وجود موافقة من طرف املستجوبني على وجود كل أنواع الثقافة األربعة
(ثقافة القبيلة ،ثقافة اإلبداع ،ثقافة السوق والثقافة اهلرمية) ،وميكن توضيح توجه كل بعد من أبعاد الثقافة حسب
إجابات أفراد الدراسة يف الشكل املوايل.
الشكل رقم ( :)34اتجاهات إجابات أفراد الدراسة حول أبعاد ثقافة المؤسسة

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج .Excel

من خالل الشكل نالحظ أن اخلصائص املهيمنة يف جمتمع الدراسة هي كل من خصائص ثقافة القبيلة والثقافة
اهلرمية أي التوجه حنو اإلنتاج وإجناز العمل والرمسية ،يف حني أن أسلوب القيادة حسب ما يظهره الشكل املتجه حنو
 Aو Cهو مزيج من أبعاد ثقافة القبيلة والسوق فهو أبوي ،ميسر يراعي اإلعتبارات االنسانية وتنافسي يدير الصعاب،
يف حني أن إدارة العاملني حسب ما يوضحه الشكل املتجه حنو  Aيتبع فيها أسلوب العمل بروح الفريق واتفاق اآلراء
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واملشاركة ،أما فيما خيص بعد التماسك املنظمي فهو مزيج من أبعاد الثقافات الثالثة :القبيلة ،السوق واهلرمية واملتمثلة
يف وجود الثقة املتبادلة واإللتزام مع الرتكيز على اإلجناز وتنفيذ اخلطط وحتقيق األهداف وأيضا اإللتزام باإلجراءات
والقواعد والسياسات الرمسية ،أما بعد الرتكيز اإلسرتاتيجي فيتجه حنو إرساء اإلجراءات والرقابة معربا عن التوجه حنو
الثقافة اهلرمية يف هذا البعد .أما معيار النجاح يتمثل بالدرجة األوىل يف اإللتزام مبواعيد التسليم وأداء املهام يف وقتها
وبدرجة ثانية يف التفوق على املنافسني من خالل نصيب املؤسسة من السوق.
مما سبق جند أن كل من اخلصائص املهيمنة ،التماسك املنظمي ،الرتكيز اإلسرتاتيجي ومعيار النجاح تتجه حنو
بنود الثقافة اهلرمية وثقافة السوق ،بينما أسلوب القيادة يتجه حنو بنود ثقافة القبيلة والسوق ،أما أسلوب إدارة
العاملني فيتجه حنو بنود ثقافة القبيلة ،وبالنتيجة فإن أغلب أبعاد ثقافة املؤسسة (أربعة من أصل ستة أبعاد) تتجه
املوافقة فيها حنو بنود الثقافة اهلرمية ويليها بنود ثقافة السوق.
المطلب الثاني :عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة القبيلة وثقافة اإلبداع
يتضمن هذا املطلب عرض وحتليل نتائج األبعاد املعربة عن ثقافة القبيلة وأيضا األبعاد املتعلقة بثقافة اإلبداع.
أوال :عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة القبيلة
تتمثل أبعاد ثقافة القبيلة يف صنف البنود  Aمن كل بعد من أبعاد ثقافة املؤسسة أي البند
اخلصائص املهيمنة ،البند

A2

A1

من بعد

من بعد أسلوب القيادة ،البند  A3من بعد أسلوب إدارة العاملني ،البند  A4من بعد

التماسك املنظمي ،البند  A5من بعد الرتكيز اإلسرتاتيحي والبند  A6من بعد معيار النجاح.
ونعرض النتائج املتعلقة هبذه البنود يف اجلدول

املوايل.

الجدول رقم (:)81نتائج إجابات أفراد الدراسة حول أبعاد ثقافة القبيلة

موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماما

المجموع

الشركة مكان مريح نفسيا فهي ni

26

121

74

29

9

259

90.0

46.7

58.6

99.5

0.2

100

26

128

65

30

10

259

وتراعي اإلعتبارات اإلنسانية

%

10.0

49.4

25.1

11.6

3.9

100

يسود العمل بروح الفريق
A3
واتفاق اآلراء واملشاركة

ni

45

116

60

32

6

259

%

17.4

44.8

23.2

12.4

2.3

100

الرقم

A1
A2

أشبه ما يكون ببيت العائلة

%

االدارة ناصحة و ميسرة و أبوية ni

المتوسط الحسابي

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

0.48

0.14

0.20

0.12

3.62

0.98
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السائد يف املؤسسة هو الوالء
 A4والعادات والثقة املتبادلة وااللتزام
11.6 %
العايل
ni

30

تؤكد املؤسسة على تدريب وتوجيه ni

29

127

11.2

49.0

27.0

43

125

50

 A5املوظفني والثقة العالية واالنفتاح
واملشاركة يف صنع القرار

%

النجاح بالنسبة للمؤسسة يرتكز ni

على تطوير املورد البشري وفرق
A6
العمل واالهتمام باجلوانب
االنسانية

%

16.6

125

71

25

8

259

48.3

27.4

9.7

3.1

100

70

27

6

259

10.4

2.3

100

36

5

259

48.3

19.3

13.9

1.9

100

ثقافة القبيلة

3.55

3.56

0.92

0.90

3.63

0.98

3.56

0.74

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يظهر اجلدول رقم ( )98إجابات أفراد عينة الدراسة حول األبعاد املتعلقة بثقافة القبيلة ،حيث تشري النتائج
الواردة يف اجلدول أن هناك تقارب يف اإلجابات على األبعاد واليت تصب كلها يف خيار املوافقة ،إذ حظي البعد
املتعلق مبعيار النجاح والذي يرتكز على تطوير املورد البشري وفرق العمل واإلهتمام باجلوانب اإلنسانية بأكرب موافقة
من بني جممل األبعاد وبنسبة مئوية مقدرة بـ ـ  %64.1أما باقي النسبة فقد توزعت بني خيار احملايدة (املوافقة املتوسطة)
وعدم املوافقة ،وقد أكد هذا التوجه يف اإلجابة على هذا البند املتوسط احلسايب الذي إحنصر يف فئة املوافقة ()0.65
مع تركز اإلجابات وعدم تشتتها والذي أظهرته قيمة اإلحنراف املعياري املقدرة بـ .0.18
كما قارب البند  A3الذي يشري إىل تركيز املؤسسة يف إدارهتا لعامليها على أسلوب العمل بروح الفريق واتفاق
اآلراء واملشاركة يف نسبة املوافقة عليه البعد السابق حيث حظي مبوافقة  969مستجوب من أصل  521أي بنسبة
 %65.5يف حني  %50.5وافقوا بدرجة متوسطة على هذا البعد أما  %94.7أجابوا بعدم املوافقة ،وبلغ املتوسط
احلسايب له  0.65يف إشارة إىل خيار موافق بدرجة تركز عالية يف اإلجابات بإحنراف معياري .0.18
وتؤكد النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تركز على اإلنفتاح وتدريب وتوجيه عماهلا وإشراكهم يف إختاذ
القرارات من خالل موافقة املستجوبني على هذا البعد كما يظهره متوسطه احلسايب املقدر بـ  0.26واحنراف معياري
 0.10الذي يشري إىل درجة جتانس عالية يف اإلجابات.
كما تواىل ترتيب األبعاد ( A4املتعلق بالتماسك املنظمي املبين على الوالء والثقة واإللتزام العايل)،
(املتضمن أسوب قيادة ناصح وأبوي وميسر) و( A1الذي يشري إىل اخلصائص املهيمنة املرتبطة بكون املؤسسة مكان
مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة) تبعا ملتوسطاهتا احلسابية املقدرة بـ ـ  0.20 ،0.22و 0.48على التوايل والذي
A2
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يدل على املوافقة على هذه األبعاد حيث احنصرت مجيعها يف جمال املوافقة وبدرجة تركيز عالية يف اإلجابات حيث
تراوح احنرافها املعياري ما بني  0.92و.0.95
من خالل أرقام اجلدول والعرض السابق نستنتج أن:
ثقافة القبيلة تعترب إحدى الثقافات السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة ،من خالل املوافقة اليت حظيت هبا كل
أبعادها والذي يظهر من خالل املتوسط احلسايب إلمجايل األبعاد املقدر بـ ـ  3.56مع وجود تركز عايل يف اإلجابات
بإحنراف معياري .0.74
وجتدر اإل شارة إىل أن وجود خصائص هذه الثقافة يف املؤسسات والقائمة يف جملها على اإلعتبارات اإلنسانية
واإلهتمام باملورد البشري من حيث تطوير قدراته واألخذ بآرائه وإشراكه يف إختاذ القرارات ،وتوفري املناخ املناسب
يساعد على شعور األفراد باإلنتماء للمؤسسة العاملني فيها ويتولد الوالء واإللتزام العايل ،وما يرتتب عنه من غرس
الثقة يف نفوس األفراد هذه األخرية اليت كما أشرنا إليها سابقا تعد أحد املتطلبات األساسية لتقاسم الفرد املعرفة مع
باقي أعضاء املؤسسة ،وما ينجر عن ذلك من عديد الفوائد على حتسني أداء املورد البشري واألداء التنظيمي.
ثانيا :عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة االبداع
تتمثل أبعاد ثقافة اإلبداع يف صنف البنود
اخلصائص املهيمنة ،البند

B2

B

من كل بعد من أبعاد ثقافة املؤسسة أي البند

من بعد أسلوب القيادة ،البند

B3

B1

من بعد

من بعد أسلوب إدارة العاملني ،البند  B4من بعد

التماسك املنظمي ،البند  B5من بعد الرتكيز اإلسرتاتيحي والبند  B6من بعد معيار النجاح.
وفيما يلي نعرض نتائج إجابات أفراد الدراسة املتعلقة هبذه البنود.
الجدول رقم ( :)19نتائج إجابات أفراد الدراسة حول أبعاد ثقافة اإلبداع

موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماما

المجموع

%

7.7

48.6

25.9

13.1

4.6

100

اإلدارة ريادية وإبداعية وتأخذ
B2
باملخاطرة

ni

20

109

80

42

8

259

%

7.7

42.1

30.9

16.2

3.1

100

يسود اإلبتكار واملخاطرة واحلرية

ni

20

100

64

67

8

259

املؤسسة ديناميكية ومتتاز باإلبتكار،
 B1فاألفراد فيها يبادرون للمخاطرة
ولتقدمي األفكار اجلديدة واملبدعة

B3

المتوسط الحسابي

ni

20

126

67

34

12

259

الرقم

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

3.41

0.97

3.35

0.94

3.22

1.01
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تركز املؤسسة على اإللتزام باالبتكار
B4
والتطوير وحتقيق التميز

%

7.7

38.6

24.7

25.9

3.1

100

ni

33

101

83

34

8

259

%

12.7

39.0

32.0

13.1

3.1

100

ni

29

105

91

32

2

259

40.5

35.1

12.4

0.8

100

ni

37

130

55

35

2

259

%

14.3

50.2

21.2

13.5

0.8

100

تعمل املؤسسة على اكتساب املوارد
 B5اجلديدة ،مواجهة التحديات ،اإلبتكار
11.2 %
والتجديد
النجاح بالنسبة للمؤسسة هو امتالك
 B6املنتجات اجلديدة واملتميزة فهي قائدة
للخدمات ومبدعة

3.45

3.49

3.63

ثقافة االبداع

3.42

0.97

0.87

0.91
0.75

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يظهر اجلدول رقم ( )91درجة املوافقة على األبعاد املتعلقة بثقافة اإلبداع ،حيث نالحظ أن هناك تفاوت يف
درجة املوافقة عليها ،فنجد أن األبعاد (  )B1 ،B4 ،B5 ،B6حظيت باملوافقة عليها من طرف املستجوبني وهذا ما
يدل عليه املتوسط احلسايب اخلاص هبم والذي ينحصر وفقا لقيمة املتوسط املرجح يف جمال املوافقة ،4.91 – 0.40
حيث حظي البعد

B6

املتعلق بإعتبار معيار النجاح بالنسبة للمؤسسة هو امتالك املنتجات اجلديدة واملتميزة أكرب

نسبة موافقة من بني كل األبعاد واليت بلغت  %64.2ومبتوسط حسايب مقدر ب ـ ـ  0.60واحنراف معياري  0.19الذي
يدل على درجة جتانس عالية يف اإلجابات ،مث يليه البعد  B5الذي يتعلق بكون الرتكيز االسرتاتيجي للمؤسسة ينصب
حول اكتساب املوارد اجلديدة ،مواجهة التحديات ،اإلبتكار والتجديد بتأييد  904مستجوب بنسبة  %29.7أما
نسبة  %02.9أجابت مبحايد وباقي النسبة كانت ضمن خياري عدم املوافقة وعدم املوافقة متاما.
إضافة إىل ذلك فقد كانت نسبة املوافقة على البند رقم

B4

املتعلق برتكيز املؤسسة على اإللتزام باإلبتكار

والتطوير وحتقيق التميز تفوق  ،%20وهذا ما يعكسه قيمة املتوسط احلسايب هلا واملقدر بـ ـ ـ  0.42وبدرجة جتانس عالية
يف اإلجابات (اإلحنراف املعياري  ،)0.17وقد قاربت نتائج إجابات األفراد على البعد

B1

املتعلق باخلصائص

املهيمنة اليت تركز على إعتبار املؤسسة ديناميكية ومتتاز باإلبتكار ،فاألفراد فيها يبادرون للمخاطرة ولتقدمي األفكار
اجلديدة واملبدعة من خالل ما تشري إليه قيمة متوسطه احلسايب املقدرة بـ ـ .0.49
بينما البعدين

B2

املتعلق بأسلوب القيادة املرتكز على الريادية واإلبداع واألخذ باملخاطرة،

وB3

الذي يركز

على االبتكار واملخاطرة واحلرية يف أسلوب إدارة العاملني كان متوسطهما احلسايب يف جمال خيار احملايدة أي بدرجة
موافقة متوسطة ،ونتيجة اإلجابة على هذين البعدين يدل توحد التوجه بإعتبارمها متعلقني باألسلوب اإلداري املتبع يف
املؤسسات ،حيث عادة ما يشوب املمارسات النقص مقارنة بالسياسات املكتوبة.
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من التحليل السابق وأرقام اجلدول جند أن املتوسط احلسايب لثقافة االبداع يساوي  3.42وبإحنراف معياري
قدره  0.75مما يدل على أن أبعاد هذه الثقافة سائدة يف جمتمع الدراسة ،وميكن تفسري هذه النتائج بالتغريات اليت
تشهدها بيئة األعمال واليت يستدعي البقاء فيها إىل ضرورة التوجه حنو التميز يف املنتجات بإعتباره مفتاح للنجاح
وهذا يتضح من درجة املوافقة العالية اليت حظي هبا البعد األخري ،وطبعا لن يتأتى ذلك إال من خالل تركيز املؤسسة
على اكتساب املوارد اجلديدة والتوجه حنو اإلبداع والتجديد .أما عن تركز إجابات أفراد املؤسسات وعدم تشتتها
فنرجعه إىل تشابه بيئة األعمال اليت يعملون هبا فهي تتواجد يف مناطق متقاربة جغرافيا إضافة إىل تشابه طبيعة نشاطها
فكل املؤسسات حمل الدراسة إنتاجية ،باإلضافة إىل خاصية املستجوبني الذي ينتمون كلهم لفئة اإلطارات مما يزيد
من إحتمال متاثل القيم وطريقة التفكري لديهم.
إن وجود أبعاد الثقافة اإلبداعية يساعد املؤسسات على التكيف ومواكبة التغريات يف احمليط اإلقتصادي،
فاإلبداع يعترب مفتاح التفوق على املنافسني ،لكن تبقى مسرية اإل بداع يف بدايتها بالنسبة للمؤسسات حمل الدراسة
حسب رأي مسؤوليها ،وهذا ما تعكسه نتائج إجابات أفراد الدراسة اليت انصبت موافقتها على األبعاد الثقافية
اخلاصة برتكيز املؤسسة يف توجهاهتا على اإلبداع والتميز ،يف حني هناك ضعف يف اإللتزام بالسلوكات املؤدية إىل
ذلك ،ويرجع السبب يف ذلك حسب رأي بعض املستجوبني إىل أصحاب القرار (املالك) يف املؤسسات الذين
يهدفون إىل حتقيق األرباح قصرية األجل ،دون نفي لوجود اسرتاتيجيات للتغيري من هذا الوضع لألفضل ألن اإلبداع
سبيل البقاء والنمو يف ظل التحديات اإلقتصادية اجلديدة.
المطلب الثالث :عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة السوق والثقافة الهرمية
سنقوم فيما يأيت بعرض وحتليل النتائج املتعلقة بأبعاد كل من ثقافة السوق والثقافة اهلرمية.
أوال :عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة السوق
تتمثل أبعاد ثقافة السوق يف صنف البنود

C

من كل بعد من أبعاد ثقافة املؤسسة أي البند

C1

من بعد

اخلصائص املهيمنة ،البند  C2من بعد أسلوب القيادة ،البند  C3من بعد أسلوب إدارة العاملني ،البند  C4من بعد
التماسك املنظمي ،البند  C5من بعد الرتكيز اإلسرتاتيجي والبند  C6من بعد معيار النجاح.
وفيما يلي نعرض نتائج إجابات أفراد الدراسة اخلاصة هبذه البنود.
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الجدول رقم ( :)21نتائج إجابات أفراد الدراسة حول أبعاد ثقافة السوق

موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماما

المجموع

ni

35

141

70

12

1

259

%

13.5

54.4

27.0

4.6

0.4

100

28

123

82

21

5

259

انتاجية وتنافسية وتدير الصعاب

%

10.8

47.5

31.7

8.1

1.9

100

القوة الدافعة للعمل هي املنافسة
بني العمال لتحقيق االجنازات
املطلوبة

ni

32

83

80

55

9

259

%

12.4

32.0

30.9

21.2

3.5

100

ni

41

124

74

16

4

259

%

15.8

47.9

28.6

6.2

1.5

100

ni

37

133

81

23

5

259

43.6

31.3

8.9

1.9

100

النجاح يتحدد بناءا على ni

51

127

65

14

2

259

19.7

49.0

25.1

5.4

0.8

100

املؤسسة متوجهة لإلنتاج،
 C1فاإلعتبارات الرئيسة فيها تنصب
حنو اجناز العمل
C2

C3

القيادة اإلدارية هتتم بأن تكون ni

املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ
C4
اخلطط وحتقيق األهداف

تركز املؤسسة على األفعال
 C5التنافسية واالجناز وحتقيق
14.3 %
األهداف والتغلب على املنافسني

 C6نصيب املؤسسة من السوق
والتفوق على املنافسني

%

ثقافة السوق

المتوسط الحسابي

الرقم

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

3.76

0.75

3.57

0.86

3.28

1.04

3.70

0.86

3.59

0.90

3.81

0.83

3.62

0.66

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

تظهر قراءة النتائج يف اجلدول رقم ( )50أعاله أن بعد معيار النجاح الذي يعرب عنه البند

C6

املتضمن أن

النجاح يتحدد بناءا على نصيب املؤسسة من السوق والتفوق على املنافسني ،حظي بأعلى موافقة من طرف

978

مستجوب من أصل  521مستجوب ،أي ما يقارب  %61لصاحل خياري موافق متاما وموافق ،وهذا ما تعكسه قيمة
املتوسط هلذا البند املقدرة ب ـ ـ  0.89واليت تنتمي جملال املوافقة مع درجة جتانس عالية يف اإلجابات تدل عليها قيمة
اإلحنراف املعياري .0.80
يليه بعد اخلصائص املهيمنة الذي يعرب عنه البند

C1

املتعلق بتوجه املؤسسة لإلنتاج واجناز العمل بنسبة

 %67.1خليار موافق متاما وموافق ،ومبتوسط حسايب  0.76الذي ينحصر يف جمال املوافقة وإحنراف معياري  0.72يدل
على درجة جتانس عالية يف اإلجابات.
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ليأيت البند  c4املتعلق برتكيز املؤسسة على اإلجناز وتنفيذ اخلطط وحتقيق األهداف معربا بذلك عن بعد
التماسك املنظمي يف املرتبة الثالثة مبوافقة  %60.7من املستجوبني ومبتوسط حسايب  ،0.70كما كان التوجه حنو
املوافقة للبندين  C5و C2الذين يعربان عن بعدي أسلوب القيادة والرتكيز اإلسرتاتيجي ومبتوسطني حسابيني متقاربني
مها 0.21 :و 0.27على التوايل مع درجة جتانس عالية يف اإلجابات حسب قيمة اإلحنراف املعياري املقدرة بـ ـ

0.10

و 0.72على التوايل.
بينما حظي البند

C3

املتعلق ببعد أسلوب إدارة العاملني املرتكز على املنافسة بني العمال لتحقيق اإلجنازات

املطلوبة بأدىن نسبة تأييد ،حيث كان توجه اإلجابة على هذا البند إىل خيار حمايد مبتوسط حسايب  0.58واحنراف
معياري قدره  9.04الذي يدل على جتانس اإلجابات.
من خالل العرض السابق يتبني جليا أن معظم البنود كانت تتجه إجابات أفراد الدراسة عليها لصاحل املوافقة
( 2بنود من أصل  6بنود) ،مما يدل على وجود ثقافة السوق مثل ما توضحه قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل املقدر ب ـ
 0.65وبدرجة جتانس عالية جدا يف اإلجابات الذي تعكسه قيمة اإلحنراف املعياري.
وجتدر اإلشارة إىل أن وجود أبعاد ثقافة السوق اليت تتصف بالتوجه التنافسي والرتكيز على الزبائن يعد أمرا
اجيابيا ،أل ن معيار النجاح يف ظل البيئة التنافسية يتحدد من خالل التفوق على املنافسني ،وقد بدى واضحا إدراك
إطارات املؤسسات حمل الدراسة هلذا األمر وهذا ما أكدته نتائج إجابات أفراد الدراسة على البند

C6

الذي حظي

بأعلى نسبة موافقة من بني كل البنود األخرى املعربة عن أبعاد ثقافة السوق ،حيث يرى إطارات املؤسسات حمل
الدراسة أنه من الضروري األخذ يف احلسبان متطلبات السوق ،الذي يتأتى من اإلهتمام باحلاجات املعلنة واملصرح
هبا من طرف الزبائن على إعتبار أن كسب الزبون ،ارضائه وكسب والئه من أهم املرتكزات اليت تؤدي إىل التفوق على
املنافسني.
ثانيا :عرض وتحليل نتائج أبعاد الثقافة الهرمية
تتمثل أبعاد ثقافة السوق يف صنف البنود

D

من كل بعد من أبعاد ثقافة املؤسسة أي البند

D1

من بعد

اخلصائص املهيمنة ،البند  D2من بعد أسلوب القيادة ،البند  D3من بعد أسلوب إدارة العاملني ،البند  D4من بعد
التماسك املنظمي ،البند  D5من بعد الرتكيز االسرتاتيجي والبند  D6من بعد معيار النجاح.
وفيما يلي نعرض نتائج إجابات أفراد الدراسة اخلاصة هبذه البنود.
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الجدول رقم ( :)21نتائج إجابات أفراد الدراسة حول أبعاد الثقافة الهرمية
درجة الموافقة
موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماما

المجموع

الرقم

محتوى البند

33

133

72

19

2

259

51.4

27.8

7.3

0.8

100

85

36

7

259

13.9

2.7

100

4

259
100

املؤسسة متتاز بالرمسية ،فاإلجراءات
D1
الثابتة هي اليت حتكم نشاط الفرد

ni
%

12.7

القيادة اإلدارية منسقة ومنظمة
 D2هتتم باألوراق واللوائح واإلجراءات

ni

23

108

%

8.9

41.7

32.8

الروح السائدة يف بيئة العمل هي ni

35

101

83

36

%

13.5

39.0

32.0

13.9

1.5

ni

41

145

51

20

2

259

%

15.8

56.0

19.7

7.7

0.8

100

41

121

69

25

3

259

15.8

46.7

26.6

9.7

1.2

100

58

126

59

15

1

259

22.4

48.6

22.8

5.8

0.4

100

أكثر من اإلجناز
D3

D4

االمان الوظيفي ،اإللتزام ،امكانية
التنبؤ واستقرار العالقات

املؤسسة تلتزم باإلجراءات
والقواعد والسياسات الرمسية

الرتكيز على إرساء اإلجراءاتni ،

 D5االستقرار ،الرقابة ومتابعة مجيع
األقسام لضمان الكفاءة

%

النجاح هو اإللتزام مبواعيد التسليم ni

 D6وأداء املهام يف وقتها من خالل
التخطيط

%

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.67

0.81

3.40

3.49

0.94

3.78

0.83

3.66

الثقافة الهرمية

0.92

0.89

3.86

0.83

3.64

0.59

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يظهر اجلدول رقم ( )12نتائج درجة املوافقة على أبعاد الثقافة اهلرمية ،حيث نالحظ أن كل البنود قد حظيت
مبوافقة من طرف املستجوبني ،وهذا ما تؤكده قيم املتوسط احلسايب؛ حيث جند أن البند

D6

الذي يعرب عن معيار

النجاح الذي يقوم على اإللتزام مبواعيد التسليم وأداء املهام يف وقتها من خالل التخطيط ،قدرت نسبة املوافقة عليه
بـ  ،%12أما باقي املستجوبني والبالغة نسبتهم  %21فقد وزعت بني حمايد وغري موافق ،كما بلغ املتوسط احلسايب
اخلاص هبذا البند  6.13واحنراف معياري قدره  8.16ما يشري إىل جتانس يف اإلجابات لصاحل املوافقة على هذا البند،
كما جند أن البند

D4

اخلاص بإلتزام املؤسسة باإلجراءات والقواعد والسياسات الرمسية قد حظي هو اآلخر مبوافقة

قدرت نسبتها بـ  ،%82.1بينما نسبة احملايدين وغري املوافقني قدرت ب ـ  %11.1ومبتوسط حسايب قدره  6.81واحنراف
معياري  8.16مشريا بذلك إىل جتانس يف إجابات أفراد الدراسة.
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أما فيما خيص درجة موافقة األفراد املستجوبني على البندين

 D1وD5

فكانت متقاربة حسب ما يظهره

متوسطهما احلسايب ،فنجد أن نسبة  %3..2موافقني على أن املؤسسة متتاز بالرمسية ،فاإلجراءات الثابتة هي اليت
حتكم نشاط الفرد بينما كانت نسبة عدم املوافقة على هذا البند  %1.2أما النسبة املتبقية فكانت موجهة لصاحل خيار
حمايد ،وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذا البند  6.38واحنراف معياري قدره  8.12دال بذلك على درجة جتانس فيما
خيص اإلجابات الواردة خبصوصه.
فيما كانت نسبة املوافقة على أن هناك تركيز على إرساء اإلجراءات ،اإلستقرار ،الرقابة ومتابعة مجيع األقسام
لضمان الكفاءة  %31.6ومبتوسط حسايب بلغ  6.33داال على املوافقة على وجود هذا البعد مع احنراف معياري
 8.11معربا عن جتانس إجابات املستجوبني.
أما فيما يتعلق مبا إذا كانت الروح السائدة يف بيئة العمل هي األمان الوظيفي ،اإللتزام ،إمكانية التنبؤ وإستقرار
العالقات واملتضمنة يف البند  ،D3فقد بلغت عدد إجابات املوافقة عليه  136إجابة بنسبة  %61.6أما النسبة املتبقية
فقد قسمت ما بني  %61من أفراد الدراسة الذين أجابوا مبحايد و %26..الذين أجابوا بغري موافق وغري موافق
متاما ،ومبتوسط حسايب قدره  6..1واحنراف معياري  8.1.داال على درجة جتانس عالية يف اإلجابات.
يف حني إحتل البند

D3

املعرب عن أسلوب القيادة اإلدارية القائم على التنسيق والتنظيم واإلهتمام باألوراق

واللوائح واإلجراءات أكثر من اإلجناز املرتبة األخرية من حيث درجة املوافقة عليه اليت بلغت  %68.3أي ما يقارب
نصف عدد املستجوبني ،يف حني النسبة الباقية وزعت على باقي اخليارات الثالثة حمايد ،غري موافق وغري موافق متاما،
وحظي هذا البند بأدىن متوسط حسايب ضمن جمموعة البنود املعربة عن أبعاد الثقافة اهلرمية والذي قدر ب ـ  6..8وبلغ
احنرافه املعياري  8.12داال بذلك على جتانس يف اإلجابات وعدم تشتتها.
من خالل العرض السابق نستنتج أن كل البنود كانت تتجه إجابات أفراد الدراسة عليها لصاحل املوافقة مما يدل
على وجود الثقافة اهلرمية وهذا ما تظهره قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل املقدر ب ـ  6.3.وبدرجة جتانس عالية جدا يف
اإلجابات الذي تعكسه قيمة اإلحنراف املعياري املقدرة ب ـ ـ .8.61
إن نتائج إجابات األفراد حول أ بعاد الثقافية اهلرمية واليت اجتهت حنو خيار املوافقة يف كل البنود إمنا تبني توجه
املؤسسات حمل الدراسة حنو الرتكيز الداخلي والرمسية ،ووجود مثل هذه الثقافة بأبعادها لديها آثار اجيابية وأخرى
سلبية على املؤسسات ،حيث تتجلى إجيابيا هتا فيما تتصف به من توجه رقايب والرتكيز على اللوائح والنظام مما يساعد
على التنسيق بني األفراد وتوحيد طرق العمل وحتصيل الفعالية ،أما سلبياهتا فهي ناجتة عن التوجه حنو مركزية القرارات
وضعف التفويض ،الذي من نتائجه ضعف اشراك األفراد وإلزامهم بالرجوع للمسؤول يف القرارات البسيطة وكثافة
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اإلجراءات الرمسية وهو ما يتعارض مع مقتضيات البيئة احلالية ،اليت من متطلباهتا السرعة .والثقافة اهلرمية أكثر
انتشارا يف املؤسسات العمومية مقارنة باملؤسسات اخلاصة وهذا ناتج عن طبيعة امللكية الذي يتولد عنه اإلختالف يف
التوجه.
من خالل نتائج اجلداول رقم ( ،)59( ،)50( ،)91( ،)98جند أن هناك موافقة على وجود أبعاد كل من
ثقافة القبيلة ،ثقافة اإلبداع ،ثقافة السوق والثقافة اهلرمية حسب ما تظهره قيم متوسطاهتا احلسابية ،وملعرفة فيما إذا
كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات الثقافات األربعة نظرا إلحنصارها كلها يف جمال واحد هو عند
خيار موافق نقوم بإختبار  Paired –Simples T testوالذي تظهر نتائجه يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)22نتائج إختبار Paired –Simples T test

البيان
(ثقافة القبيلة ،ثقافة اإلبداع)
(ثقافة القبيلة ،ثقافة السوق)
(ثقافة القبيلة ،الثقافة اهلرمية)

قيمة  tوالداللة املعنوية
T

5.90

Sig

0.003

T

- 2.278

Sig

0.024

T

- 2.99

Sig

0.003

البيان
(ثقافة اإلبداع ،ثقافة السوق)
(ثقافة اإلبداع ،الثقافة اهلرمية)
(ثقافة السوق ،الثقافة اهلرمية)

قيمة  tوالداللة املعنوية
T

- 8.390

Sig

0.000

T

- 7.618

Sig

0.000

T

- 1.136

Sig

0.257

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

من خالل نتائج اجلدول أعاله اليت تظهر نتائج املقارنة بني متوسطات أنواع الثقافات ،نالحظ أن قيمة  tدالة
معنويا بالنسبة لكل من املقارنة بني متوسطات الثنائيات (ثقافة القبيلة ،ثقافة اإلبداع)( ،ثقافة القبيلة ،ثقافة السوق)،

(ثقافة القبيلة ،الثقافة اهلرمية)( ،ثقافة اإلبداع ،ثقافة السوق) و(ثقافة اإلبداع ،الثقافة اهلرمية) عند مستوى داللة
 ،0.02بينما املقارنة بني املتوسط احلسايب لثقافة السوق والثقافة اهلرمية  م تكن قيمة  tدالة معنويا عند مستوى الداللة
 0.02وهذا نتيجة لتقارب املتوسط احلسايب هلما ،إذ قدرت قيمته ب ـ  0.65و 0.64على التوايل ،وبالتايل فإنه ال توجد
فروق يف املتوسطات بني الثقافة اهلرمية وثقافة السوق ومها معا يعتربان الثقافة السائدة يف جمتمع الدراسة ،بينما باقي
الثقافات توجد فروق ذات داللة معنوية بني متوسطاهتا مما يدل على أن هناك إختالف يف وجود خصائصها يف جمتمع
الدراسة.
وبناءا على ذلك ميكن إظهار ترتيبها تبعا لقيم متوسطاهتا احلسابية وأمهيتها النسبية يف اجلدول املوايل.
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الجدول رقم ( :)23ترتيب أنواع الثقافة األربعة حسب أهميتها النسبية


الرتتيب

البيـ ـ ـان

املتوسط احلسايب

اإلحنراف املعياري

األمهية النسبية

ثقافة القبيلة

0.26

0.74

79.5

الثاين

ثقافة اإلبداع

0.45

0.72

68.4

الثالث

ثقافة السوق

0.65

0.66

75.4

األول

الثقافة اهلرمية

0.64

0.21

75.8

األول

ثقافة المؤسسة

0.27

0.64

/

/

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

بالنظر إىل نتائج اجلدول رقم ( )16املتعلق برتتيب أنواع ثقافة املؤسسة حسب أمهيتها النسبية ،جند أن كال من
الثقافة اهلرمية وثقافة السوق إحتلت املرتبة األوىل ،وجاءت ثقافة القبيلة يف املرتبة الثانية بأمهية نسبية  ،%82.1يف
حني إحتلت ثقافة اإلبداع املرتبة الثالثة واألخرية.
ولتوضيح ما هي الثقافة السائدة يف جمتمع الدراسة بشكل أفضل ندرج الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)53أنواع ثقافة المؤسسة السائدة
ثقافة القبيلة

ثقافة االبداع

3,650
3,600
3,550
3,500
3,450
3,400
3,350
3,300

الثقافة الهرمية

ثقافة السوق
المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج .Excel

يبدو واضحا من الشكل أن هناك مزيج بني الثقافات األربعة ،إال أن الثقافة اهلرمية وثقافة السوق مها الثقافتني
املهيمنتني مقارنة بثقافة القبيلة وثقافة اإلبداع ،ونرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة جمتمع الدراسة املكون من مزيج من
املؤسسات العمومية اليت تتصف بالتوجه اهلرمي واملؤسسات اخلاصة ذات التوجه السوقي.
 األمهية النسبية = (املتوسط احلسايب/الدرجة القصوى للمقياس).900/
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المبحث الثاني :عرض وتحليل نتائج إدارة المعرفة
سيتم يف هذا املبحث عرض وحتليل النتائج املتعلقة بإجابات أفراد الدراسة حول عمليات إدارة املعرفة املتمثلة
يف :اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واإلستجابة للمعرفة.
المطلب األول :عرض وتحليل بنود عملية اكتساب المعرفة
تعترب عملية اكتساب املعرفة أوىل مراحل إدارة املعرفة اليت تعىن برصد املعرفة من عدة مصادر وبإستخدام عدة
طرق تتعلق بإجتاهات العاملني ،إمتالك نظم تقارير مالية متطورة ،حساسية املؤسسة للمعلومات املتعلقة بالتغريات يف
السوق ،اجلانب العلمي والتقين للعنصر البشري ،حصول املؤسسة على معلومات عن طريق مسح السوق ،وللتعرف
على مدى تطبيق هذه العملية وأكثر الطرق إ عتمادا يف اكتساب املعرفة ندرج اجلدول املوايل الذي يعرض النتائج
املتعلقة بدرجة املوافقة عليها.
الجدول رقم ( :)24نتائج إجابات أفراد الدراسة حول بنود عملية اكتساب المعرفة

17

حنن نعرف بالضبط كم تكلفنا خدمة كل
زبون

18

لدى املؤسسة نظام جيد للمعلومات املالية

موافق تماما

16

حنن نعرف بالضبط كم تكلف كل سلعة أو
خدمة تنتجها املؤسسة

ni
%

موافق

15

تقوم املؤسسة بإجراء لقاءات منتظمة مع
العاملني

ni
%

محايد

14

تشجع املؤسسة العاملني لتخصيص الوقت
للتفكري يف عمل املؤسسة

ni
%

غير موافق

13

تشجع املؤسسة العاملني لإللتحاق باملؤمترات
واجلامعات وبالدورات متعددة التقنيات

ni
%

غير موافق تماما

12

تقوم املؤسسة بتقييمات منتظمة للعاملني،
واليت عن طريقها ميكن مناقشة احتياجاهتم

ni
%

المجموع

11

كثريا ما حياول املديرون معرفة الشعور احلقيقي
للعاملني خبصوص أعماهلم

ni
%

20

112

64

43

20

259

7.7

43.2

24.7

16.6

7.7

100

12

101

87

46

13

259

4.6

39.0

33.6

17.8

5.0

100

17

93

78

53

18

259

6.6

35.9

30.1

20.5

6.9

100

17

97

74

59

12

259

6.6

37.5

28.6

22.8

4.6

100

17

99

71

59

13

259

6.6

38.2

27.4

22.8

5.0

100

اتجاهات العاملين
30

105

75

39

10

259

11.6

40.5

29.0

15.1

3.9

100

ni
%

27

121

63

39

9

259

10.4

46.7

24.3

15.1

3.5

100

ni

30

125

76

24

4

259

المتوسط الحسابي

الرقم

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

3.26

1.07

3.20

0.95

3.14

1.04

3.18

1.00

3.18

1.02

3.20

0.88

3.04

1.00

3.45
3.59

0.98
0.86
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غالبا ما نقوم بتحليل اسهامات سلعنا
وخدماتنا

