
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1سطيف  – جامعة فرحات عباس
 وعلوم التسييروالعلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية 

 
 

 
 

 

دارة املعرفة وأ داء املؤسسة  دراسة تأ ثري ثقافة املؤسسة عىل العالقة بني ا 

 -قتصاديةدراسة حاةل بعض املؤسسات ال   -
 

   الطور الثالث في علوم التسيير اهر رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتو 

 :شرافتحت إ            :الطالبة إعداد من
 بورغدة حسين.د.أ        مخالفي صبرينة   

 
 لجنة المناقشة

 ــاـــــــــــــــــــــــــرئيسـ     1 ف ــــــــة سطيــــجامع  نـــن الديـــروش زيــــب        ستاذ الدكتور        األ
 رراــا ومقــمشرف     1 ف ــــــة سطيــــجامع    ن                  ـــــــدة حسيــــــــــبورغ        ستاذ الدكتور       األ
 اـوا مناقشــعض                           1 ف ــــــــة سطيــجامع حي عبد الناصر               ـرواب                ستاذ الدكتوراأل
 اــوا مناقشــعض                   ــــــــــــة                ـــــة عنابــــــــــجامعـ اديـــــول الهـــــــبوقلق                ستاذ الدكتوراأل
 اــوا مناقشــعض   ـــــة                             ــــــــة المسيلــــــــــجامع ال                       ــــــــــــي كمـــــــــقاسم                     ستاذ الدكتوراأل
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 شكـــر وتقديــــــر

 

الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، وصلى اهلل على من هلل  رب العالمين الحمد 

وعلى آله وصحبه ومن تبعه من  ه وسلم،يأعطاه اهلل جوامع الكلم، سيدنا محمد صلى اهلل عل

 .األنام

 :وبعد

االنتقاد وعلى رأسهم  لي يد العون سواء بالنصيحة أو مدلكل من  كلمات الشكر واإلمتنان أوجه

 .األستاذ المشرف

التقييم والتمحيص لهذا العمل حتى يبلغ على  ومناقش محكم أستاذوال يفوتنا ان نشكر كل 

 .المستوى المطلوب

 ،صبرهم وتعاونهممسؤولي وموظفي المؤسسات محل الدراسة على  والشكر موصول إلى 

  .كما أن كلمات شكري تطال كل أولئك الذين علموني وشجعوني ودعموني من أساتذة وأصدقاء وزمالء

 

 

 

 

 

 

 



 

 
II 

 

 

 إهــــــداء

 

 ...ة التواصل وصدق التشجيعم جذوإلى ورود المحبة الذين آنست فيه

 ...الم جهلنا بعلمهما ظالذين أضاءوإلى ينابيع المعرفة 

 ...إلى المتشبثين بأصالتهم وال يتبعون ملة غيرهم

 أهدي هذا العمل المتواضع

 

 

 

 

  مخالفي صبرينة 
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 الصفحة لجــــدولاعنوان  الجدولرقم 
 10 عمليات إدارة املعرفة حسب بعض الباحثني والكتاب 10 اجلـدول
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 40 جتاهات االجابات وفقا لسلم ليكرت اخلماسياملتوسط املرجح لإل 15 اجلـدول

 44 طارات العاملني هباأمساء املؤسسات حمل الدراسة وعدد اإل 17 جلـدولا

 010 ستبانات املوزعة، املسرتجعة واملقبولةعدد اإل 16 اجلـدول
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 010 معامل ألفا كرونباخ ملتغري ثقافة املؤسسة وحماوره 14 اجلـدول

 015 كرونباخ ملتغري إدارة املعرفة وحماوره  معامل ألفا 01 اجلـدول
 017 معامل ألفا كرونباخ ملتغري أداء املؤسسة وحماوره 00 اجلـدول

 017 قيمة معامل ألفا كرونباخ الكلي 01 اجلـدول
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 011 معامالت التشابه النصي بني املقابالت 07 اجلـدول
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 731 جابات أفراد الدراسة حول أبعاد ثقافة السوقنتائج إ 22اجلـدول 

 731 نتائج اجابات افراد الدراسة حول أبعاد الثقافة اهلرمية 27اجلـدول 

 Paired –Simples T test 731نتائج اختبار  22اجلـدول 

 731 ربعة حسب أمهيتها النسبيةترتيب أنواع الثقافة األ 23اجلـدول 

 712 جابات أفراد الدراسة حول بنود عملية اكتساب املعرفةإنتائج  21اجلـدول 

 711 بعملية نشر املعرفة نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود املتعلقة 25اجلـدول 

 711 ستجابة للمعرفةبعملية اإل املتعلقة نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود 21اجلـدول 

 757 ترتيب عمليات إدارة املعرفة حسب أمهيتها النسبية 21اجلـدول 
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 752 (2102 - 2102)املؤشرات املالية خالل الفرتة  21اجلـدول 

 751 مبنظور الزبائن نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود املتعلقة 21اجلـدول 

 751 مبنظور العمليات الداخلية إجابات أفراد الدراسة حول البنود املتعلقة نتائج 32اجلـدول 

 058 مبنظور التعلم والنمو نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود املتعلقة 37اجلـدول 

 070 رتباط بني إدارة املعرفة وعملياهتا باألداء املايلمصفوفة اإل 32اجلـدول 

 077 داء غري املايلاط بني عملية اكتساب املعرفة واألرتباإلنتائج إختبار  33اجلـدول 

 077 حندار البسيط بني اكتساب املعرفة واألداء غري املايلنتائج اإل 31اجلـدول 

 076 داء غري املايلنتائج إختبار اإلرتباط بني عملية نشر املعرفة واأل 35اجلـدول 

 078 داء غري املايلاملعرفة واألدار البسيط بني نشر حننتائج اإل 31اجلـدول 

 074 داء غري املايلنتائج إختبار اإلرتباط بني عملية اإلستجابة للمعرفة واأل 31اجلـدول 

 074 داء غري املايلحندار البسيط بني اإلستجابة للمعرفة واألنتائج اإل 31اجلـدول 

 061 داء غري املايلواألنتائج إختبار اإلرتباط بني عملية إدارة املعرفة  31اجلـدول 

 060 داء غري املايلار البسيط بني إدارة املعرفة واألحندنتائج اإل 01اجلـدول 

 061 ستبعاد ثقافة املؤسسةإكتساب املعرفة وأداء املؤسسة بإ رتباط اجلزئي بنينتائج إختبار اإل 00اجلـدول 

 060 ستبعاد ثقافة املؤسسةوأداء املؤسسة بإبني نشر املعرفة رتباط اجلزئي إختبار اإلنتائج  01اجلـدول 

 060 ستبعاد ثقافة املؤسسةاملؤسسة بإستجابة للمعرفة وأداء نتائج إختبار اإلرتباط اجلزئي بني اإل 00اجلـدول 

 064 رتباطات بني املتغريات الكامنة لنموذج قياس إدارة املعرفةمستوى داللة اإل 00اجلـدول 

 080 رتباطات بني املتغريات الكامنة لنموذج قياس أداء املؤسسةاإلمستوى داللة  05اجلـدول 

 040 قيم التأثري املباشر وغري املباشر بني متغريات منوذج حتليل املسار املعدل 07اجلـدول 
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 الصفحة الشــــــــــكلعنوان  رقم الشكل
 ز للدراسة النموذج اإلفرتاضي 10الشكل 

 10 مستويات الثقافة التنظيمية 10 الشكل

 18 أساسيات الرموز 13الشكل 

 01 للثقافة التنظيمية Harrisonمنوذج    14الشكل 
 00 للثقافة التنظيمية Denisonمنوذج  15 الشكل

 03 للثقافة التنظيمية Deal & Kennedyتصنيف  10الشكل 

 05 (Quinn& Cameron) أنواع الثقافة التنظيمية حسب 17الشكل 
 03 (SECI)خلق املعرفة منوذج  18الشكل 

 08 عناصر األداءبني التفاعل  19الشكل 
 30 تصميم لوحة القيادة مراحل 01الشكل 

 35 أبعاد بطاقة األداء املتوازن 00الشكل 

 37 املعايري األساسية ملنظور الزبائن 00الشكل 
 39 سلسلة القيمة ملنظور العمليات الداخلية 03الشكل 

 41 فرادعايري اوجوررية لقيا  ماارات األامل 04الشكل 

 47 التعلم والنموفوائد إدارة املعرفة على منظور  05الشكل 
 48 دارة املعرفة  على منظور التعلم والنموإأثر  00الشكل 

 49 آثار إدارة املعرفة على العمليات 07الشكل 
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 دــــتمهي
ّواملتساّإنّ  ّاهلائل ّاليومالتطور ّالعامل ّيشهده ّالذي ّّرع ّومثريا، ّمذهال ّوثورةّّسببهيبدو ّالتكنولوجي التطور

ّكلّأاملعلوماتّواإل حدثتّحتوالتّجوهريةّيفّأمناطّاحلياةّبفضلّماّأّوّ،حناءّالعاملتصاالتّاليتّزرعتّبذورهاّيف
ّكاحلواسيبّوالربامجّاملوفرتهّمنّ ركائزهاّقوةّتبادلّمواقعّالتواصلّومواقعّالويب،ّنرتنت،ّاألّ،صاحبةّهلاأدواتّجديدة

الثروة،ّنقلّّينظرّفيهاّللمعرفةّمنشئحدثّمعايريّجديدةّأّهذاّماّ.بداعّالبشرياملعرفةّوأداهتاّاإلّاملعلومات،ّمادهتا
لّالرئيسيةّللعمليةّلعوامارضّ،ّالعملّواألاملالّشكلّفيهّرأسقتصادّيحدّسواءّمنّإعلىّاملؤسساتّّوّهتمامّالدولإ

ّإّنتاجيةاإل ّإىل ّجديد ّقتصاد ّعلى ّالتعيستند ّالتكنولوجية، ّواإلالتقنيات ّإلم ّفيه ّالنجاح ّومعيار ّاملعرفةّبداع، نتاج
ّ.والتحكمّفيها

ّاإل احلصولّعلىّاملعرفة،ّّعلىّاملرتكزقتصادّاملعرفةّأحدّاملعاملّاجلديدةّالذيّيعرفّبإقتصادّلقدّأصبحّهذا
ّ ّخاللامشاركتها، ّمن ّوتوظيفها ّّستخدامها ّالتكنولوجية ّكرأّ،ورةاملتطالتطبيقات ّالبشري ّالعقل ّمالّواستخدام س

ّاإلحدإل ّاحمليط ّطبيعة ّيف ّالتغيريات ّّ،قتصادياث ّفيه ّالفاعلني ّودفع ّاإلمويف ّاملؤسسات ّقدمتها للتنميةّقتصادية
ّواإل ّالتحدياتواإلستجابة ّهذه ّمع ّإبّنسجام ّتتماشى ّاليت ّاملداخل ّاحلاصلعتماد ّالتغري ّمتطلباتّّ،مع واستيفاء

ةّعلىّتكنولوجياّاملعلوماتّواالتصاالتّوالتحكمّفيهاّينةّحتتيةّمبينتوفرّباليتّتقومّعلىّّ،التكيفّمعّاملعايريّاجلديدة
ّ ّتوجيهها، ّفعّ ّبناءوحسن ّنظام ّالروابط ّمن ّدال ّواإليكون ّواجلماعي ّالفردي ّللتعلم ّرأّ،بداععامة ّمالّوتكوين س

نتاجّقيمّمضافةّنّمنّخلقّّمعرفةّجديدةّتساهمّيفّإدماجّالتكنولوجياّاحلديثةّيفّالعملّمباّميكعلىّإّقادربشريّ
ّ.عالية

ّّهااملؤسساتّنفسلقدّوجدتّ ّاألملزمة ّودائمةّبالعملّمنّأجلّالتكيفّمعّهذه ّواحلساسة وضاعّاملعقدة
ّالتطور،ّّو ّالقوىّالوإّقّقيمةّمضافةلقلقّدائمّخلمنّيصاحبّذلكّما ّفعالةّمنّاإلدافعةّرساء بداعّوالقدرةّلدورة
ّلتزايدّقيمةّاملكونّاملعريفّيفّمنتجاتّجديدةّّّجعلهاّتتجهّحنوماّجلعلّأداءهاّأفضل،ّالتنافسيةّ كثيفةّاملعرفةّنظرا

ّاملنتج .ّيفّعصرّاملعرفةّبرزّمظاهرّالقوةّومفاتيحّالنجاحأّحدكأامتالكّاملعرفةّّتوجهّحنوّترتبّعنّذلكّمنّ،ّوما
ّضّو ّوعلى ّاملؤسسات ّوعي ّأاإلء ّاليت ّ ّاملعرفة ّلدور ّ ّإقتصادية ّموردا ّتعتربها ّصبحت ّيفوق املواردّّبأمهيتهقتصاديا

ّالطبيعيةّيفّحتسنيّأداءقتصادياإل ّهاة ّكتسإّلّدفعها، ّمنها ّواالستفادة ّبتحقيقّمتالكّاألوإابّاملعرفة دواتّالكفيلة
ّكلّهذاّّو.ّذلك ايتهاّمنّاملناسبةّومحّاكتسابّاملعرفةاعّتتلخصّيفّعدةّأوضقتصاديةّتواجهّاملؤسساتّاإليفّسياق

ّوضعّاإل ّالناتجّعنّالضياعّومواجهة ّاألّنسداد ّمال كّاملعرفةفقدانّأحد ّوإّ،فراد ّالفعالسبلّالجياد بنشرّّالكفيلةة
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ّوتفي.ّخرتاعّالعجلةّمنّجديدإعادةّإوتفاديّمشكلةّللمعرفةّستجابةّجلّاإلمنّأوتقليلّصعوباتّالتواصلّّاملعرفةّ
ّ ّاألإدارة ّكأحد ّالغرض ّهبذا ّاإلاملعرفة ّإساليب ّظل ّيف ّاملالئمة ّاحلديثة ّجعلّدارية ّإىل ّاملعرفة، ّعلى ّمرتكز قتصاد

رفعّمنّمعدالتّيفّالستجابةّللتغريات،ّفممارساتّإدارةّاملعرفةّتساعدّسرعةّاإلّواملؤسساتّأكثرّقدرةّعلىّاملنافسةّ
ّ.نعكاساتّعلىّأداءّاملؤسساتإونّلهّمماّتكولدةّللقيمةّاملدخالّاملنتجاتّاجلديدةّإ

مرهوناّإىلّّمنّأجلّحتقيقّمستوياتّأفضلّلألداءّ–إدارةّاملعرفةّّ–لكنّيبقىّالتطبيقّالفعالّهلذاّاملدخلّ
ّكبريّ احلرجةّواملهمةّاليتّتؤثرّّيفّواليتّمنّأهمّعناصرهاّّدارةّاملعرفة،إلونّأكثرّدعماّتكتنظيميةّدىّتوافرّبيةةّمبحد

ّاملختلفةّبرامجّتطبيق ّوعملياهتا ّاملعرفة ّكلّممارساهتاّوّإدارة ّالتنظيميةّتربزّيف ّتعدّاحملركّوالدافعّاألقوىّالثقافة ّإذ ،
ّللعملياتّ ّممارستهم ّوكيفيات ّالبيةية ّالتغريات ّمع ّجتاوهبم ّوطرق ّوالعمال، ّالقادة ّوسلوك ّاملؤسسة ّإدارة لقرارات

فرتاضاتّوالرموزّالقيمّواملعتقداتّواملعايريّواإلّثلةّيفّجمموعةّمتمّ،ّمباّحتتويهّمنّمكوناتّماديةّومعنويةّاإلدارية
ّاملؤسسة، ّأفراد ّبني ّالسائدة ّأّوالسلوكيات ّالتنظيمية ّالثقافة ّكانت ّفكلما ّالتعلم ّمبادئ ّمع ّتوافقا والتحسنيّكثر

ّوالتحفيزّوالتشجيعّ ّاملتبادلة ّالثقة ّوالعملّاجلماعيّإلاملستمر، ّاملهاراتّواخلرباتّحداثّالتكاملّبنيلتبادلّاملعرفة
ّكبريّيفّدعمّّ،الفردية رئيسيّيفّبناءّمعوقّّثقافةّاملؤسسةّيفّحنيّتكونّّجناحّتطبيقّإدارةّاملعرفة،ستساهمّبشكل

ّكانتّالّتداّاملوجوداتّاملعرفيةّواستثماره جامّبنيّاألفرادّوالذيّيؤديّنسعمّالعملّاجلماعيّمعّوجودّضعفّاإلإذا
ّإ ّبينهمإىل ّالثقة ّاملّماّ،نعدام ّونقل ّاملعرفة ّتبادل ّصعوبة ّمن ّإليزيد ّاألعلومات ّوأداء ّالقرارات ّبالشكلّختاذ عمال

ّورضاهمّ،املطلوب ّسينعكسّعلىّمستوىّأدائهمّ ّّوّمحاستهمّوّوهذا ّالتغيرياتّّبداعّوالتجديدلإلللمبادرة ملواجهة
ّّ.املستمرة

 ةـــــاليــــشكاإل
ّأ ّعدفلقد ّاألعمال ّبيةة ّيف ّاحلاصلة ّالتطورات ّإرزت ّأساليب ّشأدارية ّمن ّة ّّمساندةهنا بآلياتّاملؤسسات

وعلىّإثرّذلكّ،ّداءّاملؤسسيّاألنيأنّتفضيّإىلّحتسوضاعّاحلديثةّومبادئها،ّواليتّمنّشأهناّوأدواتّتتناسبّمعّاأل
ّّودقتصااإلّاملؤسساتعلىّّيتوجب ّحيتويهّمنّحتدياتّّقبولّالدورّاجلديدّبكلبشكلّخاصّاجلزائريةّيةّعموما ما

ّواإلللبقا ّملّتعدّ،ستمرارء ّوأهنا ّكلّّمبنئّخاصة ّحيدثعن ّمفتوحّلكلّّما ّسوقها ّصغرية يفّظلّعاملّباتّقرية
حتسنيّّوّهلذهّالتحدياتّستجابةباإلأصبحتّمطالبةّبالبحثّعنّاملداخلّوالسبلّالكفيلةّهلذاّاملتعاملنيّيفّالعامل،ّ

ّّوأدائها ّأ، ّميكن ّاملعرفةّتشكلن ّأّإدارة ّأحد ّّبرز ّّداريةاإلّاألساليبهذه ّللمؤسسات ّميكن ّعليهاّاإلاليت عتماد
ّ.والوصولّإىلّمصافّكربياتّاملؤسساتّالعامليةّيفّجوانبّاألداءّاملختلفةّلتحقيقّتطلعاهتا
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وقدّيرجعّالسببّيفّذلكّإىلّ،ّؤسسةّألخرىمنّممتباينةّاألداءّعلىّّسلوبنتائجّتطبيقّهذاّاألّلكنّتبقى
ّكيفيةّالوصولّهلذاّّ،متطلباتّلنجاحّتبينّهذاّاملشروعّمنّكلّمؤسسةّوماّتوفرهّواألسلوبّختالفّالطريقةإ مسألة

ّب ّاملنوطة ّاملعرفة ّإدارة ّتطبيق ّمن ّالنتائج ّأفضل ّتساؤلإىل ّحمل ّهي ّاملؤسسة ّأداء ّتحسن ّلل، ّبنا ّعنتدفع ّحديث
يفّّداتّوالنظامّالسلوكياملعتقترسانةّالقيمّّوّواليتّتأيتالثنائيةّهذهّاليتّميكنّأنّتتحكمّيفّكثرّأمهيةّالعواملّّاأل

ّ.السائدةّالثقافةّالتنظيميةمقدمتهاّمعربةّيفّجوهرهاّعنّ
ّ:ّعاجلتهاّواليتّميكنّصياغتهاّيفّالسؤالّالرئيسيّالتايلمعلىّّشكاليةّاليتّنعملمعاملّاإلوبناءاّعليهّتتبلورّلناّ

في المؤسسات االقتصادية ثقافة المؤسسة على العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة ما مدى تأثير 
 ؟محل الدراسة الجزائرية

ّ:التساؤالتّالفرعيةّالتاليةّجمموعةّإدراج،ّمتّعلىّالسؤالّالرئيسيّاإلجابةبغيةّ
 ؛؟حصائيةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةماّمدىّوجودّعالقةّذاتّداللةّإ .1

 ؛؟ءّاملؤسسةكتسابّاملعرفةّوأدالثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإهلّيوجدّتأثريّ .2

 ؛؟ماّمدىّتأثريّثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّنشرّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّ .3

 .؟ستجابةّللمعرفةّوأداءّاملؤسسةملؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّاإلهلّلثقافةّا .4

 :الفرضيات
ّ:نضعّالفرضياتّالتاليةّالفرعيةّاملنبجسةّعنهّلةواألسةّجابةّعلىّالسؤالّالرئيسيمنّأجلّاإل