%

11.6

48.3

29.3

9.3

1.5

100

ni
%

21

122

76

35

5

259

8.1

47.1

29.3

13.5

1.9

100

امتالك المؤسسة لنظم تقارير مالية متطورة
ni

38

116

76

21

8

259

11

عادة احتياجات السوق الفعلية هي اليت تدفع
املؤسسة لتطوير سلعة (خدمة) جديدة بدال
من السياسات الداخلية

%

14.7

44.8

29.3

8.1

3.1

100

26

114

82

30

7

259

11

تكشف املؤسسة بسرعة التغريات يف رغبات
وتفضيالت الزبائن

ni
%

10.0

44.0

31.7

11.6

2.7

100

19

105

85

40

10

259

12

املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني يف
جمال التسويق واملبيعات

ni
%

40.5

32.8

15.4

3.9

100

7.3

94

40

10

259

13

جتمع املعلومات عن املنافسني للمؤسسة عن
طريق اكثر من قسم (مصلحة) واحد داخل
مؤسستنا

ni

15

100

36.3

15.4

3.9

100

%

5.8

38.6

حساسية المؤسسة للمعلومات المتعلقة بالتغيرات في السوق
14

املؤسسة ناجحة يف جذب العاملني املدربني
مي جمال الرياضيات ،العلوم ،التكنولوجيا
والتقنيات املعلوماتية واهلندسية

15

لدى املؤسسة عدد كبري من العاملني املدربني
يف جمال الرياضيات ،العلوم ،التكنولوجيا
والتقنيات املعلوماتية واهلندسية

ni

21

104

77

35

22

259

%

8.1

40.2

29.7

13.5

8.5

100

ni

21

117

65

41

15

259

%

8.1

45.2

25.1

15.8

5.8

100

الجانب العلمي والتقني للعنصر البشري
16

17

15

110

92

30

12

259

جتري املؤسسة العديد من األحباث عن
مستقبل السوق

ni
%

42.5

35.5

11.6

4.6

100

5.8

85

37

9

259

تقوم املؤسسة مبسح للمستخدم النهائي مرة

ni

11

117

32.8

14.3

3.5

100

واحدة يف السنة على األقل لتقييم جودة املنتج
(اخلدمة) مستقبال

%

4.2

45.2

3.45

0.89

3.48

0.78

3.60

0.94

3.47
3.32
3.27

0.92
0.95
0.92

3.41

0.77

3.25

1.06

3.34

1.02

3.30

0.97

3.33

0.92

3.32

0.89

حصول المؤسسة على معلومات عن طريق مسح السوق

3.33

0.82

اكتساب المعرفة

3.34

0.71

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يشري اجلدول رقم ( )54إىل نتائج إجابات أفراد الدراسة حول عملية اكتساب املعرفة وحماورها الفرعية ،وتبني
النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تركز وبشكل كبري يف احلصول على املعرفة عن طريق نظم التقارير املالية ،الذي
حظي بأعلى متوسط حسايب قدره  0.48مع درجة جتانس عالية يف اإلجابات بإحنراف معياري قدره  ،0.78ويرجع
ذلك إىل نسبة املوافقة على أغلب بنوده ،حيث حظي البند الثامن باملرتبة األوىل ضمن هذا احملور وذلك مبوافقة ما
يقارب  %60من املستجوبني ومبتوسط حسايب  0.21وإحنراف معياري  0.86داال بذلك على تركز إجابات أفراد
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الدراسة حول املوافقة على أن هناك نظام جيد للمعلومات املالية ،مما ميكن األفراد من التعرف على التكاليف اليت يتم
حتملها خلدمة الزبائن ومعرفة إسهامات السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسات ،وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذين
البندين  0.42وهو يف جمال املوافقة ،أما بالنسبة للبند السادس فقد حظي بأدىن نسبة موافقة ضمن هذا احملور واملقدرة
بـ ـ  %29.9ومبتوسط حسايب  0.04داال بذلك على خيار احملايدة أي أن هناك موافقة متوسطة على معرفة بدقة
تكلفة منتجات املؤسسة.
وجاء حمور حساسية املؤسسة للمعلومات املتعلقة بالتغريات يف السوق يف املرتبة الثانية من حيث درجة املوافقة
عليه وذلك مبتوسط حسايب قدره  0.49ودرجة جتانس عالية يف اإلجابات باحنراف معياري قدره  ،0.77مما يعين أن
املؤسسات حمل الدراسة تعتمد يف اكتساب املعرفة بدرجة كبرية على املعلومات املتعلقة بالتغريات يف السوق ،وقد
كانت هناك موافقة من طرف املستجوبني على أن إحتياجات السوق الفعلية هي اليت تدفع املؤسسة لتطوير سلعة
(خدمة) جديدة بدال من السياسات الداخلية ،وهذا ما أظهرته نسبة املوافقة على البند رقم ( )90اليت قاربت

%60

ومتوسطه احلسايب الذي قدر بـ  0.60وباحنراف معياري  0.18يدل على درجة جتانس عالية يف اإلجابات ،كما دل
املتوسط احلسايب للبند رقم ( )99املقدر بـ ـ  0.47على أن املؤسسات حمل الدراسة تكشف بسرعة التغريات يف رغبات
وتفضيالت الزبائن ألهنا تعترب الزبون هو أساس النجاح واحملور الذي تدور حوله كل نشاطاهتا والوصول إىل إرضائه هو
السبيل للتغلب على املنافسني ،أما بالنسبة للبند رقم ( )95املتعلق بكون املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني
يف جمال التسويق واملبيعات فقد بلغت نسبة املوافقة عليه  47.8ومبتوسط حسايب قدره  0.05منحصرا يف جمال خيار
حمايد داال بذلك على وجود درجة موافقة متوسطة مع تركز يف اإلجابات ،أما البند رقم ( )90املتعلق بتجميع
املعلومات عن املنافسني للمؤسسة عن طريق أكثر من قسم (مصلحة) واحد فقد حظي بأدىن موافقة ضمن بنود هذا
احملور وهذا ما أظهرته قيمة املتوسط احلسايب املقدرة بـ ـ  0.57ويرجع السبب يف ذلك إىل أن القسم التجاري يف أغلب
املؤسسات هو الذي يتكفل مبهمة جتميع املعلومات عن املنافسني.
كما أظهرت النتائج أن هناك إهتمام أقل من طرف املؤسسات فيما خيص اكتساب املعرفة عن طريق مسح
السوق والعنصر البشري حسب ما هو واضح من قيمة املتوسط احلسايب هلذين احملورين واملقدر بـ ـ  0.00و 0.05على
التوايل ،وهذا ناتج عن نقص األحباث اليت جتريها املؤسسات عن مستقبل السوق حسب ما أظهرته نسبة موافقة
املستجوبني على البند رقم ( )96اليت بلغت  ،%46.0كما يعترب ما تقوم به من مسوحات للمستهلك النهائي قليلة
حسب رأي املستجوبني (موافقة أقل من نصف املستجوبني) وهذا بسبب إرتفاع التكاليف.
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و م تظهر املؤسسات حمل الدراسة إهتماما كبريا جبذب عاملني ممن لديهم خربة يف جمال التقنيات املعلوماتية
واهلندسية وهذا ما أثبتته النتائج على البندين ( )94و( )92املعربين عن ذلك ،حيث كانت كل إجابات األفراد يف
جمال احملايدة فقد بلغ املتوسط احلسايب هلما  0.52و  0.04على التوايل.
كما حظي احملور املتعلق بإجتاهات العاملني بأدىن نسبة موافقة واليت إجتهت حنو خيار حمايد كما هو واضح من
قيمة املتوسط احلسايب له املقدر بـ ـ  0.50واحنراف معياري  0.88داال على درجة جتانس عالية يف اإلجابات ،حيث
اجتهت إ جابات املستجوبني على كل البنود اخلاصة هبذا احملور حنو خيار حمايد ،فحسب رأيهم هناك نقص كبري يف
اإلهتمام بإكتساب املعرفة من العاملني وهذا بسبب قلة تشجع العاملني لإللتحاق باملؤمترات واجلامعات وبالدورات
متعددة التقنيات بالدرجة األ وىل وهذا ما يتضح من قيمة املتوسط احلسايب هلذا البند واملقدر بـ ـ  ،0.94ونقص
تشجيع العاملني لتخصيص الوقت للتفكري يف عمل املؤسسة مع حمدودية اللقاءات اليت يتم إجرائها مع العاملني
وهذا حسب ما تبديه قيمة املتوسط احلسايب هلما املقدر ب ـ  ،0.98وأيضا حسب ما يظهر من قيمة املتوسط احلسايب
للبند األول املتعلق مبحاولة املديرون معرفة الشعور احلقيقي للعاملني خبصوص أعماهلم والذي كان عند خيار حمايد
مبقدار .0.56
من خالل عرض نتائج إجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية لعملية اكتساب املعرفة والبنود املتعلقة هبا،
نالحظ أن أغلب اإلجابات كانت يف جمال اخليار حمايد ،إذ جند أن حمورين من أصل مخس حماور حظيت باملوافقة يف
حني باقي احملاور كانت إجابات املستجوبني عليها ضمن خيار احملايدة ،وبالتايل كانت قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل
لعملية اكتساب املعرفة يف فئة احملايدة بقيمة مقدرة ب ـ ـ  0.04مع وجود تركز عايل يف اإلجابات حول هذا اخليار
حسب ما تدل عليه قيمة اإلحنراف املعياري  .0.79ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك إهتمام متوسط بعملية اكتساب
املعرفة على مستوى املؤسسات حمل الدراسة ،حيث تركز يف احلصول على املعرفة بالدرجة األوىل على التقارير املالية
نظرا إلمتالكها لنظام جيد للمعلومات املالية ،وبدرجة ثانية على املعلومات حول التغريات يف السوق ،إذ تعتمد
املؤسسات يف رسم سياساهتا الداخلية ووضع إسرتاتيجاهتا التطويرية أساسا على التغريات اليت حتدث يف السوق فيما
يتعلق بإحتياجات ورغبات وتفضيالت الزبائن وحتركات املنافسني .يف حني يبقى إعتمادها على باقي اجلوانب املرتبطة
بإجتاهات العاملني وجذب العاملني ذوي املهارات والتقنيات العالية واحلصول على املعلومات عن طريق مسح السوق
حمدودا .ونرجع سبب ذلك إىل أن أغلب املؤسسات تشهد حداثة يف التوجه حنو تطبيق التقنيات واملفاهيم اجلديدة
يف التسيري وهذا راجع إىل طبيعة اإلقتصاد اجلزائري يف حد ذاته الذي هو يف بدايات منوه.
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المطلب الثاني :عرض وتحليل بنود عملية نشر المعرفة
تعترب نشر املعرفة عملية جوهرية يف إدارة املعرفة ،فال يكفي اكتساب املعرفة بل جيب نشرها يف أوساط األفراد
حىت تتم اإلستفادة منها ،وقد تألفت هذه العملية من  97بند موزعة بني مخس حماور فرعية هي :حرية نشر املعلومات
التسويقية ،نشر املعرفة عن العمل ،إستخدام تقنيات متخصصة لنشر املعرفة ،إستخدام التكنولوجيا لنشر املعرفة
وإستخدام اإلتصاالت املكتوبة.
الجدول رقم (:)25نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة بعملية نشر المعرفة
موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماما

125

77

35

8

259

48.3

29.7

13.5

3.1

100

96

96

34

13

259

37.1

37.1

13.1

5.0

100

94

93

39

11

259

36.3

35.9

15.1

4.2

100

98

82

47

15

259

37.8

31.7

18.1

5.8

100

18

14

19

21
21

عندما حيتاج العاملني يف املؤسسة إىل ni
معلومات عن القضايا التسويقية ،فهم يعرفون
5.4 %
بالضبط ممن يطلبوهنا
20

هناك لقاءات منتظمة بني األقسام ملناقشة ni
اجتاهات السوق ومدى تطورها
7.7 %
22

حتتفظ املؤسسة بقاعدة بيانات عن الزبائن ni
ومن السهل على العاملني الوصول اليها
8.5 %
17

22

المجموع

44.0

33.2

13.1

3.5

100

خيصص العاملني يف التسويق أغلب وقتهم ni
ملناقشة احتياجات الزبائن املستقبلية مع
6.2 %
العاملني يف االقسام الفنية

يتم نشر املعلومات عن مدى رضا الزبائن ni
جلميع املستويات اإلدارية يف املؤسسة وبشكل
6.6 %
منتظم

حرية نشر المعلومات التسويقية
23
24

25

110

83

30

4

259

32

يسهل مكان العمل للعاملني التحدث مع ni
بعضهم البعض
12.4 %

42.5

32.0

11.6

1.5

100

تشجع املؤسسة العاملني على اإلهتمام ni
بالعمل معا حلل املشاكل
6.2 %

121

84

25

13

259

46.7

32.4

9.7

5.0

100

17

114

75

43

10

259

44.0

29.0

16.6

3.9

100

16

غالبا ما تقوم املؤسسة مبراجعة حاالت النجاح ni
وحاالت اإلخفاق اليت حصلت وحتصل يف
6.6 %
العمل

نشر المعرفة عن العمل
26
27

كثريا ما تستخدم املؤسسة تقنيات مثل ni
حلقات اجلودة
6.2 %

109

81

47

6

259

16

42.1

31.3

18.1

2.3

100

28

114

74

39

4

259

تشجع املؤسسة بقوة التوجيه والتدريب

ni

المتوسط الحسابي

16

114

86

34

9

259

الرقم

محتوى البند

3.36

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

0.91

3.39

0.89

3.29

0.96

3.30

0.96

3.21

1.00

3.31

0.76

3.52

0.90

3.39

0.92

3.33

0.95

3.42

0.81

3.31

0.92

3.47

0.92
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10.8 %
17

28

غالبا ما تقوم املؤسسة بتسجيل املالحظات ni
عن حاالت النجاح والفشل يف املنتجات
6.6 %
والعمليات

44.0

28.6

15.1

1.5

100

115

89

30

8

259

44.4

34.4

11.6

3.1

100

استخدام تقنيات متخصصة لنشر المعرفة
29
31
31

متتلك املؤسسة شبكة داخلية لتقاسم ni
املعلومات حول املنتجات والعمليات
8.5 %

109

80

45

3

259

22

42.1

30.9

17.4

1.2

100

47

116

69

24

3

259

44.8

26.6

9.3

1.2

100

122

64

35

6

259

47.1

24.7

13.5

2.3

100

متتلك املؤسسة موقع على شبكة األنرتنت ni
لتزويد الزبائن مبعلومات حول منتجاهتا
18.1 %
32

تقوم املؤسسة بالتواصل عن بعد بعماهلا ni
وزبائنها
12.4 %

استخدام التكنولوجيا لنشر المعرفة
32
33

34

يتم توزيع عدد كبري من التقارير املكتوبة يف ni
املؤسسة
9.3 %

113

84

28

10

259

24

43.6

32.4

10.8

3.9

100

19

كثريا ما يتم حتديث كتيبات السياسات ni
واإلجراءات داخل املؤسسة
7.3 %

101

80

51

8

259

39.0

30.9

19.7

3.1

100

21

115

88

24

11

259

44.4

34.0

9.3

4.2

100

تقوم املؤسسة بتوزيع الوثائق بشكل دوري ni
(مثال ذلك :التقارير ونشرات األخبار) حول
8.1 %
أعماهلا لألطراف ذات املصلحة

3.4

0.89

3.40

0.76

3.39

0.91

3.69

0.91

3.53

0.95

3.54

0.77

3.43

0.94

3.28

0.96

3.42

0.92

إستخدام اإلتصاالت المكتوبة

3.38

0.80

نشر المعرفة

3.40

0.67

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يظهر اجلدول رقم ( )52نتائج درجة موافقة أفراد الدراسة على عملية نشر املعرفة وحماورها الفرعية ،حيث
أوضحت النتائج أنه يتم اإلعتماد يف نشر املعرفة بالدرجة األوىل على التكنولوجيا ،إذ بلغت قيمة املتوسط احلسايب
هلذا احملور  0.24مع درجة جتانس عالية يف اإلجابات باحنراف معياري قدره  ،0.77حيث تعتمد املؤسسات حمل
الدراسة بشكل كبري على املواقع اإللكرتونية لنشر املعرفة وهذا ما دلت عليه نسبة املوافقة على البند الثالثني ضمن
هذا احملور اليت بلغت ما يقارب  ، %64كما حظي هذا البند بأعلى قيمة للمتوسط احلسايب ضمن كل البنود املتعلقة
بعملية نشر املعرفة الذي بلغ  0.61واحنراف معياري  0.19داال بذلك على تركز إجابات أفراد الدراسة حول املوافقة
على إمتالك موقع على شبكة األنرتنت لتزويد الزبائن مبعلومات حول املنتجات ،مما ميكن من التواصل عن بعد
بالزبائن حيث أبدى املستجوبني موافقتهم أيضا خبصوص هذا البند بنسبة  %21.2ومبتوسط حسايب يقدر بـ ـ

0.20

وهو عند خيار موافق ،بينما يرى املستجوبني أن مؤسساهتم متتلك شبكة األنرتانت لكن ال يتم من خالهلا تقاسم
املعلومات بشكل فعال وهذا ما أظهرته قيمة املتوسط احلسايب  0.01املنحصرة يف جمال خيار حمايد.
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من جهة أخرى حظي حمور نشر املعرفة عن العمل باملوافقة استنادا إىل قيمة متوسطه احلسايب املقدرة ب ـ ـ

0.45

مع جتانس اإلجابات باحنراف معياري  ،0.89ويعود سبب نشر املعرفة عن العمل باألساس إىل احملادثات اليومية اليت
تتم بني العاملني نتيجة لسهولة التواصل بينهم يف مكان العمل ،مما ميكنهم من تبادل املعارف واملستجدات املتعلقة
بالعمل وقد دلت قيمة املتوسط احلسايب للبند رقم ( )50على ذلك واملقدرة بـ ـ  ،0.25يف حني كانت درجة املوافقة
على البندين ( )54املتعلق ب ـ ـتشجع العاملني على العمل معا حلل املشاكل و( )52اخلاص بــمراجعة حاالت النجاح
وحاالت اإلخفاق اليت حصلت وحتصل يف العمل ،ضمن جمال خيار احملايدة مبتوسطني حسابيني  0.01و

0.00

على التوايل ،وهذا يدل على أن نشر املعرفة عن العمل تتم بطريقة غري رمسية أكثر من الطريقة الرمسية نظرا لداللة
النتائج اليت تبني أن املؤسسات حمل الدراسة ال تويل إهتماما كبري بالعمل اجلماعي أو العمل على املراجعة املستمرة
لنتائج القرارات املتخذة وإعالم العاملني هبا.
كما أظهرت النتائج أنه يتم إستخدام التقنيات املتخصصة لنشر املعرفة بني أوساط العاملني فقد بلغت قيمة
املتوسط احلسايب هلذا احملور  0.4عند خيار موافق ،وينصب الرتكيز أكثر على التوجيه والتدريب ،حسب رأي
املستجوبني أغلب اإلطارات إستفادوا من عدة دورات تدريبية خارجية و/أو داخلية ،أما بالنسبة إلستخدام تقنيات
خاصة لنشر املعرفة كحلقات اجلودة وإستخدام سجالت أو قوائم لتثبيت حاالت النجاح والفشل يف املنتجات
والعمليات فكان اإلهتمام هبا قليل ،إذ إحنصرت قيمة املتوسط احلسايب هلذين البندين يف جمال احملايدة.
كما أظهرت النتائج أيضا أن هناك إهتمام أقل من طرف املؤسسات بنشر املعرفة من خالل إستخدام
اإل تصاالت املكتوبة ،حسب ما هو واضح من قيمة املتوسط احلسايب هلذا احملور واملقدرة بـ ـ  ،0.08فعلى الرغم من
توزيع املؤسسات لعدد كبري من التقارير املكتوبة والوثائق املتعلقة خصوصا بالتعليمات حسب ما تشري إليه نسبة
املوافقة اليت تفوق نصف عدد املستجوبني يف حني هناك بطء يف حتديث كتيبات السياسات واإلجراءات داخل
املؤسسات حسب قيمة املتوسط احلسايب للبند رقم ( )00املقدرة ب ـ ـ  0.58عند خيار حمايد.
كما تشري النتائج أن هناك حمدودية نشر املعلومات التسويقية حسب ما دل عليه املتوسط احلسايب هلذا احملور
املقدر ب ـ ـ  0.09والذي يدل على خيار حمايد ،وقد كانت درجة املوافقة على كل بنوده منحصرة يف نفس جمال املوافقة
مع وجود بعض التباين بينها يف قيم املتوسط احلسايب الذي تراوح بني  0.59و ،0.01فحسب رأي املستجوبني كل
املعلومات التسويقية موجودة على مستوى مصلحة (قسم) التسويق الذي يعىن جبمع املعلومات حول السوق والزبائن
واملنافسني لكن ال يتم نشرها على باقي األقسام واملستويات اإلدارية إال يف حدود ضيقة ألهنا تعترب معلومات
إسرتاتيجية ختص مستقبل املؤسسة وبالتايل يتم توفريها ملن حيتاجها فقط.
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من خالل عرض نتائج إجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية لعملية نشر املعرفة والبنود املتعلقة هبا،
نالحظ أن أغلب اإلجابات كانت يف جمال املوافقة ،إذ جند أن ثالث حماور من أصل مخس حماور حظيت باملوافقة
يف حني باقي احملورين كانت إجابات املستجوبني عليهما ضمن خيار احملايدة ،وبالتايل كانت قيمة املتوسط احلسايب
اإلمجايل لعملية نشر املعرفة يف فئة املوافقة بقيمة مقدرة ب ـ ـ  0.40مع وجود تركز عايل يف اإلجابات حول هذا اخليار
حسب ما تدل عليه قيمة االحنراف املعياري  .0.67ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك إهتمام بعملية نشر املعرفة على
مستوى املؤسسات حمل الدراسة ،حيث تركز يف نشر املعرفة بالدرجة األوىل على إستخدام التكنولوجيا من خالل
مواقعها اإللكرتونية ومنصات التواصل اإلجتماعي واليت توفر عن طريقها كل املعلومات املتعلقة باملنتجات وغريها،
وبدرجة ثانية نشر املعرفة عن العمل ،وما ساعد على ذلك هو كثافة اإلتصاالت بني العمال يف مكان العمل ،وبدرجة
ثالثة على إستخدام تقنيات متخصصة لنشر املعرفة ترتكز أساسا على قوة التوجيه والتدريب .يف حني يبقى إعتمادها
على باقي اجلوانب املرتبطة بإستخدام اإلتصاالت املكتوبة وحرية نشر املعلومات التسويقية حمدودا .هذا فيما يتعلق
بنتائج عملية نشر املعرفة فماذا عن نتائج عملية اإلستجابة للمعرفة ؟.
المطلب الثالث :عرض وتحليل بنود عملية اإلستجابة للمعرفة
تعترب عملية اإلستجابة للمعرفة هي املرحلة املعربة عن التطبيق ،وملعرفة فيما إذا كانت هناك استجابة للمعرفة يف
جمتمع الدراسة مت ختصيص  91بند موزعة بني مخس حماور فرعية هي :اإلستجابة للزبائن ،تطوير وظيفة التسويق،
اإلستجابة للتكنولوجيا ،اإلستجابة للمنافسني وحمور املرونة وإستغالل الفرص.
ونعرض من خالل اجلدول املوايل درجة موافقة أفراد الدراسة على عملية اإلستجابة للمعرفة.
الجدول رقم (:)62نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة بعملية اإلستجابة للمعرفة
موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماما

127

76

21

5

259

49.0

29.3

8.1

1.9

100

127

73

23

6

259

49.0

28.2

8.9

2.3

100

35
36

30

عادة ما تستجيب املؤسسة للتغريات يف ni
احتياجات الزبائن بالنسبة للسلعة أو اخلدمة
11.6 %
30

37

المجموع

47.5

31.3

5.8

3.1

100

تستجيب املؤسسة على الفور حال معرفتها ni
بعدم رضا الزبائن عن جودة السلعة أو اخلدمة 12.4 %

عندما تعرف املؤسسة برغبة الزبون يف تعديل ni
السلعة (اخلدمة) تقوم األقسام جبهود مشرتكة
11.6 %
لتحقيق ذلك

المتوسط الحسابي

32

123

81

15

8

259

الرقم

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

3.60

0.89

3.60

0.86

3.59

0.89
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38
39

تستجيب املؤسسة بسرعة لشكاوى الزبائن
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36

ni
13.9 %
21

تستجيب املؤسسة بسرعة إلهتمامات ni
العاملني
8.1 %

111

83

24

5

259

42.9

32.0

9.3

1.9

100

109

86

36

7

259

42.1

33.2

13.9

2.7

100

اإلستجابة للزبائن
41
41
42

عادة حبوث السوق والتقنيات املتطورة هي اليت ni
تقود اجتاه عمل املؤسسة
9.3 %

121

72

33

9

259

24

46.7

27.8

12.7

3.5

100

23

تبدو املؤسسة قادرة على تنفيذ خطط تسويقية ni
على حنو فعال
8.9 %

120

80

29

7

259

46.3

30.9

11.2

2.7

100

29

125

70

28

7

259

48.3

27.0

10.8

2.7

100

كثريا ما تبحث املؤسسة عن طرق لتحسني ni
كفاءة تكاليف أنشطة البيع والرتويج
11.2 %
تطوير وظيفة التسويق

43
44
45
46

126

64

31

8

259

30

حتافظ املؤسسة على مسايرة التطور ni
التكنولوجي وحتديدا الذي يؤثر على أعماهلا
11.6 %

48.6

24.7

12.0

3.1

100

هناك تداول سريع للمعلومات حول التطورات ni
التكنولوجية اليت قد تؤثر على عمل املؤسسة
9.3 %

118

72

35

10

259

45.6

27.8

13.5

3.9

100

29

114

73

36

7

259

44.0

28.2

13.9

2.7

100

122

71

41

7

259

47.1

27.4

15.8

2.7

100

24

تراجع املؤسسة بشكل دوري التأثري احملتمل ni
للتغريات التكنولوجية على زبائنها
11.2 %
18

املؤسسة سريعة يف اختاذ القرار بشأن كيفية ni
االستجابة للتغريات التكنولوجية
6.9 %
االستجابة للتكنولوجيا

47

48

تعرف املؤسسة ويف مجيع أجزائها عن كل ni
شيء هام حيصل للمنافس وبسرعة
8.9 %

110

76

45

5

259

23

42.5

29.3

17.4

1.9

100

23

118

76

36

6

259

45.6

29.3

13.9

2.3

100

127

72

23

6

259

49.0

27.8

8.9

2.3

100

113

87

30

4

259

43.6

33.6

11.6

1.5

100

متتاز املؤسسة بالسرعة يف اعداد ni
االسرتاتيجيات الالزمة لإلستجابة للتغريات
8.9 %
اهلامة يف هياكل أسعار املنافسني
31

49

51

إذا قام املنافس الرئيسي للمؤسسة حبملة مركزة ni
يستهدف فيها زبائننا ،فإن املؤسسة تقوم
12.0 %
باستجابة فورية ملواجهتها
25

تعرف مجيع أجزاء املؤسسة وبسرعة عندما ni
حيصل شيء هام لزبون املؤسسة الرئيسي
9.7 %
االستجابة للمنافسين

51
52
53

ni
3.1 %

116

88

43

4

259

غالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري إجراءات العمل

44.8

34.0

16.6

1.5

100

10

كثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري اسرتاتيجياهتا ni
الفنية (التقنية)
3.9 %

115

72

56

6

259

44.4

27.8

21.6

2.3

100

12

109

78

47

13

259

غالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري جمموعة السلع ni

8

3.57

0.91

3.39

0.91

3.55

0.73

3.45

0.95

3.47

0.90

3.54

0.92

3.49

0.80

3.53

0.95

3.43

0.96

3.47

0.95

3.40

0.93

3.48

0.83

3.39

0.94

3.44

0.92

3.59

0.89

3.48

0.87

3.48

0.77

3.31

0.84

3.26

0.92

3.23

0.97
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4.6 %

42.1

30.1

18.1

5.1

100

13

112

78

44

12

259

43.2

30.1

17.0

4.6

100

كثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري اسرتاتيجياهتا ni
التسويقية
5.1 %

3.27

0.96

المرونة واستغالل الفرص

3.27

0.80

االستجابة للمعرفة

3.45

0.68

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

تشري نتائج اجلدول رقم ( )56إىل درجة إجابة أفراد الدراسة على عملية اإلستجابة للمعرفة وحماورها الفرعة،
حيث تظهر النتائج أن هناك إهتمام كبري بعملية اإلستجابة للمعرفة حسب ما تظهره قيمة املتوسطات احلسابية
حملاورها الفرعية ،فقد حظي احملور املتعلق باإلستجابة للزبائن بأكرب قيمة للمتوسط احلسايب واملقدرة ب ـ ـ  0.22وباحنراف
معياري  0.70يدل على درجة جتانس عالية يف اإلجابات وتركزها عند خيار املوافقة ،وهذا ما يثبت أن هناك إهتمام
كبري بالزبائن فهم يعتربونه الركيزة األساسية اليت تتمحور حوهلا كل عملياهتم وأنشطتهم ما أدى إىل سرعة كبرية يف
اإلستجابة حلاجات الزبائن ورغباهتم وللتغريات يف أذواقهم وشكاويهم من أجل الوصول إىل إرضائهم حسب ما
تظهره نسب املوافقة على البنود رقم ( )08( ،)07( ،)06( ،)02واليت تقارب  %60وبقيم متوسطات حسابية ،0.60
 0.27 ،0.21على التوايل ،يف حني كانت هناك موافقة بدرجة متوسطة على سرعة اإلستجابة إلهتمامات العاملني
وهذا مبتوسط حسايب قدره  0.08للبند رقم (.)01
كما كانت هناك موافقة من طرف املستجوبني على اإلهتمام بتطوير وظيفة التسويق من خالل البحث عن
طرق لتحسني كفاءة تكاليف أنشطة البيع والرتويج ،العمل على تنفيذ اخلطط التسويقية على حنو فعال باإلضافة إىل
القيام ببحوث التسويق واإلستعانة بالتقنيات املتطورة يف ذلك ،فقد قدرت قيمة املتوسط احلسايب هلذا احملور ب ـ

0.41

وباحنراف معياري  0.80داال على تركز إجابات أفراد الدراسة حول خيار املوافقة.
من جهة أخرى تبني من نتائج اإلجابات ألفراد الدراسة أن هناك موافقة على اإلستجابة للمنافسة
والتكنولوجيا فقد جاءت قيمة املتوسط احلسايب للمحورين متساوية بقيمة  ،0.48بإعتبار أن اإلستجابة للتكنولوجيا
هي إحدى طرق اإلستجابة للمنافسة ،وترتكز هذه اإلستجابة يف مواجهة محالت إستهداف الزبائن من طرف
املنافسني الرئيسيني ،حيث عرف هذا البند نسبة موافقة قدرها  %69مبتوسط حسايب  0.21وهي أعلى قيمة له ضمن
بنود هذين احملورين ،وسرعة إعداد اإلسرتاتيجيات الالزمة لإلستجابة للتغريات اهلامة يف هياكل أسعار املنافسني -فقد
بلغت قيمة املتوسط احلسايب هلذا البند  0.44دالة على املوافقة ،ومسايرة التطور التكنولوجي مع القيام مبراجعة دورية
للتأثري احملتمل للتغريات التكنولوجية على الزبائن وقد كانت درجة املوافقة على هذه البنود وكل البنود األخرى املتعلقة
باإلستجابة للتكنولوجيا ضمن جمال املوافقة وبقيمة متوسط حسايب حمصورة بني  0.40و.0.20
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يف حني حظي احملور األخري املتعلق باملرونة وإستغالل الفرص بأدىن قيمة للمتوسط احلسايب واملقدرة ب ـ

0.57

داال بذلك على أن هناك موافقة متوسطة من طرف املستجوبني فيما يتعلق بإحداث التغيريات يف إجراءات العمل،
االسرتاتيجيات واملنتجات ،حسب ما دل عليه املتوسط احلساب لبنود هذا احملور واليت تراوحت قيمتها ما بني

0.50

و .0.09
من خالل عرض نتائج إجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية لعملية اإلستجابة للمعرفة والبنود املتعلقة هبا،
نالحظ أن أغلب اإلجابات كانت يف جمال املوافقة ،إذ جند أن أربع حماور من أصل مخس حماور حظيت باملوافقة يف
حني حمور واحد فقط كانت إجابات املستجوبني عليه ضمن خيار احملايدة ،وبالتايل كانت قيمة املتوسط احلسايب
اإلمجايل لعملية اإلستجابة للمعرفة يف فئة املوافقة بقيمة مقدرة ب ـ ـ  0.42مع وجود تركز عايل يف اإلجابات حول هذا
اخليار حسب ما تدل عليه قيمة اإلحنراف املعياري  .0.68ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك إهتمام ملحوظ بعملية
اإلستجابة للمعرفة على مستوى املؤسسات حمل الدراسة ،حيث تركز بالدرجة األوىل على اإلستجابة للزبائن ،وبدرجة
ثانية على تطوير وظيفة التسويق واإلستجابة للمنافسني والتكنولوجيا ألهنا تعترب أن هذه العناصر األربعة هي أساس
البقاء وسر التميز ووسيلة للنمو ،يف حني ال تتميز مبرونة كبرية للتغريات واستغالل الفرص ألهنا ال حتدث التغيريات
الالزمة.
من خالل حتليل نتائج اجلداول رقم ( ،)56( ،)52( ،)54جند أن هناك إختالف يف تطبيق عمليات إدارة
املعرفة ،نظرا للتباين يف قيم متوسطاهتا احلسابية الناتج عن إختالف إجتاهات اإلجابات حول حماور كل عملية من
العمليات الثالثة ،ولتحديد إجتاهات إجابات األفراد حول احملاور اليت مت الرتكيز عليها أكثر يف كل مرحلة من مراحل
إدارة املعرفة وإظهار األ مهية النسبية لكل عملية من عمليات إدارة املعرفة وترتيبها بشكل أفضل نوضح وفقا للشكل
واجلدول املوايل ذلك.
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الشكل رقم (:)36اتجاهات اإلجابات حول محاور عمليات إدارة المعرفة
امتالك نظم تقارير مالية متطورة
الحساسية للمعلوات…
الجانب العلمي والتقني…
الحصول على معلومات عن…

اتجاهات العاملين
 3,60المرونة واستغالل الفرص
3,50
االستجابة للمنافسين
3,40
3,30
االستجابة للتكنولوجيا
3,20
3,10
3,00
تطوير وظيفة التسويق
االستجابة للزبائن

حرية نشر المعلومات التسويقية
نشر المعرفة عن العمل
استخدام تقنيات متخصصة…

استخدام االتصاالت المكتوبة
استخدام التكنولوجيا لنشر…

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على برنامج .Excel

يتضح لنا من الشكل أن إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة ترتكز على اإلستجابة للزبائن بالدرجة األوىل
ومن مث استخدام التكنولوجيا لنشر املعرفة مث يليها تطوير وظيفة التسويق ،كما تعتمد على اإلستجابة للتكنولوجيا
واملنافسني وأخريا امتالك تقارير مالية متطورة .ويظهر من الشكل أن أغلب حماور اإلستجابة للمعرفة هي اليت حظيت
بأكرب موافقة.
وللتعرف بدقة على ترتيب مراحل إدارة املعرفة تبعا ألمهيتها النسبية ندرج اجلدول املوايل.
الجدول رقم ( :)27ترتيب عمليات إدارة المعرفة حسب أهميتها النسبية
املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

األمهية النسبية ()%

الرتتيب

البي ـ ـ ـ ـان
اكتساب املعرفة

0.04

0.79

66.8

الثالث

نشر املعرفة

0.40

0.67

68

الثاين

اإلستجابة للمعرفة

0.42

0.68

69

األول

إدارة المعرفة

0.40

0.64

/

/

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يتضح لنا من اجلدول أعاله أن عملية اإلستجابة للمعرفة احتلت املرتبة األوىل بأمهية نسبية قدرها  ،%61مث
تلتها عملية نشر املعرفة بأمهية نسبية قدرها  %68وجاءت عملية إكتساب املعرفة يف املرتبة الثالثة واألخرية ،ومنه
نستنتج أن هناك إهتمام من طرف املؤسسات حمل الدراسة باإلستجابة للمعرفة خاصة يف ما يتعلق باإلستجابة للزبائن
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بالدرجة األوىل لتأيت بعدها عملية نشر املعرفة يف الدرجة الثانية من خالل الرتكيز على استخدام التكنولوجيا،
يف حني تلقى عملية اكتساب املعرفة إهتماما أقل ويتم فيها الرتكيز أكثر على إمتالك نظم تقارير مالية متطورة.

المبحث الرابع :عرض وتحليل نتائج أداء المؤسسة
من أجل عرض وحتليل النتائج اخلاصة بأداء املؤسسة نقوم بتقسيم هذا األخري إىل جزأين :اجلزء األول متعلق
باألداء املايل (املنظور املايل) واجلزء الثاين متعلق باألداء غري املايل(منظورات الزبائن ،العمليات الداخلية والتعلم
والنمو) ،نظرا إلختالف طبيعة البيانات يف كالمها ،فاألول عبارة عن مؤشرات مالية يف حني اجلزء الثاين من األداء
(األداء غري املايل) عبارة عن نتائج إجابات األفراد على بنوده.
المطلب األول :عرض وتحليل مؤشرات المنظور المالي
تتمثل مؤشرات املنظور املايل يف العائد على اإلستثمار ،معدل منو املبيعات ،العائد على املبيعات والعائد على
األصول واليت يتم عرض تطورها خالل الفرتة القياسية من  5095إىل  5096وفقا للجدول اآليت:
الجدول رقم ( :)28المؤشرات المالية خالل الفترة ()2116 - 2112
2112

2113

2114

2115

2116

املتوسط
احلسايب

العائد على اإلستثمار

95.05

94.49

50.97

59.60

50.79

98.01

معدل منو املبيعات

06.7

30.84

97.02

09.09

92.40

56.56

العائد على املبيعات

8.62

7.04

1.79

8.51

8.69

8.25

العائد على األصول

6.80

7.84

95.44

99.95

1.59

1.48

السنوات

المؤشرات)%( 

املصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية للمؤسسات حمل الدراسة.

ولتوضيح النسب الواردة يف اجلدول وإجتاه التطور خالل فرتة القياس ندرج الشكل املوايل.

 متثل متوسط املؤشرات املالية للمؤسسات حمل الدراسة ،ولإلطالع على املؤشرات املتعلقة بكل مؤسسة انظر امللحق رقم (.)01
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الشكل رقم ( :)37تطور المؤشرات المالية للمؤسسات محل الدراسة خالل الفترة ()2116 - 2112
40,00
35,00
30,00
العائد على االستثمار

25,00

نمو المبيعات

20,00

العائدعلى المبيعات

15,00

العائد على االصول

10,00

5,00

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0,00
2011

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على برنامج .Exel

يوضح لنا كل من اجلدول رقم ( )58والشكل رقم ( )04تطور املؤشرات املالية املعربة عن املنظور املايل خالل
مخس سنوات إبتداءا من  5095إىل غاية  ،5096حيث نالحظ أن معدل العائد على اإلستثمار الذي يعرب عن
األرباح احملققة من رأس املال املستثمر عرف على العموم خالل فرتة  2سنوات ارتفاعا ففي  5096بلغ

% 50.79

مقارنة ب ـ ـ  %95.05عام  5095رغم ما عرفه من تذبذب يف قيمته حيث عرف ارتفاعا مستمرا خالل الثالث سنوات
األوىل ليشهد اخنفاضا طفيفا خالل السنتني األخريتني ،بينما معدل منو املبيعات تراوح ما بني اإلرتفاع واإلخنفاض من
سنة ألخرى رغم أن اإلجتاه العام له يظهر أنه يف إخنفاض فقد بلغ أقصى قيمة له يف  5095وهذا بنسبة

%06.7

لتصبح نسبته  %92.40خالل  ،5096حيث يظهر الشكل أن هناك اخنفاضا مستمرا يف معدل منو املبيعات خالل
الثالث سنوات األوىل ليعرف ارتفاعا خالل السنة الرابعة  5092ليشهد يف  5096اإلخنفاض جمددا .أما بالنسبة
للعائد على املبيعات الذي يعرب عن األرباح احملققة من املبيعات فقد عرف تغريا طفيفا يف نسبته من سنة ألخرى ،فقد
كانت نسبته  %8.62يف  5095وأصبحت  %8.69يف  ،5096يف حني عرف معدل العائد على األصول ارتفاعا
مستمرا خالل الفرتة ( )5094 - 5095من  %6.80إىل  %95.44لينخفض بعدها خالل السنتني األخريتني ،لكن
لو نقارن نسبته يف  5095و 5096نالحظ أن هناك ارتفاع من  %6.80يف  5095إىل  %1.59يف .5096
أما بالنسبة لقيمة املتوسط احلسايب فقد كانت مقدرة بـ ـ  56.56كأقصى قيمة خاصة مبعدل منو املبيعات
والذي يدل على بلوغ املبيعات مستويات مرتفعة فقد كانت أكرب قيمة هلا  %06.7لتنخفض قليال عن هذا املستوى
خالل سنيت  5090و  5092فيما كانت أدىن قيمة  %92.4يف  ،5096وكل هذه النسب تعرب عن املستوى املرتفع
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ملتوسط مبيعات املؤسسات حمل الدراسة .مث تأيت قيمة املتوسط احلسايب للعائد على اإلستثمار ب ـ  %98.01لتدل على
متوسط نسبة األرباح احملققة من رؤوس األموال املستثمرة ،أما املتوسط احلسايب للعائد على األصول قدر ب ـ

%1.48

داال على متوسط نسبة األرباح احملققة من األصول فيما بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعائد على املبيعات  %8.25و م
تنحرف قيم هذا املؤشر عن هذه النسبة كثريا خالل الفرتة القياسية ،مما يدل على أن هناك تقارب يف األرباح احملققة
من املبيعات خالل اخلمس سنوات.
المطلب الثاني :عرض وتحليل بنود منظور الزبائن
لقياس هذا املنظور مت ختصيص  01بنود موزعة بني أربع حماور فرعية هي :اإلحتفاظ بالزبائن ،اكتساب الزبائن،
رحبية الزبائن واحلصة السوقية .ونعرض من خالل اجلدول املوايل درجة موافقة أفراد الدراسة على منظور الزبائن.
الجدول رقم (:)29نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة بمنظور الزبائن
موافق تماما

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق تماما

123

79

21

3

259

47.5

30.5

8.1

1.2

100

55
56

املبيعات للزبائن احلاليني يف تزايد مستمر

المجموع

56.8

25.1

3.5

0.8

100

غالبا ما يكرر نفس الزبائن شراء منتجات ni
املؤسسة
13.9 %
33

ni
12.7 %
االحتفاظ بالزبائن

57
58
59

تكتسب املؤسسة بإستمرار زبائن جدد

30

العوائد احملققة من الزبائن اجلدد يف تزايد ni

28

مستمر
عدد زبائن املؤسسة يف تزايد مستمر

ni
11.6 %
10.8 %
38

ni
14.7 %

129

80

14

6

259

49.8

30.9

5.4

2.3

100

121

80

24

6

259

46.7

30.9

9.3

2.3

100

120

79

17

5

259

46.3

30.5

6.6

1.9

100

اكتساب الزبائن
61
61

حتقق املؤسسة عوائد صافية مرتفعة من ni

مبيعاهتا

11.2 %

تليب املؤسسة حاجات زبائنها يف الوقت ni

احملدد

29
30

11.6 %
ربحية الزبائن

131

69

29

1

259

50.6

26.6

11.2

0.4

100

135

64

22

8

259

52.1

24.7

8.5

3.1

100

المتوسط الحسابي

36

147

65

9

2

259

الرقم

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

3.79

0.74

3.62

0.85

3.71

0.70

3.63

0.84

3.54

0.89

3.65

0.87

3.60

0.77

3.61

0.84

3.60

0.91

3.60

0.76

154

الفصل الرابع

62
63

عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية

تعرف احلصة السوقية للمؤسسة ارتفاعا ni

مستمرا

129

73

29

1

259

49.8

28.2

11.2

0.4

100

25

119

79

31

5

259

9.7 %

45.9

30.5

12.0

1.9

100

3.49

0.89

الحصة السوقية

3.54

0.77

منظور الزبائن

3.61

0.52

10.4 %

احلصة السوقية للمؤسسة مرتفعة مقارنة ni

باملنافسني

27

3.58

0.83

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يظهر اجلدول رقم ( )51درجة موافقة أفراد الدراسة على منظور الزبائن وحماوره الفرعية ،حيث نالحظ أن
هناك موافقة على كل احملاور الفرعة ،ويف مقدمتها حمور اإلحتفاظ بالزبائن الذي حظي بأعلى قيمة للمتوسط احلسايب
املقدرة بـ ـ  0.79وباحنراف معياري  0.70يدل على درجة جتانس عالية يف اإلجابات ،وهذا يدل على أن أغلب الزبائن
يكررون شراء نفس املنتجات من جهة مع زيادة معدالت طلباهتم اليت تظهر من خالل زيادة املبيعات حسب ما
يظهر من نسبة موافقة املستجوبني اليت بلغت  %70.7و %60.5للبندين رقم ( )26( ،)22على التوايل فيما كانت
قيم متوسطهما احلسايب  0.71و 0.65عند خيار موافق.
كما وافق املستجوبني وبالتساوي على حمور اكتساب الزبائن وحمور رحبية الزبائن الذي بلغت قيمة متوسطهما
احلسايب  ،0.60فقد حظيت كل بنود احملورين باملوافقة ،حيث جند أن البند رقم ( )21املتعلق بالزيادة املستمرة يف عدد
الزبائن حظي بأكرب متوسط حسايب مقدر بـ ـ  0.62مث يليه البند رقم ( )27اخلاص بإكتساب الزبائن اجلدد مبتوسط
حسايب قدره  ، 0.60فيما قاربت قيمة املتوسط احلسايب للبندين رقم ( )60و( )69املتعلقني بتحقيق عوائد صافية
مرتفعة من املبيعات وتلبية حاجات الزبائن يف الوقت احملدد هذه القيمة واليت قدرت ب ـ  0.69و  0.60على الرتتيب
داال بذلك على موافقة املستجوبني على أن مؤسساهتم حتقق رحبية من زبائنها بإستمرار.
فيما كانت قيمة املتوسط احلسايب حملور احلصة السوقية هي األخرى ضمن جمال خيار موافق بـ ـ  0.24وباحنراف
معياري قدره  0.77يدل على تركز اإلجابات ضمن خيار املوافقة ،وهذا يدل على أن احلصة السوقية تعرف حتسنا من
سنة ألخرى بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمنافسني حسب نتائج إجابات املستجوبني على البندين ( )65و()60
اللذين حظيا بنسبة موافقة مقاربة لـ ـ  %60ومبتوسط حسايب مقدر بـ ـ ـ  0.28و 0.41على التوايل.
من خالل عرض نتائج إجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية لعملية ملنظور الزبائن والبنود املتعلقة هبا،
نالحظ أن كل اإلجابات كانت يف جمال املوافقة ،إذ جند احملاور األربعة حظيت باملوافقة ،وبالتايل كانت قيمة املتوسط
احلسايب اإلمجايل ملنظور الزبائن يف فئة املوافقة بقيمة مقدرة ب ـ ـ  0.69مع وجود تركز عايل يف اإلجابات حول هذا
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اخليار حسب ما تدل عليه قيمة اإلحنراف املعياري  .0.25ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك رضا من طرف الزبائن على
ما تقدمه املؤسسات والذي ينتج عنه حتما الوالء وينعكس على رحبية الزبائن ،وهذا قد يكون ناجتا عن العمل على
خلق قيمة للزبائن من خالل مجلة اخلصائص املتوفرة يف املنتجات املقدمة هلم إضافة إىل العمل على اإلستجابة الفورية
لطلباهتم ورغباهتم ،وحماولة الوصول إىل مثالية الثنائية (جودة ،سعر).
المطلب الثالث :عرض وتحليل بنود منظور العمليات الداخلية
لقياس هذا املنظور مت ختصيص

90

بنود موزعة بني ثالثة حماور فرعية هي :اإلبداع ،العمليات التشغيلية

وخدمات ما بعد البيع .ونبني من خالل اجلدول املوايل درجة موافقة أفراد الدراسة على منظور العمليات الداخلية.
الجدول رقم (:)31نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة بمنظور العمليات الداخلية
موافق تماما

موافق

محايد

67

غير موافق

66

غير موافق تماما

65

المجموع

64

غالبا ما تقوم املؤسسة بإنتاج منتجات ni

15

110

79

43

12

259

5.8 %

42.5

30.5

16.6

4.6

100

22

107

88

36

6

259

8.5 %

41.3

34.0

13.9

2.3

100

23

108

69

49

10

259

8.9 %

41.7

26.6

18.9

3.9

100

21

112

67

45

14

259

8.1 %

43.2

25.9

17.4

5.4

100

جديدة

حتقق املؤسسة ايرادات مرضية من ni

منتجاهتا اجلديدة

تعمل املؤسسة على إطالق منتجات ni

جديدة اسرع من املنافسني

هناك تطور يف نسبة انفاق املؤسسة ni

على البحث والتطوير

االب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداع
68
69
71

هناك تقلص يف معدل اخلطأ يف ni

العمليات اإلنتاجية

23

130

73

24

9

259

8.9 %

50.2

28.2

9.3

3.5

100

23

126

80

25

5

259

8.9 %

48.6

30.9

9.7

1.9

100

30

132

68

22

7

259

51.0

26.3

8.5

2.7

100

غالبا ما تنجز العمليات يف الوقت ni

احملدد هلا

هناك حتسن يف اإلنتاجية

ni
11.6 %
العمليات التشغيلية

71

هناك اخنفاض مستمر يف عدد شكاوى ni

الزبائن

27

10.4 %

127

72

27

6

259

49.0

27.8

10.4

2.3

100

المتوسط الحسابي

الرقم

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

3.28

0.96

3.40

0.91

3.33

1.00

3.31

1.02

3.33

0.84

3.51

0.91

3.53
3.60

0.86
0.89

3.55

0.78

3.55

0.90
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72
73
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مدة االستجابة لشكاوى الزبائن يف ni

اخنفاض مستمر

24

142

64

23

6

259

9.3 %

54.8

24.7

8.9

2.3

100

33

127

66

26

7

259

49.0

25.5

10.0

2.7

100

تكاليف معاجلة املعيب من املنتجات يف ni

اخنفاض مستمر

12.7 %

3.60
3.59

0.86
0.93

خدمات ما بعد البيع

3.58

0.79

منظور العمليات الداخلية

3.47

0.71

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يظهر اجلدول رقم ( )00درجة موافقة أفراد الدراسة على منظور العمليات الداخلية وحماوره الفرعية ،حيث
نالحظ أن هناك موافقة على أغلب احملاور ،ويف مقدمتها حمور خدمات ما بعد البيع الذي حظي بأعلى قيمة
للمتوسط احلسايب املقدرة بـ ـ  0.21وباحنراف معياري  0.71يدل على درجة جتانس عالية يف اإلجابات ،وهذا نتيجة
ملوافقة املستجوبني على كل بنود هذا احملور حيث حظي البند رقم ( )75اخلاص باإلخنفاض املستمر ملدة اإلستجابة
لشكاوى الزبائن بأكرب نسبة موافقة مقدرة ب ـ  %64.9وأعلى قيمة متوسط حسايب ب ـ 0.60مث يليه البند رقم ()70
املتعلق بوجود اخنفاض مستمر يف تكاليف معاجلة املعيب من املنتجات بنسبة موافقة مقدرة بـ ـ  %69.7ومتوسط
حسايب  ،0.21مث يليه البند رقم ( )79اخلاص بإخنفاض عدد شكاوى الزبائن بنسبة موافقة قدرها  %21.4وبلغت
قيمة متوسطه احلسايب .0.22
كما كانت هناك موافقة من طرف املستجوبني على كل البنود املدرجة حملور العمليات التشغيلية ،وعليه بلغت
قيمة املتوسط احلسايب له  0.22واحنراف معياري قدره  0.78دال بذلك على التجانس يف اإلجابات ،وهذه النتائج
تدل عن التحسن يف اإلنتاجية الناتج عن إجناز العمليات يف وقتها احملدد وتقلص معدل اخلطأ أثناء اإلجناز وقد عربت
نتائج اإلجابة عن البنود رقم ( )61( ،)68و( )70عن ذلك من خالل نسب املوافقة عليها اليت فاقت  %20وقيم
متوسطاهتا احلسابية املقدرة بـ ـ  0.20 ،0.29و 0.60على التوايل اليت تنتمي جملال املوافقة.
أما حمور اإلبداع فقد قدرت قيمة متوسطه احلسايب ب ـ ـ  0.00وهو عند خيار حمايد ،وجاءت أغلب قيم
املتوسطات احلسابية لبنود هذا احملور عند نفس اخليار – حمايد -ما عدا البند رقم ( )62الذي يقع متوسطه احلسايب
يف جمال خيار املوافقة بقيمة  0.40معربا عن حتقيق ايرادات مرضية من املنتجات اجلديدة والذي يفسر من وجهني
كون أهنا حققت نسبة مبيعات مرضية من املنتجات اجلديدة وتكاليف إنتاجها كانت مقبولة.
من خالل عرض نتائج إجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية ملنظور العمليات الداخلية والبنود املتعلقة هبا،
نالحظ أن أغلب اإلجابات كانت يف جمال املوافقة ،إذ جند حمورين من أصل ثالثة حظيت باملوافقة ،وبالتايل كانت
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قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل ملنظور العمليات الداخلية يف فئة املوافقة بقيمة مقدرة ب ـ ـ  0.47مع وجود تركز عايل يف
اإلجابات حول هذا اخليار حسب ما تدل عليه قيمة اإلحنراف املعياري  .0.79ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك
إهتمام بالعمليات التشغيلية اليت تعكس كفاءة التنفيذ ،وخدمات ما بعد البيع اليت تضيف قيمة للزبون املتحصل على
املنتوج ،لكن تفتقد املؤسسات للدورة اإلبداعية اليت تعد نقطة اإلنطالق خللق سلسلة القيمة يف منظور العمليات
الداخلية ،فهي ال تويل إهتمام باإلنفاق على البحث والتطوير ما يفقدها ميزة تطوير وتصميم منتجات جديدة
وبالنتيجة تفقد عوائد مالية يف األجل املتوسط والطويل والذي تظهر آثاره على مؤشرات األداء املايل للمؤسسات.
المطلب الرابع :عرض وتحليل بنود منظور التعلم والنمو
خصص  96بند لقياس هذا املنظور واليت وزعت على ثالث حماور فرعية هي :مهارات األفراد ،نظم املعلومات
واإلجراءات التنظيمية .وميكن توضيح درجة موافقة أفراد الدراسة على هذا املنظور وحماوره من خالل اجلدول املوايل.
الجدول رقم (:)31نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة بمنظور التعلم والنمو
موافق تماما

موافق

78

44.8

مستوى الدعم املقدم من اإلدارة

22

ni
8.5 %

107

84

41.3

32.4

13.9

تشجيع املبادرات واإلبداع

18

ni
6.9 %

105

70

48

18

40.5

27.0

18.5

6.9

100

22

124

72

31

10

259

47.9

27.8

12.0

3.9

100

احلصول على املعلومات الكافية للقيام بالعمل ni
بشكل جيد
8.5 %

محايد

77

ni
8.1 %

غير موافق

76

التقدير عند القيام بعمل جيد

21

ni
10.4 %

غير موافق تماما

75

المجموع

74

املشاركة يف اختاذ القرارات

27

110

62

45

15

259

42.5

23.9

17.4

5.8

100

116

70

41

11

259

27.0

15.8

4.2

100

36

10

259

3.9

100
259

رضا العاملين
79

21

نادرا ما يغادر العمال ذوي املهارة واخلربة ni
املؤسسة
8.1 %

114

67

40

17

259

44.0

25.9

15.4

6.6

100

االحتفاظ بالعاملين
81

انتاجية العاملني يف حتسن مستمر

23

ni
8.9 %

انتاجية العاملين
مهارات األفراد

131

71

29

5

259

50.6

27.4

11.2

1.9

100

المتوسط الحسابي

الرقم

محتوى البند

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

3.34

1.06

3.36

0.98

3.36

0.95

3.22

1.05

3.45

0.94

3.35

0.87

3.31

1.04

3.31

1.04

3.53

0.87

3.53

0.87

3.37

0.78
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توفر املؤسسة املعلومات للعاملني يف الوقت ni
املناسب
8.5 %

118

76

36

7

259

22

45.6

29.3

13.9

2.7

100

32

124

61

36

6

259

47.9

23.6

13.9

2.3

100

حيصل العاملني يف املؤسسة على كل ni
املعلومات الضرورية عن الزبائن
9.7 %

105

76

42

11

259

40.5

29.3

16.2

4.2

100

45

131

56

19

8

259

50.6

21.6

7.3

3.1

100

122

63

42

14

259

47.1

24.3

16.2

5.4

100

توجد اتصاالت بني خمتلف املستويات داخل ni
املؤسسة
12.4 %
25

تتوفر املؤسسة على وسائل لتسهيل االتصال ni
الداخلي مثل االنرتانت
17.4 %

توفر املؤسسة فضاءات للنقاش

18

ni
6.9 %

87
88
89

3.54
3.35
3.72
3.34

0.95
1.00
0.94
1.00

3.47

0.79

3.35

0.94

3.33

0.97

3.40

0.95

3.09

1.15

االجراءات التنظيمية

3.29

0.88

منظور التعلم والنمو

3.38

0.74

نظم المعلومات
86

3.43

0.92

يهتم العمال بتقدمي اإلقرتاحات لتحسني ni
عملهم
5.4 %

123

74

37

11

259

14

47.5

28.6

14.3

4.2

100

18

تأخذ املؤسسة باإلقرتاحات اجلديدة اليت ni
يقدمها العاملون
6.9 %

113

76

40

12

259

43.6

29.3

15.4

4.6

100

22

116

75

37

9

259

44.8

29.0

14.3

3.5

100

97

68

43

33

259

37.5

26.3

16.6

100 12.7

اقرتاحات العاملني هلا دور يف التحسينات ni
والفوائد اليت حققتها املؤسسة
8.5 %
18

تقدم املؤسسة مكافآت ألصحاب اإلقرتاحات ni
اجليدة
6.9 %

المصدر :اعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يظهر اجلدول رقم ( )09أعاله درجة موافقة أفراد الدراسة على احملاور الفرعية ملنظور التعلم والنمو والبنود املعربة
عنها ،حيث جند أن حمور نظم املعلومات جاء يف املرتبة األ وىل من حيث قيمة متوسطه احلسايب املقدر بـ ـ  0.47اليت
تدل على موافقة املستجوبني على وجود نظم معلومات جيدة ،فهم يرون أن مؤسساهتم تتوفر على وسائل لتسهيل
اإلتصال الداخلي مثل األنرتانت من خالل نسبة موافقتهم على هذا البند اليت بلغت  %68ومبتوسط حسايب مقدر
بـ ـ  0.75داال بذلك على توفر شبكة داخلية يتبادل من خالهلا العاملني خمتلف امللفات واملعلومات املتعلقة بالعمل
دون اإلضطرار إىل التنقل من مكتب آلخر ،كما يرى املستجوبني أيضا أنه توجد إتصاالت بني خمتلف املستويات
داخل املؤسسة حىت يتسىن توفري املعلومات للعاملني يف الوقت املناسب من أجل القيام مبهامهم ،يف حني يرون أنه
ال حيصل العاملني على كل املعلومات الضرورية عن الزبائن كما ال توفر هلم فضاءات للنقاش فقد كانت قيمة املتوسط
احلسايب هلذين البندين مقدرة بـ ـ  0.02و 0.04على التوايل عند خيار حمايد.
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أما حمور مهارات األفراد فقد قدرت قيمة متوسطه احلسايب ب ـ ـ  0.07وهو عند خيار حمايد ،ويتكون هذا احملور
من حمور فرعي أساسي رضا العاملني وحموريني ثانويني مها إنتاجية العاملني واإلحتفاظ بالعاملني (خصص لكل منهما
بند واحد) ،فقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب لرضا العاملني بـ ـ  0.02واحنراف معياري قدره  0.87داال بذلك أن
أغلب اإلجابات على بنود احملور تركزت يف نفس جمال اخليار حمايد ،فقد كانت قيم املتوسطات احلسابية للبنود (،)74
( )76( ،)72و( )77حمصورة بني  0.55و  0.06معربة بذلك على أنه توجد موافقة متوسطة على إشراك العاملني يف
اختاذ القرارات ،تقديرهم عند القيام بعمل جيد ،تقدمي الدعم هلم وتشجيعهم على املبادرة واإلبداع .يف حني كانت
درجة املوافقة على البند األخري ضمن حمور رضا العاملني رقم ( )78املتعلق باحلصول على املعلومات الكافية للقيام
بالعمل بشكل جيد عند خيار موافق مبتوسط حسايب قدره .0.42
وجتدر اإلشارة هنا أن إخنفاض مستويات رضا العاملني له تأثري على معدالت اإلحتفاظ بالعاملني ،فعادة
العاملني خاصة ذوي املهارة واخلربة يغادرون املؤسسات اليت يعملون هبا يف حالة عدم رضاهم ألهنم ميتلكون قدرات
متكنهم من العمل يف مناصب ومؤسسات أخرى أفضل ،وقد دل املتوسط احلسايب هلذا البند واملقارب لقيمة احملور
املتعلق برضا العاملني على ذلك فقد قدرت قيمته بـ ـ  .0.09أما قيمة املتوسط احلسايب للبند رقم ( )80املعرب عن
إنتاجية العاملني قدرت بـ ـ  0.24وهي عند خيار موافق.
كما بينت النتائج أن حمور اإلجراءات التنظيمية حظي بأدىن موافقة ضمن حماور منظور التعلم والنمو مبتوسط
حسايب قدره  ،0.51وهذا نتيجة إلحنصار درجة موافقة املستجوبني ضمن جمال خيار احملايدة على أغلب البنود،
فبإستثناء البند رقم ( )88اخلاص بدور إقرتاحات العاملني يف التحسينات والفوائد اليت حققتها مؤسساهتم الذي كانت
قيمة متوسط احلسايب  0.40معربة عن املوافقة ،كانت قيم املتوسطات احلسابية لباقي البنود ( )87( ،)86و()81
حمصورة بني  0.01و 0.02عند خيار حمايد ،وهذا يدل على أن هناك إهتمام ضعيف من طرف العاملني بتقدمي
اإلقرتاحات لتحسني عملهم نتيجة لعدم إهتمام املؤسسة باإلقرتاحات اجلديدة اليت يقدمها العاملون وعدم السعي
لتطبيقها ،إضافة إىل قلة املكافآت املمنوحة ألصحاب اإلقرتاحات اجليدة زيادة على ذلك نرجع السبب أيضا اىل عدم
الشعور بالرضا.
من خالل عرض نتائج إجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية ملنظور التعلم والنمو والبنود املتعلقة هبا،
نالحظ أن أغلب اإلجابات كانت يف جمال حمايد ،إذ جند حمورين من أصل ثالثة كان متوسطها احلسايب ضمن جمال
خيار حمايد ،وبالتايل كانت قيمة املتوسط احلسايب اإلمجايل ملنظور التعلم والنمو يف فئة احملايدة بقيمة مقدرة ب ـ ـ

3.08

مع وجود تركز عايل يف اإلجابات حول هذا اخليار حسب ما تدل عليه قيمة اإلحنراف املعياري  .7.04ومنه ميكن أن
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نستنتج أنه على الرغم من توفر نظم املعلومات إال أن ذلك لن يساهم بشكل فعال يف التعلم والنمو ما م تتوفر
اجلوانب األخرى اليت هي على قدر كبري من األمهية واملرتكزة أساسا على توليد الشعور لدى العاملني بأهنم جزء من
مؤسستهم وأهنم أهم مفاتيح جناحها من خالل حتفيزهم وإشراكهم يف إختاذ القرارات واألخذ بإقرتاحاهتم ،وكل هذه
اإلجراءات تعد ركائز حتقيق رضا العاملني الذي ينعكس على سرعة اإلستجابة وخدمة الزبائن ،اجلودة واإلنتاجية
واخنفاض معدالت دوران العمال واليت ستؤثر على باقي املنظورات وبالتايل على أداء املؤسسة ككل.
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خالصة الفصل
من خالل ما مت التطرق إليه من عرض وحتليل لنتائج الدراسة امليدانية املتعلقة باملقابالت ،أبعاد ثقافة املؤسسة،
عمليات إدارة املعرفة ومنظورات أداء املؤسسة ،نستنتج ما يلي:
 تعترب إدارة املعرفة من خالل خمتلف عملياهتا من اكتساب للمعرفة ونشرها واإلستجابة هلا أحد املداخل لتحسنيأداء املؤسسات اإلقتصادية ،رغم أنه ال تتم إدارة املعرفة بطريقة منظمة ومهيكلة حسب نتائج حتليل املقابالت؛
 الثقافة السائدة يف جمتمع الدراسة هي مزيج من الثقافات األربعة (القبيلة ،االبداع ،السوق واهلرمية) غري أن كل منثقافة السوق والثقافة اهلرمية هي الغالبة حسب نتائج حتليل ثقافة املؤسسة؛
 وجود إلتزام متوسط مبمارسات إدارة املعرفة ،حيث أسفرت نتائج حتليل عمليات إدارة املعرفة على قيام املؤسساتحمل الدراسة بإكتساب املعرفة ،نشرها واستخدامها لكنها  م ترقى مبمارساهتا للمستوى املطلوب؛
 أظهرت نتائج عرض وحتليل املؤشرات املالية أن األداء املايل للمؤسسات حمل الدراسة متذبذب ومتباين خاللالفرتة القياسية مع وجود اخنفاض يف قيم املؤشرات املالية خالل السنتني األخريتني؛
 تتصف املؤسسات حمل الدراسة بأداء متوسط ،حيث تظهر نتائج التحليل أنه حتقق أفضل أداء على مستوىمنظور الزبائن مث منظور العمليات الداخلية مث منظور التعلم والنمو.
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اختبار فرضيات ونموذج الدراسة ومناقشة النتائج
 اختبار العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة

 اختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين إدارة
المعرفة وأداء المؤسسة

 اختبار نموذج الدراسة

 مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة
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تمهيد
بعد ما مت عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية ،سيتم يف هذا الفصل إختبار الفرضيات املوضوعة إما لتأكيدها
أو نفيها ومن مث اإلجابة على إشكالية الدراسة ،باإلعتماد على جمموعة األدوات اإلحصائية وعدة مراحل نوجزها يف
اآليت:
 إختبار الفرضيات الفرعية للدراسة يف املبحث األول ،وذلك من خالل اختبار العالقة بني إدارة املعرفة وأداءاملؤسسة يف املطلب األول ،ومن مثم اختبار تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني كل عملية من عمليات إدارة

املعرفة وأداء املؤسسة يف املطلب الثاين؛

 إختبار الفرضية الرئيسية ومنوذج الدراسة يف املبحث الثاين ،ويتم ذلك من خالل إختبار مناذج قياسمتغريات الدراسة (ثقافة املؤسسة ،إدارة املعرفة وأداء املؤسسة) يف املطلب األول ،إختبار منوذج البناء يف
املطلب الثاين ،وحتليل املسار ملعرفة أثر املتغريات الفرعية على بعضها البعض يف املطلب الثالث؛
 مناقشة نتائج إختبار الفرضيات يف املبحث الثالث ،وذلك يف مطلبني نناقش فيها مدى إتفاق وإختالفالنتائج املتوصل إليها من إختبار الفرضيات مع الدراسات السابقة املعتمدة.
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المبحث األول :إختبار العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة
نظرا إلختالف طبيعة بيانات املنظور املايل (على شكل مؤشرات مالية) وبيانات املنظورات األخرى (مت قياسها
عن طريق اإلستبيان) ،فقد مت تقسيم متغري أداء املؤسسة إىل :أداء مايل (يتضمن املنظور املايل) وأداء غري املايل (يضم
منظور الزبائن ،منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو) ،وهبذا فقد مت جتزئة الفرضية الفرعية األوىل " توجد
عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة" إىل فرضيتني جزئيتني مها:
الفرضية اجلزئية األوىل :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة واألداء املايل ،واليت سيتم إختبارها يف
املطلب األول؛
الفرضية اجلزئية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل ،سيتم إختبارها يف املطلب

الثاين.
المطلب األول :إختبار العالقة بين إدارة المعرفة واألداء المالي
سنقوم يف هذا املطلب ب ختبار الفرضية اجلزئية األوىل" توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة
واألداء املايل" واليت جنزئها إىل الفرضيات التالية:
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية اكتساب املعرفة واألداء املايل؛
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية نشر املعرفة واألداء املايل؛
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية اإلستجابة للمعرفة واألداء املايل.
وميكن توضيح نتائج اختبار هذه الفرضيات يف اجلدول املوايل.
الجدول رقم ( :)23مصفوفة اإلرتباط بين إدارة المعرفة وعملياتها باألداء المالي

البيـ ـ ـان

معامل

Spearman

قيمة املعامل

مستوى املعنوية

اكتساب املعرفة

0..0

0.0.0

نشر املعرفة

0..0

0.0.0

االستجابة للمعرفة

0..0

0...0

إدارة املعرفة ككل

0..0

0.0.0

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.
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من خالل اجلدول أعاله الذي يوضح نتائج اختبار العالقة اإلرتباطية بني إدارة املعرفة وعملياهتا باألداء املايل،
يتضح أن هناك إرتباط ضعيف غري دال احصائيا بني عملية اكتساب املعرفة واألداء املايل ألن مستوى معنوية اإلرتباط
أكرب من مستوى الداللة  ،0.00وبالتايل ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني اكتساب املعرفة واألداء املايل.
كما بلغت قيمة معامل اإلرتباط بني عملية نشر املعرفة واألداء املايل  %.0تشري إىل اإلرتباط الضعيف غري
املعنوي بالنظر إىل مستوى املعنوية األكرب من مستوى الداللة  ،0.00وبالتايل نستنتج أنه ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بني املتغريين.
وفيما يتعلق مبعامل اإلرتباط بني عملية اإلستجابة للمعرفة واألداء غري املايل فقد بلغ  %.0يدل على ارتباط
قوي لكن غري معنوي ألن مستوى املعنوية له يفوق  ،0.00وبناءا عليه ف نه ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني
املتغريين.
كما أظهرت نتائج اجلدول أعاله أنه توجد عالقة ضعيفة غري معنوية بني إدارة املعرفة واألداء املايل حسب
قيمة كل من معامل االرتباط  %.0ومستوى املعنوية الذي يفوق .0.00
وبالنظر إىل نتائج اإلرتباط بني إدارة املعرفة وعملياهتا واألداء املايل ،ف ننا ننفي الفرض البديل ونقبل الفرض
الصفري الذي ينص على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة واألداء املايل ،وبناءا على هذه
النتيجة فستقتصر الدراسة على دراسة تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل ،ومنه ف ن
أداء املؤسسة سيتم قياسه من خالل املنظورات الثالثة فقط.
المطلب الثاني :إختبار العالقة بين إدارة المعرفة واألداء غير المالي
سنحاول من خالل هذا املطلب إختبار الفرضية اجلزئية الثانية " توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة
املعرفة واألداء غري املايل" واليت قمنا بتجزأهتا إىل ثالث فرضيات هي:
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية اكتساب املعرفة واألداء غري املايل؛
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايل؛
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية اإلستجابة للمعرفة واألداء غري املايل.
ومن أجل إختبار هذه الفرضيات سنعتمد على معامل  Pearsonإلختبار العالقة اإلرتباطية بني املتغريين ومنوذج
اإلحندار اخلطي البسيط ملعرفة فيما إذا كانت التغريات اليت حتدث يف األداء غري املايل سببها (ناجتة عن) إدارة املعرفة
وعملياهتا أم متغريات أخرى .وفيما يلي خنترب كل فرضية على حدى.
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أوال :اختبار عالقة اكتساب المعرفة باألداء غير المالي
من أجل القيام هبذا اإلختبار نضع فرضيتني إحدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليت:
 :H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية اكتساب املعرفة واألداء غري املايل؛
 :H1توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية اكتساب املعرفة واألداء غري املايل.
ولنفي أو اثبات الفرضية نقوم أوال بعرض نتائج اإلرتباط بني املتغريين يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)22نتائج اختبار اإلرتباط بين عملية اكتساب المعرفة واألداء غير المالي
معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل Pearson

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـة املعام ـ ـ ـل

مست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى املعنويـ ـ ـ ـ ـ ـة

0.0.0

0.000

عملية اكتسـ ـ ـ ـ ـ ـاب املعرفـ ـ ـ ـة

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

توضح نتائج اجلدول أعاله وجود عالقة معنوية موجبة قوية بني عملية اكتساب املعرفة واألداء غري املايل عند
مستوى داللة  0.00وهذا ما تفسره قيمة معامل اإلرتباط املقدرة ب ـ  ،%0..0ويرجع ذلك إىل نتائج إجابات األفراد
اليت اجتهت إىل املوافقة على عملية اكتساب املعرفة من جهة ومنظورات األداء من جهة أخرى ،ما يعين أن توجه
اإلجابة على هذه املتغريات كان يف اجتاه واحد والذي انعكس على وجود ارتباط معنوي قوي بينهما.
ولتحديد فيما إذا كانت العالقة بني املتغريين سببية أي أن املتغري املستقل (اكتساب املعرفة )سبب يف التغريات
احلاصلة يف املتغري التابع (األداء غري املايل) ،نقوم باختبار درجة تأثري عملية اكتساب املعرفة على األداء غري املايل من
خالل منوذج اإلحندار اخلطي البسيط الذي تظهر قيمه يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)23نتائج اإلنحدار البسيط بين اكتساب المعرفة واألداء غير المالي
ملخص النموذج
النموذج

جدول

ANOVA

معامل التحديد ()R2

معامل التحديد املصحح ()R2-

اخلطأ املعياري للتقدير

قيمة ()F

مستوى املعنوية ()Sig

0.00.