 :لفرضية الرئيسيةا 
ّل ّاملثقافة ّّوعّتأثريؤسسة ّاملعرفة ّإدارة ّبني ّالعالقة ّلى ّاجلزائريةأداء ّاالقتصادية ّاملؤسسات ّيف حملّّاملؤسسة

ّ.الدراسة

 :الفرضيات الفرعية
ّ:التساؤالتّاملدرجةّنضعّالفرضياتّالتاليةّلىاملبدئيةّعّاإلجاباتمنّأجلّوضعّ

ّ؛دارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةائيةّبنيّإتوجدّعالقةّذاتّداللةّاحص. 1
 كتسابّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؛املؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّإّلثقافة .2
 لثقافةّاملؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّنشرّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة؛.3ّ
ّ.وأداءّاملؤسسةمعرفةّستجابةّللملؤسسةّتأثريّعلىّالعالقةّبنيّاإللثقافةّا.4ّ
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 أهداف الدراسة
ّ:يليّهداف،ّنوجزهاّيفّماىلّمجلةّمنّاألدراسةّاحلاليةّعلىّالوصولّإعملّالت

 ؛الوقوفّعلىّنوعّالثقافةّالتنظيميةّالسائدةّيفّجمتمعّالدراسة -

اكتسابّّ:عملياهتاّمباّيفّذلكيفّاملؤسساتّحملّالدراسةّتوفريّمعطياتّميدانيةّحولّمستوىّتطبيقّإدارةّاملعرفةّ -
 ؛لمعرفةةّلستجابواإلاملعرفة،ّنشرّاملعرفةّ

 عتماداّيفّكلّعمليةّمنّعملياتّإدارةّاملعرفةّمنّطرفّاملؤسساتّحملّالدراسة؛لياتّاألكثرّإالتعرفّعلىّاآل -

ّخيصّمنظوراتّ - ّاجلانبّغريّاملايلّفيما ّيفّاجلانبّاملايل، ّاملؤسساتّحملّالدراسة الكشفّعنّمستوياتّأداء
 الزبائن،ّالعملياتّوالتعلمّوالنمو؛ّ

ّكلإ - يفّحتسنيّأداءّ(ّلمعرفةستجابةّلكتسابّاملعرفة،ّنشرّاملعرفة،ّاإلاّ)مليةّمنّعملياتّإدارةّاملعرفةّعّختبارّدور
 ملؤسسة؛ا

دراسةّاخلصائصّالسيكوماتريةّملقاييسّمتغرياتّالدراسة،ّأيّمقياسّثقافةّاملؤسسة،ّمقياسّإدارةّاملعرفةّومقياسّ -
 أداءّاملؤسسة؛

املباشرةّبنيّاملتغرياتّالظاهرةّلكلّمنّخصائصّثقافةّاملؤسسة،ّعملياتّّالتعرفّعلىّقيمّالتأثرياتّاملباشرةّوغري -
 إدارةّاملعرفةّومنظوراتّأداءّاملؤسسة؛

 ؛يفّاملؤسساتّحملّالدراسةّتأثريّثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّالقائمةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّختبارّمدىإ -

فةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّبناءاّعلىّختبارّمنوذجّالدراسةّاملفرتضّوجودّتأثريّلثقاإ -
 بياناتّاملؤسساتّحملّالدراسة؛

 أهمية الدراسة
ّ:سةّعلىّمستوينيّالنظريّوالتطبيقيتظهرّأمهيةّالدرا 

ةّ،ّفالبنسبشكالياتّحديثةّيفّأدبياتّاإلدارةعلىّمتغرياتّهامةّتعتربّاىّاملستوىّالنظريّتشتملّالدراسةّفعل
ّكلّاملؤسساتّإذاّماّأرادتّأّمتثلّاألمردارةّاملعرفةّإل قتصادّنّتكونّقادرةّعلىّاملنافسةّيفّاإلالذيّجيبّأنّتتقنه

أكثرّاملصادرّقيمةّأليّمؤسسةّإذاّماّمتكنتّمنّاستغالهلاّوفقاّملنهجّسليمّصبحتّفيهّاملعرفةّهيّأّالذي،ّالعاملي
ّكوهناّتتطرقّلعنصرّأساسيّومتطلبّّكماّتتجلىّ،ّّسساتيفّحتسنيّأداءّاملّؤّليكونّهلاّالدورّالفعال أمهيةّالدراسة
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إىلّتركيبةّالعالقةّالقائمةّبنيّّباإلضافةهذاّّ.ثلّيفّالثقافةّالتنظيميةمواملتّمهمّلنجاحّإدارةّاملعرفةّوحتقيقّالفائدةّمنها
ّ.رضيةّفكريةّلدراسةّمثلّهذهّاملواضيعّودعمهااليتّتعتربّأاملتغرياتّ

ارةّاملعرفةّبعملياهتاّفالدراسةّتوفرّقاعدةّمنّاملعلوماتّاهلامةّحولّواقعّتطبيقّإدّ،ستوىّالتطبيقيأماّعلىّامل
ستفادةّمنّمكانيةّاإلوماّحيملّذلكّمنّإّونوعّالثقافةّالتنظيميةّالسائدةّ،داءّيفّاملؤسساتّحملّالدراسةومستوىّاأل

إىلّتوفريّأدلةّّباإلضافةّومعاجلةّالفجواتّاملوجودة،ّبعضّنقاطّالقوةّاملتوفرةّعلىّمستوىّاملؤسساتّحملّالدراسة
شكاليةّنّهذهّاإلعتبارّأاملعرفةّوأداءّاملؤسسة،ّبإميدانيةّعلىّمدىّوجودّتأثريّلثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّ

ّّ.رفةوبيةةّمشجعةّعلىّالتعلمّوتقديرّاملعّتندرجّضمنّأهمّحتدياتّالقرنّالراهنّالقائمّعلىّركيزةّاملعرفة

 الدراسات السابقة
تعدّالدراساتّالسابقةّاملوجهّللباحثّسواءّيفّاإلطارّالنظريّمنّخاللّاملعلوماتّاليتّحتويها،ّأوّيفّجانبّ 

ستفادةّمنّالنتائجّاليتّمتّالتوصلّإليها،ّمماّجيعلّاستعراضهاّضروريّفهيّباإلضافةّنهجّاملتبعّملعاجلةّاملوضوع،ّواإلامل
ّ.ختالفّوالتشابهّبنيّالدراساتّالسابقةّوالدراسةّاحلاليةاإلّمتكنّالقارئّمنّالتمييزّبنيّدرجةإىلّإفادهتاّللباحث،ّ
دراساتّاملرتبطةّبأحدّين،ّحيثّسيتمّالتطرقّألهمّالاملعيارّالزمعرضّالدراساتّالسابقةّترتيبّوسنعتمدّيفّ

ّكّستحالةنشريّإىلّأنهّنظراّإلوّأكثرّمنّمتغريّللدراسة،ّّواملتغرياتّأ لّالدراساتّذاتّالصلةّيفّموضعّواحدّّحصر
 ّ.ضوعّدراستناّوذاتّالصلةّمبمنّدراساتّوقعناّعليهّسنعرجّعلىّأهمّماّ

 دراسة Kurcharska.w & Wildowicz-Giegiel.A داء ثقافة الشركة، تقاسم المعرفة واأل"  بعنوان
أبعادّالثقافةّّفهمّالعالقةّبنيّكانّالغرضّمنّهذهّالدراسةّهو، 2112عامّ 1"نفيمن وجهة نظر الموظ :التنظيمي
واستناداّّيفّخمتلفّالقطاعات،ّالبولندينيمنّوجهةّنظرّاملوظفنيّىّتقاسمّاملعرفةّوأداءّالشركةّعلهاّوتأثرّيالتنظيميةّ

توصلّّ،Amosستخدامّبرنامجّعلىّمنذجةّاملعادالتّالبنائيةّبإّعتماداستبيانّباإل333ّإىلّّنتائجّحتليلّّبياناتّ
دارةّوقواعدّالعملّالواضحةّاملبنيةّعلىّالتعليماتّفنيّواإلكلّمنّالعالقاتّغريّالرمسيةّبنيّاملوظيأنّّّالباحثانّإىل
ّبنيّزمالءّالعملّوالشعورّّواإلجراءات مانّالوظيفيّمنّأهمّالعواملّاليتّتؤثرّعلىّتقاسمّاألبوالعالقاتّاجليدة

ّ ّالتنظيمي، ّاألداء ّتأثريّّلّاملدىنّالتوجهّطويحنيّأّيفاملعرفةّوتدعمّبقوة ّالطموحّوالتحديّملّيكنّهلا وهيمنة
 ّّّّ.جيايبّلتقاسمّاملعرفةّعلىّاألداءّالتنظيميالتأثريّاإلّفيماّمتّالتأكيدّعلىّمعنويّعلىّتقاسمّاملعرفة،

                                                           
1 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. 
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 ّ Carrasco-Hernandez & Jiménez-Jiménezّّدراسة ّعنوان ّحتت إدارة المعرفة، المرونة وأداء "
سوقّالعملّرونةّّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّومحبثتّهذهّالدراسةّيف ،2112عام1ّّ"العائلةتأثيرات مشاركة : الشركة

عتماداّعلىّحتليلّ،ّوإيفّالقطاعّالصناعيّواخلدميّاملتواجدةّجبنوبّشرقّاسبانياوأداءّالشركةّيفّاملؤسساتّالعائليةّ
ّكبااستبان838ّّبياناتّ لنمذجةّاملعادالتAMOSّّستخدامّّبرنامجّبإاملسؤولنيّالتنفيذينّبالشركاتّّرباملقابلةّمع
املعرفةّعلىّأداءّالشركة،ّوعدمّوجودّعالقةّّإلدارةجيايبّهناكّعالقةّارتباطّمعنويةّإجيابيةّوتأثريّإتبنيّأنّ ّ،البنائية

ّكماّتوصلتّإىلّأنّإدارةّاملعرفةّموردّمهمّيؤثرّبشكلّاجيايبّعلىّممارساتّبنيّأداءّالشركةّومرونةّسوقّالعمل ،
ّأإىلّذلكّوجدتّالّباإلضافة،ّمرونةّسوقّالعمل ّاملعرفةنّدراسة معّعمرّالشركةّاجيايبّمعنويّّوّّارتباطّإلدارة

ةّاملعرفةّومشاركةّالعائلةّداّرنهّالّتوجدّّعالقةّمعنويةّبنيّإأّيةّيفّحنينشاطهاّومشاركةّالعائلةّيفّامللكوحجمهاّّو
 .ّدارةيفّاإل

 ّ ّبعنوانّ Isaac Kiprotich Kimaiyo et alدراسة تأثير إدارة المعرفة على أداء المؤسسة في البنوك "
2ّّ"التجارية في ناكورو، ألدوريت وكيسومو 2112ّعام ّاملعرفةّ. ّإدارة ّعمليات ّتأثري ّمعرفة ّإىل ّالدراسة هدفت

املتواجدةّلبنوكّالتجاريةّلمدير133ّّعلىّأداءّاملؤسسةّبالتطبيقّعلىّ(ّتطبيقهاّومحايتهاّ،اكتسابّاملعرفة،ّحتويلها)
ّكينيا ّكلّمنّجّاإلحندارّاملتعددّلتحليلّبياناتّاإلستخدامّمنوّذوبإ.ّيفّغرب ستباناتّتوصلتّنتائجّالدراسةّإىلّأن

ّاملعرفةّتأثريّمعنويّاجيايبّعلىّأداءّاملؤسسة،ّوأوص ىّعمليةّاكتسابّاملعرفة،ّحتويلّاملعرفة،ّتطبيقّاملعرفةّومحاية
ّ.ىّلدعمّالنتائجّاملتوصلّإليهاّيفّهذهّالدراسةخّرجراءّدراساتّأالباحثنيّبضرورةّإ

 ّدراسةBing Li et alّّحاولّ،2113ّعام3ّّ"دراسة استكشافية: إدارة المعرفة والثقافة التنظيمية"ّبعنوان
ستبانةّّعتمادّعلىّاإلومتّاإلّ،يفّالصنيّبنكّجتاري18ّيفّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوالثقافةّالتنظيميةّّختبارالباحثنيّإ

افةّالتنظيميةّعلىّإدارةّجيايبّالذيّمتارسهّالثقثرّالكبريّواإلالبياناتّوأكدتّنتائجّالدراسةّاألأداةّرئيسيةّجلمعّك
ّّ.ّاملعرفة

                                                           
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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 ّ ّبعنوانّّأكرم محمد الياسري وآخروندراسة ستراتيجي دراسة ليات إدارة المعرفة في األداء اإلأثر عم"
هدفتّالدراسةّإىلّّ،2112عام1ّّ"ي جامعات الفرات األوسطدارية فالعية آلراء عينة من القيادات اإلاستط

ّ ّاملعرفة ّإدارة ّعمليات ّأثر ّاملعّر)حتديد ّتوزيع ّاملعرفة، ّخزن ّاملعرفة، ّاملعرفةتوليد ّتطبيق ّفة، ّاإل( ّاألداء سرتاتيجيّيف
حصائيّاإلليلّالتحظهرتّنتائجّ،ّوأ(املنظورّاملايل،ّمنظورّالزبائن،ّمنظورّالعملياتّالداخليةّومنظورّالتعلمّوالنمو)
نّلعملياتّإدارةّكربالء،ّبابل،ّالكوفةّوالقادسيةّأداريةّجلامعاتّّعلىّعينةّمنّالقياداتّاإلموزعةّاستبانة82ّّّـــل

ّكماّأاإلّباألداءاملعرفةّعالقةّارتباطّموجبةّ لياتّإدارةّاملعرفةّيفّاألداءّظهرتّأنّهناكّتأثريّلعمسرتاتيجيّمبؤشراته
ّ.سرتاتيجياإل
 ّ ّ 2"إدارة المعرفة وأثرها في األداء التنظيمي " بعنوانشاكر جار اهلل الخشالي دراسة  حاول، 2112عام

ملكوناتّإدارةّاملعرفةّوجودّتأثريّمعنويّفرتضّإّحيثّ،املعرفةّيفّاألداءّالتنظيميّإدارةأثريّتّإشكاليةمعاجلةّّالباحث
ستبيانّكأهمّأداةّوإستخدمّاإلّأردنيةصناعيةّّشركة32ّقامّبدراستهّعلىّمستوىّّ.بشقيهّاملقارنّوالداخليّداءيفّاأل

كماّتوصلّإىلّوجودّتأثريّمعنويّلعناصرّإدارةّاملعرفةّيفّاألداءّاملقارنّ،ّّاتّفرضيتهثب،ّوتوصلّإىلّإجلمعّاملعلومات
عنويّيفّمتالكّونشرّاملعرفةّتأثريّمإ،ّيفّحنيّملّيكنّلعنصريّالداخليّاألداءستجابةّللمعرفةّيفّمعنويّلإلّوتأثري

 .األداءّالداخلي

 ّدراسةDarroch Jennyّّّحاولتّهذهّالدراسةّتوفري2112ّعام3ّّ"بداع واألداءإدارة المعرفة، اإل"ّبعنوان،
ّإدا ّاملعرفةّداخلّاملؤسساتّلتكونّأكثرّإأدلةّجتريبيةّلدعمّدور ّوذاترة أداءّأفضل،ّومنّخاللّالتحليلّّبداعا

هّللشركاتّالنيوزيلنديةّتبنيّأنّاملؤسساتّاليتّلديهاّالقدرةّعلىّإدارةّاملعرفةّّاستبيانّموج443ّحصائيّلـــبياناتّاإل
ّ ّابداعا ّاألكثر ّهي ّأداءبفعالية ّأ،ّّواألفضل ّتبني ّالثكما ّاملعرفة ّإدارة ّعمليات ّن ّنشرهاّ)الثة ّاملعرفة، اكتساب

 .طّسامهتّمباشرةّيفّاألداءّاملايلستجابةّللمعرفةّفقتؤثرّتأثرياّمباشراّعلىّاإلبداعّلكنّاإل(ّهلاّستجابةواإل

 ّدراسةNorth et al ّKlausّّّهدفت2114ّعام4ّّّ"بعض األدلة التجريبية: فوائد إدارة المعرفة"ّبعنوان،
ستبيانّدّإىلّبعضّاملصادرّمنهاّنتائجّاإلستناةّلفوائدّإدارةّاملعرفة،ّوذلكّباإلظهارّاألدلةّالتجريبيهذهّالدراسةّإىلّإ

                                                           
،ّجملةّجامعةّدارية في جامعات الفرات األوسطالعية آلراء عينة من القيادات اإلستراتيجي دراسة استطليات إدارة المعرفة في األداء اإلأثر عمأكرمّحممدّالياسريّوآخرون،ّّ 1

.96ّ–44ّ،ّص2212ّ،ّ،ّّالعراق1،ّع22ّبابل،ّاجمللدّ

ّ–44ّ،ّص2226ّ،ّيونيو1ّّع،26ّدارة،ّاجمللدّ،ّاجمللةّالعربيةّلإلردنيةميدانية في الشركات الصناعية األ دراسة: ، إدرة المعرفة وأثرها في األداء التنظيميشاكرّجارّاهللّاخلشايلّ 2
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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ّ ستقصائيةّألعضاءّالرابطةّوالدراسةّاإل2113ّّ–2112ّملانيةّاملتقدمةّجلائزةّمديرّاملعرفةّللعامّركةّأش48ّاملوجهّلـــ
ولّّأنّاملؤسساتّحتصدّاملصدرّاألّملانيةّإلدارةّاملعرفةّواملنتدىّالسويسريّإلدارةّاملعرفة،ّحيثّأظهرتّنتائجاأل

غلبّالفوائدّترتكزّيفّحتسنيّ،ّحيثّأنّأءّلكنّبنسبّمتفاوتةربعةّلألداملعرفةّفيماّيتعلقّباملنظوراتّاألفوائدّإدارةّا
ّ ّاملالية ّبالنتائج ّمرتبطة ّقليلة ّفوائد ّحني ّيف ّاملنتجات ّجودة ّوحتسني ّالعاملني ّوأداء ّحنيواإلبداعالعمليات ّيف ،ّ

ّاإلأ ّالدراسة ّنتائج ّعلىظهرت ّسواء ّاملعرفة ّإدارة ّفوائد ّخبصوص ّتشكيك ّأوّّستقصائية ّالتشغيلي الصعيد
،ّفهوّيتمّتالفّتنفيذّعملياتّإدارةّاملعرفةخالنتائجّّينبعّمنّإّوقدّفسرّالباحثنيّأنّهذاّالفرقّيفّرتاتيجي،اإلس

ّيفّ ّمنخفض ّبشكل ّكان ّحني ّيف ّاملعرفة ّمدير ّجائزة ّيف ّاملشاركة ّاملؤسسات ّلدى ّاجلودة ّمن ّعايل مبستوى
 .ستقصائيةتميّهلاّاملشاركنيّيفّالدراسةّاإلاملؤسساتّاليتّين

 ّدراسةLawson Cheronّّ ّبعنوان 1ّّ"دارة المعرفةعالقة بين الثقافة التنظيمية وإفحص ال" ،2113ّعام
هلّللثقافةّ:ّجابةّعلىّسؤالنيمنّخاللّحماولةّاإلحاولتّالباحثةّفحصّالعالقةّبنيّالثقافةّالتنظيميةّوإدارةّاملعرفةّ

ّوهلّهناكّنوعّمن ّاملعرفة ّتأثريّاجيايبّعلىّتطبيقّإدارة ّاملعرفةّالتنظيمية ّيشجعّجناحّتطبيقّإدارة ّ،الثقافة وقدّّ
ّمتّستخدإ ّالتنظيميةّلــ ،ّومنّإدارةّاملعرفةّاملطورةّمنّطرفهاّوأداةّتقييمQuinn & Cameronّأداةّتقييمّالثقافة

ّ ّلــــ ّالتحليل ّيف121ّّخالل ّموزعة ّجبمايكا8ّاستبانة ّاّمنّقطاعاتّخمتلفة،ّمؤسسات ّللثقافةّمت ّأن لتوصلّإىل
 .نّالثقافةّاهلرميةّالّتدعمّإدارةّاملعرفةّيفّحنيّتدعمّثقافةّالسوقّإدارةّاملعرفةفةّوأجيايبّبإدارةّاملعّرميةّإرتباطّإالتنظي

 ّ Chin Loy ّClaudetteّّدراسة ّبعنوان عام2ّّ"تقييم تأثير الثقافة التنظيمية على نجاح إدارة المعرفة"
ّإ2113 ّللثقافة، ّالوسيطي ّالتأثري ّالدراسة ّهذه ّالتنظيميةّّختربت ّواملنافع ّاملعرفة ّإدارة ّبني ّالعالقة ّعلى التنظيمية

،ّومنّشركةّمنّشركاتّأمريكاّالشمالية42ّشركةّمنّأصل38ّّّيفّدارةّاملعرفةّواملنافعّالتنظيميةةّبنيّإابيةّالعالقواجي
الوسيطيّللثقافةّثريّباحثّإىلّأنّالنتائجّالّتدعمّالتأتوصلّالاستبيان133ّّصائيّلـبياناتّحخاللّالتحليلّاإل

وياّواجيابياّأنّإدارةّاملعرفةّترتبطّارتباطاّقّلتنظيمية،ّيفّحنيّوجدالتنظيميةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّواملنافعّا
ّالتنظيمية ّالتنظيمّوّ،بالفوائد ّالثقافة ّأنواع ّبني ّاجيابية ّعالقة ّهناك ّ ّاملعرفةأن ّوإدارة ّحنيية ّيف ّهناكّّ، ّتكن مل

ّبني ّكبرية ّالتنظأّتفاعالت ّوالفوائد ّالتنظيمية ّاإلينواعّالثقافة ّثقافة ّعدا ّما ّكمية ادتّتكونّذاتّداللةّبداعّاليت

                                                           
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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نّتشملّّالدراساتّاملستقبليةّّ،ّوقدّأوصتّالدراسةّبأواملنافعّالتنظيميةمعنويةّيفّتوسطّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّ
 .التنظيميةثقافةّيفّهذاّاملوضوعّعلىّمشاركةّاملؤسساتّذاتّأنواعّخمتلفةّمنّال

 ّدراسةLee & Choi عرض تفصيلي : عوامل تمكين إدارة المعرفة، العمليات واألداء التنظيمي"ّوانّبعن
الثقافةّ:ّّاشتملتّعلىاليت)حاولتّهذهّالدراسةّمعرفةّتأثريّعواملّمتكنيّاملعرفةّّ.2113امّع1ّ"يبيتجر  فحصو 

ّاّالتنظيمية، ّوتكنولوجيا ّاألفراد ّالتنظيمي، ّّ(ملعلوماتاهليكل ّاملعرفة ّخلق ّمراحل ّمبراحل)على ّتعلقت ّواليت ّ 
Nonaka ّوتأثريهاّعلىّّ(التنشةة،ّالتجسيد،ّالدمجّوالتفاعلّالداخلي:ّاملتمثلةّيفّحتتّّمسمىّدورةّّخلقّاملعرفة

ّ ّالوسيطية ّّإلدارةاملخرجات ّاإل)املعرفة ّيف ّالتنظيميدباملتمثلة ّاع ّعلى( ّالتأثري ّمث ّالتنظيمياألّومن جريتّأّ.داء
علىّعتمدتّالدراسةّوإّ.يفّالقطاعّالصناعي،ّاخلدميّواملايلشركةّمدرجةّيفّالبورصةّالكورية28ّّالدراسةّعلىّ

423ّوبعدّعمليةّالتحليلّلـبياناتّدارةّالوسطىّللشركات،ّمعّاملعلوماتّمنّمديريّاإلستبيانّجلأدايتّاملقابلةّواإل

(ّالتعاونّوالثقة)ّمتغرياتّالثقافةّالتنظيميةّصلّالباحثانّإىلّأنّّوتّ،ددحندارّاخلطيّاملتعباإلعتمادّعلىّاإلاستبيانّ
منّخلقّاملعرفةّّوىلتأثريّسليبّعلىّاملراحلّالثالثةّاألالرمسيةّهلاّجيايبّعليها،ّثريّإساسيةّملراحلّخلقّاملعرفةّوهلاّتأأ

ّعلىّفرادّملّيكنّهلاّتأثريّمعنوياتّاألتّالنتائجّأنّالرمسيةّومهاّرفيماّبينوتأثريّغريّمعنويّمعّالتفاعلّالداخلي،ّ
ّفي ّالتفاعلّالداخليّفقطكانّلتكنّوّمامراحلّخلقّاملعرفة ّاملعلوماتّتأثريّمعنويّعلىّمرحلة ّلوجيا ومنّنتائجّ.

،كماّداءّالتنظيميجيايبّعلىّاألميّوالذيّلهّتأثريّإبداعّالتنظياإلوجودّتأثريّاجيايبّخللقّاملعرفةّعلىّالدراسةّأيضاّ
ّأّتكدوأ ّئدّاإلنّحتققّالفواالنتائجّأنهّميكنّللمؤسسة ّوأنّاملتأثريّخلقّاملعرفةّمنّخاللّّإلدارةسرتاتيجية عرفة

 ّ.حامسةّومهمةّبالنسبةّلقدرةّالشركةّعلىّإدارةّمعرفتهاّالعواملّالثقافية

 ّدراسةDe long & Liam Fahey David W.ّّامّع2ّ"دارة المعرفةمعوقات الثقافية إلتشخيص ال"ّبعنوان
ّإ2111 ّمن ّانطالقا ّالدراسة ّهذه ّجاءت ّاملؤسس، ّيف ّاملعرفة ّإدارة ّمبادرات ّاملبذولةّخفاقات ّاجلهود ّرغم ات

ّالباحثانّعلىّأزيدّمنّإلجناحها،ّومنّخاللّاملقابلةّاليتّأ ظهرّأنّّ،مريكيةّمتارسّإدارةّاملعرفةشركةّأ21ّجراها
دّالباحثانّ،ّوبناءاّعلىّهذهّالنتائجّفقدّحدّ نّأصولّاملعرفةستفادةّمخللقّواإلالثقافةّالتنظيميةّهيّالعقبةّالكربىّ

ّأوصىّالباحثانّلوكاتّاملرتكزةّعلىّخلق،ّتقاسمّوإربعّطرقّلكيفيةّتأثريّالثقافةّعلىّالسأ ّكما ستعمالّاملعرفة،
نهّيعدّألّةّهدافّإدارةّاملعرفةّالسائدةّوتلكّاملطلوبةّلتحقيقّأبضرورةّقيامّاملؤسساتّّبالتشخيصّللهوةّبنيّالثقاف

                                                           
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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ّ ّاسرتاتيجية ّلتطوير ّوحرجة ّمهمة ّأولية ّأمرحلة ّمع ّالثقافة ّلدعمّوتشجيعّوإطارّعملّملواءمة ّاملعرفة هدافّإدارة
 .استعمالّاملعرفةّبأكثرّفعالية

 :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
ّ:السابقةّجندمنّخاللّعرضّالدراساتّ

بنيّالثقافةّركزتّعلىّالبحثّيفّالعالقةّواألثرّّمنهاّمنّ،ّمتغرياتّالدراسةتناولتّالسابقةّالدراساتّّالعديدّمنّ-
تعدّالدراساتّاليتّتطرقتّللمتغرياتّالثالثةّ،ّيفّحنيّومنهاّماّاهتمتّبإدارةّاملعرفةّواألداءّالتنظيميةّوإدارةّاملعرفة

انبّواحدّمنّاألداءّيفّوجّملعرفةنصبّتركيزهاّعلىّعمليةّفقطّمنّعملياتّإدارةّا،ّوإنّوجدتّفقدّإمعاّقليلةّجدا
ّاملايلأغ ّالغري ّحنيلبه ّيف ّمتواّ، ّبشكل ّاملتغريات ّكل ّبدراسة ّتقوم ّالدراسة ّالتنظيميةّّزهذه ّالثقافة ّتدرس ّحيث ن

ّ؛ألداءّبشقيهّاملايلّوغريّاملايلوا(ّمنّاكتسابّاملعرفةّونشرهاّواإلستجابةّهلا)بأبعادهاّاملتعددةّوإدارةّاملعرفةّبعملياتّ
ّاتفّ- ّالدراسة ّيف ّاملستخدمة ّ ّالرئيسة ّاألداة ّيف ّالسابقة ّالدراسات ّمن ّالعديد ّمع ّالدراسة ّهذه ّيفّقت املتمثلة
يفّحنيّاختلفتّمعّأغلبهاّيفّاملقاربةّاملعتمدة،ّحيثّأنّجلّالدراساتّالسابقةّاتبعتّاملقاربةّالكميةّستبيان،ّاإل

حتليلّ)ّوالنوعية(ّستبيانّواملؤشراتّاملاليةحتليلّنتائجّاإل)ّفقطّيفّحنيّدراستناّتعتمدّعلىّاملقاربةّاملختلطةّالكمية
ّ؛حصائيةّاملعتادةّواملتقدمةباإلعتمادّعلىّاألدواتّاإلّ(نتائجّدليلّاملقابلة

يفّحنيّالقليلّمنهاّ،ّغريّاملايلّاجلانبّعلىّللعالقةّاملتضمنةّاألداءّالدراساتّالسابقةّيفّحتليلهاّأغلبّركزتّّ-
يفّقياسّاجلانبّاملايلّلألداءّعنّّالدراسةّاحلاليةدّتعتمبينماّان،ّيستبواعتمدّيفّقياسهّعلىّاإلّاجلانبّاملايلدرجّأ

ّّّّّّطريقّاملؤشراتّاملالية؛
-ّّ ّالسابقة ّالدراسات ّمن ّالعديد ّمع ّاحلالية ّالدراسة ّإلتتفق ّاإلطارات ّعينة ّاختارت ّالدراسةاليت باعتبارهمّّجراء

ّتتمايزعرفةّومستوىّاألداءّيفّمؤسساهتم،ّاألقدرّعلىّوصفّممارساتّإدارةّامل ،ّعنهاّيفّبيةةّإجراءّالدراسةّبينما
ّكالعراقّّ...لبّالدراساتّمتتّيفّالدولّالغربيةّمثلّأمريكانّأملانياّواسبانياّوبولنداّغفبينماّجندّأنّأ والدولّالعربية

اليتّمجعتّبنيّهذهّاملتغرياتّّ-لطالبةعلىّحدّعلمّاّ–تعتربّمنّالدراساتّالقليلةّّاحلاليةالدراسةّّفإنواألردن،ّ
ّّ.تلفّعنّغريهانهّمنّخصوصياتّختمباّتتضمّأجريتّيفّبيةةّاألعمالّاجلزائريةالثالثةّّو

 نموذج الدراسة
متّبناءّمنوذجّافرتاضيّّ،دبياتّاملرتبطةّمبتغرياتّالدراسةليلّالدراساتّالسابقةّوجمموعةّاألبناءاّعلىّحت 

ّ:ّالشكلّاملوايلللدراسةّوفقاّملاّهوّموضحّيف
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 فتراضي للدراسةالنموذج اإل(: 10)الشكل رقم 

ّ
ّاعدادّالطالبة:ّالمصدر

ّ التعريفات اإلجرائية
ّ:وتتعلقّباملتغرياتّالرئيسةّيفّالنموذجّوبعضّاملتغرياتّالفرعيةّاملهمة

ّّ:إدارة المعرفة - ّخاللههي ّمن ّيتم ّالذي ّاملعّراكتّاملنهج ّواإلساب ّنشرها ّهلافة، ّاإلّستجابة ستفادةّلتحقيق
ّ.للمؤسسة

ّوتنظيمها: اكتساب المعرفةّ- ّوتقييمها ّوتركيبها ّوحتليلها ّاملعرفة ّعلى ّاحلصول ّنشاطات ّالبيةةّإمّ ّ،تتضمن ّمن ا
ّ.وّالبيةةّالداخليةاخلارجيةّأ

ّ.ستفادةّمنهااملؤسسةّلتحقيقّاإلّّأفرادهيّالعمليةّاليتّتتضمنّتقاسمّاملعرفةّوتبادهلاّفيماّبنيّ:نشر المعرفةّ-

 

 المؤسسةثقافة 

 

 املؤسسةالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّ

ّاكتسابّاملعرفةّ-
ّنشرّاملعرفةّ-
ّستجابةّللمعرفةاإلّ-
 

املنظورّ)األداءّاملايلّّ- دارة المعرفةإ
ّ(املايل

ّ:األداءّغريّاملايلّ-
ّمنظورّالزبائنّ-
ّمنظورّالعملياتّ-
 مّوالنمومنظورّالتعلّ-

 أداء المؤسسة
 المتغير المستقل

 المتغير التابــــــــــع
 المستقلالمتغير 

 عــــــــــالتابالمتغير 

 تــــــــــــــــأثير
ّاخلصائصّاملهيمنة

ّأسلوبّالقيادة
ّدارةّالعاملنيأسلوبّإ

ّالتماسكّاملنظمي
ّجيتيلرتكيزّاالسرتاا

ّمعيارّالنجاح
 

ّثقافةّالقبيلة

ّبداعثقافةّاإل

ّثقافةّالسوق

 الثقافةّاهلرمية
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وحتديدّمهامّالعاملنيّّاألداء،هيّعمليةّإدماجّواستغاللّاملعرفةّيفّتصميمّاألعمالّوخططّّ:لمعرفةستجابة لاإلّ-
ّ.والعملّالدائمّعلىّتنميتهاّوحتديثها

اليتّمنّخالهلاّحتكمّّوّ،النتائجّاليتّحتصلتّعليهاّاملؤسسةّمنّاألنشطةّاليتّتقومّهباّيعربّعن:ّالمؤسسة أداء -
ّ.ّعلىّمدىّحتقيقّأهدافهاّالتنظيمية

هيّجمموعةّالقيمّواملعتقداتّوالسلوكياتّاليتّتتشكلّداخلّمؤسسةّمعينة،ّواليتّيتمّالعملّ: ثقافة المؤسسة -
اّوفقاّهلاّلتصبحّمعّمرورّالوقتّمرجعاّأساسياّحللّاملشاكلّوالتعاملّمعّاملستجدات،ّومتيزّهذهّاملؤسسةّعنّغريه

ّكلّمنّثقافةّاملؤسسةّوالثقافةّالتنظيميةّمصطلحانّيعربانّعنّمفهومّجتدرّاإلشارةّإىلّأّوّ.منّاملؤسساتّاألخرى ن
معّمالحظةّأنّثقافةّاملؤسسةّتستخدمّيفّحالةّوجودّعددّمنّاملؤسسات،ّوتستخدمّالثقافةّالتنظيميةّيفّواحد،ّ

 .ّحالةّمؤسسةّواحدة

 منهج الدراسة
ّاشك ّعلىّطبيعة ّالدراسةبناءا ّاإلّالية ّسيتم ّالتحليلياليتّنعملّعلىّمعاجلتها ّعلىّاملنهجّالوصفي ،ّعتماد

أداةّجلمعّّاملقابلةتعتربّّ،ّحيثّسلوبنيّالكميّوالنوعيقاربةّاملختلطةّاليتّجتمعّبنيّاألعلىّاملّعتمادباإلضافةّإىلّاإل
ّواإلّالبيانات ّالنوعية، ّالبّوثائقّوسجالتّاملؤسسةّوّستمارة ّجلمع ّأداة ّالتحليلّسيتمّياناتّالكمية، ّيفّطريقة أما

ّكلّمنّبرنامجّستعانةّباألدواتّاإلحصائيةّاإل AmosّوبرنامجSPSSّّّبرنامجّلتحليلّالكيفيّّولNvivoّاملالئمةّيف
ّ.لنمذجةّاملعادالتّالبنائية

 الدراسة هيكل
يةّاملوضوعة،ّنقسمّاحملتوىّإىلّشكالدانّالنظريّوالتطبيقيّملعاجلةّاإلمنّأجلّاستيفاءّاجلوانبّاملتعلقةّباملي 

األطرّالنظريةّملتغرياتّالدراسةّواملتمثلةّيفّالثقافةّالتنظيميةّوأبعادها،ّإدارةّّاألوليعاجلّالفصلّمخسةّفصول،ّحيثّ
ّواألداءّومؤشراتّقياسه ّومراحلها ّالفصلّالثايناملعرفة ّأما ّيدرسّالعالّ، ّبنيّاملتغرياتّالثالثّللدراسة، ّيفّحنيقة

ّالف ّخيصص ّالثالث ّّوصل ّللدراسة ّاملنهجي ّلإلطار ّحول ّمعاجلةّّوّالدراسةّمنهجيتمحور ّيف ّاملستخدمة األساليب
ّويتمّيفّفرضياتّاملوضوعةالّقبولّأوّرفضمنّأجلّّشكاليةاإل ّالت، ّمنّالفصلّالرابعّعرضّنتائجّالدراسة طبيقية

سنختربّفيهّالفرضياتّومنوذجّّلّاخلامسالفصوحتليلها،ّوأخرياّّحصائيةخاللّحتويلّمعلوماتّاإلستبيانّإىلّجداولّإ
ّ.الدراسةّونناقشّالنتائجّاملتوصلّإليهاّمنّاختبارّالفرضياتّعلىّضوءّماّتوصلتّإليهّنتائجّالدراساتّالسابقة

ّ
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 صعوبات الدراسة
ّ.والتطبيقيّالنظريّبعضّالصعوباتّعلىّاملستوينيناّتواجهخاللّاعدادناّهلذهّالدراسةّ 

ّ:جهناواّفعلىّاملستوىّالنظري
منّجهةّواختالفّوجهاتّنظرّالباحثنيّخبصوصّّقياسهّوأدواتّطرقنظراّلتعددّصعوبةّحتديدّمؤشراتّاألداءّ -

 ومؤشراتهّمنّجهةّأخرى؛ّمفهومهّوأبعاده

املتغرياتّاجلزئيةّاملطروقةّمنّاملوجودّعلىّمستوىّختالفّبسببّاإلّصعوبةّالربطّالنظريّبنيّمتغرياتّالدراسة -
 ّ.طرفّالباحثني

ّ:اّعلىّاملستوىّالتطبيقيأمّ 
وهذاّأدىّإىلّّمؤسساتّبديلةمماّدفعناّللبحثّعنّّ،التعاونّمعناؤسساتّاملستهدفهّبالدراسةّرفضّأغلبّامل -

ّ؛مدةّالدراسةّالتطبيقيةمتديدّ
حبجةّالتحفظّوسريةّاملعلوماتّخاصةّاملتعلقةّباملؤشراتّاملاليةّاملعلوماتّالضروريةّللدراسةّصعوبةّاحلصولّعلىّ -

 ؛وثائقوال

ّ.املسبقّللعددّاملسموحّبهبسببّالتحديدّيفّكلّّمؤسسة،ّستباناتّمكنّمنّتوزيعّالعددّاملرادّمنّاإلعدمّالت -
ّ
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 تمهيد

ات يف خلق مزايا تنافسية قتصاد املعرفة أصبح املورد البشري الركيزة األساسية الذي تعتمده املؤسسيف ظل إ

ستزادة املنافع ما جيعل املؤسسات  تسعى إل  ،وحمور كل حتسني واإلبداعمستدامة، كونه مصدر كل األفكار واملعارف 

ل تشاركها وتطبيقها ميكنها من رصد كل معارفه وحتصي ،احملققة من هذا املورد من خالل وضع اطار تنظيمي حمكم

اليت من خالل مراحلها املختلفة ، القيام بعملية إدارة املعرفة، وهذا يتأتى من خالل ستفادة ممكنةلتحقيق أقصى إ

سواء الداخلي منه املرتكز على العمال ورضاهم  ،التأثري امللحوظ على حتسني األداء يف خمتلف جوانبهيكون هلا 

أو اخلارجي املرتكز على حتقيق رضا الزبائن وكسب والئهم الذي ينعكس  ،وحتسني العمليات خللق أكرب قيمة منها

وسعيا لتحقيق كل هذا تعمل املؤسسات على حث العنصر البشري وتوفري املتطلبات  .بدوره على اجلانب املايل

لدعم التوجهات السلوكية ذات التأثري االجيايب على العالقة القائمة بني إدارة املعرفة من جهة واألداء من جهة الالزمة 

 .وذلك بالعمل على تنمية ثقافة قوية تدعم هذا التوجه  ،أخرى

، حيث نتطرق يف املبحث املتعلقة بالدراسةالفصل تسليط الضوء على املرتكزات الفكرية ا سنحاول يف هذو 

أداء ام باملفاهيم النظرية اخلاصة بملحناول اإل اوأخري يف املبحث الثاين نستعرض إدارة املعرفة ، األول إىل الثقافة التنظيمية

 .الثالثيف املبحث املؤسسة 

 

 

 

 

 

 



 المرتكزات الفكرية لمتغيرات الدراسة            الفصل األول

 

 
2 

 ةــــــالتنظيمية ـــــثقافال :األولالمبحث 
في والسر هي البعد اخلف ،اس ماهلأر اليت ترافقها عرب مسارها واليت متثل  ؤسسة الثقافة عن خخصية املتعرّب 

ذ إهتمام من اإلهلذا فقد  حظيت الثقافة التنظيمية بالكثري . قتباسه أو نسخه أو تقليدهإداري الذي ال ميكن اإل
ساسية جلميع املمارسات أكادميية والكتابات العلمية، فهي الرئيسية يف البحوث األم القضايا هأعتربت واحدة من إ