0.00.

0..3...

3....0.

0.000

المعامالت
النموذج

املعامالت غري املعيارية

املعامالت املعيارية

املعلمة  Bاخلطأ املعياري

Beta

الثابت

7..00

0.7.0

اكتساب املعرفة

0..0.

0.03.

0.0.0

اختبار )t(Student

مستوى املعنوية ()Sig

0.30.

0.000

7..070

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.
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من خالل اجلدول أعاله ،نالحظ أن التباين احملدث إلكتساب املعرفة على األداء غري املايل مقدر ب ـ ـ
والذي يظهره معامل

التحديدR2

%00..0

أي أن عملية اكتساب املعرفة تفسر ما نسبته  %00..0من التغريات الكلية اليت

تطرأ على املتغري التابع األداء غري املايل.
وميكن كتابة منوذج اإلحندار اخلطي البسيط من خالل قيم املعلمات كما يلي:
األداء غري املايل =  0..0. + 7..00اكتساب املعرفة ،أي أن التغري بقيمة واحدة يف عملية اكتساب املعرفة يقابله
تغري يف األداء غري املايل قدره  .0..0.وهو دال احصائيا تعرب عنه املعنوية اجلزئية للنموذج اليت يدل عليها مستوى
معنوية اختبار  tاألقل من  ،0.00كما أن قيمة  Fاحملسوبة املقدرة بـ ـ  3....0.أكرب من القيمة اجلدولية املقدر ب ـ ـ
 3...عند مستوى الداللة  0.00مما يدل على ثبوت معنوية منوذج اإلحندار اخلطي البسيط (املعنوية الكلية) ،وبالتايل
نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل.
بناءا على حتليل نتائج اجلدولني ( )33و( )3.فقد مت اثبات وجود عالقة ذات داللة احصائية بني عملية
اكتساب املعرفة واألداء غري املايل.
ثانيا :إختبار عالقة نشر المعرفة باألداء غير المالي
من أجل القيام هبذا اإلختبار نضع فرضيتني إحدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليت:
 :H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايل؛
 :H1توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايل.
ولنفي أو إثبات الفرضية نقوم أوال بعرض نتائج اإلرتباط بني املتغريين يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)23نتائج إختبار اإلرتباط بين عملية نشر المعرفة واألداء غير المالي
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
عملية نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املعرفـ ـ ـ ـة

معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل Pearson

قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـة املعام ـ ـ ـل

مست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى املعنويـ ـ ـ ـ ـ ـة

0.0..

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

تشري نتائج اجلدول رقم ( )30إىل وجود عالقة معنوية موجبة قوية بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايل،
وهذا ما تفسره قيمة معامل االرتباط املقدرة ب ـ  %0...الدالة معنويا عند مستوى الداللة  .0.00وهو مقارب جدا
ملعامل اإل رتباط بني اكتساب املعرفة واألداء غري املايل نظرا لتقارب املتوسطات احلسابية لكال العمليتني الناتج عن
التجانس الكبري بني إجابات األ فراد على بنود كال منهما ،وبالتايل ف ن نفس التفسري لسبب وجود ارتباط معنوي قوي
بني عملية نشر املعرفة األداء غري املايل والذي يتضمن توجه واحد يف إجابات األفراد على املتغريين.
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ولتحديد فيما إذا كانت العالقة بني املتغريين سببية ،أي أن املتغري املستقل سبب يف التغريات احلاصلة يف
املتغري التابع نقوم ب ختبار درجة تأثري عملية نشر املعرفة على األداء غري املايل من خالل منوذج اإلحندار اخلطي
البسيط الذي تظهر قيمه يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)23نتائج اإلنحدار البسيط بين نشر المعرفة واألداء غير المالي
ملخص النموذج
النموذج

جدول

ANOVA

معامل التحديد ()R2

معامل التحديد املصحح ()R2-

اخلطأ املعياري للتقدير

قيمة ()F

مستوى املعنوية ()Sig

0.003

0.007

0..303.

370.077

0.000

المعامالت
النموذج

املعامالت غري املعيارية

املعامالت املعيارية

املعلمة  Bاخلطأ املعياري

Beta

الثابت

7.07.

0.7.7

نش ـ ـ ــر املعرفة

0.0..

0.0.7

0.0.3

اختبار )t(Student

مستوى املعنوية ()Sig

0..0.

0.000

70..70

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

تظهر األرقام الواردة يف اجلدول أعاله ،أن قيمة معامل التحديد R2تقدر بـ ـ  %00.30واليت تعرب عن التباين
احلاصل يف األداء غري املايل والناتج عن عملية نشر املعرفة مبعىن أن  %00.30من التغريات الكلية اليت تطرأ على
املتغري التابع األداء غري املايل سببها املتغري املستقل نشر املعرفة.
وميكن كتابة منوذج اإلحندار اخلطي البسيط من خالل قيم املعلمات كما يلي:
األداء غري املايل =  0.0.. + 7.07.نشر املعرفة ،أي أن التغري بقيمة واحدة يف عملية نشر املعرفة يقابله تغري يف
األداء غري املايل قدره  .0.0..وهو دال احصائيا تعرب عنه املعنوية اجلزئية للنموذج اليت تدل عليها مستوى معنوية
اختبار  tاألقل من  ،0.00واملعنوية الكلية اليت تظهر من خالل اختبار  Fاليت تقدر قيمته احملسوبة بـ ـ

3....0.

وهي أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة ب ـ ـ  3...عند مستوى داللة  0.00مما يدل على ثبوت معنوية منوذج االحندار
اخلطي البسيط ،وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل .وبناءا عليه فقد مت اثبات وجود عالقة ذات
داللة احصائية بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايل.
ثالثا :إختبار عالقة اإلستجابة للمعرفة باألداء غير المالي
يهدف هذا اإلختبار ملعرفة فيما إذا كانت هناك عالقة ذات داللة معنوية بني عملية اإلستجابة للمعرفة واألداء
غري املايل ،ومن أجل إثبات أو نفي الفرضية نضع فرضيتني إحدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليت:
 :H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني اإلستجابة للمعرفة واألداء غري املايل؛
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 :H1توجد عالقة ذات داللة احصائية بني اإلستجابة للمعرفة واألداء غري املايل.
ولنفي أو إثبات الفرضية نقوم أوال بعرض نتائج اإلرتباط بني املتغريين يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)23نتائج اختبار اإلرتباط بين عملية اإلستجابة للمعرفة واألداء غير المالي
معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل Pearson

البيـ ـ ـان

قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـة املعام ـ ـ ـل

مست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى املعنويـ ـ ـ ـ ـ ـة

0..30

0.000

عملية االستجابة للمعرفـ ـ ـ ـة

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يتبني لنا من نتائج اجلدول أعاله أن هناك إرتباط معنوي موجب قوي جدا بني املتغريين اإلستجابة للمعرفة
واألداء غري املايل حسب قيمة معامل اإلرتباط اليت قدرت ب ـ ـ  ،%.3.0وميكن تفسري ذلك بأن نتائج إجابات األفراد
على املتغريين كانت متقاربة يف درجات املوافقة واإلجتاه معا ،وهذا ما أظهرته نتائج املتوسطات احلسابية حملاورها مثل
ما إتضح من عرض وحتليل النتائج يف الفصل السابق ،مما إنعكس على العالقة اإلرتباطية بينها من حيث قوهتا
ومعنويتها.
تبني لنا وجود عالقة إرتباطية معنوية وقوية بني املتغريين حناول حتديد فيما إذا كانت هذه العالقة سببية،
وبعدما م

مبعىن آخر هل املتغري املستقل سبب يف التغريات احلاصلة يف املتغري التابع؟ .من أجل ذلك نقوم ب ختبار درجة تأثري
عملية اإلستجابة للمعرفة على األداء غري املايل من خالل منوذج اإلحندار اخلطي البسيط الذي تظهر قيمه يف اجلدول
أدناه.
الجدول رقم ( :)23نتائج االنحدار البسيط بين اإلستجابة للمعرفة واألداء غير المالي
ملخص النموذج
النموذج

جدول

ANOVA

معامل التحديد ()R2

معامل التحديد املصحح ( )R

اخلطأ املعياري للتقدير

قيمة ()F

مستوى املعنوية ()Sig

0.00.

0.003

0.30003

.70..00

0.000

2-

المعامالت
النموذج
الثابت

املعامالت غري املعيارية

املعامالت املعيارية

املعلمة  Bاخلطأ املعياري

Beta

0.0.0

0.773

االستجابة للمعرفة 0.000

0.03.

0..30

اختبار )t(Student

مستوى املعنوية ()Sig

...7.

0.000

...00.

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.
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من خالل األرقام الواردة يف اجلدول رقم ( )3.جند أن قيمة معامل التحديد  R2قدرت ب ـ  ،%00..أي أن
التباين يف األداء غري املايل يرجع ملتغري عملية اإلستجابة للمعرفة بنسبة  ،%00..معربا بذلك عن التأثري املعترب هلذه
العملية على األداء غري املايل مقارنة بعملييت اكتساب ونشر املعرفة اليت كان تأثريمها متوسط.
واستنادا إىل قيم املعلمات املوضحة يف اجلدول ميكن كتابة منوذج اإلحندار اخلطي البسيط كما يلي:
األداء غري املايل =  0.000 + 0.0.0اإلستجابة للمعرفة ،أي أن التغري بقيمة واحدة يف عملية اإلستجابة للمعرفة
يقابله تغري يف األداء غري املايل قدره  .0.000وهو دال احصائيا تعرب عنه املعنوية اجلزئية للنموذج اليت تدل عليها
مستوى معنوية اختبار  tاألقل من  ،0.00واملعنوية الكلية اليت تظهر من خالل اختبار  Fاليت تقدر قيمته
احملسوبة بـ ـ  .70..00وهي أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة ب ـ ـ  3...عند مستوى داللة  0.00مما يدل على ثبوت
معنوية منوذج االحندار اخلطي البسيط ،وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل.وبناءا عليه فقد مت اثبات
وجود عالقة ذات داللة احصائية بني االستجابة للمعرفة واألداء غري املايل.
رابعا :إختبار عالقة إدارة المعرفة باألداء غير المالي
هندف من خالل هذا اإلختبار إىل إختبار العالقة بني إدارة املعرفة ككل واألداء غري املايل إلثبات أو نفي
الفرضية اجلزئية الثانية ومن أجل ذلك نضع الفرضيتني التاليتني:
 :H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل؛
 :H1توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل.
ولنفي أو إثبات الفرضية نقوم أوال بعرض نتائج اإلرتباط بني املتغريين يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)23نتائج إختبار اإلرتباط بين إدارة المعرفة واألداء غير المالي
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إدارة املعرفة ككل

معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل Pearson

قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـة املعام ـ ـ ـل

مست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى املعنويـ ـ ـ ـ ـ ـة

0..33

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

تشري نتائج اجلدول أعاله إىل قيمة معامل اإلرتباط اليت قدرت بـ ـ  %.3.3واليت تدل على وجود عالقة معنوية
موجبة وقوية جدا بني كل من إدارة املعرفة واألداء غري املايل ،وميكن تفسري ذلك بأن نتائج إجابات األفراد على
املتغريين كانت متقاربة يف درجات املوافقة واإلجتاه معا ،وهذا ما أظهرته نتائج املتوسطات احلسابية حملاورها مثل ما
اتضح من عرض وحتليل النتائج يف الفصل السابق مما انعكس على العالقة اإلرتباطية بينهما من حيث قوهتا
ومعنويتها.
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وبعد إثبات وجود العالقة اإلرتباطية بني املتغريين ،حناول فيما يأيت حتديد فيما إذا كانت هذه العالقة سببية
أي أن املتغري املستقل سبب يف التغريات احلاصلة يف املتغري التابع ،من خالل إختبار درجة تأثري إدارة املعرفة على
األداء غري املايل من خالل منوذج اإلحندار اخلطي البسيط الذي تظهر قيمه يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)34نتائج اإلنحدار البسيط بين إدارة المعرفة واألداء غير المالي
ملخص النموذج
النموذج

جدول

ANOVA

معامل التحديد ()R2

معامل التحديد املصحح ()R2-

اخلطأ املعياري للتقدير

قيمة ()F

مستوى املعنوية ()Sig

0..0.

0..0.

0.3.700

0.7....

0.000

المعامالت
النموذج

املعامالت غري املعيارية

املعامالت املعيارية

املعلمة  Bاخلطأ املعياري

Beta

الثابت

0..7.

0.773

إدارة املعرفة

0...0

0.03.

0..33

اختبار )t( Student

مستوى املعنوية ()Sig

0.737

0.000

...770

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

من خالل اجلدول أعاله ،جند أن قيمة معامل التحديد R2قدرت بـ ـ  %.0..0واليت تعرب عن التباين احلاصل
يف األداء غري املايل الناتج عن إدارة املعرفة ،مبعىن أن  %.0..0من التغريات الكلية اليت تطرأ على املتغري التابع األداء
غري املايل سببها املتغري املستقل إدارة املعرفة.
وبناءا على قيم املعلمات ميكن كتابة منوذج اإلحندار اخلطي البسيط كما يلي:
األداء غري املايل =  0...0 + 0..7.إدارة املعرفة ،أي أن التغري بقيمة واحدة يف املتغري املستقل إدارة املعرفة يقابله
تغري قدره  0...0يف املتغري التابع األداء غري املايل .وهو دال احصائيا تعرب عنه املعنوية اجلزئية للنموذج اليت تدل عليها
مستوى معنوية اختبار  tاألقل من  ، 0.00واملعنوية الكلية اليت تظهر من خالل اختبار Fاليت تقدر قيمته
احملسوبة بـ ـ  0.7....وهي أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة ب ـ ـ  3...عند مستوى داللة  ،0.00مما يدل على ثبوت
معنوية منوذج االحندار اخلطي البسيط ،وبالتايل نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي ينص على وجود
عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل.
بناءا على نتائج إختبار الفرضيات اليت من خالهلا مت رفض الفرضية اجلزئية األوىل مبعىن عدم وجود عالقة ذات
داللة احصائية بني إدارة املعرفة واألداء املايل ،وقبول الفرضية اجلزئية الثانية املتعلقة بوجود عالقة ذات داللة احصائية
بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل ،ف ننا نقبل الفرضية الكلية اليت تنص على وجود عالقة ذات داللة احصائية بني
إدارة املعرفة وأداء املؤسسة.
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وبناءا على هذه النتيجة سنقوم ب ختبار الفرضية املوالية املتعلقة بتأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة
املعرفة وأداء املؤسسة .مع التنويه إىل أننا نقصد بأداء املؤسسة األداء غري املايل بعد استثناء األداء املايل لعدم ارتباطه
مبتغري ادارة املعرفة.

المبحث الثاني :إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة
سنقوم يف هذا املبحث ب ختبار الفرضية الرئيسية للدراسة" لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة
وأداء املؤسسة" واليت متت جتزئتها إىل الفرضيات الفرعية التالية:
 لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة؛
 لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة؛
 لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني اإلستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة.
المطلب األول :إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين اكتساب المعرفة وأداء المؤسسة
من أجل القيام هبذا اإلختبار نضع فرضيتني احدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليت:
 :H0ال يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة؛
 :H1يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة.
ولنفي أو إثبات الفرضية نقوم باإلختبار الذي تظهر نتائجه يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)34نتائج اختبار اإلرتباط الجزئي بين إكتساب المعرفة وأداء المؤسسة بإستبعاد ثقافة المؤسسة

البيان
العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة

العالقة دون استبعاد متغير ثقافة المؤسسة

العالقة باستبعاد متغير ثقافة المؤسسة

معامل االرتباط

مستوى املعنوية ()Sig

معامل االرتباط اجلزئي

مستوى املعنوية ()Sig

0.0.3

0.000

0.07.

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

نالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله ،أن طبيعة العالقة بني املتغريين قد تغريت حيث كان
معامل اإلرتباط يف وجود متغري ثقافة املؤسسة  %0..3داال على عالقة معنوية قوية بني متغريي اكتساب املعرفة وأداء
املؤسسة ،لكن ب ستبعاد متغري ثقافة املؤسسة أصبح معامل اإلرتباط  %07..داال على عالقة معنوية متوسطة .وعليه
ميكن القول أ نه كان ملتغري ثقافة املؤسسة تأثري على العالقة ما يعين رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ،أي
أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إكتساب املعرفة وأداء املؤسسة.
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المطلب الثاني :إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين نشر المعرفة وأداء المؤسسة
من أجل القيام هبذا اإلختبار نضع فرضيتني إحدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليت:
 :H0ال يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة؛
 :H1يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة.
ولنفي أو إثبات الفرضية نقوم باإلختبار الذي تظهر نتائجه يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)33نتائج إختبار اإلتباط الجزئي بين نشر المعرفة وأداء المؤسسة بإستبعاد ثقافة المؤسسة

البيان
العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة

العالقة باستبعاد متغير ثقافة المؤسسة

العالقة دون استبعاد متغير ثقافة المؤسسة
معامل االرتباط

مستوى املعنوية ()Sig

معامل االرتباط اجلزئي

مستوى املعنوية ()Sig

0.0.7

0.000

0.0.0

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

نالحظ من خالل اجلدول أعاله ،أن طبيعة العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة قد تغريت من معنوية موجبة
قوية إىل معنوية موجبة متوسطة حسب ما يدل عليه معامل اإلرتباط الذي أصبح  %0.ب ستبعاد متغري ثقافة املؤسسة
بعدما كان  %0..7قبل استبعاده ،وهذا يدل على تأثري هذا األخري على العالقة ،ومنه ف ننا نرفض الفرض الصفري
ونقبل الفرض البديل الذي ينص أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة
المطلب الثالث :إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين اإلستجابة للمعرفة وأداء المؤسسة
من أجل القيام هبذا االختبار نضع فرضيتني احدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليت:
 :H0ال يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني اإلستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة؛
 :H1يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني اإلستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة.
ولنفي أو إثبات الفرضية نقوم باإلختبار الذي تظهر نتائجه يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)32نتائج إختبار اإلرتباط الجزئي بين اإلستجابة للمعرفة وأداء المؤسسة بإستبعاد ثقافة المؤسسة

البيان
العالقة بني االستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة

العالقة دون استبعاد متغير ثقافة المؤسسة

العالقة بإستبعاد متغير ثقافة المؤسسة

معامل االرتباط

مستوى املعنوية ()Sig

معامل االرتباط اجلزئي

مستوى املعنوية ()Sig

0....

0.000

0..00

0.000

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  spssلبيانات الدراسة.

يتضح من اجلدول أن هناك تغري يف جمال معامل اإلرتباط بني املتغريين قبل إستبعاد متغري ثقافة املؤسسة وبعد
استبعاده ،حيث قبل اإلستبعاد أي العالقة دون استبعاد ثقافة املؤسسة كان معامل اإلرتباط  %....داال على عالقة
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معنوية موجبة قوية جدا بني متغريي اإلستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة ،لكن بعد استبعاد متغري ثقافة املؤسسة أصبح
 %.0.0داال على عالقة معنوية موجبة قوية ،ومنه نستنتج أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني املتغريين .وبناءا
عليه نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني االستجابة للمعرفة
وأداء املؤسسة.
من خالل ما سبق من اختبار للفرضيات فقد مت إثبات كل الفرضيات ماعدا فرضية جزئية واحدة متعلقة
بالعالقة بني إدارة املعرفة واألداء املايل والذي استبعد من الدراسة ،حيث وجد أن هناك عالقة بني كل عمليات إدارة
املعرفة وأداء املؤسسة وأن لثقافة املؤسسة تأثري على هذه العالقات ،ومن أجل إثبات أو نفي الفرضية الرئيسية للدراسة
واإلجابة على اإلشكالية جيب إختبار منوذج الدراسة من خالل برنامج  Amosللوصول إىل نتائج دقيقة ومتكاملة
وهذا من خالل ما سيتم عرضه يف املبحث املوايل.

المبحث الثالث :إختبار نموذج الدراسة
من أجل تأكيد ما مت التوصل إليه من إختبار للفرضيات الفرعية ،ومن مث إثبات أو نفي الفرضية الرئيسية
للدراسة سيتم اختبار منوذج الدراسة ككل وذلك من خالل العمل على:
 إ ختبار منوذج القياس اخلاص بكل متغري من متغريات الدراسة أي لكل من ثقافة املؤسسة ،إدارة املعرفة وأداءاملؤسسة؛
 إختبار النموذج املتكامل ،أي العالقة بني متغريات الدراسة الرئيسية؛ حتليل املسار ب ختبار العالقات بني املتغريات الظاهرة أي املتغريات اجلزئية لكل متغري رئيسي.وتتم هذه اإلختبارات وتقدير معامل النماذج من خالل برنامج  Amosباإلعتماد على طريقة اإلحتماالت الكربى ألهنا
تقلل من اإلختالف والتباين ما بني النموذج النظري والبيانات أو الواقع.
المطلب األول :إختبار الصدق البنائي للمقياس (نموذج القياس)
يتم إ ختبار الصدق البنائي لنموذج القياس من خالل القيام بالتحليل العاملي التوكيدي ،أي دراسة العالقات
بني املؤشرات (العبارات اليت مت إستخدامها يف اإلستبيان) واملتغريات أو العوامل الكامنة (احملاور الرئيسية والفرعية)
ودراسة العالقة بني املتغريات الكامنة فيما بينها أيضا .1وهذا هبدف التحقق من اخلصائص السيكوماترية أو أدلة
الصدق البنائي لكل من منوذج قياس ثقافة املؤسسة ،منوذج قياس إدارة املعرفة ومنوذج قياس أداء املؤسسة.

1

أمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد ،النمذجة بالمعادالت البنائية باستخدام برنامج اموس ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،7عمان ،األردن ،.07. ،ص ..0 -00
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أوال :إختبار الصدق البنائي لنموذج قياس ثقافة المؤسسة
يعترب منوذج قياس ثقافة املؤسسة سداسي العوامل إنعكاسي ،حيث يتكون من ستة عوامل كامنة وهي:
اخلصائص املهيمنة ،أسلوب القيادة ،أسلوب إدارة العاملني ،التماسك املنظمي ،الرتكيز اإلسرتاتيجي ومعيار النجاح،
وكل منها تتشبع عليه أربع مؤشرات ظاهرة (عبارات) ،وجاءت نتائج هذا اإلختبار والعالقات بني هذه املتغريات
حسب ما يظهره الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)23النموذج المعياري لقياس ثقافة المؤسسة

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا غلى خمرجات .Amos

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن عامل اخلصائص املهيمنة تتشبع عليه العبارات (،)A1,B1,C1,D1
وتظهر قيمة التشبعات املعيارية أو حتميل العبارات نسبة اإلرتباطات العالية بني العبارات والعامل الذي متثله .فقد
كانت كلها أكرب من  0.0وهي بذلك دالة على صدق التقارب حيث كانت أعلى نسبة تشبع للعبارة  " C1املؤسسة
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متوجهة لإلنتاج ،فاإلعتبارات الرئيسة فيها تنصب حنو اجناز العمل" اليت بلغت  %..دالة عل أنه حظي بأكرب متثيل
للعامل وبالتايل فخصائص ثقافة السوق هي املهيمنة بالدرجة األوىل.
أما عامل أسلوب القيادة فتتشبع عليه العبارات ( ،)A2,B2,C2,D2وتظهر قيمة تشبع هذه العبارات
اإلرتباطات العالية بينها وبني العامل الذي متثله ،فقد أظهرت النتائج أمهية كل من العبارة
إبداعية وتأخذ باملخاطرة" اليت بلغ تشبعها  28.0والعبارة

C2

B2

" اإلدارة ريادي

" القيادة اإلدارية هتتم بأن تكون إنتاجية وتنافسية

وتدير الصعاب" اليت بلغت قيمة التشبع هلا  ،28.0ليدل هذا على أن أسلوب القيادة ميزج بني التوجه اإلبداعي
والسوقي يف حني العبارة

D2

"القيادة اإلدارية منسقة ومنظمة هتتم باألوراق واللوائح واإلجراءات أكثر من اإلجناز"

عرفت أصغر تشبع مع العامل ويف كل النموذج مبقدار  28.0لتدل على أن أسلوب القيادة ال يتم وفقا للثقافة اهلرمية.
وبالنسبة لعامل أسلوب إدارة العاملني فتتشبع عليه العبارات ( ،)A3,B3,C3,D3وقد كانت قيمة تشبعها كلها
عالية احنصرت ما بني القيمة  0.0.و 0...دالة على اإلرتباط العايل بينها وبني العامل الذي متثله مما يعين حتقق
صدق التقارب .وقد كانت العبارتني  " A3يسود العمل بروح الفريق واتفاق اآلراء واملشاركة" و " B3يسود االبتكار
واملخاطرة واحلرية" األكثر تعبريا عن هذا العامل نظرا لقيمة تشبعهما املرتفعة واليت بلغت  ،0...دالة على أن
األسلوب املعتمد يف إدارة العاملني يف جمتمع الدراسة يتم وفقا لألسلوب القبلي واإلبداعي.
مأما عن العامل التماسك املنظمي فتتشبع عليه العبارات ( ،)A4,B4,C4,D4ويظهر من الشكل القيم املرتفعة

لتشبعات هذه العبارات على العامل الذي متثله دالة على صدق التقارب ،فقد بلغت أدىن قيمة تشبع  0...وأعلى
قيمة  0...للعبارة  " C4املؤسسة تركز على اإلجناز وتنفيذ اخلطط وحتقيق األهداف" .

وتتشبع العبارات ( )A5,B5,C5,D5على عامل الرتكيز اإلسرتاتيجي بقيم حتميل مرتفعة دالة على متثيلها
للعامل ،حيث كانت كلها أكرب من  0.0وقد دلت القيم املرتفعة للعبارتني

B5,C5

واليت بلغت  0..0على أمهيتها

يف متثيل العامل مقارنة بالعبارتني املتبقيتني.
مأما العامل األخري معيار النجاح فتتشبع عليه العبارات ( ،)A6,B6,C6,D6واليت تدل قيم تشبعاهتا اليت
تنحصر يف اجملال من  0.0إىل  0.0على نسبة ارتباطاهتا العالية ومتثيلها اجليد للعامل من جهة ومتايزها وعدم تداخلها
من جهة أخرى ،كما دلت قيمة حتميل العبارة  B6على أمهيتها يف متثيل معيار النجاح مبقدر .0..0
أما فيما خيص متوسط اإلرتباط الرتبيعي املتعدد أو خطأ القياس الذي يعد هو اآلخر أحد أدلة صدق
التقارب ،فقد بلغت  0.0.لعامل اخلصائص املهيمنة 0..0 ،لعامل أسلوب القيادة 0..0 ،ألسلوب إدارة العاملني،
 ويطلق عليه مصطلح التباين املستخلص وحيسب كما يلي  :جمموع خطأ القياس لفقرات العامل  /عدد فقرات العامل .راجع يف ذلك:
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 0..للتماسك املنظمي 0... ،للرتكيز االسرتاتيجي و 0.00ملعيار النجاح ،وهي أكرب من  0.0وهي بذلك دالة على
صدق التقارب مبعىن أن العبارات متثل العامل املرتبطة به.
أما بالنسبة ملربع االرتباطات بني العوامل الذي يعترب من أدلة صدق التمايز ،وقد بلغت أصغر قيمة له

0..0

العاملني أسلوب القيادة وأسلوب إدارة العاملني
بني العاملني أسلوب القيادة ومعيار النجاح ،وأكرب قيمة له  0...بني
ْ

وهي حمصورة يف اجملال من  ،0.0 – 0..مما يدل على توفر صدق التمايز 1مبعىن أن العوامل ال تتداخل فيما بينها.
أما فيما يتعلق مبؤشرات تطابق النموذج مع البيانات كانت كما يلي:

 قدرت قيمة كاي تربيع بـ ـ  .......وهي أكرب من مستوى الداللة  ،0.00وبالتايل فهي غري دالة ،تدل على أنه التوجد فروق بني النموذج النظري والبيانات؛
 بلغت قيمة مربع كاي املعياري  ....0وهي أقل من مخسة ،وبالتايل فهي تؤكد أن املقياس املفرتض لقياس ثقافةاملؤسسة يتطابق مع الواقع؛
 بالنسبة ملؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس فقيمتهما تدل على أن النموذج مقبول ،فاألول جتاوز ( 0.0قيمته )0.07والثاين قاربت قيمته ( 0.0قدرت بـ ـ  )0..0.ومها بذلك يفسران إبتعاد النموذج اإلفرتاضي (الذي يفرتض
وجود عالقات بني أبعاد ثقافة املؤسسة كعوامل كامنة والعبارات اليت تتشبع عليها) عن النموذج الصفري (الذي يدل
على عدم وجود عالقة بني املتغريات الكامنة والعبارات اليت تقيسها) ،ما يدل على أن هناك إرتباط أو عالقات بني
متغريات النموذج وأن العبارات تقيس املتغريات الكامنة (أبعاد ثقافة املؤسسة) اليت متثلها.
 تفسر قيم رمسي اليت بلغت  0.0.على أن هناك تطابق ما بني البيانات الواقعية والنموذج االفرتاضي لقياس ثقافةاملؤسسة.
وبناءا على النتائج أعاله اليت أظهرت أن منوذج القياس اخلاص بثقافة املؤسسة يتوفر على اخلصائص
السيكوماترية الدالة على الصدق البنائي للنموذج ،أي أن العبارات املستخدمة متثل أبعاد ثقافة املؤسسة وتقيس ما
وضعت من أجله.

 -أمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد ،مرجع سابق ،ص .00

 ويعرف بالتباين املشرتك حيث حيسب لكل ارتباط بني عاملني برتبيع قيمته فمثال قيمة التباين املشرتك بني الرتكيز االسرتاتيجي ومعيار النجاح =  0.0. 0.00وجيب ان تكون قيمته
حمصورة بني  0..و  0.0حيت نقول انه يوجد صدق متايز ،وملزيد من التفاصيل راجع:
.

=

 -أمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد ،االنمذجة باملعادالت البنائية باستخدام برنامج اموس ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،7عمان ،األردن..07. ،
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ثانيا :إختبار الصدق البنائي لنموذج قياس إدارة المعرفة
يهدف هذا اإلختبار إىل معرفة مدى توافر منوذج القياس املعتمد لقياس إدارة املعرفة على أدلة الصدق البنائي،
أي مدى متثيل العبارات للعوامل املرتبط هبا إعتمادا على مقدار التشبعات بينها ومؤشرات تطابق النموذج مع البيانات
أو الواقع ،حيث يتم يف البداية رسم النموذج األويل ،ف ذا كانت قيم مؤشرات التطابق اخلاص به جيدة نستبقي عليه
وإال يتم تعديله حىت تتحسن مؤشراته.
ويعتمد يف إختبار هذا النموذج على التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية إلحتوائه على العوامل
الكامنة من الدرجة األوىل واليت ترتبط مباشرة بالعبارات ،والعوامل الكامنة من الدرجة الثانية اليت ترتبط بالعوامل
الكامنة من الدرجة األوىل ،حيث جند ثالثة عوامل كامنة من الدرجة الثانية واملتمثلة يف عمليات إدارة املعرفة
(اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة) واليت يرتبط كل منها خبمسة عوامل كامنة من الدرجة األوىل واليت
متثل احملاور الفرعية لكل عملية من عمليات إدارة املعرفة ،وجاءت نتائج هذا اإلختبار والعالقات بني هذه املتغريات
حسب ما يظهره الشكل املوايل:

الشكل رقم ( :)30النموذج المعياري لقياس إدارة المعرفة

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos
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بناءا على معطيات الشكل أعاله ،نالحظ أن مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات قيمها مقبولة خاصة مؤشر
رمسي الذي يقل عن  0.0.معربا عن التطابق بني منوذج القياس والبيانات ،ومؤشر مربع كاي املعياري الذي يقل عن
 0إضافة إىل أن بعض قيم التشبعات بني املتغريات الكامنة من الدرجة الثانية وتلك اليت من الدرجة األوىل تامة أي
تساوي الواحد (بني نشر املعرفة واستخدام تقنيات متخصصة لنشر املعرفة) وبعضها مرتفع جدا ويكاد يكون تاما،
ومن أجل إختاذ قرار تعديل النموذج من عدمه نستعرض مستوى داللة هذه اإلرتباطات يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)33مستوى داللة االرتباطات بين المتغيرات الكامنة لنموذج قياس إدارة المعرفة
مسار االرتباط

مسار االرتباط

مستوى الداللة

مستوى الداللة

اكتساب املعرفة  اجتاهات العاملني



نشر املعرفة  استخدام التكنولوجيا



اكتساب املعرفة  نظم التقارير املالية



نشر املعرفة  االتصاالت املكتوبة



اكتساب املعرفة  احلساسية للتغريات



االستجابة للمعرفة  االستجابة للزبائن

اكتساب املعرفة  اجلانب العلمي



االستجابة للمعرفة  تطوير وظيفة التسويق


0.00.

اكتساب املعرفة  مسح السوق



االستجابة للمعرفة  االستجابة للتكنولوجيا



االستجابة للمعرفة  االستجابة للزبائن



االستجابة للمعرفة  االستجابة للمنافسني



االستجابة للمعرفة  استغالل الفرص



نشر املعرفة  عن العمل
نشر املعرفة  استخدام التقنيات


0....