حداث انطالقا من معانيها ن بقيمها يف سلوكاهتم ويفسرون األفراد فيسرتخدو فكري األر كيفيات تالتنظيمية، تربّ 
 .ساسها كل احلياة التنظيمية يف املؤسسةأداهتا، فهي الصرح الذي تقوم على ومعتق

نستهله مت ختصيص هذا املبحث الذي  احليثيات النظرية املتعلقة بالثقافة التنظيمية، علىجل التعرف أ ومن
 .وتبيان أمهيتها ومن مث مكوناهتا وأخريا النماذج املتعلقة هبا الثقافة التنظيميةبتقدمي تعريف 

 تعريف الثقافة التنظيمية وأهميتها :األولالمطلب 
 ، وذلك من خالل ية اليت حتتلها يف املؤسسةمهاملقصود بالثقافة التنظيمية وما األخيصص هذا املطلب لتوضيح 

 .أمهيتها إلبرازول لعرض التعاريف املتعلقة بالثقافة التنظيمية والثاين األ ،فرعني

 تعريف الثقافة التنظيمية :األولالفرع 
ختالف الثقافة التنظيمية يكشف مدى اإلح لقاء نظرة على عدد قليل من الكتابات اليت تستخدم مصطلإإن 

ختالف الغرض من الكتابات بشأن هذا املصطلح وهذا راجع إل ةالتعاريف الوارد تيف تعريفها، وهبذا فقد تعدد
من وسنحاول أن نعرج على بعض ما ورد منها ، للتباين الواسع يف التخصصات العلمية والتوجهات البحثية وأيضا

 :خالل التعاريف التالية

  ّف عرHofsted  ة عن اليت متيز أعضاء منظمة معين( العقل)الربجمة اجلماعية للتفكري "  :هناالثقافة التنظيمية على أ
ظيمية هوفستد أن الثقافة التنمن خالله  بنّي ، حيث عاما يعترب هذا التعريف. 1"األخرىغريها من أعضاء املنظمات 

ن الثقافة التنظيمية تعترب أخارة إىل إيف والتفكري الشائع بينهم،  معينةعضاء املنتمني إىل مؤسسة األهي طريقة حياة 
 .احملدد هلوية املؤسسة وخخصيتها اليت متيزها عن باقي املؤسسات

  ّف عرSchein املشرتكة تعلمته جمموعة أثناء حلها األساسية  منط من اإلفرتاضات"  :الثقافة التنظيمية على أهنا
اخلارجي والتكامل الداخلي، وجنح إىل حد كاف ألن جيعله صاحلا ألن جيري تعليمه  ملشاكلها اخلاصة بالتأقلم

يعد  .2"لألعضاء اجلدد على أنه الطريقة الصحيحة للفهم واإلدراك والتفكري والشعور فيما يتعلق بتلك املشكالت
                                                           
1 Hofsted  Geert et al, culture et organisations, 3 eme édition, Pearson édition, France, 2010, p 600. 
2 Schein Edgar H, organisational culture and leadership, 3rd edition, Jossey bass, USA, 2004, P 17. 
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ثقافة جمموعة  نأ  يتضح من خاللهالتنظيمية، والذي ملفهوم الثقافة  كثر تداوالواأل كثر مشوال وقبوالهذا التعريف األ
ات أساسية مشرتكة ي املشرتك والذي تستقي منه افرتاضما ناجتة عن وجود تاريخ من اخلربات املشرتكة والتعلم الرتاكم

ثقافة التنظيمية يف دور ال من املشاكل، واليت توضح جمموعتنيوذلك من أجل حل  ،مسلم هبا لدى أعضاء اجملموعة
حداث التأقلم إيف  هادور و  ،الذي يتيح القيام بالعمل اليومي والقدرة على التأقلم والتعلمحداث التكامل الداخلي إ

فراد يف نفس االجتاه ما ميكنها من النضال بفعالية ضد عدم التأكد حداث التقارب بني األإ من خالل اخلارجي
  .البقاء والنمومن أجل البيئة والتعقيد يف 

  ّفاعر  Kennedy & Deal حتاد بني القيم واألساطري والبطوالت عبارة عن التناسق واإل: "ية بأهناالثقافة التنظيم
ز هذا التعريف على املكونات اليت تشكل الثقافة ركّ  .1"بنفسها بإنتاجهاوالرموز املوجودة داخل املؤسسة واليت تقوم 

ث اليت إىل جمموعة األحدا باإلضافة ،الرموزبوالظاهرة املتعلقة القيم التنظيمية ممثلة يف ة يالتنظيمية بشقيها الباطن
 .ساطري وبطوالتتتوارثها املؤسسة يف خكل أ

  ّا أمWaterman & Peter  ّجمموعة املفاهيم واملعاين السائدة واملسيطرة يف " :فا الثقافة التنظيمية على أهناعر
الثقافة التنظيمية تتشكل حسب هذا التعريف ف .2"عضاء املنظمةإىل جمموعة القيم املشرتكة بني أ باإلضافةاملؤسسة 

، وهي بذلك تتضمن املعتقدات السائدة واملشاعر وأمناط السلوك اليت املؤسسةالقيم املشرتكة واملعايري اليت توجد يف  من
 .عرب األجيالتنبع من عملية تارخيية يتم من خالهلا نقل القيم واملعايري 

طريقة سواء من حيث من الثقافة التنظيمية، كل منها على جانب معني ركز  اليت التعاريف السابقة  على  بناءا
ميكننا القول أن الثقافة التنظيمية هي جمموعة القيم واملعتقدات و مكوناهتا وطبيعتها،  الذي تؤديه أأو الدور  هاتشكيل

داخل مؤسسة معينة، واليت يتم العمل وفقا هلا لتصبح مع مرور الوقت مرجعا والّسلوكيات املشرتكة اليت تتشكل 
 .أساسيا حلل املشاكل والتعامل مع املستجدات، ومتيز هذه املؤسسة عن غريها من املؤسسات األخرى

 أهمية الثقافة التنظيمية: الفرع الثاني
فالثقافة ، لضمان تطور املؤسسة األساسيةتتشكل الثقافة التنظيمية من أجل حل مجلتني من املشاكل 

املؤسسة،  فرادوتعاون أندماج ستجابة الفعالة إلواإلخبصائصها تسمح للمؤسسة مبواجهة عدم التأكد وتعقد البيئة 
التكامل الداخلي والتأقلم اخلارجي، وفيما  إلحداثيف دورها  Scheinأمهية الثقافة التنظيمية حسب  وبالتايل تتضح 

 .3لذلك تفصيليلي 

                                                           
1 Marc Bosche, corporate culture, la culture sans histoire, revue française de gestion, n° 47, 1984, p 29 . 
2 Idem. 
3 Schein Edgar H, op.cit, p 87. 
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 ارجية ات يف سعيها للتكيف مع بيئتها اخلتواجه املؤسس :دور الثقافة التنظيمية في إحداث التأقلم الخارجي
مع بصورة أساسية دور التكيف الذي البد عليها من أن تكون قادرة على احلفاظ عليه يف عالقتها حتدد عدة مشاكل 

جتاه ما ميكنها من النضال فراد يف نفس اإلالتقارب بني األ إلحداثوسيلة بيئتها، وكيف جتعل الثقافة التنظيمية 
املركز وحتديد  قيود البيئيةستجابة للتكوين قاعدة متكن األفراد من اإلو بفعالية ضد عدم التأكد والتعقيد يف البيئة، 

 :1العناصر التاليةحداث التأقلم اخلارجي يف ن عرض دور الثقافة التنظيمية يف إوميك. املرغوب خغله يف الوسط البيئي
 ،ومهمتها األساسيةمربر وجود املؤسسة  هي ، كون الرسالةواإلسرتاتيجيةاجياد افرتاضات مشرتكة حول الرسالة  -

حتافظ على نوع من التوازن بني احتياجات كل األطراف ذات املصلحة لتتمكن من النجاح يف بيئتها،  وهبذا وهي 
ة بني أفراد املؤسسة حول هويتها ورسالتها ووظائفها تكوين افرتاضات مشرتكورا هاما يف تلعب الثقافة التنظيمية د

  األساسية؛ 

ىل لغة ل الوصول إىل ذلك حتتاج املؤسسة إومن أج :هداف املستقاة من رسالة املؤسسةالتوصل إىل امجاع حول األ -
ل الشعور بالرسالة جمرد وعام مث خيءاليت ينتقل هبا املرء من ليات األساسية، مشرتكة وافرتاضات مشرتكة حول العم

  ومتفق عليها؛ ةيف تصميم وصنع وبيع منتج فعلي أو خدمة فعلية ضمن قيود حمدد :إىل األهداف امللموسة املتمثلة

وتقسيم العمل ونظام  هداف مثل بنية املؤسسةستخدامها من أجل الوصول إىل األإلتطوير وسائل مشرتكة  -
هناك مامل يكن نجز أهدافها وحتقق رسالتها تن فال ميكن للمؤسسة أ، وأنظمة املراقبة وأنظمة املعلومات املكافآت

    مها؛وماهيتها وكيفية استخدا حتقيق األهدافعلى وسائل مجاع إ

يف حتقيق أهدافها مثل نظام املعلومات والرقابة من  املؤسسةتطوير معايري مشرتكة تستخدم يف قياس مدى جناح  -
ما ينبغي مجاع على وذلك بتحقيق اإل، أجل ايصال املعلومات إىل املكان الصحيح للقيام بالعمل التصحيحي املناسب

ا وسائل القياس واملعايري اليت سوف يتم من خالهلمجاع على وتقييم نتائجها واإلي كيفية احلكم على أدائها أ ،قياسه
فرتاضات املختلفة فإهنا ستجد ثقافات فرعية يف املؤسسة حول اإل مجاع ونشأتيتحقق هذا اإلمجع املعلومات، فإذا مل 

 ؛ض قدرهتا على التعامل مع احمليط اخلارجينفسها يف صراع خطري قد يقوّ 

مجاع على ما أي اإل ،األهدافستخدامها إذا مل تتحقق اإلسرتاتيجيات العالجية املناسبة إل تطوير امجاع على  -
 ،وحتديد الطريقة اليت ميكن للمؤسسة تشخيص املشكلة وعالجها يف حالة تطلب األمر تغيري املساريتعني القيام به 

اليت ميكنها العمل   وكيفية وصوهلا إىل األجزاء الصحيحة يف املؤسسةاخلارجية حول كيفية مجع املعلومات مجاع هنا واإل
 .نتاجية الداخلية لتأخذ يف حسباهنا املعلومات اجلديدةوكيفية تغيري العمليات اإل بناءا عليها

                                                           
1 Ibid, p 88 – 108. 
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 سمح تندماج داخلي كعامل إتعترب الثقافة التنظيمية  : دور الثقافة التنظيمية في احداث التكامل الداخلي
 :1وذلك من خالل االختالفتفاق وتقلص عناصر نقاط اإلوتقوي  لألفراد بالتعايش والتعاون على مستوى املؤسسة 

، فاللغة تسمح بتفسري ما تصالول دون حصول سوء الفهم أثناء اإلفهي حت ،اجياد لغة مشرتكة وفئات مفامهية -
ملا  ، لذلك فهي مطلبا ضروريا ألي عمل يسبق التنسيق لهحيدث، وفئات املعىن اليت تشكل املفاهيم وحتدد الفكر

من العبء والقلق، وما جيعل األفراد يكونون لغة مشرتكة يتداولوهنا يف عملهم هي الثقافة التنظيمية جبملة  ختففه
 ؛افرتاضاهتا اجلوهرية املشرتكة

أي حتدد املؤسسة من هم األفراد  ،وعة وهويتها من خالل حتديد معايري عضوية الشخص فيهامتعريف حدود اجمل -
وتصل إىل ادراك  ليهايت على أساسها تتخذ قرارات الضم إومعرفة املعايري ال ،ا فيهافيها ومن هم ليسوا عضو األعضاء 

وكل هذا يتأتى من خالل وجود امجاع على هذه املسائل النابع من  ،هويتها وإظهار ذاهتا والتعريف بنفسها وحبدودها
   الثقافة التنظيمية السائدة؛

التسلسل الوظيفي وقواعد  تفاق املشرتك على نظامالتنظيمية اإل، حيث تضمن الثقافة توزيع الصالحيات واملناصب -
  ؛وتوزيع الصالحيات على السلطةعضاء حصول األ

قواعد التعامل والعالقات بني  مجاع على، حيث تضمن الثقافة التنظيمية اإللفة والصداقة واحلبتطوير مبادئ األ -
 ؛دة هلماملسن وأساليب إدارة مهام الوظيفة أفراد املؤسسة

مجاع على ، حيث تضمن الثقافة التنظيمية اإلواجلزاءات املكافآتمجاع على كيفيات حتديد وختصيص وجود إ -
رفوضة أو اليت يعاقب عليها ونظام اجلزاءات وحتديد السلوكات املرغوبة والسلوكات امل املؤسسة ماهية املكافآت يف

 .الفرد

 مكونات الثقافة التنظيمية: المطلب الثاني
ويرجع ذلك إىل تعدد وجهات النظر حول ة التنظيمية فني خبصوص مكونات الثقاثطروحات الباحتتباين 

غري ) اهرة غري الظواملكونات  (املرئية) اهرةاملكونات الظ :ساسيني مهان أال خترج عن نطاق حموري امفهومها، غري أهن
مستويات تعكس  ثالثتتشكل الثقافة التنظيمية من  Olivier Meierر إليه  ، وحسب ما أخاأو املزج بينهما (يةئاملر 

 :نوضحها من خالل الشكل املوايلمكوناهتا وتوضح طريقة تشكيلها، 
 

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

 
 Source : Olivier Meier, management interculturel : stratégie – organisation – performance, 6

e
 éd, Dunod, 

Paris, 2016, p 16. 

غة لّ ال ،اليت تنظم العالقات بني األفراد يف املؤسسةيتضح من خالل الشكل أن املستوى األول يتضمن القواعد 
املعتادة   اتوكالسلالتسيري والتنظيم فيما يتعلق بطرق التنسيق والرقابة واهليكل التنظيمي، وخمتلف  إجراءاتو  املستعملة
، الظاهر للثقافة التنظيمية اليت ميكن مشاهدهتا يف التسيري اليومي للمؤسسة وهو يتعلق باجلانب ،لقاء التحيةكطريقة إ

وسلوكاهتا  سرتاتيجيةاإل باملعتقدات والقيم واملعايري اليت تعد مرخد املؤسسة يف اختياراهتاا املستوى املتوسط املتعلق أمّ 
مستوى للثقافة التنظيمية مجلة للثقافة التنظيمية، ويكشف آخر أولوياهتا، فهو يتعلق باجلانب غري الظاهر ورؤيتها و 

ها أحداث ماضية ر ن مصدوقد يكو اكرة املؤسسة اليت تتضمن مجلة املبادئ املتواجدة يف كيان ذفرتاضات الضمنية اإل
  .سة أو املؤسسني األوائلحصلت يف املؤس

ممثلة يف العناصر  ،مكونات للثقافة التنظيميةتتضمن  مستويات وبناءا على ما مت عرضه ميكن التمييز بني ثالث
 .غري الظاهرة والعناصر الظاهرة واملوروث الثقايف، نعرضها بالتفصيل فيما سيأيت

 الظاهرة غير العناصر: الفرع األول
 .القيم التنظيمية واملعتقدات: يفللثقافة التنظيمية الظاهرة  غري تتمثل العناصر

 هي عبارة عن معايري عامة أو مبادئ توجيهية يستخدمها األفراد لتحديد نوع السلوكات، : القيم التنظيمية
جيابية والتصرف ألهنا تبني املعايري اإل فهي اليت حتدد كيفية التفكري، 1وضاع والنتائج املرغوبة وغري املرغوبةاأل ،األحداث

                                                           
1 Jennifer M. George and Gareth R. Jones, understanding and managing organisational behavior, 6th ed, Pearson education, USA, 2012, P 502. 

 فرتاضات الضمنية للمؤسسةإلا

 املعتقدات، القيم واملعايري

 القواعد،
 اإلجراءات،

 السلوكيات املعتادة ،التطبيقات
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هو سيء كما تبني هلم التصرف  هو جيد وما ما ؤسسةفالقيم حتدد ألعضاء امل. 1والسلبية اليت حتدد طريقة التفكري
 .2 ما الذي جيب القيام به وماال ينبغي فعلهنياملرغوب وذلك الغري مرغوب فيه، وبالتايل تب

القيم كقوة إذ تعترب  ،وىل يف قائمة العناصر الثقافية املؤثرة على السلوك التنظيميالقيم التنظيمية حتتل املرتبة األف
إن القيم تقوم بتحديد : " إىل أثر القيم يف السلوك بالقول Mc Marryحمركة ومنظمة للسلوك، ويف هذا الصدد يشري 

هتمام أو السليب لذلك على املؤسسات اإل القيم احملدد للسلوك االجيايبإذ تعد . 3"الفرد صحيحا وأخالقياما يعتقده 
 .بطبيعة القيم املوجودة لدى األفراد حىت ال يكون تعارض بني أهداف األفراد واملؤسسة

 4جتماعية يف بيئة العمل وكيفية اجناز العملرتكة حول طبيعة العمل واحلياة اإلعبارة عن أفكار مش :المعتقدات ،
تعرب عما يعتقده األفراد بشأن نشاطهم ووضعية الوسط الذي يعملون فيه ووجهة نظرهم خبصوص عالقاهتم فهي 

ببعض، إذ جند من املعتقدات ما هو سليب يؤثر على دافعيتهم وفاعليتهم ومحاسهم ألداء األعمال املوكلة إليهم كأن 
 متسلطني، ومنها ما هو اجيايب يساهم يف رفع الروح يعترب العمال أن الوسط الذي يعملون فيه غري مريح ألن املسئولني

عتقاد العمال أن الوالء للمؤسسة اليت يعملون فيها مهم، وتكمن ملني ويدفعهم لإلبداع يف عملهم كإاملعنوية للعا
ي والسعي مسؤولية اإلدارة يف العمل على تعزيز وتقوية املعتقدات االجيابية لألفراد كالصداقة والتقدير والوالء التنظيم

 .من أجل التخلص من املعتقدات السلبية كاألنانية وغريها

 الظاهرة العناصر: الفرع الثاني
 .الرموز التنظيمية والطقوس اجلماعية: تتضمن العناصر الظاهرة للثقافة التنظيمية

 ل الرموز هي كلمات، تصرفات، صور، عالمات، وغريها من الرموز األخرى اليت تشك: الرموز التنظيمية
، تستخدم للتعبري عن معاين معينة تتجاوز الرمز يف حد ذاته، واليت يصعب 5املعلومات الثقافية وترتبط بالقيم التنظيمية

 :وميكن أن نربز أساسيات رموز املؤسسات من خالل الشكل التايل .إدراكها حبواسنا

 
 

 

 

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

 .101ص  ،2002، األردن، 1، دار وائل للنشر، طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمالحممود سلمان العميان،   3
 .373، ص 2001،عمان، األردن، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طالتطوير التنظيمي واإلداري بالل خلف السكارنه،  4

5 Don Helliegel et  John W. Shocum, Management des organisations, 2eme édition, Deboek université, 2007, p 541.  
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 أساسيات الرموز: (03)شكل رقم ال

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

.نسجام بني أفراد املؤسسةؤدي إىل وجود نوع من التجانس واإلموز هي عناصر اتصال املؤسسة، وجودها يفالر   
  1املنظمةوقات معينة للتأثري على سلوك أعضاء متكررة تستخدم يف أ وأنشطةهي معايري : الجماعيةالطقوس. 

كطريقة التحدث أو فهي جمموعة من الّسلوكيات يتم تكرارها بانتظام وفق معايري حمددة من طرف أفراد املؤسسة،  
 .جتماعات أو طرق عقد اجللسات والتجمعات العماليةطريقة إدارة اإل

 . 2وترسيخ ثقافة املؤسسة  حساس باالنتماءتطوير اإلدف من إجراء الطقوس يف املؤسسة هو واهل

 :3كما تؤدي الطقوس اجلماعية جمموعة من الوظائف أمهها
 املشرتكة مثل التجديد واملشاركة؛ التأكيد على القيم 

 الوقت ونفس النشاط يف مكان واحد؛ جتميع الطقوس بني خمتلف املستويات والوظائف يف نفس 

  تعمل الطقوس على إحداث نشاطات مربجمة خصوصا من أجل مكافأة العاملني أو تشجيعهم، حيث تقام يف
معينة وخلق رابطة بني أفراد املؤسسة واإلخادة مبا يفعله العاملون  مناسبات معينة، تستطيع اإلدارة من خالهلا تعزيز قيم

 .وا من التنافس بني العاملني يؤدي إىل حتسني أدائهم الفردياملتميزون، مما خيلق ج

 الموروث الثقافي: الفرع الثالث
 .القصص واألساطري التنظيمية، الطابوهات واألبطال: ث الثقايف علىاملورو  يشتمل

 ا طرق عمل القصص متعلقة بأحداث حصلت يف املؤسسة واليت حتمل يف طياهت: ساطير التنظيميةالقصص واأل
، كما تشري إىل تاريخ املؤسسة وجناحاهتا وفرتاهتا البطولية وكذا الدور 4ي ووسائل حل املشكالتاملؤسسة يف املاض

 .5فالقصص هتدف إىل تعزيز  القيم وتنمية بعض السلوكيات التنظيمية. املهم ملؤسسيها األوائل

                                                           
1 John R. Schermerhorn . JR et al, organisational behavior, John  Wiley and sons, inc, USA, 2010, p 372. 
2 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. 