 دال معنويا عند %0

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات Amos

نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن معظم اإلرتباطات معنوية عند  ،%0ب ستثناء اإلرتباط بني عامل نشر
املعرفة وعامل استخدام التقنيات لنشر املعرفة والذي كان ارتباطا تاما بلغت قيمته الواحد ،واإلرتباط بني عامل
االستجابة للمعرفة وعامل تطوير وظيفة التسويق اليت كانت قيمة ارتباطه  ،0.0.وبالتايل سيتم حذف هذين
اإلرتباطني كوهنما يؤثران سلبا على جودة مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات ،مع مالحظة فيما إذا حتسنت
املؤشرات أو جيب تطوير البدائل باإلعتماد على دليل تغيري املؤشرات الذي يقرتحه برنامج  ،Amosوبناءا على
التغيريات اليت متت ب لغاء العالقات غري الدالة فقد اتضح من النتائج أن مجيع العالقات اإلرتباطية أصبحت دالة
وحتسنت مؤشرات التطابق ،ليظهر النموذج املعدل كما يلي:
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الشكل رقم ( :)34النموذج المعياري لقياس إدارة المعرفة المعدل

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos

نالحظ من خالل الشكل أن هناك حتسن يف كل من مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس القريبني من
الواحد ومؤشر رمسي ومربع كاي املعياري بقيا يف نفس اجملال .مع وجود حتسن يف قيم التشبعات بني العوامل فيما
بينها  ،فنجد أن عمليات إدارة املعرفة الثالثة تربط فيما بينها بتشبعات تنحصر يف معظمها بني  0..و ،0.0الذي
يدل على صدق التقارب فيما بينها وصدق التمايز أيضا ،كما نالحظ من الشكل أمهية حمور احلساسية للتغريات يف
متثيله لعميلة اكتساب املعرفة حيث بلغت قيمة التشبع بينهما  ،0.0وأمهية حمور استخدام التكنولوجيا يف متثيله لعملية
نشر املعرفة اليت بلغت قيمة التشبع بينهما  ،0.03وأمهية حمور اإلستجابة للتكنولوجيا واإلستجابة للمنافسني يف متثل
عملية اإلستجابة للمعرفة اليت بلغت قيمة تشبعهما بالعامل  0.00و 0.0.على التوايل.
أما بالنسبة لقيم تشبع العبارات على احملاور اليت متثلها فقد كانت أغلبها يف اجملال املثايل من  0.0 – 0.0دالة
بذلك على صدق التقارب ،أي أن العبارات متثل متثيال جيدا حماورها وأهنا تقيس ما وضعت ألجله ،إذ جند أن كل
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قيم تشبع العبارات على عامل اجتاهات العاملني أكرب من  0..وكانت أعلى نسبة تشبع للعبارة

AC4

" تشجع

املؤسسة العاملني لتخصيص الوقت للتفكري يف عمل املؤسسة" اليت بلغت .%..
كما تظهر قيم تشبع العبارات على عامل إمتالك املؤسسة لنظم تقارير مالية متطورة نسب اإلرتباطات العالية
بني العبارات والعامل الذي متثله ،حيث كانت العبارة  " AC7حنن نعرف بالضبط كم تكلفنا خدمة كل زبون" األكثر
متثيال للعامل بقيمة تشبع .%.0

كما تظهر لنا قيم تشبع العبارات على عامل حساسية املؤسسة للمعلومات املتعلقة بالتغريات يف السوق أمهية
العبارة  " AC12املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني يف جمال التسويق واملبيعات" يف متثيلها للعامل بأكرب قيمة
تشبع  ،0..3وأمهية العبارة

AC14

" املؤسسة ناجحة يف جذب العاملني املدربني مي جمال الرياضيات ،العلوم،

التكنولوجيا والتقنيات املعلوماتية واهلندسية" يف متثيل العامل املتعلق باجلانب العلمي والتقين للمورد البشري بقيم تشبع
عالية جدا  ،0..0وأمهية العبارة  AC16يف متثيل عامل حصول املؤسسة على معلومات عن طريق مسح السوق بنسبة
تشبع .%..

مأما بالنسبة للعوامل الكامنة من الدرجة األوىل املرتبطة بعملية نشر املعرفة فنجد أن العبارة
لقاءات منتظمة بني األقسام ملناقشة اجتاهات السوق ومدى تطورها" والعبارة  " PC24تشجع املؤسسة العاملني على
PC20

" هناك

اإلهتمام بالعمل معا حلل املشاكل" كانت هلما أمهية أكرب يف متثيل العامل ْني حرية نشر املعلومات التسويقية ونشر
املعرفة عن العمل ،وذلك بقيميت تشبع تفوق تشبع العبارات األخرى واملقدرة بـ ـ  28.2و 28.0على التوايل .أما
بالنسبة لقيم تشبع العبارات للعامل ْني استخدام التكنولوجيا لنشر املعرفة واستخدام اإلتصاالت املكتوبة فقد كانت
متقاربة فيما بينها حمصورة بني  280و .28.
أما العوامل املمثلة لعملية اإلستجابة للمعرفة فقد كانت كل تشبعها عالية دالة على اإلرتباط العايل بينها وبني
العامل الذي متثله مما يعين حتقق صدق التقارب ،فقد كانت كلها حمصورة ما بني القيمتني  28.0و  ،28..وقد كانت
العبارة

RC35

" تستجيب املؤسسة على الفور حال معرفتها بعدم رضا الزبائن عن جودة السلعة أو اخلدمة" األكثر

متثيال لعامل اإلستجابة للزبائن نظرا لقيمة تشبعها املرتفعة واليت بلغت  .28..أما عن عامل اإلستجابة للتكنولوجيا
فقد كانت العبارة

RC45

" تراجع املؤسسة بشكل دوري التأثري احملتمل للتغريات التكنولوجية على زبائنها" األكثر

أمهية يف متثيله بأكرب قيمة حتميل من بني كل العبارات األخرى اليت تتشبع عليه ،كما كانت أعلى قيمة تشبع للعبارتني
 RC48وRC49

حملور اإلستجابة للمنافسني ب ـ ـ  28..و 28.0على التوايل ،وقد تقاربت قيم تشبع عبارات عامل أو
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 RC52و RC53وRC54

اليت كانت ما بني  28..و 28.0دالة على

نسبة اإلرتباطات العالية بني العبارات والعامل الذي متثله ما يدل على صدق التقارب.
وفيما خيص متوسط اإلرتباط الرتبيعي املتعدد أو خطأ القياس الذي يعد هو األخر أحد أدلة صدق التقارب
فقد بلغت أقل قيمة له بالنسبة حملاور عملية اكتساب املعرفة  280.حملور احلساسية للتغريات يف السوق ،أما بالنسبة
حملاور عملية نشر املعرفة كانت  2.05حملور استخدام التكنولوجيا لنشر املعرفة ،أما أقل قيمة بالنسبة حملاور عملية
اإلستجابة للمعرفة هي  28.حملور اإلستجابة للزبائن ،وما يالحظ أهنا كلها أكرب من  280دالة بذلك على صدق
التقارب مبعىن أن العبارات متثل العامل املرتبطة به.
أ مما التباين املستخلص للمحاور الفرعية لكل عملية فقد بلغ  280.لعملية اكتساب املعرفة 2800 ،لعملية نشر

املعرفة و 28.لعملية اإلستجابة للمعرفة وهي أكرب من  ،280ما يدل على أن كل احملاور الفرعية متثل متثيال جيد عملية
إدارة املعرفة وهذا ما يثبت لنا اتصاف النموذج املعدل بصدق التقارب.
أما بالنسبة ملربع اإلرتباطات بني العوامل الذي يعترب من أدلة صدق التمايز ،فقد بلغت أصغر قيمة له

2.00

بني عملية اكتساب املعرفة ونشر املعرفة ،وأكرب قيمة له  28.0بني عملية نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة وهي حمصورة
يف اجملال من  280 – 280مما يدل على توفر صدق التمايز ،مبعىن أن العوامل (العمليات) ال تتداخل فيما بينها.
أما فيما يتعلق مبؤشرات تطابق النموذج مع البيانات كانت كما يلي:
 قدرت قيمة كاي تربيع بـ ـ  000.8000وهي أكرب من مستوى الداللة  ،2820وبالتايل فهي غري دالة تدل على أنهال توجد فروق بني النموذج النظري والبيانات؛
 بلغت قيمة مربع كاي املعياري  0.050وهي أقل من مخسة ،وبالتايل فهي تؤكد أن املقياس املفرتض املعدل لقياسإدارة املعرفة يتطابق مع الواقع؛
 مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس اللذين بلغت قيمتهما  28.0و 28..القريبة من الواحد ،ومها بذلكيفسران ابتعاد النموذج اإلفرتاضي (الذي يفرتض وجود عالقات بني عمليات إدارة املعرفة وحماورها كعوامل كامنة
والعبارات اليت تتشبع عليها) عن النموذج الصفري (الذي يدل على عدم وجود عالقة بني املتغريات الكامنة والعبارات
اليت تقيسها) ما يدل على أن هناك ارتباط أو عالقات بني متغريات النموذج وأن العبارات تقيس املتغريات الكامنة
اليت متثلها.
 تفسر قيمة مؤشر رمسي اليت بلغت  282.على أن هناك تطابق جيد ما بني البيانات الواقعية والنموذج اإلفرتاضياملعدل لقياس إدارة املعرفة.
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وبناءا على النتائج أعاله اليت أظهرت أن منوذج القياس املعدل إلدارة املعرفة يتوفر على اخلصائص السيكوماترية
الدالة على الصدق البنائي للنموذج ،مبعىن أن العبارات املستخدمة متثل حماور إدارة املعرفة وأن هذه األخرية متثل
عمليات إدارة املعرفة وأهنا تقيس ما وضعت من أجله .كما أن منوذج القياس األويل (غري املعدل) إلدارة املعرفة هو
اآلخر يقيس ما وضع له حسب ما أظهرته قيمة مؤشرات التطابق اخلاصة به ب ستثناء احملاور اليت مت حذفها واليت ال
تتصف بالداللة اإلحصائية يف قياس ما وضعت له.
ثالثا :إختبار الصدق البنائي لنموذج قياس أداء المؤسسة
اهلدف من هذا اإلختبار هو معرفة مدى توفر اخلصائص السيكوماترية لنموذج القياس املتمثلة يف صدق
تعرب فعال عن
التقارب وصدق التمايز أي مدى ارتباط العبارات فيما بينها وعدم تداخلها يف الوقت نفسه ،وهل م
منظورات األداء (منظور الزبائن ،منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو) .ولتحقيق هذا اهلدف سيتم اجراء
التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية للمقياس للتثبت من أن املقياس يتصف بالصدق البنائي يف شكله األويل
أو حيتاج إىل تعديل .وميكن إظهار النموذج املعياري للنموذج القياسي يف الشكل املوايل.
الشكل رقم ( :)34النموذج المعياري لقياس أداء المؤسسة

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos
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بناءا على معطيات الشكل أعاله نالحظ أن مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات قيمها مقبولة خاصة مؤشر
رمسي الذي يقل عن  0.0.معربا عن التطابق بني منوذج القياس والبيانات ومؤشر كاي املعياري الذي يقل عن ،0
لكن بعض قيم التشبعات بني املتغريات الكامنة من الدرجة األوىل والثانية قريبة من الواحد (مثال بني منظور الزبائن
ورحبية الزبائن  ،0.0.منظور التعلم والنمو ونظم املعلومات  ، )0.00هلذا مت مراجعة املخرجات للتأكد فيما إذا كانت
هلا داللة أم ال ،من أجل اختاذ قرار تعديل النموذج من عدمه .ونستعرض نتائج مستوى داللة هذه اإلرتباطات يف
اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)33مستوى داللة اإلرتباطات بين المتغيرات الكامنة لنموذج قياس أداء المؤسسة
مسار االرتباط

مستوى الداللة

مسار االرتباط

مستوى الداللة

منظور الزبائن  االحتفاظ بالزبائن



منظور العمليات الداخلية العمليات التشغيلية



منظور الزبائن  اكتساب الزبائن


0.070

منظور العمليات الداخلية خدمات ما بعد البيع



منظور التعلم والنمو  مهارات األفراد



منظور الزبائن  احلصة السوقية



منظور التعلم والنمو  نظم املعلومات



منظور العمليات الداخلية  االبداع



منظور التعلم والنمو  االجراءات التنزميية



منظور الزبائن  رحبية الزبائن

 دال معنويا عند %0
المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos

املالحظ من نتائج اجلدول أن كل اإلرتباطات معنوية عند  %0ب ستثناء اإلرتباط بني منظور الزبائن ورحبية
الزبائن الغري دال عند مستوى الداللة  ،0.00وبالتايل حنذف حمور رحبية الزبائن ألنه يؤثر سلبا على جودة مؤشرات
تطابق النموذج مع البيانات مع مالحظة فيما إذا حتسنت املؤشرات أم ال ،وفقا ملا يظهره الشكل املوايل:
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الشكل رقم ( :)33النموذج المعياري لقياس أداء المؤسسة المعدل

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos

نالحظ من خالل منوذج القياس املعدل ألداء املؤسسة أن هناك حتسن يف جودة النموذج من خالل حتسن
مؤشراته.كما أصبحت كل املسارات اإلرتباطية دالة عند مستوى الداللة  0.00مع وجود حتسن يف قيم تشبعات
العوامل فيما بينها ،حيث جند أن قيم تشبع منظورات األداء الثالثة فيما بينها حمصورة يف اجملال من  0.0- 0..الذي
يدل على صدق التقارب فيما بينها ،أي أهنا كلها تقيس األداء وصدق التمايز مبعىن غري متماثلة يف داللتها ،كما
نالحظ من الشكل أمهية حمور اكتساب الزبائن يف متثيل منظور الزبائن حيث بلغت قيمة التشبع بينهما  ،0.0.وأمهية
حمور العمليات التشغيلية يف متثيله ملنظور العمليات الداخلية حيث بلغت قيمة التشبع بينهما  ،0.0.وأمهية حمور
أنظمة املعلومات يف متثيل منظور التعلم والنمو اليت بلغت قيمة التشبع .0.00
أ مما بالنسبة لقيم تشبع العبارات على احملاور اليت متثلها فقد كانت أغلبها يف اجملال املثايل من  0.0 – 0.0دالة

بذلك على صدق التقارب ،أي أن العبارات متثل متثيال جيدا حماورها وأهنا تقيس ما وضعت ألجله ،إذ جند أن كل
قيم تشبع العبارات على عامل اجتاهات العاملني أكرب من  0.0وكانت أعلى نسبة تشبع للعبارة  " CP57املبيعات

للزبائن احلاليني يف تزايد مستمر " اليت بلغت .0...
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كما تظهر قيم تشبع العبارات على عامل اكتساب الزبائن نسب االرتباطات العالية بني العبارات والعامل
الذي متثله حيث كانت العبارة  " CP58العوائد احملققة من الزبائن اجلدد يف تزايد مستمر " األكثر متثيال للعامل بقيمة
تشبع  .28..وأمهية العبارة  " CP62تعرف احلصة السوقية للمؤسسة ارتفاعا مستمرا " يف متثيل عامل احلصة السوقية
بقيمة تشبع .28..

مأما العوامل املمثلة ملنظور العمليات التشغيلية فقد كانت كل قيم تشبعها عالية دالة على االرتباط العايل بينها

وبني العامل الذي متثله مما يعين حتقق صدق التقارب ،فقد كانت كلها حمصورة ما بني القيمتني  2800و ،28.0فقد
كانت العبارة

IPP66

" تعمل املؤسسة على اطالق منتجات جديدة أسرع من املنافسني " والعبارة  " IPP68هناك

تقلص يف معدل اخلطأ يف العمليات اإلنتاجية " والعبارة  " IPP73تكاليف معاجلة املعيب من املنتجات يف اخنفاض
مستمر " هلم أمهية أكرب يف متثيل االبداع والعمليات التشغيلية وخدمات ما بعد البيع ،وذلك بقيم تشبع تفوق تشبع
العبارات األخرى واملقدرة بـ ـ  28.. ،28.0و 28.5على التوايل.
أما بالنسبة للعوامل الكامنة من الدرجة األوىل املرتبطة مبنظور التعلم والنمو ،فنجد العبارتني

LGP76

" الرضا

عن مستوى الدعم املقدم من اإلدارة " و " LGP77الرضا عن مدى تشجيع املبادرات واإلبداع" األكثر متثيال لعامل
مهارات األفراد نظرا لقيمة تشبعهما املرتفعة واليت بلغت  28.5مقارنة بباقي عبارات نفس العامل .أما عن عامل نظم
املعلومات فقد كانت قيم تشبعها متقاربة وجاءت العبارات  LGP81و LGP82األكثر أمهية يف متثيله بأكرب قيمة حتميل
من بني كل العبارات األخرى اليت تتشبع عليه مبقدار  ،2800كما كانت أعلى قيمة تشبع للعبارة " LGP87تأخذ
املؤسسة باإلقرتاحات اجلديدة اليت يقدمها العاملون" حملور اإلجراءات التنظيمية ب ـ ـ .28..
وفيما خيص متوسط اإلرتباط الرتبيعي املتعدد أو خطأ القياس الذي يعد هو األخر أحد أدلة صدق التقارب،
فقد بلغت  2.00ملنظور العمليات الداخلية 28.. ،ملنظور التعلم والنمو و 28.5ملنظور الزبائن وما يالحظ أن كلها
أكرب من  280دالة بذلك على صدق التقارب مبعىن أن كل احملاور متثل املنظور املرتبطة به.
أ مما التباين املستخلص للمحاور الفرعية لكل منظور فقد بلغت أصغر قيمة هلا  2.0.حملور اإلحتفاظ بالزبائن،

وأكرب قيمة  280حملور اكتساب الزبائن وبالتايل فكلها أكرب من  280ما يدل على أن كل العبارات متثل متثيال جيدا
حماورها ،وهذا ما يثبت لنا اتصاف النموذج املعدل بصدق التقارب.
وعن مربع اإلرتباطات بني العوامل الذي يعترب من أدلة صدق التمايز ،فقد كان  280.بني كل من (منظور
التعلم والنمو – منظور الزبائن) و(منظور الزبائن – منظور العمليات الداخلية) ،و 2800بني منظور التعلم والنمو
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ومنظور العمليات الداخلية وبالتايل فهي حمصور يف اجملال من  0..إىل  0.0دالة بذلك على صدق التمايز بني
املنظورات الثالثة مبعىن أن العوامل (املنظورات) ال تتداخل فيما بينها.
أما فيما يتعلق مبؤشرات تطابق النموذج مع البيانات كانت كما يلي:
 قدرت قيمة كاي تربيع بـ ـ  77.0..0.وهي أكرب من مستوى الداللة  ،0.00وبالتايل فهي غري دالة ،تدل على أنهال توجد فروق بني النموذج النظري والبيانات؛
 بلغت قيمة مربع كاي املعياري  ..3.0وهي أقل من مخسة ،وبالتايل فهي تؤكد أن املقياس املفرتض املعدل لقياسأداء املؤسسة يتطابق مع الواقع؛
 يفسر مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس اللذين بلغت قيمتهما  0..0و 0...القريبة من الواحد ،ومهابذلك يفسران ابتعاد النموذج اإلفرتاضي (الذي يفرتض وجود عالقات بني منظورات األداء وحماورها كعوامل كامنة
والعبارات اليت تتشبع عليها) عن النموذج الصفري (الذي يدل على عدم وجود عالقة بني املتغريات الكامنة والعبارات
اليت تقيسها) ما يدل على أن هناك ارتباط أو عالقات بني متغريات النموذج وأن العبارات تقيس املتغريات الكامنة
اليت متثلها.
 تفسر قيمة مؤشر رمسي اليت بلغت  0.003على أن هناك تطابق جيد ما بني البيانات الواقعية والنموذجاإلفرتاضي املعدل لقياس أداء املؤسسة.
وبناءا على النتائج أعاله اليت أظهرت أن منوذج قياس أداء املؤسسة املعدل يتوفر على اخلصائص السيكوماترية
الدالة على الصدق البنائي للنموذج أي أن العبارات املستخدمة متثل احملاور وأن هذه األخرية متثل منظورات األداء
وأهنا تقيس ما وضعت من أجله.
المطلب الثاني :نموذج  Amosالمتكامل (نموذج البناء)
يتعلق النموذج املتكامل أو منوذج البناء بالعالقة بني املتغريات الكامنة أي متغريات الدراسة الرئيسية ،وبالتايل
فهو عبارة عن اختبار النموذج اإلفرتاض ي العام للدراسة مبعىن تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء
املؤسسة ،ومن أجل رسم النموذج االفرتاضي على برنامج  Amosفقد مت وضع ثالث فروض:
الفرض األول :إدارة املعرفة تؤثر على أداء املؤسسة؛
الفرض الثاين :ثقافة املؤسسة تؤثر على إدارة املعرفة؛
الفرض الثالث (غري املباشر) :ثقافة املؤسسة تؤثر على أداء املؤسسة.
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حبيث الفرض األول والثاين أساسيان يف النموذج جيب أن يكونا دالني معنويا ،أما الفرض الثالث املتعلق بالتأثري
غري املباشر فهو ثانوي وال يشرتط أن يكون داال معنويا للحكم على صحة النموذج املفرتض.
وبناءا عليه فقد ظهرت نتائج إختبار منوذج الدراسة وفقا للشكل املوايل:
الشكل رقم (:)32نموذج  Amosالمتكامل (نموذج البناء)

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos

من خالل الشكل يتضح أن الفرض األول املتعلق بتأثري إدارة املعرفة على األداء حمقق والفرض الثاين املتعلق
بتأثري ثقافة املؤسسة حمقق ،أما يف ما يتعلق بالفرض الثالث أي تأثري ثقافة املؤسسة على األداء فقد كانت قيمة
معامل التأثري  0.00-وهي ضعيفة جدا ما يدل على التأثري اهلامشي وغري املعنوي ،وهلذا سنقوم حبذف سهم العالقة
بني املتغريين ليظهر النموذج املعياري اإلفرتاضي كما هو موضح يف الشكل التايل:

188

اختبار فرضيات ونموذج الدراسة ومناقشة النتائج

الفصل الخامس

الشكل رقم ( :)33نموذج  Amosالمتكامل المعدل (نموذج البناء المعدل)

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos

يتضح من الشكل أنه يوجد تأثري معنوي موجب لثقافة املؤسسة على إدارة املعرفة مبقدار  ،0..3كما يوجد
تأثري موجب معنوي إلدارة املعرفة على أداء املؤسسة يف وجود ثقافة املؤسسة ب ـ ـ  ،0...كما تؤثر ثقافة املؤسسة على
أداء املؤسسة بطريقة غري مباشرة عن طريق إدارة املعرفة بـ ـ  )0... ×0..3( 0.07وهذا ما يثبت صحة فرضيات
النموذج اإلفرتاضي اليت تؤكد أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة .أما بالنسبة ملدى
ارتباط املتغريات الظاهرة باملتغريات الكامنة والذي تعرب عنه قيم التشبعات فيما بينها ،فنالحظ أن أبعاد ثقافة املؤسسة
ترتبط بقيم تشبعات مقبولة ما يدل على متثيلها هلا خاصة بعد اخلصائص املهيمنة الذي له أمهية كبرية يف متثيلها
ويستثىن من ذلك معيار النجاح الذي بلغت قيمة تشبعه بالعامل  0.73وهي نسبة ضعيفة جدا تدل على متثيلها
اهلامشي لثقافة املؤسسة.

 نتائج التحليل باستخدام برنامج اموس ال تعطي قيمة التأثريات غري املباشرة وهلذا فهي حتسب عن طريق ضرب قيمة التأثري بني العالقات املباشرة للمتغريات ،حيث جيب أن تتجاوز
القيمة املتحصل عليها  0.0.حىت نقول أن هناك عالقة غري مباشرة  .وملزيد من التفاصيل راجع :أمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد ،مرجع سابق ،ص .707
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أ مما فيما خيص عمليات إ دارة املعرفة فقد كانت قيم تشبعاهتا مرتفعة دالة بذلك على متثيلها اجليد ملتغري إدارة
املعرفة وقد حظيت عملية اإلستجابة للمعرفة بأكرب قيمة تشبع ( )0.0.دالة بذلك على أمهيتها يف متثيل إدارة املعرفة
مث يليها كل من عملييت اكتساب املعرفة ونشرها بقيمة تشبع متساوية .0..0
أ مما بالنسبة لقيم تشبعات منظورات أداء املؤسسة فقد كانت كلها حمصورة يف اجملال من  0..إىل  0.0دالة على

أمهيتها يف متثيل العامل املرتبط به حبيث كانت األمهية األكرب يف متثيله ملنظور العمليات بأكرب قيمة تشبع  0..0مث يليه
منظور الزبائن ب ـ ـ  0...وأخربا منظور التعلم والنمو بقيمة تشبع .0.3.
أما فيما خيص مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات فنجد:
 كاي تربيع قدرت قيمته بـ ـ  777.00.وهي أكرب من مستوى الداللة  ،0.00مما يعين أنه ال توجد فروق بنيالنموذج النظري املفرتض والبيانات أو الواقع؛
 مربع كاي املعياري قيمته  ..30.وهي أقل من مخسة ،وبالتايل فهي تؤكد أن النموذج املفرتض يتطابق مع الواقع؛ مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس بلغت قيمتهما  0.00.و 0.0..وهي قريبة جدا من الواحد ،ما يفسرابتعاد النموذج اإلفرتاضي (الذي يفرتض وجود عالقات بني متغريات الدراسة) عن النموذج الصفري (الذي يدل على
عدم وجود عالقة بينها) ،ما يدل على أن هناك ارتباطات بني ثقافة املؤسسة وإدارة املعرفة وأداء املؤسسة؛
 مؤشر رمسي الذي بلغت قيمته  0.003وهي أقل من  0.0.ما يدل على أن هناك تطابق جيد ما بني البياناتالواقعية والنموذج اإلفرتاضي للدراسة.
وبناءا على النتائج املوضحة أعاله تبني أن منوذج الدراسة اإلفرتاضي يتصف باخلصائص السيكوماترية كما بدا
واضحا من قيم مؤشرات التطابق ،وهذا ما يدل على تطابق النموذج اإلفرتاضي للدراسة مع البيانات أي أن لثقافة
املؤسسة تأثري معنوي موجب وكبري على عالقة إدارة املعرفة باألداء ،حيث تؤثر ثقافة املؤسسة على إدارة املعرفة
ب ــمقدار  0..3وتؤثر إدارة املعرفة على األداء يف ظل وجود ثقافة املؤسسة مبقدار  .0...لكن رمبا نتساءل عن أي
املتغريات الفرعية من كل متغري هي سبب هذه النتيجة ،مبعىن هل كل املتغريات الفرعية لثقافة املؤسسة تؤثر على كل
املتغريات الفرعية إلدارة املعرفة واألداء أم أن هناك بعض االرتباطات الغري دالة؟ إن اإلجابة على هذه التساؤالت تتم
من خالل القيام بتحليل املسار والذي هو موضوع املطلب املوايل.
المطلب الثالث :تحليل المسار
ما مييز حتليل املسار أنه يتضمن املتغريات الظاهرة فقط (ال حيتوي على املتغريات الضمنية) واملتمثلة يف

7.

متغري هي :أبعاد ثقافة املؤسسة الستة :اخلصائص املهيمنة ،أسلوب القيادة ،أسلوب إدارة العاملني ،التماسك
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املنظمي ،الرتكيز االسرتاتيجي ومعيار النجاح باإلضافة إىل عمليات إدارة املعرفة  :اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة
واالستجابة للمعرفة وأخريا منظورات أداء املؤسسة :منظور التعلم والنمو ،منظور العمليات الداخلية ومنظور الزبائن.
حيث سيتم يف البداية وضع مجيع التأثريات املمكنة من أبعاد ثقافة املؤسسة إىل عمليات إدارة املعرفة وبني هذه
األخرية ومنظورات األداء وبناءا على النتائج نقرر فيما إذا نقوم بالتعديل أم ال ،وفيما يلي نعرض منوذج حتليل املسار
األويل:
الشكل رقم ( :)33النموذج األولي لتحليل المسار

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos

من خالل الشكل أعاله الذي يوضح النموذج األويل لتحليل املسار أي العالقات اإلرتباطية بني أبعاد متغريات
الدراسة ،نالحظ أن كل قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات ضمن جمال القبول ،حيث جند أن قيمة مربع كاي
املعياري أكرب من  0وقيمة مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس قريبة جدا من الواحد وقيمة مؤشر رمسي صغرية
جدا أقل من  ،0.0.غري أن هناك العديد من قيم تشبعات املسارات أقل من  0.00الذي يعترب احلد األدىن لقيم
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التشبعات يف حتليل املسار ،إضافة إىل أن قراءة خمرجات الربنامج تظهر عدم معنوية بعض املسارات( اإلرتباطات).
وهلذا سيتم اجراء التعديالت على النموذج من خالل حذف املسارات غري الدالة الواحد تلوى اآلخر ابتداءا باملسار
الذي له أكرب قيمة  Pيف كل مرة حىت تصبح كل املسارات دالة عند مستوى الداللة  0.00ويف الوقت نفسه أكرب من
احلد األدىن لقيمة التشبع (املقدرة بـ ـ  .)0.00وميكن إظهار النموذج بعد التعديالت يف الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)33نموذج تحليل المسار المعدل

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos

مبقارنة النموذج املعدل لتحليل املسار مع النموذج األويل ميكن حصر التعديالت اليت مت إجرائها يف ما يلي:
 حذف بعد معيار النجاح نظرا لعدم معنوية تأثرياته على كل عمليات إدارة املعرفة ،حيث قدر مستوى املعنويةللمسارات (  )0..00 ،0.3..،0.07.بينه وبني كل من اكتساب املعرفةــ ،نشر املعرفة واإلستجابة للمعرفة على
الرتتيب ،وكلها أكرب من مستوى الداللة  ،0.00باإلضافة إىل أن كل قيم التشبعات بني هذا البعد والعمليات
أكرب من احلد األدىن 0.00؛
 لإلطالع على املخرجات انظر امللحق رقم (.)70
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 حذف بعد التماسك املنظمي أيضا بسبب عدم معنوية تأثريه على كل عمليات إدارة املعرفة ،فقد كان مستوىاملعنوية للمسارات ( )0.303 ،0.77. ،0.077بينه وبني كل من اكتساب املعرفةــ ،نشر املعرفة واإلستجابة
للمعرفة على الرتتيب؛
 حذف املسار بني نشر املعرفة ومنظوري العمليات الداخلية والتعلم والنمو للتأثري غري املعنوي لعملية نشر املعرفةعليهما ،والذي قدرت قيمة التشبع ب ـ ـ  0.07للمنظور األول و 0.03 -للمنظور الثاين ومها أقل بكثري من

0.00

ومبستوى داللة  0.037و 0.007للمنظورين على التوايل الذي يفوق كثريا مستوى الداللة 0.00؛
 حذف املسار بني اكتساب املعرفة ومنظوري التعلم والنمو والزبائن للتأثري غري املعنوي لعملية اكتساب املعرفةعليهما ،حيث قدر مستوى الداللة  0.770و 0..03للمسارين على التوايل ومها أكرب من مستوى الداللة 0.00؛
 حذف املسار بني بعد اخلصائص املهيمنة وكل من عملييت اكتساب ونشر املعرفة لعدم معنوية التأثري للمسارين،فقد كان مستوى املعنوية  0.7.0و  0.00.للمسارين على الرتتيب الذي يفوق 0.00؛
 حذف املسار بني بعد أسلوب القيادة وكل من عملييت نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة لكون مستوى املعنويةللمسارين املقدر ب ـ  0..3.و  0.730على التوايل ،واليت تفوق  0.00ما يدل على عدم معنوية التأثري؛
 حذف املسار بني بعد أسلوب إدارة العاملني وعملية نشر املعرفة للتأثري غري املعنوي هلذا البعد على العملية ،ألنمستوى املعنوية للمسار املقدر ب ـ  0.003أكرب من .0.00
وبناءا على التعديالت اليت مت القيام هبا واليت مبوجبها أصبحت كل املسارات يف النموذج املعدل دالة معنويا



عند مستوى الداللة  ،0.00كما حتسنت املؤشرات الدالة على جودته حيث جند:
 قيمة كاي تربيع قدرت ب ـ ـ  ....00وهي أكرب من مستوى الداللة  0.00ما يشري إىل تطابق النموذج مع البيانات؛ قدرت قيمة مربع كاي املعياري بـ ـ ـ  7...0األقل من  0واليت تؤكد أن النموذج املفرتض يتطابق مع الواقع؛ مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس بلغت قيمتهما  0.00و 0.0.وهي أكرب من  0.00وقريبة جدا منالواحد ،ما يفسر إبتعاد النموذج اإلفرتاضي (الذي يفرتض وجود تأثريات مباشرة وغري مباشرة بني املتغريات الفرعية
للمتغريات الرئيسية يف الدراسة) عن النموذج الصفري (الذي يدل على عدم وجود تأثريات بينها) وبالتايل وجود تأثري
مباشر ألبعاد ثقافة املؤسسة على عمليات إدارة املعرفة وتأثري هذه األخرية على منظورات أداء املؤسسة وتأثري غري
مباشر هلذه األبعاد على منظورات أداء املؤسسة من خالل إدارة املعرفة؛
 مؤشر رمسي الذي بلغت قيمته  0.000وهي أقل من  0.0.ما يدل على أن هناك تطابق جيد ما بني البياناتالواقعية والنموذج املعدل.
وميكن إظهار مقدار التأثريات املباشرة وغري املباشر بني متغريات منوذج حتليل املسار املعدل يف اجلدول اآليت:
 لالطالع على مستوى معنوية املسارات لنموذج حتليل املسار املعدل راجع امللحق رقم (.)7.
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الجدول رقم ( :)33قيم التأثير المباشر وغير المباشر بين متغيرات نموذج تحليل المسار المعدل
نوع األثر

املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

قيمة األثر

مب ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

اثر اخلصائص املهيمنة على االستجابة للمعرفة

0.7.

اثر اسلوب القيادة على اكتساب املعرفة

0...

اثر اسلوب ادارة العاملني على اكتساب املعرفة

0.37

اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة

0.73

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على اكتساب املعرفة

0..0

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على نشر املعرفة

0.7.

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة

0.7.

اثر اكتساب املعرفة على نشر املعرفة

0.0

اثر نشر املعرفة على االستجابة للمعرفة

0..7

اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات الداخلية

0.7.

اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن

0.70

اثر االستجابة للمعرفة على منظور التعلم والنمو

0...

اثر االستجابة للمعرفة على منظور العمليات الداخلية

0..3

اثر االستجابة للمعرفة على منظور الزبائن

0.7.

اثر منظور التعلم والنمو على منظور العمليات الداخلية

0.70

اثر منظور العمليات الداخلية على منظور الزبائن

0.00

غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر مباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

اثر اسلوب القيادة على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة

0.7.. = 0.0×0...

اثر اسلوب القيادة على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

0.77 = 0..7×0.0×0...