وزـــالرم  

ربطة العنق عند )منط اللباس 
 (، لباس الدوامIBMعمال 

رمز األسد : مثال)خعار املؤسسة 
 (الذي يرمز للقوة Pegeotلـ 

سيارة : مثال)عالمات مميزة  (les récompenses)كافآت امل
 (الوظيفة، حجم املكتب
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قصص مثالية تروي أحداث حقيقية خرية هي ن القصص التنظيمية متثل األساطري، هذه األوهناك نوع خاص م
وىل يفية تأسيس املؤسسة وجناحاهتا األسطورة يف كثري من جوانبها إىل ك، وتشري األ1لكن يغلب عليها الطابع اخلرايف

الية عن املؤسسة وترسيخ قيمها فهي تساهم يف تشكيل صورة مث .بطاهلا يف حتقيق هذا النجاحألوالدور الكبري 
وهتدف إىل توحيد املعتقدات وتوفري منط من  ،3متثل القصص واألساطري فلكلور املؤسسةوبشكل عام  .2ساسيةاأل

 .حداث التناسق بني أعضاء املؤسسةوإ السلوك لعماهلا
 ترتبط الطابوهات بتلك املخاوف اليت تتفادى املؤسسات احلديث عنها مثل اإلخفاقات واألحداث : الطابوهات

 .ألهنا سيئة وكان هلا تأثري سليب على أداء املؤسسة ،4املؤسسةاملأساوية اليت ال جيوز ذكرها يف 
 ميكن أن يكونوا املؤسسون األوائل للمؤسسة أو املسريون الذين طوروا املؤسسة وحافظوا عليها وأصبح   :األبطال

ومثاال يقتدى به يف التضحية  لألفرادبطال أحد  مصادر القيم التنظيمية ومرجع ويعترب األ .5سلوكهم منوذجا يقتدى به
 . التضحية من أجل املؤسسة والتميز يف األداء وحتقيق النجاح

 نماذج الثقافة التنظيمية: المطلب الثالث
نماذج ال ستقتصر دراستنا على لكن ،دبياتن العثور عليها يف األفة التنظيمية اليت ميكهناك العديد من مناذج الثقا

، (Deal&Kennedy)منوذج ديل وكيندي ، (Denison)سون ينمنوذج د، (Harrison)ريسون هامنوذج  :هيالتالية 
 (.Cameron & Quinn) ون وكوينكامري ومنوذج  
 (Harrison)ريسون هانموذج : ولألالفرع ا

ة والذي بناءا على بعدي ساس البيانات التجريبيئل الذين أوجدوا منوذج خامل على أوامن األ Harrisonيعد 
6، ثقافة املهمة، ثقافة الدور وثقافة الفردقوةثقافة ال: ربعة أنواع هيقسم الثقافة إىل أ املركزية والرمسية 

. 

 يعرف  :ثقافة القوةHarrison  املؤسسات اليت يسودها هذا النوع من الثقافة بأهنا حتاول السيطرة على بيئتها
7هم الذين يتخذون القراراتخخاص حمددين أ أما داخليا فتتمركز القوة لدى ،جياخار 

تعتمد ( النفوذ)ة القوة فثقاف .
وعلى العموم هذا . 8جراءات بشكل كبريلقرارات، وال تلتزم بالقواعد واإلداري ذو مركزية عالية يف اختاذ اعلى منط إ

 .حديثة النشأةو كن اجياده يف املؤسسات العائلية أالنوع من الثقافة مي

                                                           
1 Jean Pierre Détrie, strategor : la politique général de l’entreprise, 3eme edition, Dunod, paris, 1997, p 473. 
2 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. 
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 تركز على التسلسل اهلرمي وااللتزام بالقواعد املوضوعة، فهي تشبه البريوقراطية يف خكلها احلقيقي، إذ  :ثقافة الدور
 يعد حيثوالنظم،  والقواعد واإلجراءاتحيتل التفاعل مكانه بني التخصصات الوظيفية من خالل الوصف الوظيفي 

 الدور إدراك يتعدى الذي األداء أن كما الثقافة، هلذه للمنتمني املهارات والقدراتمن  أمهية أكثر الوظيفي الوصف

 .الدائم بالتغيري ليس و ستقرارتتسم باإل اليت ؤسساتامل مع تتالءم الثقافة وهذه، 1التشجيع عليه يتم وال مطلوبا   ليس
 جناز فهي تقّيم اهلياكل، الوظائف هي اإليم السائدة يف هذه الثقافة تركز على حتقيق اهلدف، فالق: ثقافة المهمة

لتزام رضا وإ هذه الثقافة على أهنا تعزز Harrisonوقد وصف . على مدى مسامهتها يف حتقيق اهلدف واألنشطة
 .2عمال اليت حتتاج إىل جمهودات كبرية مثل األعمال مرتفعة املخاطراألفراد خاصة يف األ

 ينصب اهتمام املؤسسات اليت يسودها هذا النوع من الثقافة على حتقيق مصاحل أفرادها وتلبية  :ثقافة الفرد
فراد رتكز على الثقة املتبادلة بني األعلى أهنا مناخ تنظيمي ي  Harrisonوقد عرفها  ،األوىلاحتياجاهتم بالدرجة 

فراد هم من جناز املهام بل األية والرمسية إلويالحظ أن املؤسسات اليت تسودها هذه الثقافة ترفض اهلرم. 3واملؤسسة
 .حيددون بشكل مجاعي الطريق الذي سوف تسري عليه املؤسسة

 :يف الشكل املوايل Harrisonحسب  افةأنواع الثقوضيح وميكن ت

 للثقافة التنظيمية Harrisonنموذج (: 04)الشكل رقم 

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

p12. 

                                                           
، دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة: دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهوية التنظيميةعبد اللطيف عبد اللطيف وحمفوظ أمحد جودة،   1

 .121 -121، ص 2010، 2ع ،22 اجمللد والقانونية، قتصاديةاإل للعلوم دمشق جامعة جملة
2 Maximini. D, op.cit, p 12. 
3 Idem. 
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 رسمية عالية

 رسمية منخفضة

القوة ثقافة  

المهمةثقافة   

فردثقافة ال  



 المرتكزات الفكرية لمتغيرات الدراسة            الفصل األول

 

 
11 

حيث تتصف ثقافة  ،كزيةدي الرمسية واملر قسم الثقافة بناءا على بع Harrisonنالحظ من خالل الشكل أن 
بالنسبة لثقافة و ، فاض املركزية ووجود رمسية عاليةالفرد باخنفاض كل من املركزية والرمسية فيها أما ثقافة املهمة فتتميز باخن

وفيما يتعلق بالرمسية فإن املؤسسات ذات ثقافة الدور ذات طابع  باملركزية العاليةة الدور فكالمها يتصف ثقافالقوة و 
ن معظم املؤسسات تدمج ما بني ثقافة الدور وثقافة فإ Harrison  وعلى حد قول. رمسي كبري وتعليمات عمل حمددة

 .1اجملسدة يف ثقافة الدور القوة مع االخارة إىل أن املؤسسات الكبرية متيل إىل البريوقراطية
 (Denison)نموذج دنيسون : الفرع الثاني

حنو نظرية الثقافة " هصيلها ونتائجها ضمن مقالتفاوأورد  Denison نتائج الدراسة التجريبية اليت أجراهاأسفرت 
: التنظيمية واملتمثلة يفللثقافة التنظيمية املرتبطة بالغعالية ( أنواع)عن أربع مسات  2"التنظيمية والفعالية التنظيمية

ما أ، تساق واملشاركة هي عوامل داخلية لتطوير الفعالية التنظيميةوأوضح أن اإل. ة، االتساق والتكيفاملشاركة، املهم
عتماده على بعدين مها الرتكيز دامة الفعالية التنظيمية، وذلك بإاست التكيف واملهمة هي عوامل خارجية يف

 .املرونة حسب ما يوضحه الشكل أدناه/  ستقراراإلاخلارجي و /الداخلي
 للثقافة التنظيمية  Denisonنموذج (: 05)الشكل رقم 

 
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. 
2
 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. 

 التركيز الخارجي

 المرونة اإلستقرار

 داخليالتركيز ال

 ثقافة المهمة ثقافة التكيف

 التفويض

 ثقافة المشاركة ثقافة االتساق

 بالفريقالتوجه 

 القيم اجلوهرية تطوير القدرات

 االتفـــــــــــــــاق

 التنسيـــــق

 الرؤيــــــــــــــــــة

 الغايات واألهداف

 التعلم التنظيمي التوجه اإلسرتاتيجي

 الرتكيز على الزبون

 احداث التغيري
 المعتقدات

فتراضاتواإل  
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 :1واليت نقدم خرحا موجزا هلا فيما يلي Denisonفة التنظيمية لـــ أنواع الثقامن خالل  الشكل تتضح لنا  
  المشاركةثقافة (Involvement) :تتصف بالرتكيز الداخلي واملرونة، وتتعلق بتفعيل املؤسسات لتفويض األفراد ،

وتركيز هذه الثقافة على  .كل املستويات وتطوير قدرات ومهارات املورد البشري يف فرق العمل  العمل على بناء
املشاركة الفعالة على الثالثة أصعدة املذكورة يولد الشعور بامللكية يف املؤسسة والثقة ويعزز من التزام العمال حنو 

قيم ما يوحد ال كفريق واحد  العمل معانتيجة  ويزيد من التقارب بني األفراد والتماسك  ،أهداف مؤسستهمعملهم و 
 . تصالتقدات وبالتايل تفعيل اإلواملع

 ثقافة االتساق (Consistency): ة يف املؤسسة فتركز على الداخل وتتصف بالثبات، ويتم تفعيل مثل هذه الثقا
تكون فعالة بسبب أن املؤسسة تتجه إىل أن التنسيق، االتفاق والقيم اجلوهرية، حيث : على مستوى ثالثة أصعدة هي

ية اليت تعترب منبع السلوك، ثقافتها القوية ذات االتساق العايل مبا يتضمن من زيادة االلتفاف حول القيم اجلوهر 
ل بني أفراد سيق الفعان، الرتكيز على التحول نقطة معينة ووجهات النظر اآلراءتفاق حىت يف حالة تعدد حداث اإلإ

نسجام والذي إلمما ينتج تفكريا مشرتكا ودرجة عالية من التفاهم وا ،اج الداخليندمحداث اإلاملؤسسة والعمل على إ
 .ستقراروالتماسك الذي يعترب مصدر قوة لإلتساق يؤدي بدوره إىل اإل

  ثقافة التكيف(Adaptability :) ،اليت املؤسسات  تتصفحيث تتميز هذه الثقافة بالرتكيز اخلارجي واملرونة
ستجابة ملتطلبات هلا من خالل اإلستجابة واإلدراك البيئة اخلارجية إ  أي ،بالقدرة على التكيفتسودها هذه الثقافة  

 إلحداثخذ باملخاطرة ، إضافة إىل األومقتضيات املنافسة بالرتكيز على زبائنها وجعلهم قادة ألنشطتها وتوجهاهتا
 .التنظيمية واجلماعية لتوفري قيمة لزبائنهاوالعمل على حتسني الكفاءات ستمرار والتعلم من األخطاء التغيري بإ

  ثقافة المهمة(Mission :)،والغايات فهي تركز على حتديد ورسم الرؤية  تتصف بالرتكيز اخلارجي والثبات
طر اليت تتصل ببيئة عمل املؤسسات وتتصف بالثبات النسيب تعترب األساس ذه األه ،اإلسرتاتيجيجه واألهداف والتو 

حتدد و  ،تنظر املؤسسة لنفسها يف املستقبلجتاه وكيف فهي توضح الغرض واإل ،املؤسسات جناحهاالذي تبين عليه 
 تبني هلا الطريق الذي تسلكه سواء ، فهي املرخد للمؤسسة اليت والطويلجلني القصريولويات واألهداف يف األاأل

 .ايداخليا أو خارج
 ( Deal&Kennedy)نموذج ديل وكيندي : الفرع الثاني

مدى درجة املخاطرة و  :يف تصنيف الثقافة على بعدين مها(  Deal&Kennedy)ل من ديل وكيندي د كعتمإ
 .وبناءا على ذلك صنفا الثقافة إىل أربعة ثقافات كما هو مبني يف الشكل أسفل ،التغذية العكسيةسرعة 

                                                           
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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 عنيفةثقافة الال

العمل المسلي  ثقافة
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المجازفةثقافة   

العملياتثقافة   

 الخطر

 التغذية العكسية

تفع
 مر

ض
خف

 من

 سريعة بطيئة

 للثقافة التنظيمية Kennedy & Dealتصنيف (:06)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Valentina.M.G & Constantin.B, organisational culture modeling, management & marketing challenges for the 

knowledge society, vol 7, N°2, Romania, 2012, P 263. 

 حنو املنافسة بني جتاه كما تتميز هذه الثقافة باإل ،تتصف باجملازفة العالية وبردود فعل سريعة :الثقافة العنيفة
 .عالنات والنشرات البناء، مستحضرات التجميل، اإلوتشمل هذه الثقافة خرك. 1فراداأل
 ثقافة العمل المسلي (Work Hard/Play Hard Culture) : تتصف بدرجة قليلة من املخاطر وردود فعل

ما تركز ك ،الكثافة، وميتاز العاملون فيها بالنشاط والعمل املستمر لتحقيق النجاحفكثريا ما متتاز ردود الفعل ب ،يعةسر 
موزعي السيارات : تسودها هذه الثقافةومن أمثلة املؤسسات اليت  .هذه الثقافة على معرفة رغبات الزبائن وتلبيتها

 .2ومصنعي املعدات املكتبية

 تتميز هذه الثقافة مبخاطرة كبرية ومبعلومات راجعة بطيئة ومبركزية اختاذ القرارات، وتركز قيمها على : ثقافة المجازفة
 .3السلطات والكفاءة الفنيةوميتاز  العاملون فيها بالثقة بالنفس واحرتام . جلستثمار طويل األستقبل وضرورة اإلامل

 .ستثماريةركات تصميم الكمبيوتر والبنوك اإلخ: مثلة عليها يف الشركاتومن األ

 
 

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

 .100، ص2001الرياض، اململكة العربية السعودية،  ، االدارة العامة للطباعة والنشر،المفاهيم واألسس والتطبيقات -عمالثقافة منظمات األسامي فياض العزاوي،   3
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 عمالكون معدومة ويصعب تقييم نتائج األو تكاد ته الثقافة مبعلومات راجعة قليلة أتتسم هذ: ثقافة العمليات، 
الدوائر : مثلة عليها يف الشركاتومن األ. احملددة واإلجراءاتاعد وتركز قيمها على القابلية الفنية واحلذر وااللتزام بالقو 

 .1احلكومية، اخلدمات املالية واجلامعات
 (Quinn& Cameron)نموذج كوين وكاميرون : الفرع الثالث

فقي حيث احملور األ ،ا للثقافة التنظيمية على تقاطع حمورينميف تصنيفه Quinn& Cameronاعتمد كل من 
أما احملور العمودي  ،اخلارجي والتميز كيز الداخلي والتكامل أو الرتكيزؤسسة على الرت املدى الذي تركز فيه امليشري إىل 

الثقافة اهلرمية، : حيث حددا أربع أنواع للثقافة هي، سيطرةستقرار والأو اإل نة واحلريةيعكس مدى الرتكيز على املرو 
  .2بداعيةلسوق، ثقافة القبيلة والثقافة اإلثقافة ا
 الثقافة الهرمية (Hierarchy culture  :) ،والسياسات والقواعد الرمسية هي  فاإلجراءاتتتميز بالرمسية واملركزية

أما  .اليت حتكم عالقات وعمل األفراد، كما ينصب توجهها املنظمي حنو الداخل والسعي لتحقيق االستقرار والسيطرة
ستقرار، القدرة على التنبؤ جل على اإلوترتكز اهتماماهتا طويلة األ. نظماملراقب واملو النمط املنسق، منطها القيادي فه

خركة  :مثل)الت الكربى ، التكت(McDonald’s ماكدونالدز :مثل) اخلفيفةواملنظمات كمطاعم الوجبات . والكفاءة
 .أمثلة منوذجية للثقافة اهلرمية( وزارة العدل :مثل)الوكاالت احلكومية ، (Ford Motorفورد موتور 

 ثقافة السوق (Market culture)  : ،تتمثل توجهاهتا حنو البيئة اخلارجية بدال من الرتكيز على الشؤون الداخلية
وعلى عكس . املوردون، الزبائن، النقابات واهليئات التنظيمية: تركز أساسا على التعامل مع األطراف اخلارجية مثل

فإن ثقافة السوق تعمل يف املقام  ،قافة اهلرمية أين الرقابة الداخلية يتم حتقيقها عن طريق القواعد ومركزية اختاذ القرارالث
مع األطراف األخرى خللق امليزة ( تبادل، بيع، عقود)األول من خالل آليات السوق بالرتكيز على اجراء املعامالت 

القيادي فيتصف بالصرامة  منطهاا أمّ  واإلجناز،خالل املنافسة وجه حنو الربح من كما تتميز ثقافة السوق بالت. التنافسية
اليت تركز على  واملؤسسات. السوق وتركيزها االسرتاتيجي يتجه حنو امليزة التنافسية والتفوق يف ،جنازاإلوالتوجه حنو 

 .هذه الثقافة تستخدم التنافس واالجناز الناجح لألهداف احملددة مسبقا كعوامل حتفيزية للعمل
 ثقافة القبيلة (Clan culture): سم ألهنا تشبه الكيان األسري، فالقيم املشرتكة، التماسك، تسمى هبذا اإل

 .ذات الثقافة القبلية ؤسساتبالعائلة الواحدة هي اليت تسود امل واإلحساساملشاركة، العمل بروح الفريق 

                                                           
 .101املرجع السابق، ص  1

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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املوجودة يف الثقافة اهلرمية أو الرتكيز على الربح من خالل املنافسة يف ثقافة  واإلجراءات القواعدفبدال من 
خالص، الوالء واخراك املوظفني، ويتصف منطها لقبلية هي العمل بروح الفريق، اإلفالسمات املميزة للثقافة االسوق، 
، أما تركيزها االسرتاتيجي فيكون حنو تطوير املراقب األبوي الذي يقدم التسهيالت الالزمة للمرؤوسني بالنمطالقيادي 

 . فتتميز بكوهنا عملية تشاركية وغري مركزية ، أما عمليات اختاذ القرارواألخالقاملورد البشري وااللتزام 
 بداع اإل ثقافة(Adhocracy culture:)  ،تتصف بالالمركزية والالرمسية، وتركز على االبتكار واملخاطرة واالبداع

مثال،  والسينمابداعية عادة صناعة الربامج ذا تسود الثقافة اإل، لرعة واملرونة والقدرة على التكيفوقوهتا تتمثل يف الس
 .بداعية والتكيف السريع مع الفرص اجلديدةهو إنتاج منتجات وخدمات إ املؤسساتكرب يف هذه فالتحدي األ

بتكار واملخاطرة، التجريب، الرتكيز على املعارف واخلدمات ادة يف هذه الثقافة بالبصرية واإلتتصف القي
النمو ون حنو واملنتجات اجلديدة، االستعداد للتغيري والتصدي للتحديات، أما الرتكيز االسرتاتيجي هلذه الثقافة فيك

 .نتاج منتجات وخدمات فريدة، ففي هذه الثقافة النجاح يعين إواحلصول على املوارد اجلديدة والتغيري
  .يف الشكل أدناهربعة مبينة تبعا ألبعاد تصنيفها األالثقافات و  

 (CameronQuinn &) حسب التنظيمية أنواع الثقافة(: 07)الشكل رقم 

 
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. 

 ثقافة القبيلة     ثقافة االبداع
 تعاوين: التوجه     ابداعي: التوجه

 مراقب، ناصح ويركز على بناء الفريق: النمط القيادي   مبتكر، خماطر، ميتلك رؤية: النمط القيادي
 البشريةااللتزام، االتصالت، التطوير، التنمية : القيم السائدة  .خمرجات مبتكرة ، التغيري: القيم السائدة
 تطوير مشاركة االفراد حيقق الفعالية: معيار الفعالية  املوارد اجلديدة هي اليت حتقق الفعالية: معيار الفعالية

 
 
 

 الثقافة الهرمية     ثقافة السوق
 رقايب: التوجه     تنافسي: التوجه

 منسق، منظم، مراقب: النمط القيادي  .صلب، منافس قوي، منتج: النمط القيادي
الفعالية، احرتام التوقيت، االتساق : القيم السائدة  احلصة السوقية، حتقيق اهلدف، الرحبية: يم السائدةالق

 واالنتظام، توحيد طرق العمل
   التنافس بقوة والرتكيز على الزبائن حيقق الفعالية: معيار الفعالية

امل
لتك

ي وا
اخل

الد
يز 

لترك
 ا

 مرونة وحرية

 والسيطرةاالستقرار 

ز ال
تركي

ال
جي

خار
 

والت
ميز

 



 المرتكزات الفكرية لمتغيرات الدراسة            الفصل األول

 

 
16 

 الّلتنيبداع ثقافة اإل، من ثقافة القبيلة و خارة إليها أعالهاليت متت اإلأنواع الثقافة التنظيمية  أعاله كلشيوضح ال
ثقافة لا بالنسبة ها داخلي يف حيث الثانية تركيزها خارجي، أمّ ز تتصفان باملرونة واحلرية بينما ختتلفان يف كون األوىل تركي

وىل يف حني الرتكيز الداخلي هو ما مميزا لأل ويعد الرتكيز اخلارجيمها االستقرار والسيطرة سودوالثقافة اهلرمية فيالسوق 
مييز الثقافة اهلرمية، كما أن لكل نوع من الثقافة خصائص متيزها عن األخرى وذلك من حيث التوجه، النمط 

  .موقع كل ثقافة على احملورين املعتمد عليها يف التقسيمالقيادي، القيم السائدة ومعيار الفعالية وذلك تبعا لت
( Deal & Kennedy)، (Denison)، (Harrison)من خالل عرض مناذج الثقافة التنظيمية لكل من 

أن  إالّ  ،ثقافات اليت أوجدها كل باحثمساء الالقول أنه وعلى الرغم من اختالف أميكن  (Quinn & Cameron)و
مدى تركيز األسس املعتمدة لتقسيمها تبقى مشرتكة، إذ جند النماذج األربعة ركزت على بعدين أساسيني للتقسيم مها 

ومن جهة أخرى مدى تكيفها ومرونتها مقابل  ،اهتا على  داخل املؤسسة مقابل خارج املؤسسةالثقافة خبصائصها ومميز 
 .ستقرارامليول إىل اإل

 المعرفةإدارة : المبحث الثاني
به يف ذلك جذور تش ،صول غري ملموسةورة أ صجزاء غري املرئية من املؤسسة يفاملعرفة بأهنا األف يتم وص

بديل تغذية مصدر القوة وحمرك النجاح و ، وتتحقق هذه الرعاية مبوجب الشجرة اليت جيب رعايتها من أجل جين الثمار
 . متطلباهتا تلفبتوفري خممة اليت تتحقق من خالل عدة مراحل و القيّ دارة فعالة للمعرفة املوارد التقليدية من خالل إ

التعرف على  يف ثناياه سيتمالذي  ،هذا املبحثخصص  طار الفكري إلدارة املعرفةومن أجل التعرف على اإل
التعرف على وكذلك  ،ظهار أمهيتها ليتم التعريج على العمليات املتعلقة هباإمعىن إدارة املعرفة من خالل التعريف هبا و 

 .أهم متطلباهتا

 تعريف إدارة المعرفة وأهميتها: ولالمطلب األ
دراج مفهوم املعرفة املطلب إسنحاول من خالل هذا  ،من أجل التمكن من فهم ماهية إدارة املعرفة ومضموهنا

 .وإدارة املعرفة وتوضيح أمهية القيام بإدارة املعرفة يف املؤسسة

 إدارة المعرفةتعريف : الفرع األول
 :نذكر منهاقبل التطرق لتعريف إدارة املعرفة سنعرج على تعريف املعرفة اليت ورد هلا العديد من التعاريف 
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  اعتقاد صحيح مربر"املعرفة هي( "Justified true belief)1 . التعريف الذي قدمه هذا رغم كونNonaka 
كامنة يف فكار خخصية  عرفة أي اعتبار امل، أكوهنا اعتقادإال أنه حيمل دالالت عميقة عن وصف املعرفة ب خمتصرا 

 .لرتكيز على أمهية مربرات املعرفة من أجل مصداقيتهاذات الشخص توحي مبعنوية املعرفة وصعوبة حتديدها مع ا
  القيم، املعلومات السياقية مزيج سائل من اخلربة املؤطرة، "املعرفة هي(contextual information) ، واخلربات
تنشأ وتطبق يف عقول أصحاب املعرفة، يف . ملفيدة اليت توفر اطارا للتقييم ودمج اخلربات واملعلومات اجلديدةا

ني التنظيمي، يضا يف الروت املستندات أو املستودعات ولكن أيتم تضمينها ليس فقط يف املنظمات، وغالبا ما
،  العناصرعرفة ليست بسيطة ونقية بل هي مزيج من ملالقد أوضح هذا التعريف أن . 2"واملعايريالعمليات، املمارسات 

هنا موجودة داخل األفراد ألا يصعب التعبري عنها يف كلمات أو فهمها بشكل كامل، كما تتسم بكوهنا حدسية مم
صفة على املعرفة مما يضفي  ،فهي تشكل جزأ ال يتجزأ من التعقيد وعدم القدرة على التنبؤ الذي يتسم به الفرد

 .وجيعل حتديدها يف غاية الصعوبةاملعنوية 
  ت، وتكون تتحول إىل معلومام، وعندما يتم تنظيمها وتصنيفها تبدأ كبيانات خام مثل احلقائق واألرقا" املعرفة

سرتجاع بسهولة واعد معلومات، كما أهنا قابلة لإلستخدام والتبادل يف خكل وثائق أو قتلك املعلومات جاهزة لإل
تصال احلديثة، وعندما ترتبط هذه املعلومات بأحكام وقرارات معينة تتضمن حكمة وخربة وبصرية تقنيات اإلبواسطة 

ختالف بني البيانات واملعلومات أعطى هذا التعريف وجه اإل .3"العاملني يف املنظمة فإننا نطلق عليها مصطلح املعرفة
 .البياناتلومات من حيث تستمد املعرفة من املعلومات وتستمد املعواملعرفة، 

العديد من الصفات اليت متيز املعرفة عن غريها من موارد املؤسسة األخرى،  هناككما جتدر اإلخارة إىل أن 
ستعمال، كما ميكن استخدامها صعبة القياس، حيوية وتزداد باإلمعقدة و ، نادرةه الصفات أهنا غري ملموسة، ومن هذ

ة إذ ميكن استعماهلا جمسدة يف األفراد وهلا تأثري واسع املدى على املؤسس يف عمليات خمتلفة يف  الوقت نفسه، وهي
 .4مما مينح املؤسسة ميزة تنافسية طويلة املدى لفرتة طويلة

وللمعرفة عدة أنواع لكن تعد كل من املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية التصنيف األكثر خيوعا وتداوال يف 
املعرفة " يف كتابه  من القرن املاضييف الستينات  Michael Polanyiالكتابات املتعلقة باملعرفة، هذا التصنيف قدمه 

                                                           
1 Nonaka Ikujiro, a dynamic theory of organisational knowledge creation, organisational science, vol 5, N° 1, Informs, feb1994, P 15. 
2 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 . 
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 Harvardيف جملة  1111الشركات اخلالقة للمعرفة عام  يف دراسته عن Ikujiro Nonakaوأبرز أمهيته  ،1الشخصية

Business
2. 

وحتويلها لآلخرين  وبرامج احلاسوب تشري املعرفة الظاهرة إىل إمكانية التعبري عنها باأللفاظ أو إجيادها يف الوثائق
 .3بسهولة

 Polonyiعلى العكس من ذلك تعد املعرفة الضمنية غامضة وليس من السهل التعبري عنها، وقد دلل عليها 

فهي معرفة خاصة ميتلكها عدد حمدود من . 4"ن تتكلمأية هي أنك تعرف أكثر مما تستطيع املعرفة الضمن" بقوله 
 .األفراد وليست سهلة التحول لآلخرين
أن تقسيم املعرفة إىل ظاهرة وضمنية ميكن أن يكون  Nonaka & Takeuchiويف هذا الصدد أخار كل من 

 .تني لبعضهمامكون املعرفة الضمنية والصرحية ليستا منفصلتني لكن متبادلتني ومتم ،5تقسيما ناقصا للمعرفة
ميكن أن واملعرفة متغرية يف نوعها لكوهنا غري ساكنة وال ثابتة، بل تتغري وتتطور خالل حياة املؤسسة، إذ 

تتحول املعرفة الضمنية املوجودة إىل معرفة صرحية جديدة واملعرفة الصرحية احلالية إىل معرفة ضمنية جديدة، أو تتحول 
 .6املعرفة الصرحية املوجودة إىل معرفة صرحية جديدة واملعرفة الضمنية املوجودة إىل معرفة ضمنية جديدة

 تعريف إدارة المعرفة -
إذ قدموا تعريفات  ،ملفهوم إدارة املعرفة يف تنوع املقاربات املستخدمة من طرف الكتابتتجلى الطبيعة املرنة 

خمتلفة إلدارة املعرفة انطالقا من وجهات نظرهم، فمثال البعض ركز على اجلانب العملي بينما آخرون  أولوا اهتماما 
من التعاريف هلا، وسوف نورد أربع عدد  وهذا ما أوجد .باجلانب املفاهيمي يف حني فضل آخرون التفسري البشري

 .7التعريف املوجه باملنفعة، التعريف العمليايت، التعريف الوظيفي والتعريف االقتصادي: تعاريف من منظور خمتلف
 متالك املعرفة الصحيحة يف املكان إ: " عرفة حسب هذا التوجه كما يليف إدارة املتعر : التعريف الموجه بالمنفعة

املنافع والفوائد احملققة من إدارة ز هذا التعريف على ركّ  لقد .8"املناسب وبالشكل الصحيحالصحيح ويف الوقت 
تاجها وكما يريدها، وهبذا حيوأين ة ملن حيتاجها ومىت حيتاج إليها واملتمثلة يف توفري املعرفة الدقيق ،املؤسسة ملعرفتها

 .مرة حيتاجهايتخلص من عناء البحث وإعادة دورة البحث عن املعرفة يف كل 

                                                           
1 Look to : Michael Polonyi, personal knowledge, towards a post-critical philosophy, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1962. 
2
 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. 
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 حسب ما جاء به كل من نوناكا وتاكوخي  :التعريف العملياتي(Nonaka & Takouchi ) فإن إدارة املعرفة هي
قدرة املنظمة على خلق املعرفة اجلديدة ونشرها يف مجيع أحناء املنظمة وجتسيدها يف املنتجات واخلدمات "

ا من خالل منحه ،ة أداة لصنع املؤسسات اخلالقة للمعرفةفمن خالل هذا التعريف تعترب إدارة املعر  .1"واإلجراءات
  .واملخرجات من منتجات وخدمات واإلجراءاتم جتسيدها يف العمليات القدرة على خلق معرفة جديدة يت

 العمليات والنشاطات اليت تساعد املنظمة على توليد واحلصول  : "عرفت إدارة املعرفة على أهنا :التعريف الوظيفي
رفة، حيث يتم اختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وحتويل املعلومات واخلربات اليت متتلكها املنظمة على املع
يف هذا التعريف   .2"سرتاتيجيارات وإجراءات العمل والتخطيط اإلختاذ القر إيف أنشطتها اإلدارية املختلفة ك وتوظيفها

وكذلك مرحلة التنظيم  ،متمثلة يف صنع املعرفة سواء من خالل توليدها أو حتصيلها إخارة إىل مراحل إدارة املعرفة
يف خمتلف األنشطة  ستفادة منهالإل هم منها من أجل نشرها واستخدامها هلذه املعرفة حىت يتسىن حتديد األوالتبويب 

 .يةسرتاتيجالروتينية واإل
 د املنظمات قيمة من أصوهلا الفكرية إدارة املعرفة هي العملية اليت من خالهلا تولّ  " :قتصاديالتعريف اإل

من وجهة نظر اقتصادية فإن إدارة املعرفة متكن املؤسسات من خلق قيمة ملموسة من خالل إدارهتا  .3"واملعرفية
 .واستغالهلا ألصوهلا املعرفية ذات الطابع غري امللموس

رفة املع باسبأهنا عملية منهجية هتدف إىل اكتتأسيسا على التعاريف السابقة ميكن القول عن إدارة املعرفة 
ستفادة منها، وذلك بتوجيه جهود العاملني باملؤسسة واستخدام خمتلف وسائل وتنظيمها وتقامسها لتحقيق اإل

 . نتفاع من املعارف اليت متلكهاتصال من أجل حتقيق اإلعلومات واإلتكنولوجيا امل
 أهمية إدارة المعرفة: الفرع الثاني

إن املعرفة واملعلومات عن املال أصبحت تساوي املال " Citibankويستون رئيس جملس إدارة  يقول ولرت
ستنادا إىل فاملعرفة هي رأمسال قد حيدد القيمة الفعلية للمؤسسة مستقبال، لذا تكتسي إدارهتا أمهية بالغة، وا". نفسه

من مدراء الشركات جيمعون أن إدارة املعرفة كانت  %71تبني أن  1111سنة  لإلدارةاستبيان أجرته اجلمعية األمريكية 
 ؛4ضرورة لنجاح خركاهتم

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

الفكري يف رأس املال : ، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل اخلامس حولإدارة المعرفة كأحد المرتكزات األساسية في بقاء منظمات األعمال والرفع من كفاءة أدائهابدروين هدى، 2 
 .1، ص 2011ديسمرب  11و 13قتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي تصاديات احلديثة، كلية العلوم اإلقة يف ظل اإلمنظمات األعمال العربي

3 Filemon A. Uriarte JR, op.cit, p 13. 

إدارة املعرفة يف : ، حبث مقدم إىل املؤمتر العملي الدويل السنوي الرابعقتصادي الجديدالتنافسية في ظل المحيط اإلتحقيق مصدر ل: دارة الفعالة للمعرفةاإلفريد كورتل وآخرون،   4
 .1، ص 2001أفريل  33 – 22دارية، جامعة الزيتونة، األردن، قتصاد والعلوم اإلكلية اإل  ،العامل العريب
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كما تساهم إدارة املعرفة بشكل مباخر يف رفع أداء املؤسسات وحتقيق أهدافها، وذلك من خالل تعريف إدارة 
املعرفة املستخدمة يف أعماهلا وتطبيقاهتا ومن مث كيفية العمل على رفع وتطوير هذه املعرفة من  تلك املؤسسات مباهية
ذ ليتم االستفادة منها كما تربز أمهية إدارة املعرفة يف سعيها لتطبيق املعرفة وحتويلها إىل التنفي .1أجل حتقيق األهداف

 . بشكل فعلي
 2.فوائدها الكمية والنوعيةمهية املعرفة من خالل أ Bergeron وقد بنّي 

 :حيث تتمثل املنافع الكمية يف
 لتكاليف وحتسني النتيجة النهائية؛حتقيق وفرة با -
 فع القدرة على االحتفاظ بالعمالء؛ور  ؤسسةزيادة احلصة السوقية وقيمة امل -
 .سهم وتقليل تكلفة املبيعاتحتسني قيمة األ -

 :أما املنافع النوعية فهي
 ؛مغادرة املوظفني لعملهمفكار وتقليل احتمال إدارة أفضل لأل -
 ؛بداعوزيادة انتاجيتهم ورفع مستوى اإل زيادة متكني عمال املعرفة -
 ؛حتياجاهتموزيادة التفهم إلزيادة رضا ووالء املستهلك والتعاون مع العمالء  -
 ؛سهم واملوظفني ذوي املعرفةعلى قيادة السوق، ورضا حاملي األ تعزيز القدرة -
 .تغيريات اجيابية يف املناخ التنظيمي حداثالثبات التنظيمي، وإزيادة  -

 عمليات إدارة المعرفة: المطلب الثاني
عمليات بينما  ثالثفالبعض يصنفها إىل . اختلف الباحثون فيما تتضمنه إدارة املعرفة من عمليات وأنشطة

أهم تلك العمليات مت انتقاء عدد من التصنيفات  على ولغرض التعرف. يتوسع هبا آخرون لتشمل أكثر من ذلك
  .حسب ما هو موضح يف اجلدول املوايل

 
 
 

                                                           
كلية   ،إدارة املعرفة يف العامل العريب: ، حبث مقدم إىل املؤمتر العملي الدويل السنوي الرابعداريةالمعرفة في عمليات القيادة اإل أثر بعض مكونات إدارةقتيبة صبحي أمحد وآخرون،   1
 .1، ص 2001أفريل  33 – 22ألردن، ادارية، جامعة الزيتونة، قتصاد والعلوم اإلاإل
 

2 Bergeron Bryan, essentials of km, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 2003, p 154 – 155. 
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 عمليات إدارة المعرفة حسب بعض الباحثين والكتاب :(10)جدول رقم ال

 اتــــــالعملي بــــــالكات
Wiig (1993)1   تطبيق املعرفة  –نقل املعرفة  –ختزين املعرفة  -بناء املعرفة 
Mayer and Zack (1996)2  اسرتجاع املعرفة –توزيع املعرفة  –ختزين املعرفة  –تنقية املعرفة  –اكتساب املعرفة 
Alavi. M & Leinder.D(2001) 

3
 تطبيق املعرفة  –حتويل املعرفة  –ختزين املعرفة  –خلق املعرفة  

Argote l (2003)4  حتويل املعرفة –حفظ املعرفة  –خلق املعرفة 
Darroch J (2003)5  االستجابة للمعرفة –نشر املعرفة  –اكتساب املعرفة 
Dalkir. K (2005)6 استخدام املعرفة –نشر املعرفة –اكتساب املعرفة 
Jatinder. N. D  et al (2008)7  اسرتجاع املعرفة –نشر املعرفة  –حتزين املعرفة  –تنقية املعرفة  –اكتساب املعرفة 

 .الطالبة اعتمادا على املراجع املوضحة أدناهاعداد : المصدر

لكن  ،من خالل اجلدول يتضح تباين يف العمليات املتبناة من قبل كل باحث من حيث العدد يف الغالب
 .، واليت سيتم اعتمادها يف هذه الدراسةنشرها واستخدامها اكتساب املعرفة،: راحل  التاليةلبها  تشرتك يف املأغ

ساسي من إدارة املعرفة هو توفري املعرفة املناسبة للشخص املناسب يف الوقت الغرض األإن  Mc Elroyيقول 
 .نشرها واستخدامهااكتساب املعرفة،  جل حتقيق ذلك فإن األمر يتطلبوأل . 8املناسب

 عملية اكتساب املعرفة تتضمن نشاطات احلصول على املعرفة وحتليلها وتركيبها وتقييمها : اكتساب المعرفة
و اكتساب الشركات، كما ميكن يني األفراد أ، ويتم اكتساب املعرفة إما من البيئة اخلارجية  من خالل تع9وتنظيمها

، أما 10(الكتب، حبوث دراسات السوق، التجارب واخلربات: مثل)حتصيلها عن طريق التعلم من مصادر خارجية 
. اصة هبا ومشاريع البحث والتطويرائق والتقارير اخلعلى املستوى التنظيمي فيمكن للمؤسسة حتصيل املعرفة من الوث

داخلي ميكن ، فعلى الصعيد التى من مصادر خمتلفة على املؤسسة أن تكون على درايتة هباعملية اكتساب املعرفة تتأف

                                                           
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. 