اثر اسلوب ادارة العاملني على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة

0..70 = 0.0×0.37

اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

0.73= 0..7×0.0×0.37

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة

0.7.0 = 0.0×0..0

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

0.770 = 0..7×0.0×0..0

اثر اكتساب املعرفة على االستجابة للمعرفة من خالل نشر املعرفة

0...0 = 0..7×0.0

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفة

0.770 = 0.70×0.0

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر واالستجابة للمعرفة ومنظور العمليات

0.73 = 0.0×0..3×0..7×0.0

اثر اكتساب املعرفة على منظور التعلم من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا

0.770 = 0...×0..7×0.00

اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا

0..0 = 0..3×0..7×0.0

اثر نشر املعرفة على منظور التعلم من خالل االستجابة للمعرفة

0.70 = 0...×0..7

اثر نشر املعرفة على منظور العمليات من خالل االستجابة للمعرفة

0.3. = 0..3×0..7

اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة

0.000 = 0.7.×0..7

اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور العمليات الداخلية

0.70 = 0.0×0..3×0..7

اثر االستجابة للمعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات

0.370 = 0.0×0..3

المصدر :اعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات .Amos
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إن القراءة األولية ألرقام اجلدول تعطي لنا صورة واضحة على تأثري أبعاد ثقافة املؤسسة على عمليات إدارة
املعرفة بصفة مباشرة وغري مباشرة ،وتأثري عمليات إدارة املعرفة على منظورات األداء الثالثة بطريقة مباشرة وغري
مباشرة ،مما يعين أن عمليات إدارة املعرفة تعترب وسيط بني أبعاد ثقافة املؤسسة ومنظورات األداء ،وأن ثقافة املؤسسة
يكون تأثريها على األداء عن طري ق تأثريها على إدارة املعرفة فقط ،وهذا ما أكدته نتائج منوذج البناء الذي بدا
واضحا من خالله أنه ال يوجد تأثري معنوي لثقافة املؤسسة على األداء مباشرة وإمنا تأثريها عليه يكون عن طريق إدارة
املعرفة.
وإذا حاولنا التدقيق والتفصيل أكثر يف حمتويات اجلدول جند أن كل أبعاد ثقافة املؤسسة تؤثر على عمليات
إدارة املعرفة بطريقة مباشرة وغري مباشرة ،ويأيت بالدرجة األوىل التأثري املوجب املباشر ألسلوب إدارة العاملني على
عملية إكتساب املعرفة ب ـ ـ  %37وأيضا تأثريه املباشر على اإلستجابة للمعرفة بـ ـ  %73وغري املباشر ب ـ ـ  %73من خالل
عملييت اكتساب ونشر املعرفة ،أما تأثري هذا البعد على عملية نشر املعرفة فهو غري مباشر من خالل اكتساب املعرفة
بـ ـ  .%.7.0ومنه نستنتج أن أسلوب إدارة العاملني القائم على مبدأ العمل بروح الفريق واملشاركة والشعور باألمان
الوظيفي له تأثري اجيايب على إدارة املعرفة وبالدرجة األوىل على اكتساب املعرفة ومن مث نشر املعرفة واإلستجابة
للمعرفة.
ويأيت يف الدرجة الثانية الـتأثري املباشر لبعد الرتكيز اإلسرتاتيجي على اكتساب املعرفة ب ـ ـ  %.0وعلى نشر املعرفة
بـ ـ ـ  %7.وعلى اإلستجابة للمعرفة بـ ـ ـ  ،%7.كما أن هلذا البعد تأثريات غري مباشرة على نشر املعرفة من خالل
اكتساب املعرفة ب ـ ـ  %7..0وعلى اإلستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة بـ ـ ـ  .%77.0وبناءا عليه ميكن
القول أن الرتكيز اإلسرتاتيجي القائم بدرجة أكرب على أبعاد الثقافة اهلرمية وثقافة السوق له تأثري اجيايب مباشر وغري
مباشر على عمليات إدارة املعرفة وبدرجة أوىل على اكتساب املعرفة ومن مث نشر املعرفة واإلستجابة هلا.
أما يف الدرجة الثالثة جند التأثري املباشر لبعد أسلوب القيادة على اكتساب املعرفة بـ ـ  %..والتأثري غري املباشر
على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة بـ ـ  %7...وعلى االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة بـ ـ
 .%77وبالتايل ف ن النتائج تظهر لنا أن لألبعاد األربعة لثقافة املؤسسة تأثري على عمليات إدارة املعرفة ،حيث هلا تأثري
مباشر على اكتساب املعرفة ،يف حني أن هناك من هلا تأثري مباشر على عملية نشر املعرفة واإلستجابة هلا وهناك من
هلا تأثري غري مباشر.
كما نالحظ من خالل اجلدول أن عمليات إدارة املعرفة ترتبط فيما بينها ،فنجد أن عملية اكتساب املعرفة
تؤثر مباشرة على نشر املعرفة ب ـ ـ  %00ونشر املعرفة تؤثر مباشرة على االستجابة للمعرفة ب ـ ـ  ،%.7كما تؤثر عملية
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اكتساب املعرفة بصفة غري مباشرة على اإلستجابة للمعرفة من خالل نشر املعرفة بـ ـ  ،%...0وهذا إمنا يدل على أن
هذه العوامل متقاربة فيما بينها فهي متثل متغري واحد إدارة املعرفة كما أهنا عمليات متسلسلة حيث أنه يتم نشر
املعرفة املكتسبة من العملية األوىل ومن خالل نشرها يتيح استخدامها وحتقيق اإلستفادة منها.
أ مما فيما خيص تأثري عمليات إدارة املعرفة على منظورات األداء ،فنجد وبالدرجة األوىل التأثري املباشر
لإلستجابة للمعرفة على منظور العمليات الداخلية بـ ـ  ،%.3يف حني أن تأثري نفس العملية على منظوري التعلم
والنمو والزبائن كان أقل بكثري قدر ب ـ ـ  %..و %7.على الرتتيب ،مما يدل على أن اإلستجابة للمعرفة واليت تتجلى
يف اجلانب التطبيقي إلدارة املعرفة األكثر تأثري يف األداء وبالضبط على العمليات والذي ينعكس بدوره على منظور
الزبائن حسب ما توضحه نسبة التأثري غري املباشر لإلستجابة للمعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات
الداخلية بـ ـ  ،%37.0وتعد هذه نتيجة منطقية ألن اإلستجابة للمعرفة تظهر يف إنتاج املنتجات اليت تليب حاجات
الزبائن اليت تؤدي إىل إرضائهم ومن مث احلصول على والئهم وبالتايل االحتفاظ هبم وحتقيق الرحبية وحتسني احلصة
السوقية.
وبالدرجة الثانية التأثري املباشر لنشر املعرفة على منظور الزبائن بـ ـ  %70وتأثريها غري املباشر على نفس املنظور
من خالل اإلستجابة للمعرفة بـ ـ  %0.0ومن خالل اإلستجابة للمعرفة ومنظور العمليات بـ ـ  ،%70يف حني أن تأثريها
على املنظورين املتبقيني غري مباشر ،فنجد أهنا تؤثر على منظور التعلم من خالل االستجابة للمعرفة بـ  %70وعلى
منظور العمليات من خالل االستجابة للمعرفة بـ ـ  .%3.ومنه نستنتج أن لنشر املعرفة تأثري على منظورات األداء
الثالثة بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل تأثريها على اإلستجابة للمعرفة ،ب عتبار أن عملية نشر املعرفة هي
العملية األسبق لعملية اإلستجابة للمعرفة ،حيث أن نشر املعرفة تتيح إطالع األطراف ذات املصلحة على كل
املعارف الضرورية وذلك من خالل اإلستعانة بعدة وسائل خاصة التكنولوجيا ما ميكنهم من القيام برد الفعل املناسب
سواء ما تعلق بربجمة عمليات تدريبية جديدة للعمال حىت يتمكنوا من حتصيل املهارات الالزمة لتحسني أعماهلم،
تغيريات على مستوى اخلطط التكتيكية (التشغيلية) للرفع من جودة املنتجات وتقليص هفوات التنفيذ خاصة املرتبطة
بالتكلفة والوقت واألخطاء ،واإلستجابة للزبائن فيما يتعلق بالتسليم يف الوقت احملدد وتوفري اخلصائص املرغوبة يف
املنتج.
وأخريا التأثري املباشر إلكتساب املعرفة على منظور العمليات الداخلية بـ ـ  %7.وتأثريها غري املباشر على نفس
املنظور بـ ـ  %.0ومن خالل نشر املعرفة واإلستجابة هلا ،يف حني أن تأثريها على املنظورين املتبقيني غري مباشر ،فنجد
أهنا تؤثر على منظور الزبائن ب ـ  %77.0ومن خالل نشر املعرفة واإلستجابة للمعرفة ومنظور العمليات الداخلية ب ـ ـ
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 %73وعلى منظور التعلم والنمو من خالل نشر املعرفة واإلستجابة هلا بـ ـ  .%77.0يتضح لنا من خالل هذه النتائج
أن لعمليات إدارة املعرفة تأثري كبري بشكل مباشر وغري مباشر على منظورات األداء الثالثة وهذا يثبت العالقة السببية
القوية بني متغريي إدارة املعرفة وأداء املؤسسة.
كما يظهر لنا أيضا وجود تأثريات مباشرة ملنظورات األداء فيما بينها وخاصة تأثري منظور العمليات الداخلية
على منظور الزبائن ب ـ ـ  %00وتأثري أقل ملنظور التعلم والنمو على منظور العمليات ب ـ ـ ـ  .%70وهذا الرتابط بني
املنظورات يظهر لنا تقارهبا يف متثيل متغري األداء جمتمعة ،كما يفسر التأثري الكبري ملنظور العمليات الداخلية على
منظور الزبائن للرتابط القوي بينهما ،ألن خمرجات العمليات موجهة للزبائن واليت بناءا عليها ترتفع أو تنخفض
مؤشرات منظور الزبائن من حيث اكتساب الزبائن واالحتفاظ هبم وحتسني احلصة السوقية.
إستنادا إىل نتائج اختبار الصدق البنائي لنموذج قياس كل من ثقافة املؤسسة ،إدارة املعرفة وأداء املؤسسة،
ومنوذج البناء وحتليل املسار يتم إثب ات الفرضية الرئيسية التي تنص على أن لثقافة المؤسسة تأثير على العالقة بين
إدارة المعرفة وأداء المؤسسة.

المبحث الثالث :مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة
خيصص هذا املبحث إلختبار فرضيات الدراسة مقارنة مع النتائج املتوصل اليها يف الدراسات السابقة من
خالل مطلبني ،حيث يناقش األول نتاج إختبار الفرضية الفرعية األوىل مقارنة مع نتائج الدراسات السابقة ،أما الثاين
فيناقش النتائج املتوصل إليها من إختبار الفرضيات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والفرضية الرئيسية على ضوء
الدراسات السابقة.
المطلب األول :مناقشة نتائج إختبار العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة
يتم مناقشة نتائج إختبار هذه العالقة من خالل شقني كل منها ميثل فرضية جزئية من الفرضية الفرعية األوىل،
حيث ننقاش نتائج إختبار العالقة بني إدارة املعرفة وبني األداء املايل من جهة واألداء غري املايل من جهة أخرى كما
سيأيت التفصيل.
أوال :مناقشة نتائج اختبار العالقة بين إدارة المعرفة واألداء المالي
يدرج إختبار العالقة بني إدارة املعرفة واألداء املايل ضمن الفرضية اجلزئية األوىل التابعة للفرضية الفرعية األوىل،
حيث أشارت نتائج حتليل السؤال السابع من دليل املقابلة إىل أن قضية مسامهة إدارة املعرفة يف حتقيق فوائد على
اجلانب املايل غامضة وغري واضحة ،كما أشارت نتائج اجلدول رقم ( )3.املتعلق ب ختبار العالقة اإلرتباطية بني إدارة
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املعرفة وعملياهتا واألداء ،أنه ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني املتغريات املستقلة (اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة،
اإلستجابة للمعرفة وإدارة املعرفة ككل) واملتغري التابع ،وهذا ما ينفي الفرضية اجلزئية األوىل أي أنه ال توجد عالقة
ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة واألداء املايل.
وتتفق النتائج املتوصل إليها من إختبار هذه الفرضية مع دراسة

klaus North et al

اليت توصلت من

خالل نتائج اإلستبيان املوجه لـ ـ  5.شركة أملانية املتقدمة جلائزة مدير املعرفة إىل أن إلدارة املعرفة فوائد قليلة مرتبطة
بالنتائج املالية ،وختتلف عما توصلت إليه

Darroch

Jenny

يف دراستها خبصوص املسامهة املباشرة لعملية

اإلستجابة للمعرفة يف األداء املايل.
ثانيا :مناقشة نتائج إختبار العالقة بين إدارة المعرفة واألداء غير المالي
يتعلق إ ختبار العالقة بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل بالفرضية اجلزئية الثانية التابعة للفرضية الفرعية األوىل،
حيث مت التوصل من خالل عرض إجابات السؤال الثامن ،التاسع والعاشر من املقابلة والتحليل الكيفي إلجابات
املستجوبني وكذلك من خالل نتائج اجلدولني رقم ( )33و( )3.اليت تؤكد على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني
عملية إكتساب املعرفة واألداء غري املايل ،ونتائج اجلدولني ( )30و( )3.اليت تشري إىل وجود عالقة ذات داللة معنوية
بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايل ،ونتائج اجلدولني ( )30و( )3.اليت تشري إىل وجود عالقة ذات داللة
احصائية بني عملية اكتساب املعرفة واألداء غري املايل ،ونتائج اجلدولني ( )30و( ).0اليت تؤكد وجود عالقة ارتباطية
وسببية بني كل من إدارة املعرفة واألداء غري املايل إىل إثبات الفرضية اجلزئية الثانية اليت تؤكد على أن هناك عالقة
ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل .وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة

klaus North et al

اليت

أظهرت أن أغلب فوائد إدارة املعرفة ترتكز يف حتسني العمليات وأداء العاملني وحتسني جودة املنتجات .ونتائج دراسة
شاكر جار اهلل الخشالي خبصوص التأثري املعنوي لإلستجابة للمعرفة يف األداء الداخلي ،يف حني ختتلف معها فيما
توصلت إليه فيما يتعلق بعدم وجود تأثري معنوي لعنصري إمتالك ونشر املعرفة يف األداء الداخلي .وما توصلت إليه
دراسة

Darroch Jenny

خبصوص وجود تأثري مباشر لعمليات إدارة املعرفة الثالثة (اكتساب املعرفة ،نشرها

واإلستجابة هلا) على اإلبداع ما جيعل أداءها أفضل.
وبناءا على نتائج إختبار الفرضيتني اجلزئيتني األوىل والثانية مت تأكيد وإثبات الفرضية الفرعية األوىل اليت تنص
على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة .وتتفق هذه النتائج مع النتائج اليت توصل إليها
أكرم محمد الياسري وآخرون يف دراستهم خبصوص وجود عالقة ارتباط موجبة لعمليات إدارة املعرفة (توليد املعرفة،
خزن املعرفة ،توزيع املعرفة ،تطبيق املعرفة) باألداء االسرتاتيجي (املنظور املايل ،منظور الزبائن ،منظور العمليات
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الداخلية ومنظور التعلم والنمو) ووجود تأثري لعمليات إدارة املعرفة يف األداء االسرتاتيجي .ودراسة
hernandez & Jiménez-Jiménez

على أداء الشركة .ودراسة

Carrasco-

اليت وجدت أن هناك عالقة ارتباط معنوية اجيابية وتأثري إجيايب إلدارة املعرفة

Isaac Kiprotich Kimaiyo and al

اليت توصلت إىل أن كل من عملية اكتساب

املعرفة ،حتويل املعرفة ،تطبيق املعرفة ومحاية املعرفة تأثري معنوي اجيايب على أداء املؤسسة.
المطلب الثاني :مناقشة نتائج إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة
من أجل مناقشة نتائج إختبار هذا التأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة ،سنقوم
مبناقشة كل فرضية من الفرضيات اجلزئية املنبثقة عنها حسب ما سيأيت تفصيله.
أوال :مناقشة نتائج إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين اكتساب المعرفة وأداء المؤسسة
إلختبار هذا التأثري مت إفرتاض أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة كفرضية
فرعية ثانية ،ومن خالل نتائج اجلدول رقم ( ).7املتعلقة باإلرتباط اجلزئي اليت أظهرت أن معامل اإلرتباط بني
اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة يتأثر ب ستبعاد متغري ثقافة املؤسسة ،ونتائج حتليل املسار اليت أوضحت أن ألبعاد
ثقافة املؤسسة تأثري على عملية اكتساب املعرفة واليت بدورها تؤثر على منظور التعلم والنمو ومنظور العمليات
الداخلية ومنظور الزبائن ،يتضح أن لثقافة املؤسسة تأثري معنوي على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة وهذا
ما يؤكد صدق الفرضية الفرعية الثانية .وهذه النتائج تدعمها األدلة من دراسة  Lee and Choiاليت من نتائجها
وجود تأثري اجيايب خللق املعرفة على اإلبداع التنظيمي والذي له تأثري إجيايب على األداء التنظيمي ،وما توصلت إليه
فيما يتعلق ب مكانية املؤسسة أن حتقق الفوائد اإلسرتاتيجية إلدارة املعرفة من خالل تأثري خلق املعرفة وأن عوامل
الثقافية التنظيمية حامسة ومهمة بالنسبة لقدرة املؤسسة على إدارة معرفتها.
ثانيا :مناقشة نتائج إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين نشر المعرفة وأداء المؤسسة
من أجل إختبار الفرضية الفرعية الثالثة اليت تنص على أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني نشر املعرفة
وأداء املؤسسة ،مت اإلعتماد على اإلرتباط اجلزئي الذي أظهر اجلدول رقم ( )..نتائجه ،واليت تشري إىل أن معامل
االرتباط بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة يتأثر ب ستبعاد متغري ثقافة املؤسسة ،باإلضافة إىل ما أوضحته نتائج حتليل
املسار من تأثري أبعاد ثقافة املؤسسة على عملية نشر املعرفة واليت بدورها تؤثر على املنظورات الثالثة لألداء ،ومنه ف ن
الفرضية الفرعية الثالثة حمققة .وتتفق النتائج املتوصل إليها مع ما توصل اليه الباحثان

& Kurcharska.w

 Wildowicz-Giegie l. Aخبصوص وجود تأثري ألبعاد الثقافة التنظيمية املرتبطة بالعالقات غري الرمسية بني املوظيفني
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واإلدارة وقواعد العمل الواضحة املبنية على التعليمات واإلجراءات والعالقات اجليدة بني زمالء العمل والشعور باألمان
الوظيفي على تقاسم املعرفة واألداء التنظيمي.
ثالثا :مناقشة نتائج إختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين اإلستجابة للمعرفة وأداء المؤسسة
يتعلق إختبار تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني اإلستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة بالفرضية الفرعية الرابعة،
حيث تشري نتائج اجلدول رقم ( ).3املتعلق بنتائج اختبار االرتباط اجلزئي أن معامل االرتباط بني االستجابة للمعرفة
وأداء املؤسسة يتأثر ب ستبعاد متغري ثقافة املؤسسة ،ونتائج حتليل املسار اليت أوضحت أن ألبعاد ثقافة املؤسسة تأثري
على عملية اإل ستجابة للمعرفة واليت بدورها تؤثر على منظور التعلم والنمو ومنظور العمليات الداخلية ومنظور الزبائن،
ما يدل على أن لثقافة املؤسسة تأثري معنوي على العالقة بني اإلستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة ،وهذا ما يؤكد صدق
الفرضية الفرعية الرابعة .وهذا ما مل تشر إليه الدراسات السابقة املعتمدة.
رابعا :مناقشة نتائج إختبار الفرضية الرئيسية للدراسة
من أجل اثبات أو نفي الفرضية الرئيسية اليت تنص على أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة
وأداء املؤسسة ،مت إختبار مدى صالحية منوذج الدراسة أو منوذج البناء والذي من خالله إتضح أن ثقافة املؤسسة
تؤثر على إدارة املعرفة وأن هذه األخرية تؤثر على األداء وبالتايل مت تأكيد الفرضية الرئيسية للدراسة .وهذا مل تشر
إليه الدراسات السابقة املعتمدة يف الدراسة ألن أغلبها ركز على دراسة العالقة بني إحدى املتغريين ومل يتم التطرق
هلم مجيعا يف دراسة واحدة على هذا النحو ،وبالتايل ف ن هذه النتائج املتوصل إليها من اختبار الفرضية الرئيسية
تتجانس يف جزء منها مع النتائج املتوصل إليها يف بعض الدراسات السابقة كدراسة

Cheron Lawson

اليت

توصلت إىل أن للثقافة التنظيمية إرتباط إجيايب ب دارة املعرفة وأن ثقافة السوق تدعم أكثر إدارة املعرفة .ودراسة
 Bing Li et alاليت أكدت نتائجها األثر الكبري واإلجيايب الذي متارسه الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة .ودراسة
 De long & Faheyاليت اتضح من خالهلا أن الثقافة التنظيمية تعترب من العوامل األكثر أمهية إلدارة املعرفة ألهنا
متثل العقبة الكربى خللق واالستفادة من أصول املعرفة ،وذلك من خالل ما متارسه من تأثري على السلوكات املرتكزة
على خلق ،تقاسم واستعمال املعرفة .ودراسة

Claudette

 Chin Loyالذي وجد من خالهلا الباحث أن إدارة

املعرفة ترتبط ارتباطا قويا واجيابيا بالفوائد التنظيمية ،وأن هناك عالقة اجيابية بني أنواع الثقافة التنظيمية وإدارة املعرفة،
يف حني مل تكن هناك تفاعالت كبرية بني أنواع الثقافة التنظيمية والفوائد التنظيمية.
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خالصة الفصل
إن عملية إختبار الفرضيات من خالل اإلعتماد على معامالت اإلرتباط ،منوذج االرتباط البسيط وكذلك
باإلعتماد على طريقة منذجة املعادالت البنائية (اختبار منوذج قياس كل متغري رئيسي من متغريات الدراسة ،منوذج
البناء وحتليل املسار) أظهرت تأييد الفرضيات املوضوعة يف الدراسة ،حيث مت التوصل إىل أن هناك عالقة إرتباطية
وسببية بني كل من إدارة املعرفة بعملياهتا (اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة) وأداء املؤسسة ب ستثناء
األداء املايل الذي مل تظهر النتائج وجود أي ارتباط معنوي له مع عمليات إدارة املعرفة،كما تبني أن لثقافة املؤسسة
تأثري معنوي على العالقة بني كل عملية من عمليات إدارة املعرفة وأداء املؤسسة ،وبناءا على نتائج منوذج البناء اتضح
تأكيد الفرضية الرئيسة للدراسة أي لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة ،وذلك من خالل
تأثري ثقافة املؤسسة على إدارة املعرفة واليت بدورها تؤثر على أداء املؤسسة دون أن يظهر أي تأثري معنوي لثقافة
املؤسسة على األداء.
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حاولت هذه الدراسة اليت تعىن بالبحث يف تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة،
فهم مدى التأثري الذي متارسه ثقافة املؤسسة على مسامهة إدارة املعرفة يف حتسني أداء املؤسسة ،انطالقا من قناعة
مفادها أن املشكلة يف حتقيق إدارة املعرفة التحسني املنشود يف أداء املؤسسات ال يكمن يف اجلانب املادي،
التكنولوجي واملايل بقدر ما هو متعلق بتوافر ثقافة تنظيمية تتماشى مع مبدأ االستمرار يف التعلم وتقاسم املعرفة
وحسن استغالهلا ،لتوليد سلوك اجيايب يدعم التوجه حنو اإلهتمام باملعرفة والنجاح يف إدارهتا.
وانطالقا من حتليل هذا املوضوع ،ميكن التنويه إىل أن اإلرتقاء يف تطبيق إدارة املعرفة إىل مصاف ميكنها من
حتقيق أداء متفوق متعلق بعدد من املتطلبات أساسها وقاعدهتا الثقافة التنظيمية ألهنا تعترب احملرك األساسي لقرارت
وسلوكات املؤسسة واألفراد ،فمن خالل مكوناهتا (من قيم ومعتقدات تنظيمية مشرتكة) توطئ الوحدة والتشارك
واإلمجاع على املفاهيم وقواعد التعامل واألهداف ،وبالتايل إذا ما تركزت على مبدأ استمرار التعلم ،تقاسم املعرفة،
العمل بروح الفريق والثقة ،واتسمت باملرونة مبا يسهل االتصاالت وانسياب املعلومات وبالتايل اجياد التقارب
واالنسجام بني األ فراد بغية حتفيزهم لتوليد واكتساب املعرفة ونشرها من أجل االستفادة منها ،أوجبت حتقيق فعالية
إدارة املعرفة ،اليت تنعكس آثارها على خلق معرفة قيّمة إبداعية تكون دعامة للمؤسسة من أجل مواجهة التغريات يف
بيئتها والتكيف معها بطريقة ديناميكية يف اجلانب املعريف وكفاءة ومهارات األفراد وجانب العمليات وجانب الزبائن

واليت يكون هلا انعكاسا اجيابيا على اجلانب املايل ولو يف األمد البعيد.
وبغرض فهم وتقييم العالقة بني متغريات الدراسة (ثقافة املؤسسة ،إدارة املعرفة وأداء املؤسسة) واقعيا مت
اإلعتماد على الدراسة امليدانية باإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وانتهاج الطريقة املختلطة ،النوعية باستخدام
املقابلة والكمية باإلعتماد على االستبيان واملؤشرات املالية ،أين مت جتميع البيانات من مفرادت العينة العشوائية
ضمت كل من مؤسسة كوندور ،مؤسسة ايريس سات ،املؤسسة
البسيطة إلطارات مخس شركات إقتصادية إنتاجية ّ
الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة ،اجملمع الوطين للبالستيك واملطاط ومؤسسة شي علي بروفيبالست ،وعلى ضوء
حتليلها واختبار الفرضيات مت التوصل إىل مجلة من النتائج.
 نتائج الدراسة :إ ّن القيام بأي دراسة علمية يتم ضمن إطار منهجي وحمدد وهادف إىل حتقيق مجلة من النتائج
واالستنتاجات اليت تدعم وتثري هذه الدراسة وجتعلها على قدر من األمهية ،وسنحاول فيما يلي عرض النتائج
املتوصل إليها:
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 ال توجد بنية هيكلية تنظيمية مرتبطة مبصاحل معنية بإدارة املعرفة ،بالرغم من وجود إدراك من طرف مسؤويلاملؤسسات حمل الدراسة ألمهية املعرفة وضرورة إعطائها الصبغة الرمسية ،بإعتبارها أحد مداخل حتسني أداء املؤسسة
االقتصادية ملا تتضمنه من تثمني للخربات وتعزيز ملعارف األفراد ومحايتها؛
 الثقافة التنظيمية السائدة يف جمتمع الدراسة هجني من الثقافات األربعة (ثقافة القبيلة ،ثقافة االبداع ،ثقافة السوقوالثقافة اهلرمية) مع وجود بعض التباين يف درجات تبين أبعاد كل منها ،حيث جند التوجه بالدرجة األوىل حنو كل من
الثقافة اهلرمية وثقافة السوق مث يليه التوجه حنو ثقافة القبيلة مث ثقافة االبداع؛
 تويل املؤسسات حمل الدراسة اهتماما متوسطا بإدارة املعرفة وعملياهتا مع الرتكيز أكثر على عملية االستجابةللمعرفة مث تليها عملية نشر املعرفة مث اكتساهبا؛
 ينصب اهتمام املؤسسات حمل الدراسة إلكتساب املعرفة على نظم التقارير املالية واملعلومات حول التغريات يفالسوق ،وذلك عن طريق معرفة اسهامات السلع اليت تقدمها وحتديد احتياجات السوق الفعلية والعمل على اكتشاف
رغبات وتفضيالت الزبائن ،ويعترب هذا اإلهتمام طبيعيا ألن املؤسسات املعاصرة تويل أمهية كبرية للحصول على
أحدث املعلومات اليت تتعلق بالزبائن واحتياجاهتم ،فيما مل تعطي هذه املؤسسات اإلهتمام الكايف باكتساب املعرفة
عن طريق مسح السوق والعنصر البشري ،فاملؤسسات حمل الدراسة تعاين من قلة تشجع العاملني لاللتحاق باملؤمترات
وبالدورات متعددة التقنيات وحمدودية اللقاءات اليت يتم اجراءها مع العاملني ،باإلضافة إىل نقص األحباث اليت
جتريها املؤسسات عن مستقبل السوق ومسوحات قليلة للمستهلك النهائي وهذا بسبب ارتفاع التكاليف وقلة العمالة
املدربة واخلبرية نظرا لضعف اإلهتمام بإمتالك العناصر البشرية املدربة تقنيا؛
 تويل املؤسسات حمل الدراسة اهتماما متوسطا بنشر املعرفة بني عماهلا ،حيث تعمد إىل نشر املعرفة الصرحيةبإستخدامها للتكنولوجيا واإلتصاالت املكتوبة يف شكل معلومات على املواقع االلكرتونية وشبكات التواصل الداخلية
وجمموعة الوثائق والتقارير الدورية ،ومتيل إىل نشر املعرفة الضمنية املتجسدة بشكل مهارات وخربات عن العمل عن
طريق احملادثات واملناقشات واإلهتمام بالعمل املشرتك حلل املشكالت واحلوار خبصوص حاالت الفشل والنجاح يف
العمل ،واستخدام تقنيات التدريب ،يف حني هناك توجه أقل حنو نشر املعلومات التسويقية اليت تبقى حبيسة املصاحل
التسويقية وعدد حمدود جدا من اإلطارات العليا بقدر حاجتهم هلا؛
 هناك اهتمام من طرف املؤسسات حمل الدراسة لإلستجابة للمعرفة خاصة فيما يتعلق باإلستجابة لزبائنهاوحاجاهتم وشكاويهم عن طريق البحث الدائم عن طرق أكثر كفاءة لتطوير وظيفة التسويق واألنشطة املرتبطة هبا،
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فضال عن مسايرة التطور التكنولوجي لتأمني التحسني يف اجلانب الفين لنشاطها واإلستجابة الفورية للمنافسني ،مع
اإلشارة إىل حمدودبة استخدام املعرفة لإلستجابة للفرص وإحداث التغيريات الالزمة؛
 أشارت النتائج إىل مستويات متوسطة يف أداء املؤسسات حمل الدراسة ،سواء كان ذلك بالنسبة لألداء املايل الذيمتثله مؤشرات العائد على اإل ستثمار ،معدل منو املبيعات ،العائد على املبيعات والعائد على األصول أو األداء غري
املايل الذي خيص منظورات الزبائن ،العمليات الداخلية والتعلم والنمو؛
 أظهرت النتائج املتعلقة باملؤشرات املالية أن األداء املايل للمؤسسات حمل الدراسة متذبذب ومتباين خالل الفرتةالقياسية مع وجود اخنفاض يف قيم املؤشرات املالية خالل السنتني األخريتني ،إال أن متوسطها العام مقبول؛
 أظهرت النتائج املتعلقة باألداء غري املايل إىل مستويات أداء مقبولة ملنظور الزبائن فيما يتعلق باإلحتفاظ بالزبائنواكتساهبا والذي ينعكس على الرحبية واحلصة السوقية ،زيادة على وجود حتسن ملنظور العمليات الداخلية يف جانب
العمليات التشغيلية من حيث اإلجناز يف الوقت ،تقليص األخطاء وحتسن اإلنتاجية وجانب خدمات ما بعد البيع من
حيث اخنفاض تكاليف معاجلة املعيب ومدة االستجابة لشكاوى الزبائن ،كما اتضح وجود مستويات أداء مقبولة
ملنظور التعلم والنمو يف جانب نظم املعلومات من حيث جودهتا وتوفر وسائل تفعيل االتصاالت بني خمتلف
املستويات االدارية ،غري أن هناك قصور يف جانب جودة املعلومات وحمدودية فضاءات النقاش والتواصل املباشر؛
 يف حني ال يوجد حتسن ملحوظ يف االبداع نظرا إلخنفاض مستويات اإلنفاق على البحث والتطوير والعزوف عنتطوير منتجات جديدة واإلكتفاء بالتقليد ،وقد نرجع السبب يف ذلك إىل غياب ثقافة اإلبداع ما حيول دون رسم
إلسرتاتيجية إبداعية وتفضيل الربح قصري األجل من املنتجات احلالية؛
 اخنفاض مستويات الرضا بني أوساط اطارات املؤسسات حمل الدراسة نتيجة لتهميش مشاركتهم الفعلية يف اختاذالقرارات وقلة تشجيع املبادرات واالبداع ،ويكتفى يف ذلك بتوفري املعلومات الكافية للقيام بالعمل بشكل جيد ،وهذه
النتيجة تطال عدم تقييم اقرتاحات األفراد واألخذ هبا ما تنعكس على جوانب أخرى متس قلة اهتمام األفراد بتقدمي
اإلقرتاحات لتحسني العمل واإلكتفاء بتنفيذ األوامر أو البحث عن فرص عمل خارج املؤسسة وبالتايل خلق ما يعرف
بدوران العمل؛
 ال توجد عالقة معنوية بني إدارة املعرفة واألداء املايل ،حيث ال توجد أي عالقة معنوية بني عمليات إدارة املعرفة(اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة) واألداء املايل للمؤسسات حمل الدراسة؛
 توجد عالقة معنوية قوية بني عمليات إدارة املعرفة من اكتساب املعرفة ،نشرها واالستجابة هلا واألداء غري املايلللمؤسسات حمل الدراسة؛
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 هناك دور اجيايب معنوي لعمليات إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة) يف حتسني األداءغري املايل للمؤسسات حمل الدراسة؛
 وجود عالقة اجيابية معنوية بني عمليات إدارة املعرفة من اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة مما يدلعلى التكامل املنطقي واإلعتمادية بني هذه العمليات اخلاصة بإدارة املعرفة؛
 هناك تأثري اجيايب معنوي ضعيف ملنظور التعلم والنمو على منظور العمليات الداخلية ،بينما هناك تأثري اجيايبمعنوي كبري ملنظور العمليات الداخلية على منظور الزبائن؛
 لثقافة املؤسسة تأثري اجيايب معنوي على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة (منظور الزبائن ،منظورالعمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو)؛
 لثقافة املؤسسة تأثري اجيايب معنوي على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة؛ لثقافة املؤسسة تأثري اجيايب معنوي على العالقة بني االستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة؛ لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة ،حيث تؤثر ثقافة املؤسسة من خالل أبعادها(اخلصائص املهيمنة ،أسلوب القيادة ،أسلوب إدارة العاملني والرتكيز االسرتاتيجي) على عمليات اكتساب
املعرفة ،نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة واليت بدورها تؤثر على منظور الزبائن ،منظور العمليات الداخلية ومنظور
التعلم والنمو؛
 ال يوجد تأثري لبعدي ثقافة املؤسسة املتمثلني يف التماسك املنظمي ومعيار النجاح على عمليات إدارة املعرفة(اكتساب املعرفة ،نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة)؛
 اإلقتراحات :على ضوء مجلة النتائج اليت توصلنا إليها ميكن اخلروج جبملة من اإلقرتاحات اليت من شأهنا حتسني
وضع املؤسسات :
 اعطاء الطابع الرمسي إلدارة املعرفة يف املؤسسة ،وذلك من خالل تشكيل خلية أو قسم خاص يشرف عليه أفرادمؤهلون يتولون إدارهتا واإلشراف عليها ومتابعة عملياهتا من اكتساب املعرفة ونشرها حىت استغالهلا وتقييم مقدار
اإلستفادة منها؛
 اإل ستعانة هبيئة استشارية وطنية أو دولية ملساندة وتوجيه املشرفني على مشروع إدارة املعرفة حىت يتسىن دراسته منكافة اجلوانب واقرتاح التعديالت املمكنة مبا يتناسب مع وضع املؤسسة؛
 إحداث روابط بني املؤسسات اإلقتصادية واجلامعات ومراكز البحث ومعاهد التكوين من خالل الدخول يفمشاريع حبثية مشرتكة واجتماعات تنسيقية دورية لتقليص الفجوة وإلغاء القطيعة بني احمليط امليداين ممثال يف املؤسسات
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االقتصادية واحمليط الفكري ممثال يف اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث من أجل إحداث التكامل بينهما وحتقيق أقصى
استفادة للطرفني؛
 دمج إدارة املعرفة ضمن اسرتاتيجيات املؤسسات اإلقتصادية ومنحها األولية يف توفري املتطلبات الضرورية إلكتساباملعرفة ونشرها وحتقيق اإلستفادة منها ،وذلك من خالل غرس قيم الثقافة التنظيمية املشجعة والداعمة لتطبيق
ممارسات إدارة املعرفة كقيم ثقافة املعرفة والثقة وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لدمج األفراد وهتيئتهم من أجل
املسامهة يف خلق وبناء املعرفة التنظيمية ،إضافة إىل توفري املتطلبات األخرى الكفيلة بتسهيل اإلتصاالت وانسياب
املعلومات وقدرة املؤسسة على اإلستجابة للتغريات كتكنولوجيا املعلومات اليت متثل دعامة إدارة املعرفة مبا تتيحه من
وسائل تساعد على تواصل األفراد وتفعيل خمتلف عملياهتا ،وهيكل تنظيمي مرن وأفقي ومنط قيادي دميقراطي
وتشاركي يفتح اجملال لتبادل اآلراء واملعارف بني خمتلف العمال يف املستويات اإلدارية؛
 تشجيع مشاركة مجيع األطراف داخل املؤسسة اإلقتصادية وتفعيلها من أجل اإلستفادة من إقرتاحات العاملني يفكل املستويات اإلدارية ،عن طريق وضع صناديق اإلقرتاحات يف كل قسم أو مصلحة والعمل على دراسة هذه
اإلقرتاحات ومناقشتها وتطبيق اجليدة منها ومكافأة أصحاهبا؛
 زيادة اهتمام املؤسسات اإلقتصادية حمل الدراسة بإكتساب املعرفة الداخلية ،وذلك من خالل اإلهتمام بالعنصرالبشري من حيث تشجيع العاملني لإللتحاق باملؤمترات وبالدورات متعددة التقنيات وإجراء اللقاءات معهم
لإلستفادة من أفكارهم باإلض افة إىل الرتكيز يف اختيار العمال اجلدد على من ميلكون املعرفة يف جمال التكنولوجيا
والتقنيات املعلوماتية واهلندسية ،واإلهتمام باكتساب املعرفة اخلارجية عن طريق مسح السوق وذلك بإجراء األحباث
عن مستقبل السوق وعن مدى رضا املستهلك النهائي ،ورصد لذلك كافة الوسائل املادية والبشرية الالزمة ألن كل
هذا سينعكس اجيابيا على أدائها؛
 تفعيل تقاسم املعرفة ونشرها يف كل أحناء املؤسسة عن طريق توجيه الرتكيز على الوسائل الفعالة لذلك مثل تشكيلحلقات اجلودة ،تفعيل النقاشات اهلادفة حول نشاطات املؤسسة احلالية واملستقبلية والعمل على استغالل الشبكات
الداخلية لتقاسم املعرفة عن طريق توفري قواعد بيانات تتوفر على املعلومات التسويقية وغريها تتيح للعاملني اإلطالع
عليها؛
 العمل على تشجيع دورة اإلبداع وذلك عن طريق دعم ثقافة اإلبداع برتسيخ قيم املبادرة واحلرية ،كما جيب علىاملؤسسات االقتصادية عموما وحمل الدراسة خصوصا حذو طريق التميز تركيزا على أنشطة البحث والتطوير وختصيص
ما يلزم من موارد مالية ومادية لذلك؛
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 اإلهتمام بالتغيري يف اخلطط واإلسرتاتيحيات واإلجراءات مبا يناسب التغريات احلاصلة يف البيئة اليت تعمل فيهااملؤسسات.
 آفاق الدراسة :تأسيسا على املعاجلة املنهجية لإلشكالية املوضوعة والقيود اليت أحاطت هبذه الدراسة فإننا
نقرتح:
 توسيع عينة الدراسة لفحص تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة واألداء التنظيمي ،حبيث تشملجمموعة ممثلة من املؤسسات يف عدة قطاعات مع اتباع املنهج املقارن بني النتائج يف كل قطاع لتكون نتائج الدراسة
قابلة للتعميم؛
 تشخيص الثقافة التنظيمية لكل مؤسسة حمل الدراسة وواقع تطبيق إدارة املعرفة كخطوة أولية قبل الشروع يفالدراسة امليدانية املتعلقة باملوضوع ككل؛
 اإلعتماد على مناذج أخرى يف قياس متغريات الدراسة؛اضافة إىل ذلك فإننا نقرتح بعض املواضيع ذات الصلة مبتغريات الدراسة والين نرى أهنا فرص لبحوث مستقبلية ميكن
إجراؤها من طرف املفكرين والباحثني يف هذا اجملال :
 أسلوب القيادة كوسيط يف العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة؛ إدارة املعرفة وأثرها يف رأس املال الفكري يف املؤسسىة؛ التباين الثقايف للمؤسسات اإلقتصادية وتأثريه على تطبيق إدارة املعرفة؛ -تشخيص ثقافة املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية باستخدام أداة .OCAI
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قائـمـــة المـراجــــع