  .12، ص مرجع سابقكرم حمسن الياسري وأخرون، أ  10
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ة وكذا من خالل خمتلف نظم التقارير خاص ،فراد العاملني هبا وذلك بالتعرف على اجتاهاهتماكتساب املعرفة من األ
من خالل جذب أفراد مدربني وذوي املهارات وكذا من أما على الصعيد اخلارجي فتكتسب املعرفة  ،املالية منها

 .1السوق خاصة ما تعلق بزبائنها ومنافسيها
ومتتد عملية اكتساب املعرفة إىل حتليل ما مت احلصول عليه من املصادر املختلفة وذلك بإعادة تركيبها وتقييمها 

واستخراج املعاين والقيم إلجياد املعرفة الكامنة احملتملة وحماولة اكتشاف العالقات السببية والتحقق من أن وتنظيمها 
 . 2احملتوى صحيح وصاحل

بل تتعداها إىل خلق معرفة جديدة من  ،وعملية اكتساب املعرفة ال تتضمن نشاطات احلصول على املعرفة فقط
مشريا  3حتت  مسمى دورة  خلق املعرفة Nonaka ظهر معامله  ضمنية والذي أاملعرفة الصرحية والخالل التفاعل بني 

 :4بذلك إىل أربع مراحل يتم من خالهلا هذا التفاعل بني نوعي املعرفة وهي
نشطة املشرتكة والتفاعل من تقاسم املعرفة الضمنية بني األفراد من خالل األتتض(: Socialization) التنشئة -

 .بينهم وعالقات تبادل اخلربات واملعارف واملهارات الفنيةواالحتكاك الدائم 
أي حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية من خالل عملية االتصال اليت (: Externalization)التجسيد -

ق بفنيات ول  املتعلملية التجسيد عن طريق عاملني، األتستخدم اللغة يف احلوار والتفكري اجلماعي، ويتم تشجيع ع
ثل الصور، الكلمات، املفاهيم فكار مالل تقنيات مساعدة للتعبري عن األرحية من خويل املعرفة الضمنية إىل صحت

 .عرفة الضمنية املتعلقة بالزبائن أو اخلرباء إىل معرفة صرحيةا العامل الثاين فيتعلق بتحويل املأمّ  .خكالواأل
تصال وعمليات إىل معرفة صرحية أخرى من خالل اإليتضمن حتويل املعرفة الصرحية (: Combination)الدمج  -

 .الدمج
جديدة عن طريق عملية  تتضمن حتويل املعرفة الصرحية إىل معرفة ضمنية(: Internalisation)التفاعل الداخلي  -

 .داخل املؤسسة طالع على املعرفة املوجودة اليت حيوزها فريق العمل أو املتواجدةالتعلم واإل
 .(SECI)ربعة لنموذج خلق املعرفة والشكل املوايل يوضح املراحل األ

 
 
 

 

                                                           
1 Darroch Jenny , developing a measure of knowledge management behaviors and practices, op.cit, P 45. 
2 Max Evans et al, op.cit. p 92. 
3Nonaka 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. 
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i : الفرد(individual) g : الفريق(group) O : المنظمة(organization) 

 التنشئة
 

 التجسيد

 التفاعل الداخلي الدمج

 (SECI)خلق المعرفة  نموذج :( 08)الشكل رقم 
 

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. 

وتتبادل لتحويل ين املعرفة الضمنية والصرحية تتحول أ ،التفاعل الديناميكي للمراحل( SECI)يصف منوذج 
فية متكاملة يف جياد منظومة معر إل إذ يوضح التداخل بني املعرفتني الصرحية والضمنية .املعرفة بشكل حلزوين متتابع

فة الضمنية بني األفراد جتماعي للتمكن من تقاسم املعر بدءا باالندماج اإل ،ربع مناذج أو مراحلاملؤسسة من خالل أ
ظهار املعرفة بعدها مرحلة إ لتأيت، خرة من الفرد الذي ميلكها للطرف اآلاخلرب وعادة ما تكون من خالل تلقني 

وهبذا يتم  ،تبادل اخلرباتفريق والرتكيز يف ذلك على احلوار للوصول إىل الالضمنية من خالل التفاعل بني األفراد يف 
يتم و  ،نقل املعرفة الصرحية بني الفرقالتبادل املعريف اليت تسهم يف يت خطوة تأحتويل املعرفة الضمنية إىل صرحية، ومن مث 

من طالع عليها هيل اإلوتسنشاء قواعد البيانات وإ تكنولوجيا املعلومات واالتصالاستخدام ذلك من خالل حتقيق 
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الفرد من حتويل البد من التفاعل الداخلي حيث يتمكن ، وأخريا أجل الوصول إىل املعرفة املطلوبة واالستفادة منها
املعرفة الصرحية اليت حصل عليها إىل معرفة ضمنية خاصة به من خالل  أثر اخلربة اليت يكتسبها عن طريق التجريب أو 

    .احملاكاة
 ميكن أن تكون املعرفة املتقامسة ضمنية أو صرحية أو مزيج بينهما، فحينما يعمل حريف ماهر على : نشر المعرفة

ن رسال وثائق حبثية يف ميداا يف حالة قيام طبيب بإة، أمّ ديه فهو بصدد حتويل معرفة ضمنيم لتنمية مهارات متعل
ا بنّي مستشار ختطيط موارد املؤسسات ملستخدم النظام تحويل املعرفة الصرحية، وإذالطب إىل خركة معينة فهو يقوم ب

عملية  وتعد .1من املعرفة الضمنية والصرحيةاحملتمل كيفية استعمال أدوات وجداول هذا النظام فهو بقوم بتحويل مزيج 
نه بدوهنا يستلزم حلل مشكلة أو احلاجة إىل مهارة تشغيلية إعادة خلق املعرفة املرغوبة يف  نشر املعرفة عملية مهمة أل

 .2كل مرة
تنظيمية الذي يعد أساس التقدم، ويتطلب حتقيق فعالية هذه العملية ترتيبات  ملعرفة هو حمور التعلمونشر ا

اهلا يصإعتماد وسائل متنوعة لنشرها وإ ضافة إىل، إ3شرها وتقامسها يف أرجاء املؤسسةوثقافة تنظيمية مساندة لن
وكذا التفاعل  ،نرتنتستخدام األنظمة التكنولوجية كاألإ :ملختلف املستويات التنظيمية داخل املؤسسة مثل

واستشارات زمالء العمل، كما ميكن نشر املعرفة من  عالقات التعلم وجلسات العصف الذهين :جتماعي مثلاإل
ن تتضمن املعرفة اليت يتم نشرها تصاالت املكتوبة، كما جيب أت واإلالرقمية وأنظمة قواعد املعلوما خالل املكتبات

 .4إىل املعرفة عن العمل باإلضافةالتسويقية والزبائن  مات التسويقية املرتبطة بالقضايااملعلو 
الثقة املتبادلة بني األفراد العاملني، مدى التفتح والتقبل : نشر املعرفة يتوقف على عدة عوامل منهاوجناح عملية 

 .ألفكار اآلخرين، باإلضافة إىل توفري الوسائل التكنولوجية املساعدة على التقاسم الفوري للمعارف
املعرفة يف تصميم األعمال  دماجإوذلك ب جيب السهر على استخدامهاوحتقيق التقاسم املعريف ال يكفي بل 

 .وخطط األداء وحتديد مهام العاملني والعمل الدائم على تنميتها وحتديثها
 ختاذ ء املؤسسة حينما يتم استعماهلا إلتساهم املعرفة بشكل مباخر يف أدا: المعرفة( ستجابةاإل) استخدام

التوجيهات، الروتني وفرق العمل ذات : املعرفة هي ستخداموميكن التمييز بني ثالث آليات إل. 5القرارات وأداء املهام
والتعليمات اليت يتم وضعها لتحويل  واإلجراءاتحمددة من القواعد  جمموعةويقصد بالتوجيهات . املهام احملددة ذاتيا

ومواصفات للعمليات  لألداءا الروتني فيشري إىل وضع أمناط أمّ  اء إىل معرفة صرحية لغري اخلرباء،املعرفة الضمنية للخرب 
                                                           
1 Williams R. King , knowledge transfer, encyclopedia of km, information science reference, New York, USA, 2008, p124. 
2 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.  
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أما اآللية الثالثة فيتم استخدامها صال باآلخرين، تفتهم املتخصصة دون احلاجة إىل اإلبتطبيق ودمج معر  لألفرادتسمح 
تني يف املواقف اليت تكون فيها املهام معقدة وتتسم بقدر من عدم التأكد وال ميكن استخدام التوجيهات أو الرو 

 .1حل املشكالتذات املعرفة والتخصصات املطلوبة الفرق  ىلبشأهنا، ويف هذه اآللية تتو 
ستجابة اإل: تكون يف مخسة حقول هي يف املؤسسة للمعرفة  (استخدام) ن االستجابةأ Darrochوترى 

يضا للفرض وأ ستغالالخدام املعرفة لتكون أكثر مرونة وإستجابة للمنافسني واستن، اإلستجابة  للتكنولوجيا، اإلللزبائ
 .2تطوير وظيفة التسويقيف 

إال أن تطبيق املراحل املتضمنة فيها  ،بالرغم من أمهية دورة عملية إدارة املعرفة من أجل حتقيق التميز للمؤسسة
حصاء الذي أجرته خركة ول دون ذلك، ومنها ما أخار إليه اإليعد أمرا يف غاية الصعوبة نظرا للمعوقات اليت حت

KPMG ويف دراسة %12، الذي يبني أن العوائق الرئيسية إلدارة املعرفة يف املؤسسات تتمثل يف تغيري السلوك بنسبة ،
هلذا يعترب  ،3من املستجوبني أكدوا أن املشكل هو خلق ثقافة تبادل ومشاركة املعرفة %21ن أخارة إىل إلأخرى متت ا

 .جناح مراحل إدارة املعرفة يف املؤسسةإطبيق إدارة املعرفة ضروريا ألجل توفري متطلبات ت

 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة :المطلب الثالث
دارة ستغالل األمثل إليف مساعيها لتحقيق اإل سباب فشل املنظماتأأحد أن  Wong & Aspinwallيقول 

 .4ساسية لتطبيقهااألأو ال يتوفر لديها املتطلبات نية حتتية لتطبيق إدارة املعرفة فتقارها إىل بإ وهاملعرفة 
إن جناح إدارة املعرفة يعتمد على توافر جمموعة من العناصر اليت تساهم بشكل كبري يف حتقيق أهدافها، نذكر 

 :5منها
 مما الخك فيه أن اهليكل التنظيمي يعد من املتطلبات األساسية لتطبيق إدارة املعرفة يف  :الهيكل التنظيمي

ونة والتكيف تصال، وتعد اهلياكل اليت تتسم باملر طة واحملدد للمسؤوليات وآليات اإلاملؤسسة، كونه الراسم خلطوط السل
 .ر مالءمة إلدارة املعرفةستجابة للمتغريات األكثعلى اإلتصاالت وقدرهتا مع البيئة وسهولة اإل

اليت تعمل يف جمال  Semi-conducteur Nationalل على أمهية اهليكل التنظيمي حالة خركة ومما يدلّ 
مليون دوالر يف العام،  110كانت تعاىن تعثرا ، إذ وصل حجم خسائرها إىل  1111التكنولوجيا، حيث يف عام 

                                                           
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. 

 .1فريد كورتل وآخرون، مرجع سابق، ص   3
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. 
 .11 -13، ص 2001العام، فلسطني،  املوظفنيداري األول، ديوان صالح والتطوير اإل، مؤمتر اإلالمعرفة وأثرها في إدارة الموارد البشريةإدارة ربه زيديه،  مىن علي عبد5
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 تهاشاركمأن املعلومات ال يتم تداوهلا و وكانت تتمتع مبركزية خديدة وهبيكل تنظيمي هرمي، وكان من مشاكل الشركة 
 1وبعد أقل من . وحلل هذه املشاكل، مت تعيني قيادة جديدة للشركة قررت الرتكيز على إدارة املعرفة .الشركةيف 

ومن . مليون دوالر 130مليار دوالر وبلغت أرباحها  2هتا احيث أصبحت إيراد ن موقف الشركة كثريا ،سنوات، حتسّ 
 . األخياء امللفتة اليت حدثت خالل هذه السنوات األربعة، أن اهليكل التنظيمي للشركة أصبح أكثر أفقية ومرونة

 ومتوافقة مع ائدة مالئمة أن تكون القيم الثقافية الس مؤسسةيتطلب تطبيق إدارة املعرفة يف أية  :الثقافة التنظيمية
وهناك عوامل  .ستمرار يف التعلم وإدارة املعرفة، وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق يف العملمبدأ اإل

 املؤسسات،، وهى بالتايل متثل عوامل اجيابية إلدارة املعرفة يف املؤسسةتساعد على إدخال مفهوم إدارة املعرفة يف 
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
اإلجنليزية على تأسيس  (Rover)عملت خركة روفر  ة،وتأكيدا ألمهية الثقافة التنظيمية يف تطبيق إدارة املعرف
فأصبح التعلم املستمر واملشاركة يف املعرفة من اجلوانب . رؤية ومعتقدات تتناسب مع الرتكيز على التعلم ملشاركة املعرفة

ثقافة  بتنظيم ورش عمل خللق وتنمية National  Semi-conducteurكما قامت إدارة خركة .املؤسسةاملهمة يف ثقافة 
 .تنظيمية تتيح املشاركة يف املعرفة والتعلم من اآلخرين

 القيادة عنصر مهم يف تبين وتطبيق إدارة املعرفة، حيث القائد هو الذي يتوىل تصميم إسرتاتيجية إدارة : القيادة
ادة يف حتقيق توقف فعالية القيتو . ومشرفا ومدربا وقدوة لآلخرين املعرفة وتنظيمها وتنفيذها فضال عن كونه معلما

جيب أن يكون دميقراطي  التطبيق اجليد إلدارة املعرفة على النمط القيادي السائد يف املؤسسة، هذا األخري الذي
    .1فتح اجملال لتبادل اآلراء واملعارف بني خمتلف العمال يف املستويات اإلداريةيوتشاركي و 

 ةثرى الباحبيق إدارة املعرفة، حيث تجوهريا يف تطرا لتكنولوجيا املعلومات دو  :معلوماتتكنولوجيا ال De brun 

 :2جتاهني مهااملعرفة من خالل إ إلدارةن التكنولوجيا تقدم الدعم الالزم بأ
لكرتونية وقواعد ة حمكمة البناء مثل املكتبات اإلحيفراد لتنظيم، ختزين والوصول إىل املعرفة الصر تتيح اإلمكانية لأل -

 البيانات؛
خالل الفيديو ومواقع التواصل  فراد مع بعضهم ملشاركة املعرفة الضمنية وذلك مناأل تصالتساعد يف إ -
 .جتماعياإل

                                                           
منظمات األعمال العربية يف ظل رأس املال الفكري يف : ، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل اخلامس حولدور القيادة في تفعيل إدارة المعرفة بالمنظمةحممد صاحلي وآخرون،  1

 .12 -11، ص 2011ديسمرب  11و 13االقتصاديات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
2 Caroline de Brun, op, cit, p 8. 
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أصبح  ،ستثمار يف تكنولوجيا املعلوماتمع اإل ه أنتبنّي  واإلنتاجيةمريكي للجودة ويف حبث أجراه املركز األ
وتساعد على بناء نظم إدارة املعرفة يف العمليات  املعرفةغلب املشاكل اليت كانت تعرقل تطبيق إدارة معاجلة أ باإلمكان

 .1فرادم الوسائل املساعدة على تواصل األهترب تكنولوجيا املعلومات من بني أالتشغيلية كما وتع

 المؤسسة أداء: المبحث الثالث
ألهداف ها لسلبا، ومدى حتقيق سري نشاط املؤسسة سواء اجيابا أويعترب األداء مؤخرا هاما ملعرفة اجتاه 

تعترب نقطة يف غاية األمهية واليت تفضي إىل  مفهومه وحدوده بدقة وكيفية قياسه هتمام بتحديد، وهلذا فاإلاملوضوعة
 .لتصحيح أو حتسني مسارها مبا ميكنها من اختاذ القرارات الصائبة ،نتائج دقيقة ومعربة عن الواقع احلقيقي للمؤسسة

النابع من تعدد  ،أيضا عند احلديث عن املفاهيم واحلدود والقياس لألداءوقد يكون اجملال واسعا وغامضا 
ل و وهلذا سنحا. للتحديات اجلديدة اليت تفرض على املؤسساتوتطور األفكار مصاحبة والتخصصات جهات النظر و 

 به املبحث من  خالل هذا املبحث التطرق لبعض العناصر األكثر أمهية يف حتديد ماهية أداء املؤسسة وهذا فيما سيلم  
  .يف املطلب الثالث داءوأدوات قياس األيف املطلب الثاين  املؤسسة أداءاملؤسسة يف املطلب األول، قياس  داءتعريف أ

 المؤسسة أداءتعريف : المطلب األول
مجاع على تعريفه، ما يعكس تعدد معانيه ء على نطاق واسع دون أن حيظى باإليستخدم مصطلح األدا

"polysémiques "2 .  اللغة الالتينية من جاءت داء كلمة األوبالعودة إىل أصله جند أن "performance "
ل استخدام هذا ويرجع أص. ز عمل أو حتقيق النتائججنامبعىن إ»  « to perform واستخدمت يف اللغة االجنليزية

 املصطلح يف جمال التسيري بقي حيمل هذا املعىنواستعمال هذا  .3املصطلح إىل ميدان سباق اخليل للتعبري عن نتائجه
 .هداف واملنافسةالذي يشري إىل النجاح وحتقيق األ

 :ذكر ن املؤسسة أداءن عاريف الواردة بشأومن بني الت
  .4"هداف التنظيميةحتقيق األ" :لى أنهف األداء مبعناه الواسع ععرّ  -
التنظيمية، بغض النظر عن طبيعة وتنوع هذه األهداف، حتقيق األهداف " األداء على أنه  Bourguignonفت عرّ  -

، أو باملعىن الواسع للعملية اليت تؤدي إىل (، حصيلةنتيجة)قيق باملعىن الضيق للكلمة وميكن فهم هذا التح
 .داء جوهريا ال وجود له ولكنه ميثل ما يتم القيام بهكما تؤكد أيضا أن األ.1"النتيجة

                                                           
1American 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. 
2Annick 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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 .2قتصاد، الكفاءة والفعاليةاإل: يرتبط بثالثة أبعاد هي  داءأن مفهوم األ Bouquinيرى  -
هو  ا الكفاءة فهي القدرة على حتقيق ماأمّ . ما هو مطلوب بأقل تكلفةقتصاد القدرة على حتقيق حيث يعين اإل

 ، يف حني تعرب الفعالية عن قدرة طلوب بأقل املوارد املمكنة أي اإلستخدام األمثل للموارد بأقل تكلفة ممكنةم
 .3املؤسسة على حتقيق  األهداف املسطرة

 :هار التفاعل بني هذه العناصر املشكلة لألداء من خالل الشكل املوايلظإوميكن 
 عناصر األداء بين التفاعل(: 09)الشكل رقم 

 
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 
يف حني تربط الكفاءة بني  ،األهداففهي تعرب عن درجة حتقيق إىل التطابق بني النتائج احملققة واألهداف املسطرة 

مثل للموارد من خالل املقارنة بني املدخالت ل األستغالاإلفهي تشري إىل درجة النتائج احملققة واملوارد املستخدمة 
هداف املسطرة واملوارد املخصصة لتحقيقها أما تساق بني األيرمز التوافق إىل اإل .املستخدمة واملخرجات احملصلة

قيود  األخذ يف احلسبان البيئة وما تفرضه من من خالل  تظهر مدى قدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتهااملالءمة 
 .تسطري األهداف وختصيص املواردعند 

 .داء هو العملية والفعل الذي يؤدي إىل النجاحمن خالل ما ورد ميكن القول أن األ
 
 

                                                                                                                                                                                           
1 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. 
3Idem. 