 -Iالمراجع باللغة العربية
أ.الكتب
 .1أوما سيكاران ،تعريب امساعيل علي بسيوين ،طرق البحث يف اإلدارة :مدخل لبناء املهارات البحثية ،دار املريخ للنشر ،الرياض،
اململكة العربية السعودية6002 ،؛
 .2أمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد ،النمذجة باملعادالت البنائية بإستخدام برنامج اموس ،دار وائل للنشر والتوزيع،
ط ،1عمان ،األردن2112 ،؛
 .3بالل خلف السكارنه ،التطوير التنظيمي واإلداري ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ط،1عمان ،األردن6002 ،؛
 .4رحبي مططى عليان وعثمان حممد نني ،،مناجج وأساليب البحث العلمي :النظرية والتطبيق ،دار صىاء للنشر والتوزيع ،ط،1
األردن6000 ،؛
 .5رشيد زروايت ،تدريبات عل منهجية البحث يف العلوم اإلجتماعية ،دار جومه للطباعة ،مل تذكر مدينة النشر 2002 ،؛
 .2سامي فياض العزاوي ،ثقافة منظمات األعمال املىاجي ،واألسس والتطبيقات ،اإلدارة العامة للطباعة والنشر ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية6002 ،؛
 .7شىيق العتوم ،طرق اإلحطاء :تطبيقات إقتطادية وإدارية باستخدام  ،spssدار املناجج للنشر والتوزيع ،ط ،1األردن6002 ،؛
 .8طاجر حمسن منطور الغاليب ووائل حممد صبحي ادريس ،أساسيات األداء وبطاقة األداء املتوازن ،دار وائل للنشر ،ط ،1األردن،
6002؛
 .2عبد الرمحان اجلاموس ،إدارة املعرفة يف منظمات األعمال دار وائل للنشر ،ط ، 1األردن6013 ،؛
 .10عبد الستار العلي وآخرون ،املدخل إىل إدارة املعرفة ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،1عمان ،األردن6002 ،؛
 .11عبد املنع ،أمحد الدردير ،اإلحطاء البارامرتي والالبارامرتي يف اختبار فروض البحوث النىسية والرتبوية واإلجتماعية ،عامل الكتب
للنشر والتوزيع ،مل تذكر سنة النشر؛
 .16فهد خليل زايد ،أساسيات منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية ،دار النىائس للنشر والتوزيع ،ط ،1األردن6007 ،؛
 .13حممد عبد الىتاح حافظ الطرييف ،البحث العلمي :الدليل التطبيقي للباحثني ،دار وائل للنشر ،ط1األردن6006 ،؛
 .14حممد عبيدات وآخرون ،منهجية البحث العلمي :القواعد واملراحل والتطبيقات ،دار وائل للطباعة والنشر ،ط ،6األردن،
1222؛
 .15حممود سلمان العميان ،السلو التنظيمي يف منظمات األعمال ،دار وائل للنشر ،ط ،1األردن.6006 ،

ب .الرسائل الجامعية
 .16أريج سعيد خليل العاين ،تقيي ،دور ثقافة املنظمة وجناح إدارة املعرفة يف تطوير امليزة التنافسية املستدامة :دراسة تطبيقية يف
شركات االتطال اخللوي العاملة يف العراق ،رسالة دكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتطاد ،جامعة بغداد ،العراق.2112 ،
 .17أسعد كاظ ،نايف ،العالقة بني إدارة املعرفة واملقدرة اجلوجرية وأثرجا عل األداء اإلسرتاتيجي :دراسة استطالعية حتليلية مقارنه
لعينة من شركات وزارة الطناعة يف مدينة بغداد ،رسالة دكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتطاد ،اجلامعة املستنطرية ،العراق.2117 ،
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 .12شرقي خليل ،دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء مؤسسات التعلي ،العايل – دراسة آلراء عينة من األساتذة يف كليات
االقتطاد باجلامعات اجلزائرية ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتطادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة،
اجلزائر.2116 ،

ج .المقاالت المنشورة في المجالت العلمية
 .19اكرم حمسن الياسري وأخرون ،أثر عمليات إدارة املعرفة يف األداء اإلسرتاتيجي :دراسة استطالعية ألراء عينة من القيادات االدارية
يف جامعة الىرات األوسط ،جملة جامعة بابل ،اجمللد  ،21ع ،1العراق2112 ،؛
 .21رائد امساعيل عبابنة وماجد أمحد حتاملة ،دور الثقافة التنظيمية يف دع ،إدارة املعرفة يف املستشىيات احلكومية يف األردن ،اجمللة
األردنية يف إدارة األعمال ،اجمللد  ،9ع  ،4عمادة البحث العملي ،اجلامعة األردنية2112 ،؛
 .21رضيوي خوين ،الثقافة التنظيمية وفاعلية املنظمة :دراسة مقارنة بني الكليات العلمية واإلنسانية يف جامعة بغداد ،جملة اإلدارة
واإلقتطاد ،ع  ،77العراق2119 ،؛
 .22سامي عبد اهلل املدان وصباح حممد موس  ،قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية يف تنىيذ إدارة املعرفة يف جمموعة االتطاالت
األردنية اورانج ،جملة اإلدارة واإلقتطاد ،ع 6010 ،84؛
 .22سليمان الىارس ،دور إدارة املعرفة يف رفع كىاءة أداء املنظمات :دراسة ميدانية عل شركات الطناعة التحويلية اخلاصة بدمشق،
جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتطادية والقانونية ،اجمللد  ،26ع 2111 ،2؛
 .24مساح صوحل ،إدارة املعرفة وتسيري الكىاءات مستلزمات لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة اإلقتطادية ،جملة الواحات للبحوث
والدراسات ،ع  ،9جامعة نرداية2111 ،؛
 .27شاكر جار اهلل اخلشايل ،إدرة املعرفة وأثرجا يف األداء التنظيمي :دراسة ميدانية يف الشركات الطناعية األردنية ،اجمللة العربية
لإلدارة ،اجمللد  ،29ع 2119 ،1؛
 .26طالب اصغر دوسة وسوسن جواد حسني ،دور إدارة املعرفة يف حتقيق الىاعلية التنظيمية ،جملة العلوم اإلقتطادية واإلدارية ،اجمللد
 ،12ع 2117 ،47؛
 .27عابد عثماين وحممد قماري ،النمذجة باملعادالت البنائية إلختبار القياس يف البحوث النىسية والرتبوية ،جملة العلوم النىسية
والرتبوية ،اجمللد  ،4ع  ،2اجلزائر2117 ،؛
 .22عامر علي العطوي واهلام ناظ ،الشيباين ،قياس الثقافة التنظيمية وتشخيص فجوهتا يف املؤسسات التعليمية :دراسة تطبيقية يف
جامعة كربالء ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتطادية ،اجمللد  ،12ع 2111 ،4؛
 .29عبد اللطيف عبد اللطيف وحمىوظ أمحد جودة ،دور الثقافة التنظيمية يف التنبؤ بقوة اهلوية التنظيمية :دراسة ميدانية عل أعضاء
جيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتطادية والقانونية ،اجمللد  ،26ع 2111 ،2؛
 .21عبد اهلل صحراوي وعبد احلكي ،بوصلب ،النمذجة البنائية ومعاجلة صدق املقاييس يف البحوث النىسية والرتبوية :منوذج البناء
العاملي لعالقات كىاءات التسيري اإلداري باملؤسسة التعليمية ،جملة العلوم النىسية والرتبوية ،اجمللد  ،2ع 2117 ،2؛
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 .21ندى عبد القادر ،إدارة املعرفة وأثرجا يف رأس املال الىكري :دراسة تطبيقية يف الشركة العامة لطناعة األمسدة املنطقة اجلنوبية،
دراسات إدارية ،اجمللد  ،2ع 2111 ،6؛
 .22ياسر فتحي اهلنداوي املهدي ،منهجية النمذجة باملعادالت البنائية وتطبيقاهتا يف حبوث االدارة التعليمية ،جملة الرتبية والتنمية،
اجمللد  ،17ع  ،41مطر.2117 ،
د .المداخالت في المؤتمرات والندوات

 .22انتظار أمحد جاس ،الشمري وآخرون ،إدارة املعرفة ودورجا يف تعزيز عملية اختاذ القرار اإلسرتاتيجي ،حبث مقدم إىل املؤمتر العملي
الدويل السنوي الرابع :إدارة املعرفة يف العامل العريب كلية اإلقتطاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن 22 – 26 ،أفريل 2114؛
 .24بدروين جدى ،إدارة املعرفة كأحد املرتكزات األساسية يف بقاء منظمات األعمال والرفع من كىاءة أدائها ،مداخلة مقدمة يف
امللتق الدويل اخلامس حول :رأس املال الىكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتطاديات احلديثة ،كلية العلوم اإلقتطادية
وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف 14 - 12 ،ديسمرب 2111؛
 .27محيد الطائي وعبد احلميد االله أبو عياش ،إدارة املعرفة يف صناعة الضيافة األردنية ،حبث مقدم إىل املؤمتر العملي الدويل السنوي
الرابع :إدارة املعرفة يف العامل العريب ،كلية اإلقتطاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن 22 – 26 ،أفريل 2114؛
 .26سامي حنونة ورأفت حممد العوضي ،تطبيقات إدارة املعرفة يف مؤسسات التعلي ،العايل " اطار فكري" ،حبث مقدم ملؤمتر التعلي،
اإللكرتوين وإقتطاديات املعرفة ،جامعة القدس املىتوحة ،منطقة نزة التعليمية2111 ،؛
.27سعداوي موس  ،إدارة املعرفة وتنمية رأس املال الىكري كتوجه حديث للمنظمات يف عطر العوملة ،املؤمتر العلمي الدويل عوملة
اإلدارة يف عطر املعرفة ،كلية إدارة األعمال ،جامعة اجلنان ،طرابلس ،لبنان 17 -17 ،ديسمرب .2112
 .22عبد الرحي ،حممد ،قياس األداء :الن شأة والتطور التارخيي واألمهية ،ورقة عمل مقدمة يف ندوة قياس األداء يف املنظمات احلكومية
– مدخل قائمة قياس االجناز املتوازنة ،املنشورة يف حبوث وأوراق عمل املؤمترات :قياس وتقيي ،األداء كمدخل لتحسني جودة األداء
املؤسسي ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مطر2119 ،؛
 .29فريد كورتل وآخرون ،اإلدارة الىعالة للمعرفة :مطدر لتحقيق التنافسية يف ظل احمليط اإلقتطادي اجلديد ،حبث مقدم إىل املؤمتر
العملي الدويل السنوي الرابع :إدارة املعرفة يف العامل العريب كلية اإلقتطاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن 22 – 26 ،أفريل
2114؛
 .41قتيبة صبحي أمحد وآخرون ،أثر بعض مكونات إدارة املعرفة يف عمليات القيادة اإلدارية حبث مقدم إىل املؤمتر العملي الدويل
السنوي الرابع :إدارة املعرفة يف العامل العريب كلية اإلقتطاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن 22 – 26 ،أفريل 2114؛
 .41حممد صاحلي وآخرون ،دور القيادة يف تىعيل إدارة املعرفة باملنظمة ،مداخلة مقدمة يف امللتق الدويل اخلامس حول :رأس املال
الىكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل اإلقتطاديات احلديثة ،كلية العلوم اإلقتطادية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي،
الشلف 14 - 12 ،ديسمرب 2111؛
 .42مىن علي عبدربه زيديه ،إدارة املعرفة وأثرجا يف إدارة املوارد البشرية ،مؤمتر اإلصالح والتطوير اإلداري األول ،ديوان املوظىني العام،
فلسطني.2119 ،
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الملحق رقم ()10
دليل المقابلة قبل التحكيم
تاريخ اجراء المقابلة................

الوظيفة..........

المؤسسة...................

اسئلة المقابلة
 )1يف رأيكم ماذا تعين إدارة املعرفة يف املؤسسة؟
 )2هل تطبق مؤسستكم إدارة املعرفة؟ منذ مىت؟
 )3هل ترى انكم ناجحني حلد بعيد يف تطبيقها؟
 )4ما ذا يعين لكم مصطلح " األداء"؟
 )5أال تعتقد أن إلدارة املعرفة أمهية كبرية يف حتسني أداء املؤسسة؟
 )6يف اعتقادك فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على األداء؟
 )7يف رأيك فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على اجلانب املايل (داخل املؤسسة وبالنسبة للمنافسني)؟
 )8يف رأيك فيما تكمن الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على منظور الزبائن (باخلصوص الرحبية واحلصة السوقية مقارنة
باملنافسني)؟
 )9يف اعتقادك ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى العمليات الداخلية (ما يتعلق باإلبداع ،العمليات التشغيلية
وخدمات ما بعد البيع)؟
 )11يف رأيك ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى التعلم والنمو (رضا العاملني ،تنمية مهاراهتم ،اإلنتاجية،
االتصال ،االجراءات التنظيمية )؟
 )11ما هو مقرتحكم لنجاح إدارة املعرفة يف املؤسسة اجلزائرية وحتسني األداء؟
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تاريخ اجراء املقابلة......... :

الوظيفة...........:

املؤسسة..............:

أسئلة المقابلة
 )1ما هي التحديات اليت تواجهها املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية يف ظل تنامي اإلهتمام باجلانب غري املادي يف اإلقتصاد؟
 )2ما هي اآلليات اليت تعتمد عليها مؤسستكم ملواجهة هذه التحديات وحتصيل األداء املرغوب؟
 )3أال ترون أن اإلهتمام باملعرفة أحد اآلليات املهمة ملواجهة هذه التحديات وحتصيل األداء املرغوب؟
 )4هل اإلهتمام باملعرفة مهيكل أي يتم يف شكل عمليات منظمة (اكتساب املعرفة ،نشرها واالستجابة هلا)؟
 )5أال تعتقدون أن إلدارة املعرفة أمهية كبرية يف حتسني أداء املؤسسة؟
 )6يف إعتقادكم فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على األداء؟
 )7يف رأيكم فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على اجلانب املايل (داخل املؤسسة وبالنسبة للمنافسني)؟
 )8يف رأيكم فيما تكمن الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على منظور الزبائن (باخلصوص الرحبية واحلصة السوقية مقارنة
باملنافسني)؟
 )9يف إعتقادكم ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى العمليات الداخلية (ما يتعلق باإلبداع ،العمليات التشغيلية
وخدمات ما بعد البيع)؟
 )11يف رأيكم ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى التعلم والنمو (رضا العاملني ،تنمية مهاراهتم ،اإلنتاجية،
اإلتصال ،اإلجراءات التنظيمية )؟
 )11ما هو مقرتحكم لنجاح إدارة املعرفة يف املؤسسة اجلزائرية وحتسني األداء؟

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (04اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس – ﺳﻄﻴﻒ –
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
رﻗﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻞء اﻻﺳﺘﻤﺎرة.....:

اﻹﺴﺘﺒﻴﺎن
ٔ
ﺑﻐﺮض اﻋﺪاد رﺴﺎﻠﺔ اﻠﺪﻜـﺘﻮراﻩ ﺑﻌﻨﻮان " دراﺴﺔ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺛﻗﺎﻓﺔ اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ إدارة اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ واداء اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ " ،ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻛﻢ
ٔ
ﻫﺬا اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن راﺠﻴﻦ ﻤﻨﻛﻢ اﻹﺠﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ اﻻﺴﺌﻟﺔ اﻠﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وﻠﻛﻢ ﻤﻨﺎ
ٔ
ٔ
وﻋﺪ ان ﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﻠﻦ ﻳﺳﺘﺨﺪم إﻻ ﻻﻏﺮاض اﻠﺒﺤﺚ اﻠﻌﻟﻣﻲ.

وﻠﻛﻢ ﻤﻨﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻠﺷﻛﺮ ﻋﻟﻰ ﺣﺳﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻛﻢ ﻤﻌﻨﺎ.

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
• اﻟﺠﻨ ــﺲ

:

ذﻛـﺮ

:

1

أﻧﺜﻰ
ﺛﺎﻧﻮي

أﺧﺮى

ﺟﺎﻣﻌﻲ

................................................ :
ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ اﺷﺎرة "  "ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأﻳﻜﻢ.

D

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺮﲰﻴﺔ  ،ﻓﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺮد

أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة
A

اﻻدارة ﻧﺎﺻﺤﺔ و ﻣﻴﺴﺮة و اﺑﻮﻳﺔ وﺗﺮاﻋﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

B

اﻻدارة رﻳﺎدﻳﺔ و اﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة

C

اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ ﺘﻢ ﺑﺎن ﺗﻜﻮن اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﺪﻳﺮ اﻟﺼﻌﺎب

D

اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﻻوراق واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺟﺮاءات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﳒﺎز

أﺳﻠﻮب إدارة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
A

ﻳﺴﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ واﺗﻔﺎق اﻵراء واﳌﺸﺎرﻛﺔ

B

ﻳﺴﻮد اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﺨﺎﻃﺮة واﳊﺮﻳﺔ

C

اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﳒﺎزات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

D

اﻟﺮوح اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﻻﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،اﻻﻟﺘﺰام ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﻲ
A

اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﻻء واﻟﻌﺎدات واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﱄ

B

ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ

C

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﳒﺎز وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف

D

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻻﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ

ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

C

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج  ،ﻓﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﳓﻮ اﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻮاﻓﻖ

B

اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﲤﺘﺎز ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر  ،ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺒﺎدرون ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة وﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺒﺪﻋﺔ

ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ اﻗﻞ

A

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﻳﺢ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻓﻬﻲ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﻃﻼﻗﺎ

.1اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
A

ﺗﺆﻛﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار

B

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻮارد اﳉﺪﻳﺪة  ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ،واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

C

ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﳒﺎز وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

D

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ارﺳﺎء اﻻﺟﺮاءات ،اﻻﺳﺘﻘﺮار ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح
A

اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

B

اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ اﻣﺘﻼك اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺘﻤﻴﺰة ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺋﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﻣﺒﺪﻋﺔ

C

اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

D

اﻟﻨﺠﺎح ﻫﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وأداء اﳌﻬﺎم ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

3

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳛﺎول اﳌﺪﻳﺮون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲞﺼﻮص أﻋﻤﺎﳍﻢ

4

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ،واﻟﱵ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ

5

ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺆﲤﺮات واﳉﺎﻣﻌﺎت وﺑﺎﻟﺪورات ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

6

ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

7

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺟﺮاء ﻟﻘﺎءات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

8

ﳓﻦ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ

9

ﳓﻦ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻢ ﺗﻜﻠﻔﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ زﺑﻮن

 10ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺎم ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 11ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﺳﻬﺎﻣﺎت ﺳﻠﻌﻨﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
 12ﻋﺎدة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﻌﺔ )ﺧﺪﻣﺔ( ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 13ﺗﻜﺸﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ رﻏﺒﺎت وﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 14اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺟﺬب ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﺪرﺑﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت
 15ﲡﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ )ﻣﺼﻠﺤﺔ( واﺣﺪ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ
 16اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺟﺬب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺪرﺑﲔ ﻣﻲ ﳎﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،اﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

2

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳛﺎول اﳌﺪﻳﺮون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲞﺼﻮص أﻋﻤﺎﳍﻢ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

1

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺴﺢ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﻃﻼﻗﺎ

 .2ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﻴﺔ
 17ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺪرﺑﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،اﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﻴﺔ
 18ﲡﺮي اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﲝﺎث ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻮق
 19ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ )اﳋﺪﻣﺔ(
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 20ﳜﺼﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﻏﻠﺐ وﻗﺘﻬﻢ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻔﻨﻴﺔ
 21ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﳑﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮ ﺎ

 22ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎءات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﲔ اﻻﻗﺴﺎم ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﺪى ﺗﻄﻮرﻫﺎ
 23ﲢﺘﻔﻆ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ
 24ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
 25ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
 26ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
 27ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح وﺣﺎﻻت اﻻﺧﻔﺎق اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ وﲢﺼﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
 28ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻘﺎت اﳉﻮدة
 29ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
 30ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 31ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﻜﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 32ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ
 33ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻤﺎﳍﺎ وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
 34ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 35ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺚ ﻛﺘﻴﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺟﺮاءات داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 36ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺸﻜﻞ دوري )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻧﺸﺮات اﻻﺧﺒﺎر( ﺣﻮل اﻋﻤﺎﳍﺎ
ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
 37ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪم رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ
 38ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ
 39ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ )اﳋﺪﻣﺔ( ﺗﻘﻮم اﻻﻗﺴﺎم ﲜﻬﻮد ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ

 40ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 41ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 42ﻋﺎدة ﲝﻮث اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد اﲡﺎﻩ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﻓﻌﺎل
 43ﺗﺒﺪو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ّ

 44ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺒﺤﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎءة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﱰوﻳﺞ
 45ﲢﺎﻓﻆ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﲢﺪﻳﺪا اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﺎ
 46ﻫﻨﺎك ﺗﺪاول ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 47ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري اﻟﺘﺄﺛﲑ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
 48اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 49ﺗﻌﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ ﲨﻴﻊ اﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﺎم ﳛﺼﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ وﺑﺴﺮﻋﺔ
 50ﲤﺘﺎز اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻋﺪاد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﺳﻌﺎر
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 51إذا ﻗﺎم اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲝﻤﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻴﻬﺎ زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ،ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
 52ﺗﻌﺮف ﲨﻴﻊ اﺟﺰاء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺷﻲء ﻫﺎم ﻟﺰﺑﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
 53ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ
 54ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(
 55ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
 56ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

5

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

9

ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﱰاﻧﺖ

ﻣﻮاﻓﻖ

8

ﳛﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ

7

ﺗﻮﺟﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

6

ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﻃﻼﻗﺎ

 .4ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

راﺿﻲ ﺟﺪا

4

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات واﻻﺑﺪاع

راﺿﻲ

3

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻻدارة

راﺿﻲ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ

2

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ

ﻏﻴﺮ راﺻﻲ

1

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ اﻃﻼﻗﺎ

 .3ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ :إﻟﻰ اي درﺟﺔ أﻧﺖ راﺿﻲ )ة( ﻋﻦ:

 10ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﻨﻘﺎش
.5اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 11ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻬﻢ
 12ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
 13اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳍﺎ دور ﰲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 14ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻻﺻﺤﺎب اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳉﻴﺪة

ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺗﺄﻛﺪ اﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك اي ﻋﺒﺎرة دون ﺟﻮاب
ﻣﻼﺣﻈﺎت............................................................................................................:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ٔ
ﺴﺎدﺗﻲ اﻻﻓﺎﺿﻞ ﻠﻛﻢ ﻤﻨﺎ ﺠﺰﻳﻞ اﻠﺷﻛﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻛﻢ وﺻﺒﺮﻜﻢ ﻤﻌﻨﺎ.

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (05اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس – ﺳﻄﻴﻒ –
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
رﻗﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻞء اﻻﺳﺘﻤﺎرة.....:

اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
ٔ
ﺑﻐﺮض اﻋﺪاد رﺴﺎﻠﺔ اﻠﺪﻜـﺘﻮراﻩ اﻠﻄﻮر اﻠﺜﺎﻠﺚ ﺑﻌﻨﻮان " دراﺴﺔ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺛﻗﺎﻓﺔ اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑﻴﻦ إدارة اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ* واداء اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ " ،ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﺪﻳﻛﻢ ﻫﺬا اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن راﺠﻴﻦ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻛﻢ اﻹﺠﺎﺑﺔ ﻋﻟﻰ اﻻﺴﺌﻟﺔ اﻠﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وﻠﻛﻢ ﻤﻨﺎ وﻋﺪ ان ﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﻠﻦ ﻳﺳﺘﺨﺪم إﻻ
ٔ
ﻻﻏﺮاض اﻠﺒﺤﺚ اﻠﻌﻟﻣﻲ
وﻠﻛﻢ ﻤﻨﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻠﺷﻛﺮ ﻋﻟﻰ ﺣﺳﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻛﻢ ﻤﻌﻨﺎ.



ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ
اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت واﻹﺟﺮاءات.

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
• اﻟﺠﻨ ــﺲ

:
:

ذﻛـﺮ

1

أﻧﺜﻰ

ﺛﺎﻧﻮي

ﺷﻬﺎدات اﺧﺮى

ﺟﺎﻣﻌﻲ

) :ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ( :أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

ﻣﻦ  10 – 5ﺳﻨﻮات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات
ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ اﺷﺎرة "  "ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأﻳﻜﻢ.

D1

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺮﲰﻴﺔ  ،ﻓﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺮد
 أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة

A2

اﻻدارة ﻧﺎﺻﺤﺔ و ﻣﻴﺴﺮة و اﺑﻮﻳﺔ وﺗﺮاﻋﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

B2

اﻻدارة رﻳﺎدﻳﺔ و اﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة

C2

اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ ﺘﻢ ﺑﺎن ﺗﻜﻮن اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﺪﻳﺮ اﻟﺼﻌﺎب

D2

اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﻻوراق واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺟﺮاءات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﳒﺎز
 أﺳﻠﻮب إدارة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

A
A3

ﻳﺴﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ واﺗﻔﺎق اﻵراء واﳌﺸﺎرﻛﺔ

B
B3

ﻳﺴﻮد اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﺨﺎﻃﺮة واﳊﺮﻳﺔ

C
C3

اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﳒﺎزات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

D
D3

اﻟﺮوح اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﻻﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،اﻻﻟﺘﺰام ،اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺎت
 اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﻲ

A4

اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﻻء واﻟﻌﺎدات واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﱄ

B4

ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ

C4

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﳒﺎز وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف

ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

C1

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج  ،ﻓﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﳓﻮ اﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻮاﻓﻖ

B1

اﳌﺆﺳﺴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﲤﺘﺎز ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر  ،ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺒﺎدرون ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة وﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺒﺪﻋﺔ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

A1

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﻳﺢ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻓﻬﻲ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

.1اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ

D4

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
A5

ﺗﺆﻛﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار

B5

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻮارد اﳉﺪﻳﺪة ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

C5

ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﳒﺎز وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

D5

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ارﺳﺎء اﻹﺟﺮاءات ،اﻹﺳﺘﻘﺮار ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة
 ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح

A6

اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

B6

اﻟﻨﺠﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ اﻣﺘﻼك اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺘﻤﻴﺰة ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺋﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﻣﺒﺪﻋﺔ

C6

اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

D6

اﻟﻨﺠﺎح ﻫﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وأداء اﳌﻬﺎم ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

2

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ،واﻟﱵ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ

3

ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺆﲤﺮات واﳉﺎﻣﻌﺎت وﺑﺎﻟﺪورات ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

4

ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

5

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻟﻘﺎءات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 اﻣﺘﻼك اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة

6

ﳓﻦ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ

7

ﳓﻦ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻛﻢ ﺗﻜﻠﻔﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ زﺑﻮن

8

ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺎم ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

9

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﺳﻬﺎﻣﺎت ﺳﻠﻌﻨﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

10

ﻋﺎدة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﻌﺔ )ﺧﺪﻣﺔ( ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

11

ﺗﻜﺸﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ رﻏﺒﺎت وﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

1

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳛﺎول اﳌﺪﻳﺮون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲞﺼﻮص أﻋﻤﺎﳍﻢ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

 اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

أ( اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮا ﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

 .2ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

12

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺟﺬب ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﺪرﺑﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت

13

ﲡﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ )ﻣﺼﻠﺤﺔ( واﺣﺪ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ

 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
14

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺟﺬب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺪرﺑﲔ ﻣﻲ ﳎﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،اﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﻴﺔ

15

ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺪرﺑﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،اﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﻴﺔ

 ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺢ اﻟﺴﻮق
16

ﲡﺮي اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﲝﺎث ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻮق

17

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ )اﳋﺪﻣﺔ(
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ

ب( ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
18

ﳜﺼﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﻏﻠﺐ وﻗﺘﻬﻢ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻔﻨﻴﺔ

19

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﳑﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮ ﺎ

20

ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎءات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﲔ اﻻﻗﺴﺎم ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﺪى ﺗﻄﻮرﻫﺎ

21

ﲢﺘﻔﻆ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ

22

ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ

 ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
23

ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ

24

ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ

25

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح وﺣﺎﻻت اﻻﺧﻔﺎق اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ وﲢﺼﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

 اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
26

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻘﺎت اﳉﻮدة

27

ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

28

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
29

ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﻜﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

30

ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ

31

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻤﺎﳍﺎ وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ

 اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
32

ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ

33

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺚ ﻛﺘﻴﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺟﺮاءات داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

34

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺸﻜﻞ دوري )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻧﺸﺮات اﻻﺧﺒﺎر( ﺣﻮل اﻋﻤﺎﳍﺎ
ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ

ج( اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
35

ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪم رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ

36

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ

37

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ )اﳋﺪﻣﺔ( ﺗﻘﻮم اﻻﻗﺴﺎم ﲜﻬﻮد ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ

38

ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

39

ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

 ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
40

ﻋﺎدة ﲝﻮث اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد اﲡﺎﻩ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

41

ﻓﻌﺎل
ﺗﺒﺪو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ّ

42

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺒﺤﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎءة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﱰوﻳﺞ

 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
43

ﲢﺎﻓﻆ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﲢﺪﻳﺪا اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﺎ

44

ﻫﻨﺎك ﺗﺪاول ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

45

ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري اﻟﺘﺄﺛﲑ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ

46

اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
47

ﺗﻌﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ ﲨﻴﻊ اﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﺎم ﳛﺼﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ وﺑﺴﺮﻋﺔ

48

ﲤﺘﺎز اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻋﺪاد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﺳﻌﺎر
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

49

إذا ﻗﺎم اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲝﻤﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻴﻬﺎ زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ،ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ

50

ﺗﻌﺮف ﲨﻴﻊ اﺟﺰاء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺷﻲء ﻫﺎم ﻟﺰﺑﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

 اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص
51

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ

52

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(

53

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ

54

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

 اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
57

ﺗﻜﺘﺴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد

58

اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳉﺪد ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ

59

ﻋﺪد زﺑﺎﺋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ

 رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
60

ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻮاﺋﺪ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ

61

ﺗﻠﱯ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﺟﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد

 اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
62

ﺗﻌﺮف اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا

63

اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 (2ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 اﻻﺑﺪاع
64

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة

65

ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻳﺮادات ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ اﳉﺪﻳﺪة

66

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻃﻼق ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة اﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ

67

ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﻔﺎق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
68

ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻠﺺ ﰲ ﻣﻌﺪل اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

69

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ﳍﺎ

70

ﻫﻨﺎك ﲢﺴﻦ ﰲ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ
71

ﻫﻨﺎك اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﺪد ﺷﻜﺎوى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

72

ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻤﺮ

73

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻴﺐ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻤﺮ
 (3ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﻤﻮ

ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

56

اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻣﻮاﻓﻖ

55

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

 اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

 (1ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

 .3أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

 ﻣﻬﺎرات اﻻﻓﺮاد
راﺿﻲ ﺟﺪا

راﺿﻲ

76

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻻدارة

77

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات واﻻﺑﺪاع

78

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

79

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ

 اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻣﺤﺎﻳﺪ

75

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

74

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ اﻃﻼﻗﺎ

 رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ :إﻟﻰ أي درﺟﺔ أﻧﺖ راﺿﻲ )ة( ﻋﻦ:

ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﻐﺎدر اﻟﻌﻤﺎل ذوي اﳌﻬﺎرة واﳋﱪة اﳌﺆﺳﺴﺔ
 اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

80

اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ

 ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
81

ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ

82

ﺗﻮﺟﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

83

ﳛﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

84

ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﱰاﻧﺖ

85

ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﻨﻘﺎش

 اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
86

ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻬﻢ

87

ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن

88

اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳍﺎ دور ﰲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ

89

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻷﺻﺤﺎب اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳉﻴﺪة

ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺗﺄﻛﺪ أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك أي ﻋﺒﺎرة دون ﺟﻮاب
ﻣﻼﺣﻈﺎت............................................................................................................:
..........................................................................................................................

ٔ
ﺴﺎدﺗﻲ اﻻﻓﺎﺿﻞ ﻠﻛﻢ ﻤﻨﺎ ﺠﺰﻳﻞ اﻠﺷﻛﺮ ﻋﻟﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻛﻢ وﺻﺒﺮﻜﻢ ﻤﻌﻨﺎ.

(OCAI)  النموذج االصلي الداة تقييم الثقافة التنظيمية:)60( الملحق رقم
The Organizational Culture Assessment Instrument
1. Dominant Characteristics
A The organization is a very personal place. It is like an extended family. People seem
to share a lot of themselves.
B The organization is a very dynamic and entrepreneurial place. People are willing to
stick their necks out and take risks.
C The organization is very results-oriented. A major concern is with getting the job
done. People are very competitive and achievement-oriented.
D The organization is a very controlled and structured place. Formal procedures
generally govern what people do.
Total
2. Organizational Leadership
A The leadership in the organization is generally considered to exemplify mentoring,
facilitating, or nurturing.
B The leadership in the organization is generally considered to exemplify
entrepreneurship, innovation, or risk taking.
C The leadership in the organization is generally considered to exemplify a nononsense, aggressive, results-oriented focus.
D The leadership in the organization is generally considered to exemplify coordinating,
organizing, or smooth-running efficiency.
Total
3. Management of Employees
A The management style in the organization is characterized by teamwork, consensus,
and participation.
B The management style in the organization is characterized by individual risk taking,
innovation, freedom, and uniqueness
C The management style in the organization is characterized by hard-driving
competitiveness, high demands, and achievement.
D The management style in the organization is characterized by security of
employment, conformity, predictability, and stability in relationships.
Total
4. Organization Glue
A The glue that holds the organization together is loyalty and mutual trust.
Commitment to this organization runs high.
B The glue that holds the organization together is commitment to innovation and
development. There is an emphasis on being on the cutting edge.
C The glue that holds the organization together is the emphasis on achievement and
goal accomplishment.
D The glue that holds the organization together is formal rules and policies.
Maintaining a smoothrunning organization is important.
Total
5. Strategic Emphases
A The organization emphasizes human development. High trust, openness, and
participation persist.
B The organization emphasizes acquiring new resources and creating new challenges.
Trying new things and prospecting for opportunities are valued.
C The organization emphasizes competitive actions and achievement. Hitting stretch
targets and winning in the marketplace are dominant.
D The organization emphasizes permanence and stability. Efficiency, control, and
smooth operations are important.
Total
6. Criteria of Success
A The organization defines success on the basis of the development of human
resources, teamwork, employee commitment, and concern for people.
B The organization defines success on the basis of having the most unique or newest
products. It is a product leader and innovator.
C The organization defines success on the basis of winning in the marketplace and
outpacing the competition. Competitive market leadership is key.
D The organization defines success on the basis of efficiency. Dependable delivery,
smooth scheduling, and low-cost production are critical.
Total

Now

Preferred

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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مؤشرات األداء لمدة  5سنوات االخيرة 2802 - 2802
 العائد على االستثمار -منو املبيعات

 .0المنظور المالي

 العائد على املبيعات العائد على االصول .0.2االحتفاظ بالزبائن

 معدل االحتفاظ بالزبائن تطور عدد الزبائن -عدد الزبائن اجلدد

 2.2اكتساب الزبائن
 .2منظور الزبائن

 نسبة العوائد من الزبائن اجلدد معدل اكتساب الزبائن املبيعات الكلية للزبائن اجلدد -صايف العائد احملقق

 .2.3رحبية الزبائن

 وقت االستجابة لطلبات للزبائن نسبة التسليم يف الوقت احملدد -معدل رضا الزبائن

 .2.3احلصة السوقية

 احلصة السوقية عدد املنتجات اجلديدة يف السنة نسبة مبيعات املنتجات اجلديدة نسبة االيرادات من املنتجات اجلديدة (نسبة رقم االعمال احملقق منها) -هامش الربح من املنتجات اجلديدة

 .3.0االبداع

 القيمة املضافة من املنتجات اجلديدة مقارنة باملنتجات احلالية متوسط املدة السنوي املستغرق لتطوير منتجات جديدة تطور نسبة االنفاق على البحث والتطوير معدل تقدمي منتوج جديد مقابل منتجات املنافسني -معدل العائد على استثمارات البحث والتطوير

 .3منظور العمليات

 -معدل اخللل (اخلطأ) يف العملية االنتاجية

الداخلية

 نسبة تكاليف االنتاج معدل تكرار العمليات .2.3العمليات التشغيلية

 نسبة االجناز يف الوقت احملدد نسبة املعيب (او عدد الوحدات التالفة) نسبة املدخالت إىل املخرجات (فاعلية العمليات) القيمة املضافة (التحسني يف االنتاجية) مردودات املبيعات (املبيعات املعادة من طرف الزبائن) -عدد الشكاوى املقدمة من طرف الزبائن

 .3.3خدمات ما بعد البيع

 نسبة الشكاوى املعاجلة متوسط زمن االستجابة للشكاوى -تكلفة املواد املستخدمة ملعاجلة املعيب

 .4منظور التعلم
والنمو

أ) االحتفاظ بالعمال
 .0.4مهارات االفراد

 معدل دوران العمال مفصل حسب املستوى الوظيفي -معدل انتاجية العامل الواحد سنويا (او االمجايل )

ب) انتاجية العمال

 االيرادات السنوية احملققة من طرف العامل الواحد (او االمجالية) -القيمة املضافة للعامل الواحد (او االمجالية)

 .2.4االجراءات التنظيمية

 -نسبة تطور املكافآت املمنوحة للعمال سنويا

 نسب المؤشرات المالية للمؤسسات محل الدراسة:)90( الملحق رقم

IRIS
CONDOR
AMC
ENPC
CHIALI
moyenne

2012
17,62
7
11,5
7
17
12,02

IRIS
CONDOR
AMC
ENPC
CHIALI
moyenne

2012
83,22
51
31,46
2,82
15
36,7

IRIS
CONDOR
AMC
ENPC
CHIALI
moyenne

2012
4,08
2
17,74
9,44
10
8,652

IRIS
CONDOR
AMC
ENPC
CHIALI
moyenne

2012
9,53
5
9,15
2,3
8
6,80

Return on investment (%)
2013
2014
2015
21,18
56,38
48,42
18
20
20
11,85
12
10
2
4,45
2,74
19
23
27
14,41
23,17
21,63
Sales growth
2013
2014
2015
59,53
48,74
69,55
38
9
54
37,54
6
-14,89
-0,86
7
5,39
20
16
41
30,842
17,348
31,01
Return on sales
2013
2014
2015
4,44
9,11
6,19
4
5
4
15,45
17,29
17,28
2,79
6,13
4
10
11
10
7,34
9,71
8,29
Return on Assets
2013
2014
2015
9,91
28,06
20,94
10
10
13
9,69
10,44
8,43
1,61
3,69
2,24
8
10
11
7,842
12,438
11,122

2016
47,04
19
11,34
2,16
24
20,71

moyenne
38,128
16,8
11,338
3,67
22
18,39

2016
32,23
21
15
-0,22
9
15,402

moyenne
58,654
34,6
15,022
2,826
20,2
26,2604

2016
10,72
4
16,94
3,41
8
8,61

moyenne
6,908
3,8
16,94
5,154
9,8
8,5204

2016
17,95
9
9,43
1,65
8
9,21

moyenne
17,278
9,4
9,428
2,298
9
9,4808

 مستوى معنوية المسارات في النموذج االولي لتحليل المسار:)01( الملحق رقم
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

acquisition
acquisition
acquisition
acquisition
acquisition
acquisition
partage
partage
partage
partage
partage
partage
partage
repond
repond
repond
repond
repond
repond
repond
learning
learning
learning
processes
processes
processes
processes
client
client
client
client

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

caractristic
leader
labor
coherence
strategy
succe
caractristic
leader
labor
coherence
strategy
succe
acquisition
caractristic
labor
leader
coherence
strategy
succe
partage
acquisition
partage
repond
acquisition
partage
repond
learning
acquisition
partage
repond
processes

Estimate
,100
,227
,246
-,051
,237
,034
,034
,030
-,159
,107
,121
-,046
,691
,137
,119
-,076
,049
,098
,009
,633
,162
-,035
,196
,119
,007
,644
,091
,008
,158
,150
,455

S.E.
,069
,071
,067
,078
,073
,053
,061
,064
,061
,068
,065
,047
,055
,049
,047
,051
,055
,052
,038
,039
,103
,133
,121
,068
,087
,079
,041
,061
,078
,080
,056

C.R.
1,457
3,201
3,665
-,657
3,274
,646
,564
,470
-2,622
1,571
1,858
-,981
12,642
2,829
2,498
-1,495
,892
1,862
,247
16,112
1,569
-,265
1,621
1,760
,086
8,112
2,242
,135
2,012
1,870
8,179

P Label
,145
,001
***
,511
,001
,518
,572
,638
,009
,116
,063
,326
***
,005
,012
,135
,373
,063
,805
***
,117
,791
,105
,078
,931
***
,025
,893
,044
,061
***

 مستوى معنوية المسارات لنموذج تحليل المسار المعدل:)11( الملحق رقم

acquisition
acquisition
acquisition
partage
partage
repond
repond
repond
repond
learning
processes
processes
processes
client
client
client

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

leader
labor
strategy
acquisition
strategy
labor
partage
strategy
caractristic
repond
learning
acquisition
repond
processes
partage
repond

Estimate S.E. C.R.
P Label
,260 ,067 3,895 ***
,255 ,062 4,090 ***
,252 ,056 4,526 ***
,656 ,048 13,601 ***
,105 ,044 2,361 ,018
,101 ,041 2,433 ,015
,626 ,039 15,861 ***
,126 ,042 3,022 ,003
,122 ,045 2,701 ,007
,302 ,065 4,620 ***
,091 ,041 2,250 ,024
,121 ,060 2,019 ,044
,648 ,064 10,143 ***
,456 ,055 8,245 ***
,161 ,071 2,283 ,022
,154 ,079 1,935 ,053

الملحق رقم ( :)12التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في نموذج تحليل المسار المعدل

المسار

نوع األثر

قيمة األثر

مباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

اثر اخلصائص املهيمنة على االستجابة للمعرفة

21.0

اثر اسلوب القيادة على اكتساب املعرفة

2100

اثر اسلوب ادارة العاملني على اكتساب املعرفة

21..

اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة

21..

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على اكتساب املعرفة

2100

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على نشر املعرفة

21.0

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة

21.0

اثر اكتساب املعرفة على نشر املعرفة

210

اثر نشر املعرفة على االستجابة للمعرفة

210.

اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات الداخلية

21.0

اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن

21.0

اثر االستجابة للمعرفة على منظور التعلم والنمو

2100

اثر االستجابة للمعرفة على منظور العمليات الداخلية

210.

اثر االستجابة للمعرفة على منظور الزبائن

21.0

اثر منظور التعلم والنمو على منظور العمليات الداخلية

21.2

اثر منظور العمليات الداخلية على منظور الزبائن

21.2

اثر اخلصائص املهيمنة على منظور التعلم والنمو من خالل االستجابة للمعرفة

212. = 2100×21.0

اثر اخلصائص املهيمنة على منظور العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة

2120 = 210.×21.0

اثر اخلصائص املهيمنة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة

2120 = 21.0×21.0

اثر اخلصائص املهيمنة على منظور العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة 2122. = 21.×2100×21.0

ومنظور التعلم
اثر اخلصائص املهيمنة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ،منظور التعلم 2122.0 = 21.×21.×2100×21.0

ومنظور العمليات

غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر مباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

اثر اخلصائص املهيمنة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور العمليات

212.0 = 21.×210.×21.0

اثر اسلوب القيادة على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة

212. = 21.0×2100

اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ومنظور العمليات

212.. = 21.×21.0×2100

اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من خالل اكتساب ونشر املعرفة

212.. = 21.0×12102×2100

اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من خالل اكتساب ،نشر واالستجابة للمعرفة

212.0 = 21.0×210.×210×2100

اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من خالل اكتساب ،نشر واالستجابة للمعرفة 212.. = 21. ×210.×210.×210×2100

ومنظور العمليات

اثر اسلوب القيادة على منظور التعلم من خالل اكتساب ،نشر واالستجابة للمعرفة

212..= 2100×210.×210×2100

اثر اسلوب القيادة على منظور العمليات من خالل اكتساب ،نشر واالستجابة للمعرفة

2120 = 210.×210.×210×2100

اثر اسلوب القيادة على منظور العمليات من خالل اكتساب ،نشر واالستجابة للمعرفة 2122.0 = 21.×2100×210.×210×2100

ومنظور التعلم
اثر اسلوب القيادة على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة

21.00 = 210×2100

اثر اسلوب القيادة على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

21.. = 210.×210×2100

اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة

2120 = 21.0×21..

اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور التعلم والنمو من خالل االستجابة للمعرفة

212.0 = 2100×21..

اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة

212.0 = 210.×21..

اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة

2120 = 21.0×21..

اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور التعلم والنمو من خالل اكتساب ،نشر واالستجابة 212.0 = 2100×260.×210 ×21..

للمعرفة
اثر ادارة العاملني على العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور التعلم

2622.0=21.×2100×21..

اثر ادارة العاملني على منظور العمليات الداخلية من خالل االكتساب ،النشر 2622.0 = 21.×2100×260.×210×21.. ،

االستجابة للمعرفة ومنظور التعلم والنمو

اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور العمليات

2120. = 21.×210.×21..

اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ،منظور التعلم ومنظور 2122.0 = 21.×21.×2100×21..

العمليات

اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ومنظور العمليات

212.0 = 21.×21.0×21..

اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل اكتساب ،نشر املعرفة

212.0 = 21.0×210×21..

اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االكتساب ،النشر واالستجابة للمعرفة

2120 = 21.0×210.×210×21..

اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االكتساب ،النشر ،االستجابة للمعرفة 21.×21.×2100×210.×210×21..
2122.0
ومنظور التعلم ومنظور العمليات

=

اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االكتساب ،النشر واالستجابة 21200 = 21.×210.×210.×210×21..

للمعرفة ومنظور العمليات

اثر اسلوب ادارة العاملني على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة

210.0 = 210×21..

اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

21..= 210.×210×21..

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة

212.0= 21.0×2100

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة ونشرها 21200= 210.×210.×210×2100

واالستجابة هلا

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة ،نشرها 2122.0 = 21.×2100×210.×210×2100

 ،االستجابة هلا ومنظور التعلم

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور التعلم من خالل اكتساب،نشر واالستجابة للمعرفة

212.0 = 2100×210.×210×2100

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفة

2120 = 21.0×21.0

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة

2120 = 21.0×21.0

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ونشرها

212.0 = 21.0×210×2100

اث ر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ،نشرها واالستجابة 212.0 = 2100×210.×210×2100

هلا
اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ومنظور العمليات 212.0 = 21.0×2100

الداخلية
اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ،نشرها واالستجابة 21.×21.×2100×210.×210×2100
2122.0
هلا ومنظوري التعلم والعمليات
اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ،نشرها واالستجابة 212.0 = 21.×210.×210.×210×2100

هلا ومنظور العمليات

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة

21.00 = 210×2100

=

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

21... = 210.×210×2100

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات الداخلية

2120 = 21.×21.0

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفة

21..0 = 21.0×210

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر واالستجابة للمعرفة

21200 = 21.0×210.×210

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر واالستجابة للمعرفة ومنظور 21.. = 21.×210.×210.×210

العمليات
اثر اكتساب املعرفة على منظور التعلم من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا

21..0 = 2100×210.×2102

اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا

2100 = 210.×210.×210

اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا ومنظور 212.0= 21.×2100×210.×210

التعلم

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفة االستجابة هلا ومنظوري 21220 = 21.×21.×2100×210.×210

التعلم والعمليات

اثر نشر املعرفة على منظور التعلم من خالل االستجابة للمعرفة

21.0 = 2100×210.

اثر نشر املعرفة على منظور العمليات من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور التعلم

212.0 = 21.×2100×210.

اثر نشر املعرفة على منظور العمليات من خالل االستجابة للمعرفة

21.0 = 210.×210.

اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة

21200 = 21.0×210.

اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ،منظور التعلم ومنظور 21220= 21.×21.×2100××210.

العمليات
اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور العمليات 21.0 = 21.×210.×210.

الداخلية
اثر االستجابة للمعرفة على منظور الزبائن من خالل منظوري التعلم والعمليات

212.0 = 21.×21.×2100

اثر االستجابة على املعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات

21... = 21.×210.

اثر االستجابة للمعرفة على منظور العمليات من خالل منظور التعلم

21200 = 21.×2100

اثر منظور التعلم على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات

212. = 21.×21.

اثر اكتساب املعرفة على االستجابة للمعرفة من خالل نشر املعرفة

26000 = 210.×210

SPSS  ﻣﺨﺮﺟﺎت:(13) اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
Frequency Table
sex
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

166

64.1

64.1

64.1

2.00

93

35.9

35.9

100.0

Total

259

100.0

100.0

nivedu
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

8

3.1

3.1

3.1

2.00

233

90.0

90.0

93.1

3.00

18

6.9

6.9

100.0

Total

259

100.0

100.0

pertrav
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1.00

93

35.9

35.9

35.9

2.00

94

36.3

36.3

72.2

3.00

72

27.8

27.8

100.0

Total

259

100.0

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.987

113

Reliability
[DataSet1]

Scale: ALL VARIABLES
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﻛل
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
259

100.0

0

.0

259

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.956

24

 اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.948

17

 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.941

17

 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.959

20

 إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻜﻞ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.979

54

 اﻷداء ﻛﻜﻞ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.969

35

 ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.909

9

 ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.925

10

 ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﻤﻮ

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.949

16

 اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.926
12a

N of Items
Part 2

Value

.932
12b

N of Items
Total N of Items

24

Correlation Between Forms

.764

Spearman-Brown

Equal Length

.866

Coefficient

Unequal Length

.866

Guttman Split-Half Coefficient

.866

a. The items are: VAR00127, VAR00128, VAR00129, VAR00130, VAR00131,
VAR00132, VAR00133, VAR00134, VAR00135, VAR00136, VAR00137,
VAR00138.
b. The items are: VAR00139, VAR00140, VAR00141, VAR00142, VAR00143,
VAR00144, VAR00145, VAR00146, VAR00147, VAR00148, VAR00149,
VAR00150.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

41.7915

69.266

8.32265

12a

Part 2

43.7645

66.274

8.14087

12b

Both Parts

85.5560

239.015

15.46012

24

a. The items are: VAR00127, VAR00128, VAR00129, VAR00130,
VAR00131, VAR00132, VAR00133, VAR00134, VAR00135,
VAR00136, VAR00137, VAR00138.
b. The items are: VAR00139, VAR00140, VAR00141, VAR00142,
VAR00143, VAR00144, VAR00145, VAR00146, VAR00147,
VAR00148, VAR00149, VAR00150.

 إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value
N of Items

Part 2

Value
N of Items

Total N of Items

.916
9a
.906
8b
17

Correlation Between Forms

.818

Spearman-Brown

Equal Length

.900

Coefficient

Unequal Length

.900

Guttman Split-Half Coefficient

.895

a. The items are: VAR00151, VAR00152, VAR00153, VAR00154, VAR00155,
VAR00156, VAR00157, VAR00158, VAR00159.
b. The items are: VAR00159, VAR00160, VAR00161, VAR00162, VAR00163,
VAR00164, VAR00165, VAR00166, VAR00167.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

29.9035

47.181

6.86881

9a

Part 2

26.9151

35.357

5.94618

8b

Both Parts

56.8185

149.343

12.22059

17

a. The items are: VAR00151, VAR00152, VAR00153, VAR00154,
VAR00155, VAR00156, VAR00157, VAR00158, VAR00159.
b. The items are: VAR00160, VAR00161, VAR00162, VAR00163,
VAR00164, VAR00165, VAR00166, VAR00167.

 ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.910
9a

N of Items
Part 2

Value

.892
8b

N of Items
Total N of Items

17

Correlation Between Forms

.788

Spearman-Brown

Equal Length

.881

Coefficient

Unequal Length

.882

Guttman Split-Half Coefficient

.876

a. The items are: VAR00168, VAR00169, VAR00170, VAR00171, VAR00172,
VAR00173, VAR00174, VAR00175, VAR00176.
b. The items are: VAR00176, VAR00177, VAR00178, VAR00179, VAR00180,
VAR00181, VAR00182, VAR00183, VAR00184.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

30.1236

41.644

6.45318

9a

Part 2

27.6409

31.316

5.59610

8b

Both Parts

57.7645

129.871

11.39608

17

a. The items are: VAR00168, VAR00169, VAR00170, VAR00171,
VAR00172, VAR00173, VAR00174, VAR00175, VAR00176.
b. The items are: VAR00177, VAR00178, VAR00179, VAR00180,
VAR00181, VAR00182, VAR00183, VAR00184.

 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.930
10a

N of Items
Part 2

Value

.933
10b

N of Items
Total N of Items

20

Correlation Between Forms

.812

Spearman-Brown

Equal Length

.896

Coefficient

Unequal Length

.896

Guttman Split-Half Coefficient

.896

a. The items are: VAR00185, VAR00186, VAR00187, VAR00188, VAR00189,
VAR00190, VAR00191, VAR00192, VAR00193, VAR00194.
b. The items are: VAR00195, VAR00196, VAR00197, VAR00198, VAR00199,
VAR00200, VAR00201, VAR00202, VAR00203, VAR00204.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

35.1969

51.562

7.18066

10a

Part 2

33.8571

52.999

7.28003

10b

Both Parts

69.0541

189.478

13.76509

20

a. The items are: VAR00185, VAR00186, VAR00187, VAR00188,
VAR00189, VAR00190, VAR00191, VAR00192, VAR00193,
VAR00194.
b. The items are: VAR00195, VAR00196, VAR00197, VAR00198,
VAR00199, VAR00200, VAR00201, VAR00202, VAR00203,
VAR00204.

 إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻜﻞ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.961
27a

N of Items
Part 2

Value

.965
27b

N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms

54
.858

Spearman-Brown

Equal Length

.924

Coefficient

Unequal Length

.924

Guttman Split-Half Coefficient

.924

a. The items are: VAR00205, VAR00206, VAR00207, VAR00208, VAR00209,
VAR00210, VAR00211, VAR00212, VAR00213, VAR00214, VAR00215,
VAR00216, VAR00217, VAR00218, VAR00219, VAR00220, VAR00221,
VAR00222, VAR00223, VAR00224, VAR00225, VAR00226, VAR00227,
VAR00228, VAR00229, VAR00230, VAR00231.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.961
27a

N of Items
Part 2

Value

.965
27b

N of Items
Total N of Items

54

Correlation Between Forms

.858

Spearman-Brown

Equal Length

.924

Coefficient

Unequal Length

.924

Guttman Split-Half Coefficient

.924

a. The items are: VAR00205, VAR00206, VAR00207, VAR00208, VAR00209,
VAR00210, VAR00211, VAR00212, VAR00213, VAR00214, VAR00215,
VAR00216, VAR00217, VAR00218, VAR00219, VAR00220, VAR00221,
VAR00222, VAR00223, VAR00224, VAR00225, VAR00226, VAR00227,
VAR00228, VAR00229, VAR00230, VAR00231.
b. The items are: VAR00232, VAR00233, VAR00234, VAR00235, VAR00236,
VAR00237, VAR00238, VAR00239, VAR00240, VAR00241, VAR00242,
VAR00243, VAR00244, VAR00245, VAR00246, VAR00247, VAR00248,
VAR00249, VAR00250, VAR00251, VAR00252, VAR00253, VAR00254,
VAR00255, VAR00256, VAR00257, VAR00258.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

90.4170

333.453

18.26071

27a

Part 2

93.2201

323.885

17.99682

27b

183.6371

1221.565

34.95090

54

Both Parts

a. The items are: VAR00205, VAR00206, VAR00207, VAR00208,
VAR00209, VAR00210, VAR00211, VAR00212, VAR00213,
VAR00214, VAR00215, VAR00216, VAR00217, VAR00218,
VAR00219, VAR00220, VAR00221, VAR00222, VAR00223,
VAR00224, VAR00225, VAR00226, VAR00227, VAR00228,
VAR00229, VAR00230, VAR00231.
b. The items are: VAR00232, VAR00233, VAR00234, VAR00235,
VAR00236, VAR00237, VAR00238, VAR00239, VAR00240,
VAR00241, VAR00242, VAR00243, VAR00244, VAR00245,
VAR00246, VAR00247, VAR00248, VAR00249, VAR00250,
VAR00251, VAR00252, VAR00253, VAR00254, VAR00255,
VAR00256, VAR00257, VAR00258.

 اﻻداء

 ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.879
5a

N of Items
Part 2

Value

.818
4b

N of Items
Total N of Items

9

Correlation Between Forms

.750

Spearman-Brown

Equal Length

.857

Coefficient

Unequal Length

.859

Guttman Split-Half Coefficient

.846

a. The items are: VAR00259, VAR00260, VAR00261, VAR00262, VAR00263.
b. The items are: VAR00263, VAR00264, VAR00265, VAR00266, VAR00267.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items
a

Part 1

18.2471

11.993

3.46309

5

Part 2

14.2973

7.876

2.80649

4b

Both Parts

32.5444

34.451

5.86946

9

a. The items are: VAR00259, VAR00260, VAR00261, VAR00262,
VAR00263.
b. The items are: VAR00264, VAR00265, VAR00266, VAR00267.

 ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.891
5a

N of Items
Part 2

Value

.897
5b

N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms

10
.707

Spearman-Brown

Equal Length

.828

Coefficient

Unequal Length

.828

Guttman Split-Half Coefficient

.827

a. The items are: VAR00268, VAR00269, VAR00270, VAR00271, VAR00272.
b. The items are: VAR00273, VAR00274, VAR00275, VAR00276, VAR00277.

 ﻣﻨﻈﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﻤﻮ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value
N of Items

Part 2

Value
N of Items

Total N of Items

.908
8a
.915
8b
16

Correlation Between Forms

.838

Spearman-Brown

Equal Length

.912

Coefficient

Unequal Length

.912

Guttman Split-Half Coefficient

.912

a. The items are: VAR00278, VAR00279, VAR00280, VAR00281, VAR00282,
VAR00283, VAR00284, VAR00285.
b. The items are: VAR00286, VAR00287, VAR00288, VAR00289, VAR00290,
VAR00291, VAR00292, VAR00293.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

27.0309

37.642

6.13534

8a

Part 2

27.1313

39.479

6.28322

8b

Both Parts

54.1622

141.726

11.90485

16

a. The items are: VAR00278, VAR00279, VAR00280, VAR00281,
VAR00282, VAR00283, VAR00284, VAR00285.
b. The items are: VAR00286, VAR00287, VAR00288, VAR00289,
VAR00290, VAR00291, VAR00292, VAR00293.

 اﻻداء ﻛﻜﻞ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Part 1

Value

.943
18a

N of Items
Part 2

Value

.951
17b

N of Items
Total N of Items

35

Correlation Between Forms

.826

Spearman-Brown

Equal Length

.905

Coefficient

Unequal Length

.905

Guttman Split-Half Coefficient

.903

a. The items are: VAR00294, VAR00295, VAR00296, VAR00297, VAR00298,
VAR00299, VAR00300, VAR00301, VAR00302, VAR00303, VAR00304,
VAR00305, VAR00306, VAR00307, VAR00308, VAR00309, VAR00310,
VAR00311.
b. The items are: VAR00311, VAR00312, VAR00313, VAR00314, VAR00315,
VAR00316, VAR00317, VAR00318, VAR00319, VAR00320, VAR00321,
VAR00322, VAR00323, VAR00324, VAR00325, VAR00326, VAR00327,
VAR00328.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

63.6602

131.706

11.47632

18a

Part 2

57.7529

156.985

12.52937

17b

121.4131

526.143

22.93780

35

Both Parts

a. The items are: VAR00294, VAR00295, VAR00296, VAR00297,
VAR00298, VAR00299, VAR00300, VAR00301, VAR00302,
VAR00303, VAR00304, VAR00305, VAR00306, VAR00307,
VAR00308, VAR00309, VAR00310, VAR00311.
b. The items are: VAR00312, VAR00313, VAR00314, VAR00315,
VAR00316, VAR00317, VAR00318, VAR00319, VAR00320,
VAR00321, VAR00322, VAR00323, VAR00324, VAR00325,
VAR00326, VAR00327, VAR00328.
Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

Part 1

16.8378

16.191

4.02376

5a

Part 2

17.8687

14.006

3.74245

5b

Both Parts

34.7066

51.487

7.17546

10

a. The items are: VAR00268, VAR00269, VAR00270, VAR00271,
VAR00272.
b. The items are: VAR00273, VAR00274, VAR00275, VAR00276,
VAR00277.
Statistics
culture
N

Valid

259

Missing

471

Mean

3.5657

Std. Deviation

.64418

Skewness

-.563

Std. Error of Skewness

.151

Kurtosis

.032

Std. Error of Kurtosis

.302

 اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أﻧﻮاع اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻻرﺑﻌﺔ
Statistics
moyA
N

moyB

moyC

moyD

Valid

259

259

259

259

Missing

471

471

471

471

-.658

-.539

-.550

-.456

.151

.151

.151

.151

-.015

-.297

.506

.428

.302

.302

.302

.302

Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis



Statistics
culture
N

Valid

259

Missing

471

Mean

3.5657

Std. Deviation

.64418

Skewness

-.563

Std. Error of Skewness

.151

Kurtosis

.032

Std. Error of Kurtosis

.302

Statistics
KM
N

Valid

259

Missing

471

Mean

3.3996

Median

3.5500

Std. Deviation

.64716

Skewness

-.723

Std. Error of Skewness

.151

Kurtosis

.499

Std. Error of Kurtosis

.302

Range

3.79

Statistics
acquisition
N

Valid

259

Missing

471

Mean

3.3419

Std. Deviation

.71885

Skewness

-.451

Std. Error of Skewness

.151

Kurtosis

.176

Std. Error of Kurtosis

.302

Statistics
partage
N

Valid

259

Missing

471

Mean

3.3979

Median

3.4700

Std. Deviation

.67030

Skewness

-.642

Std. Error of Skewness

.151

Kurtosis

.544

Std. Error of Kurtosis

.302

Range

3.82
Statistics

repondre
N

Valid

259

Missing

471

Mean

3.4273

Median

3.5300

Std. Deviation

.70037

Skewness

-.759

Std. Error of Skewness

.151

Kurtosis

.628

Std. Error of Kurtosis

.302

Range

4.00

 اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻼداء واﺑﻌﺎدﻩ

Statistics
client
N

processus

learning

performance

Valid

259

259

259

259

Missing

471

471

471

471

Mean

3.6164

3.4707

3.3863

3.4731

Median

3.6700

3.6000

3.5000

3.5700

Std. Deviation

.65238

.71755

.74414

.65258

-.760

-.752

-.749

-.901

Std. Error of Skewness

.151

.151

.151

.151

Kurtosis

.991

.542

.160

.829

Std. Error of Kurtosis

.302

.302

.302

.302

Skewness

Statistics
AC1
N

AC2

AC3

AC4

AC5

AC6

AC7

AC8

Valid

259

259

259

259

259

259

259

259

Missing

471

471

471

471

471

471

471

471

3.2664

3.2046

3.1467

3.1853

3.1853

3.4093

3.4556

3.5907

1.07223

.95673

1.04255

1.00984

1.02129

1.00506

.98485

.86852

-.548

-.447

-.318

-.265

-.291

-.430

-.575

-.532

.151

.151

.151

.151

.151

.151

.151

.151

-.479

-.340

-.605

-.680

-.698

-.322

-.213

.207

.302

.302

.302

.302

.302

.302

.302

.302

Mean
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

Statistics
AC9
N

AC10

AC11

AC12

AC13

AC14

AC15

AC16

AC17

Valid

259

259

259

259

259

259

259

259

259

Missing

471

471

471

471

471

471

471

471

471

Mean

3.4595

3.5985

3.4710

3.3205

3.2703

3.2587

3.3398

3.3320

3.3243

Std. Deviation

.89426

.94056

.92034

.95317

.92569

1.06689

1.02696

.92226

.89520

Skewness

-.516

-.612

-.500

-.437

-.415

-.551

-.590

-.618

-.621

Std. Error of

.151

.151

.151

.151

.151

.151

.151

.151

.151

Kurtosis

-.096

.317

.042

-.219

-.156

-.324

-.309

.192

-.017

Std. Error of Kurtosis

.302

.302

.302

.302

.302

.302

.302

.302

.302

Skewness

Statistics
acquisition
N

partage

KM

repondre

Valid

259

259

259

259

Missing

471

471

471

471

Mean

3.3419

3.3979

3.3996

3.4527

Std. Deviation

.71885

.67030

.64716

.68825

 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎور اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
Statistics
attitudes
N

Valid

rapfinancier

sensibilité

technichum

enquetes

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

Mean

3.1977

3.4788

3.4151

3.2992

3.3282

Std. Deviation

.88018

.78351

.77135

.97659

.82618

Missing

 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎور اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
Statistics
liberté

pertravail

techdiffusion

technologie

commecrit

N

Valid

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

Mean

3.3120

3.4160

3.3966

3.5418

3.3806

Std. Deviation

.76471

.80973

.76046

.77479

.80483

Missing

 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎور اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
Statistics
Rclient
N

Valid

devmarketing

Rtechnologie

Rconcurrents

flixibilité

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

Mean

3.5514

3.4916

3.4785

3.4788

3.2683

Std. Deviation

.73344

.80633

.82852

.77010

.79995

Missing

Statistics
PC18
N

Valid

PC19

PC20

PC21

PC22

PC23

PC24

PC25

PC26

259

259

259

259

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

3.3629

3.3938

3.2934

3.2973

3.2124

3.5251

3.3938

3.3282

3.3166

Std. Deviation

.91050

.89752

.96388

.96871

1.00641

.90773

.92726

.95865

.91930

Missing

Statistics
RC35
N

Valid

RC36

RC37

RC38

RC39

RC40

RC41

RC42

RC43

259

259

259

259

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

3.6023

3.6023

3.5869

3.5753

3.3900

3.4556

3.4749

3.5444

3.5367

Std. Deviation

.88930

.86723

.89094

.90922

.91840

.94876

.90345

.92393

.95317

RC47

RC48

RC49

Missing

Statistics
RC44
N

Valid

RC45

RC46

259

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

0

Mean

3.4286

3.4710

3.3977

3.3900

3.4479

3.5946

Std. Deviation

.96735

.95749

.92769

.93927

.91932

.89450

Missing

Statistics
RC50
N

Valid

RC51

RC52

RC53

RC54

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

Mean

3.4826

3.3127

3.2587

3.2317

3.2703

Std. Deviation

.87752

.83913

.91852

.96870

.95860

Missing

 اﻷداء
Statistics

customerpers
N

Valid

processespers

learningpers

performance

259

259

259

259

0

0

0

0

Mean

3.6164

3.4707

3.3863

3.4731

Std. Deviation

.65238

.71755

.74414

.65258

Missing

اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻸداء



Statistics
keepcust
N

Valid

acquircust

profitablitécust

marketshare

innovation

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

Mean

3.7104

3.6087

3.6081

3.5405

3.3301

Std. Deviation

.69962

.77764

.76242

.77716

.84542

Missing

Statistics
operprocesses
N

Valid

SAV

satisfaction

skills

information

orgprocesses

259

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

0

Mean

3.5495

3.5792

3.3498

3.3713

3.4764

3.2954

Std. Deviation

.77922

.79507

.87042

.78514

.79213

.87941

Missing

 ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
Statistics
CP55
N

Valid

CP56

CP57

CP58

CP59

CP60

CP61

CP62

CP63

259

259

259

259

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

3.7954

3.6255

3.6293

3.5444

3.6525

3.6100

3.6062

3.5869

3.4942

Std. Deviation

.74749

.85061

.84546

.88973

.87764

.84361

.91038

.83711

.89517

IPP66

IPP67

IPP68

Missing

Statistics
IPP64
N

Valid

IPP65

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

Mean

3.2819

3.3977

3.3282

3.3127

3.5174

Std. Deviation

.96534

.91083

1.00600

1.02615

.90791

IPP71

IPP72

Missing

Statistics
IPP69
N

Valid

IIPP70

IIPP73

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

Mean

3.5290

3.6023

3.5483

3.5985

3.5907

Std. Deviation

.85936

.89797

.89820

.86320

.92890

Missing

 اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﻤﻮ

Statistics
LGP74
N

Valid

LG76

LGP77

LGP78

LGP79

LGP80

LGP81

259

259

259

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3436

3.3668

3.3668

3.2201

3.4517

3.3166

3.5328

3.4324

1.06461

.98468

.95673

1.05002

.94448

1.04184

.87708

.92671

Missing
Mean
Std. Deviation

LGP75

Statistics
LGP82
N

Valid

LGP83

LGP84

LGP85

LGP86

LGP87

LGP88

LGP89

259

259

259

259

259

259

259

259

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

3.5405

3.3514

3.7181

3.3398

3.3552

3.3282

3.4054

3.0927

Std. Deviation

.95707

1.00199

.94094

1.00792

.93866

.97469

.95323

1.15096

Missing

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

clan

3.5619

259

.74353

.04620

hier

3.6479

259

.59511

.03698

clan

3.5619

259

.74353

.04620

inno

3.4278

259

.75144

.04669

clan

3.5619

259

.74353

.04620

market

3.6215

259

.66594

.04138

inno

3.4278

259

.75144

.04669

market

3.6215

259

.66594

.04138

inno

3.4278

259

.75144

.04669

hier

3.6479

259

.59511

.03698

market

3.6215

259

.66594

.04138

hier

3.6479

259

.59511

.03698

Paired Samples Correlations
N

Correlation

Sig.

Pair 1

clan & hier

259

.782

.000

Pair 2

clan & inno

259

.880

.000

Pair 3

clan & market

259

.827

.000

Pair 4

inno & market

259

.869

.000

Pair 5

inno & hier

259

.786

.000

Pair 6

market & hier

259

.829

.000

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the

Mean

Std.

Std. Error Difference

Deviation

Mean

Lower

Upper

t

df

Sig. (2-tailed)

Pair 1

clan - hier

-.08606

.46327

.02879

-.14275

-.02938

-2.990

258

.003

Pair 2

clan - inno

.13402

.36556

.02271

.08929

.17875

5.900

258

.000

Pair 3

clan - market

-.05961

.42117

.02617

-.11115

-.00808

-2.278

258

.024

Pair 4

inno - market

-.19363

.37144

.02308

-.23908

-.14818

-8.390

258

.000

Pair 5

inno - hier

-.22008

.46490

.02889

-.27696

-.16319

-7.618

258

.000

Pair 6

market - hier

-.02645

.37485

.02329

-.07231

.01942

-1.136

258
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:اﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﺑﻐﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي،اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
 وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﲔ،ﲤﺎرﺳﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﺎﱄ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ،اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدي
. ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮك اﳚﺎﰊ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﺠﺎح ﰲ إدار ﺎ،ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ
 اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ،وﺑﻐﺮض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﺗﺒﺎع اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻧﺘﻬﺎج اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ
 أﻳﻦ ﰎ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻔﺮادت اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ،ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن واﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ
.Chiali Profiplast ،ENPC ،ENAMC ،IRIS ،Condor

:ﺿﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ
ّ  إﻃﺎر ﰲ ﲬﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ259 ﻋﺪدﻫﺎ

وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ

 ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷداء اﳌﺎﱄ ﰲ، ﻧﺸﺮ واﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ،اﻛﺘﺴﺎب
.ﺣﲔ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷداء ﻏﲑ اﳌﺎﱄ
. ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Abstract:
The purpose of this thesis is to examine the impact of the company culture on the relationship between
knowledge management and the company performance, in order to understand the impact of the company
culture on the contribution of knowledge management to the improvement of the company performance. This is
based on the conviction that the problem in achieving the desired improvement of knowledge management in
the company performance does not lie in the physical, technological or financial aspects, but it is related to
the organizational culture that is in line with the principle of learning and knowledge sharing so as to
generate positive behavior that supports the direction of knowledge interest.
In order to answer the problem and achieve the objectives of the study, the descriptive analytical and
the mixed methods have been used; the interview for the qualitative side, and the questionnaire and the
financial indicators for the quantitative one. The data were collected from the simple random 259 sized sample
in five economic companies that included Condor, IRIS, ENAMC, ENPC and Chiali Profiplast.
In the light of the data analysis, the study concluded that there is an impact of the company culture on
the relationship between knowledge management processes including acquisition, dissemination and response
to knowledge and the company performance. The results also revealed that there is no significant relationship
between the processes of knowledge management and financial performance; yet there is a considerable
relationship between knowledge management and non-financial performance.
Keywords: company culture, knowledge management, company performance, knowledge management
processes.