 الفعالية

 النتائج

 األهداف

 املوارد

 ( البيئة)القيود 

 الكفاءة

 املالءمة

 املالءمة

 التوافق
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 المؤسسة داءأ قياس: المطلب الثاني
هداف ومدى التقدم حنو حتقيق األ املؤسسةجنازات برامج املراقبة املستمرة إل"ف قياس األداء على أنه يعرّ 

 .1"املوضوعة مسبقا
وللقياس أمهية بالغة، فاملؤسسات اليت ال تستطيع قياس نشاطها ال ميكنها الرقابة عليه وإذا مل تستطع رقابته ال 

 William)صياغة قرارات سليمة، وقد أخار كل من ويليام تومسون ولورد كيلفن ميكنها إدارته، ودون القياس ال ميكن 

Thompson & Lord Kelvin)  باألرقاموتعرب عنه حينما تستطيع قياس ما تتحدث عنه "  لإىل أمهية القياس بالقو ،
فإن معرفتك ستكون ضئيلة وغري  باألرقامنك قياسه والتعبري عنه كفمعىن ذلك أنك تعرف خيئا عنه، لكن عندما ال مي

 .2"مرضية
هتمام على ما جيب من تركيز اإل كنهامن عديد الفوائد للمؤسسات، فهو مي تكمن أمهية القياس فيما حيققه

تغذية العكسية حول درجة هداف،كما أنه يوفر الوارد والطاقات الالزمة لتحقيق األتوفري الوقت واملاجنازه وحيفزها على 
 . جراء التعديالت يف الوقت املناسبف، ما ميكن املؤسسة من التحليل وإهداحتقيق األ

 :3داء يف كما تظهر أمهية قياس األ
 حنرافات اليت حتدث أثناء العمل؛يف تقليل اإلقياس األداء يساعد : بةالرقا -
 ذها؛يداء لتقييم أداء العمليات والتحسينات املطلوب تنفيستخدم قياس األ: التقييم الذايت -
يستخدم القياس لتحديد مصادر العيوب، اجتاهات العمليات، كفاءة وفعالية العمليات وكذا : التحسني املستمر -

 التحسني؛فرص 
 .هنا تعمل بكفاءة وفعاليةمن أن املؤسسة حتقق قيمة مضافة وأدون القياس ال ميكن التأكد  :اإلدارةتقييم  -

دائها إذ كانت تعتمد املؤسسات يف قياس ألقد عرف قياس األداء تطورا يف طبيعة املؤخرات اليت يعتمد عليها 
عمال أظهرت قصور هذه املؤخرات املالية يف قياس بيئة األ، لكن التطور الذي خهدته على املؤخرات املالية فقط
د أساسا على دارية تعتمأنه بالرغم من أن نظم الرقابة اإلإىل  1121عام  (Anthony)األداء، ولقد أخار انتوين 

 .4ستخدام املؤخرات األخرى اليت هي يف األساس معلومات غري مالية مهمة جداإ أنّ  املؤخرات املالية إاّل 

                                                           
 .21، ص 2001، األردن، 1، دار وائل للنشر، طأساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازنطاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي ادريس،   1

2  Paul R. Niven, balanced scorecard step – by – step: maximizing performance and maintaining results, John Wiley & Sons, New York, 2002,    

P 4. 
نة، املنشورة يف از جناز املتو مدخل قائمة قياس اإل –ت احلكومية ، ورقة عمل مقدمة يف ندوة قياس األداء يف املنظماالتشأة والتطور التاريخي واألهمية: قياس األداءعبد الرحيم حممد،   3

 .113  – 112، ص 2001، مصر ،اإلداريةقياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، املنظمة العربية للتنمية : وراق عمل املؤمتراتأحبوث و 
4 Robert.S Kaplan, conceptual fondations of the balanced scorecard, Harvard business school, Harvard university, 2010, p 3 – 34. 
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ستقوم املنظمات بإعاة تصميم أنه يف غضون اخلمس سنوات املقبلة  1111عام ( Eccles)كتب اكلس كما  
 .1طرق قياس األداء فيها

اليت تؤكد  ،ن عدم كفاية املؤخرات املالية لقياس أداء املؤسسات وظهور عديد الكتابات مثل املشار إليهاإ
، يرجع إىل عدة أسباب، فقد الية املالية إضافة إىل املقاييس املضرورة اعتماد املؤسسات على املؤخرات أو املقاييس غري

انتقادات إىل نظام القياس املايل بأنه ال يتفق مع واقع األعمال احلايل الذي مل يعد يركز يف خلق   Paul Nivenوجه 
ردين وقواعد املعلومات واملو البشري والعالقات مع العمالء  دالقيمة على األصول امللموسة بقدر ما يركز على املور 

 .2بتكار واجلودةوثقافة اإل
 :3منها النظر يف املقاييس اليت تعتمدها سباب فرضت على املؤسسات إعادةعدة أ Ecclesكما ذكر 

معاجلة األرقام املالية  ما فرض على املؤسسات التحول من  ،التكنولوجيا العاليةوظهور الشركات ذات املنافسة  -
 إىل اعتبارها واحدة من جمموعة مقاييس أخرى يتم اعتمادها؛لقياس األداء كأساس 

 والربامج ذات الصلة هبا اليت فرضت مقاييس أداء جديدة مثل معايري اجلودة وخدمة العمالء؛حركة اجلودة الشاملة  -
بيانات الربجميات وقواعد النتيجة لظهور تكنولوجيا املعلومات اليت كان هلا دور حرج يف تغيري طرق قياس األداء  -

 .بسرعة أكرب وتكلفة أقل نتاج املعلوماتتقوم بإ ومنظمات
املالية فقط يف قياس األداء إىل من املقاييس  املؤسساتقدم سببا آخر لضرورة حتول   Kaplanومن جهته 

ني خبصوص الصعوبات اليت تواجه املؤسسات يف تضم وذلك من خالل ما أورده ،عتماد املقاييس غري املالية أيضاإ
صول غري امللموسة األن كون أ  نظرا ملا تواجهه من صعوبات يف حتديد قيمتها ،اهتااألصول غري امللموسة يف ميزاني

ثر على النتائج املالية من خالل سالسل العالقة رباح، فاألصول غري امللموسة تؤ يرادات واألاإلتأثريها غري مباخر على 
 :4عند النظر يف سلسلة أرباح إدارة اخلدمة جنداليت تتضمن عدة مراحل وسيطية، فعلى سبيل املثال ( نتيجة -سبب )

 حتسني جودة اخلدمة؛ستثمار يف تدريب العاملني يؤدي إىل اإل -
 رضاء الزبائن بدرجة عالية؛مة ذات النوعية اجليدة تؤدي إىل إاخلد -
 رضاء الزبائن يؤدي إىل زيادة والئهم؛إ -
 .رباحالزبائن يولد اإليرادات واألوالء زيادة  -

                                                           
1 Robert G. Eccles, The performance measurement manifesto, Harvard business review, vol 69, N°1, January – February, 1991, P 131. 
2 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. 
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وهنا صول غري امللموسة كل القيمة املالية اليت تضيفها األعوبة فصشابك والتأثري غري املباخر يؤدي إىل صفهذا الت
ية من أجل عتماد املؤسسة يف قياس أدائها على املؤخرات غري املاللذلك من الضروري إ. مرتبطة بالعمليات التنظيمية

 .داء احلقيقي ألعماهلالتكون نتائج القياس معربة عن األ صول غري امللموسةمثل هذه األتضمني قيمة 
خارة على املؤخرات داء املعتمدة كما سبق اإللألساليب التقليدية يف قياس األنتقادات املوجهة وبناءا على اإل

 .داء املتوازنلوحة القيادة وبطاقة األلية منها دوات تزاوج بني املؤخرات املالية وغري املاظهرت عدة أ ،املالية فقط

  المؤسسة أداءأدوات قياس : المطلب الثالث
إال  ،يف األدبيات العثور عليهاهناك العديد من األدوات اليت تعتمد عليها املؤسسات يف قياس األداء واليت يتم 

 .لوحة القيادة وبطاقة األداء املتوازن :كثر خهرة ومهاتعتربان األصر على عرض أداتني تقأننا سن

 لوحة القيادة: الفرع األول
متابعة النسب بفرنسا على خكل  1132دارة إىل عام ال اإليعود استخدام مصطلح لوحة القيادة يف جم

بالتقارير ومع آواخر اخلمسينيات ودخول مفاهيم التسيري األمريكية أصبحت لوحة القيادة تعىن ، والبيانات الضرورية
 .1هدافقيادة اخلاصة مبتابعة حتقيق األإىل أن دخلت عمليات ال

إىل منوذج  Fernandezويف لوحة القيادة يقارن املسري جمازا بالطيار أو سائق السيارة، وقد أخار يف هذا السياق 
ختاذ ات الضرورية إلللسائق كل املعلوم لوحة القيادة للسيارة،  فكما يستوجب وجود لوحة قيادة يف السيارة تقدم

بواب، األعطاب، فالبد من وجود لوحة قيادة ى الوقود، سرعة السيارة، حالة األالقرارات املناسبة من معرفة مستو 
 .2باملؤسسة أيضا

أداة للتسيري جتمع بني املؤخرات  : " اف على أهنّ وقياسا على لوحة القيادة يف السيارة فإن لوحة القيادة تعرّ 
 .3"ن من التحكم يف أداء أعماهلميالية األكثر مالءمة لتمكني املسري املاملالية وغري 

جراءات املسريين لتحقيق أهداف عت بطريقة دورية لتوجيه قرارات وإتضم جمموعة من املؤخرات اليت وضفهي 
 .4داءاأل

من عدم ، فهي تساعد على التقليل التحكم املسبق لنشاط أوعدة أنشطةأداة لقياس األداء تسهل  وتعترب
  .5التأكد وتسهل التحكم يف املخاطر املتضمنة يف اختاذ القرارات، فهي أداة تساعد يف عملية اختاذ القرار

                                                           
1Annick 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. 

http://www.piloter.org/
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 ختاذوإداء اعد املسؤولني على التعرف على األفلوحة القيادة تتضمن جمموعة من املؤخرات واملعلومات اليت تس
 :1ويتمثل دورها يف. القرارات

لوحة القيادة توفر أفضل التصورات عن أطر التحكم ما يقلل من حاالت عدم التأكد ف التقليل من عدم التأكد، -
 ق اختاذ القرارات؛اليت تعي

تساق بني للدفع بأداء املؤسسة مع ضمان اإل فري املعلومات الضرورية للمسؤولني يف املؤسسة اليت حيتاجوهناتو  -
 املعلومات؛

ك فلوحة القيادة متثل مرجع مشرت  ،داريةخمتلف املستويات اإلأعضاء فريق العمل الواحد وبني تصال بني تسهيل اإل -
 تصال؛يسمح بتبادل املعلومات واإل عطاء تصورات موحدة عن الوضع مابإ
 بالقرارات حىت يتمكن متخذ القرارتوفر أفضل التقديرات حول املخاطر املرتبطة لوحة القيادة  املخاطر،التحكم يف  -

 .ختاذ القرار املناسبرؤية واضحة حول احمليط وبالتايل إمتالك من إ
فإن تصميم لوحة القيادة يتطلب مخسة مراحل أساسية حىت ميكن من خالهلا التحكم  Fernandezوحسب 

 .، وميكن توضيح هذه املراحل يف الشكل املوايلباألداء
 مراحل تصميم لوحة القيادة (: 10)الشكل رقم 

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

                                                           
1 Alain Fernandez, l’essentiel du tableau de bord, 2 édition, édition Eyrolles, Paris, p 17. 

 حماور التطوراختيار 

 حتديد نقاط التدخل

 اختيار األهداف

 اختيار املؤخرات

 تصميم لوحة القيادة 

 ؟كيف يتم حتديد أفضل مقاربة للتطور

 املراحل واملسؤولني املعنيني؟كيف يتم حتديد 

قاربة مليقوم كل مسؤول بوضع أهداف وفقا كيف 
 التطور؟

وبناء املؤخرات  األكثر مالءمة اختيار كيف يتم 
 حتياجات كل مسؤول؟إل

تصميم وتعديل لوحة القيادة لضمان التحكم كيف يتم 
 املثايل؟
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 :1تتمثل مراحل تصميم لوحة القيادة يف
كيف يتم حتديد أفضل واليت جتيب على السؤال  عد أوىل خطوات تصميم لوحة القيادة ت: اختيار محاور التطور -

السوق  متوقع املؤسسة يفحتديد املصادر الرئيسية لاليرادات بالرتكيز على الزبائن واملنتجات، : مقاربة للتطور من خالل
نقاط قوهتا  بناءا على دراسةتموقع املؤسسة ساسية لحتديد احملاور األ، توقعات الزبائن تقييم مقارنة باملنافسني، 

خذ األاليت يكون هلا تأثري على السوق مع وأخريا يتم تقييم واختيار أفضل حماور التطور  ،مبنافسيهاوضعفها  مقارنة 
 ؛مكانية حتمل تكاليف حتقيقهاإ نيف احلسبا

  ؛ملرتبطة مبحاور التطور والتحسنيا نشطة احلرجة ة ثانية يتم حتديد  العمليات واأليف مرحل :تحديد نقاط التدخل -
وذلك على هداف القابلة للقياس واليت ميكن حتقيقها هذه املرحلة يتم الرتكيز على إختيار األ يف: اختيار األهداف -

هداف ينبغي أوال حتديد األهداف وواقعية، ومن أجل اإلختيار الفعال لألكثر دقة مستوى كل مسؤول حىت تكون أ
 نشطةتوقعة هلذه األهداف ومن مث وضع األاس خماطر الفشل املوثانيا قي ،األكثر مالءمة للوصول إىل النتائج املرغوبة

 هداف؛اليت متكن من حتقيق هذه األ ورصد املوارد 
واملفتاحية اليت تساهم يف إعطاء املتعلقة باملعلومات املهمة ات أدوات التحرك تعترب املؤخر  :اختيار المؤشرات -

سهل مصداقية،  يكون ذوأن يقيس األهداف املوضوعة،  ومن خصائص املؤخر اجليد .تخذ القرارتصور عن الوضع مل
اختيار طريقة عرض املؤخرات يف لوحة القيادة  مر األ ويف هذه املرحلة يتطلب .البناء، ميكن حتقيقه بتكاليف مقبولة

 ؛ألوانمهما كان خكلها سواء جدول أو منحى أو لتكون هلا دالالت 
اء لوحة عداد لوحة القيادة واليت يتم فيها تصميم وبنهذه آخر مرحلة من مراحل إ تربتع :تصميم لوحة القيادة -

بطريقة متكن  من خالل تنظيم وهيكلة املؤخرات احملددة يف املرحلة السابقة ختاذ القرارات، قيادة واقعية تساعد على إ
ليل املفصل للمؤخرات املتضمنة حخارات الصحيحة عن الوضع ملتخذ القرار، عرض التمن ايصال الرسالة وإعطاء اإل

بتحليل خاص به،  نتيجة حبيث كل مؤخر يف لوحة القيادة يتم ربطه –ذ جيب عرض  سلسلة سبب ، إخاراهتاوإ
 .هداف ونظام التحكمالرتابط بني لوحة القيادة واأل وأخريا جيب ضمان

 :يلي ن تتصف مباجيب أللتحكم  فعالة  أداة لوحة القيادة  حىت تكونو 
  ؛حتتوي على  املعلومات الضرورية فقطأن 
 ضمن عناصر لشرح وتفسري هذا الوضع؛منا تتأن ال تتضمن إخارات على الوضع فقط وإ 
 ؛د طريقة التصرفختاذ القرار وتساهم يف حتديعلى إ ن تكون أداة واقعية تساعدأ 
 ة القيادة حمينة وتواكب التغرياتأن تكون لوح. 

                                                           
1 Ibid, p26. 
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 المتوازنبطاقة األداء : ثانيالفرع ال
الذي نشر يف جملة هارفرد عام (  Kaplan & Norton)يعود ظهور بطاقة األداء املتوازن ملقال كابلن ونورتن 

 " املقاييس اليت تقود األداء –بطاقة األداء املتوازن " ن احتت عنو  1112

(The balanced scorecard – Measures that drive performance) خركة  12كنتيجة لدراسة مشلت حبث مع
أين وجدا أن مسريي هذه الشركات  ،أمريكية  استغرقت عاما كامال خبصوص حتديد متطلبات املدراء ملقاييس األداء

 .1يفضلون املزاوجة بني املؤخرات املالية واملؤخرات التشغيلية لألداء
اييس املالية وغري جمموعة من املق" ا على أهنّ املتوازن داء بطاقة األ kaplan & Nortonف كل من ولقد عرّ 

 .2"دارة العليا صورة واضحة وخاملة عن أداء املنظماتقدم ملدراء اإلاملالية اليت ت
املنظور املايل، : ظمت حول أربع منظورات هيداء املتوازن ن  بطاقة األإىل أن   kaplan & Nortonكما أخار 

 .(11)املوضحة يف الشكل رقم   3منظور التعلم والنموالداخلية و منظور العمليات منظور العمالء، 
املعايري املالية وغري املالية، التوازن بني يعكس داء يف بطاقة األوأوضحا يف ذات الصدد أن مصطلح التوازن 

التوازن بني املعايري اخلارجية للمسامهني والعمالء واملعايري الداخلية للعمليات والتعلم األهداف قصرية وطويلة األجل، 
 .4داء املستقبلياملاضية واملعايري اليت تدفع باألوالنمو، كما توازن بني نتائج اجلهود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 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. 
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 المنظور المالي
 المبادرات المستهدفات المقاييس هدافاأل

    

    

    

    

 

للنجاح 
لي كيف الما

بجب أن 
نظهر أمام 

حملة 
؟سهماأل  

 عمليات الداخليةمنظور ال
 المبادرات المستهدفات المقاييس هدافاأل

    

    

    

    

 

 زبائنمنظور ال
 المبادرات المستهدفات المقاييس هدافاأل

    

    

    

    

 

 تعلم والنمومنظور ال
 المبادرات المستهدفات المقاييس هدافاأل

    

    

    

    

 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــالرؤي
 ستراتيحيةواإل

إلرضاء 
المساهمين 
والزبائن ما 

هي العمليات 
التي يجب 

 أن نتميز بها؟

لتحقيق 
رؤيتنا، كيف 

يجب أن 
نظهر أمام 

 عمالئنا؟

لتحقيق رؤيتنا 
ما هي سبل 

الحفاظ على 
قدراتنا 
للتغيير 

 والتحسين؟

 أبعاد بطاقة األداء المتوازن(: 11)الشكل رقم 

 

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. 

بواحد كل منها متعلق   أسئلة رئيسية  1جابة على اإلمن خالل الشكل نالحظ أن بطاقة األداء املتوازن توفر 
 :هياملنظورات من 

 (منظور الزبائن)كيف يرانا زبائننا؟  -
 (منظور العمليات)ما الذي جيب التفوق فيه؟  -
 (منظور التعلم والنمو)القيمة؟ ستكمال التحسني وخلق هل ميكن إ -
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 (املنظور املايل)ني؟ إىل املسامهكيف ننظر  -
 :1داء املتوازن تتكون من عدة عناصر تتبلور من خالهلا عمل هذه البطاقة وهيكما يتبني لنا أن بطاقة األ

 املستقبلية اليت ستكون عليها؛يئة اليت تبني إىل أين تتجه املؤسسة وما هي اهل(: future vision)الرؤية املستقبلية  -
 ة لتحقيق األهداف؛جراءات املهمجممل اخلطط املتضمنة األفعال واإل تتألف من(: strategy)سرتاتيجية اإل -
معينة وفق حتليل ملؤخرات معينة، وتتضمن بطاقة سرتاتيجية جتاه تبين إمكون يدفع بإ(: perspective)املنظور  -
 عاله؛كما هو موضح يف الشكل أع منظورات  ن أربز داء املتوااأل
ددة والقابلة للقياس احمل، ويعرب عنها باملستويات يبني كيفية القيام بتنفيذ اإلسرتاتيجية(: objectives)األهداف  -

 لتحقيق اإلسرتاتيجية؛
 هي أداة تعرب عن مدى حتقيق األهداف؛(: measures)املقاييس  -
 مية ملقاييس األداء  يف املستقبل؛والتصورات الكمتثل البيانات : (targets)املستهدفات  -
  مها باآلخر؛احدداف إن عالقات األهتعرب ع(: cause – effect linkages)رتباطات السبب والنتيجة إ -
سرتاتيجي وتسهل عملية التنفيذ هي برامج عمل توجه األداء  اإل(: strategic initiatives)سرتاتيجية املبادرات اإل -

 .املستويات التنظيمية الدنياجناز على واإل
وسنحاول خالل األسطر املوالية تسليط الضوء على املنظورات األربعة لبطاقة األداء املتوازن بشيء من  
 .التفصيل

من طرف ستخداما واإلطار األكثر إعتمادا إ املؤخرات وىلتعترب املؤخرات املالية من أ :المنظور المالي. أوال
ومع التطور احلاصل . لى خمتلف املستويات التنظيميةعرها متثل حصيلة اجلهود املبذولة عتبابإ ،املؤسسات لقياس أدائها

رات املالية بقيت بذات األمهية ن املؤخأ إالّ  ،ري ماليةضافة مؤخرات أخرى غالية مت إت املنتقادات املوجهة للمؤخراواإل
 .حتقيق النتائج املالية وحتسينها خرى هتدف يف النهاية إىلعتبار أن األبعاد األبإ

سرتاتيجية وتالئم األهداف مع الغايات دد األداء املايل املتوقع من اإلفهي حت: فاملقاييس املالية هلا دور مزدوج
حيث كل األهداف واملقاييس يف املنظورات األخرى جيب . خرىاألداء املتوازن املقاييس يف كل منظورات بطاقة األو 

 .2أو أكثر من األهداف يف املنظور املايل بتحقيق واحدأن ترتبط 

                                                           
 .113، مرجع سابق، ص أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازنطاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي ادريس،   1
 .171سابق، ص الرجع امل  2
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 الحصة السوقية

 الحفاظ على الزبائن اكتساب الزبائن

 الزبائنرضا 

 ربحية الزبائن

، هذه سسةختالف مراحل دورة حياة املؤ ختالف األهداف املالية  تبعا  إلبإلف املؤخرات املستخدمة وختت
هلذه ، ووفقا ستقرار ومرحلة احلصادمرحلة النمو، مرحلة اإل: 1اليت تصنف إىل ثالث مراحل أساسية هي ةخري األ

 .سرتاتيجي تركز عليه املؤسساتوضع أساس مايل إ املراحل يتم
، يتم الرتكيز على تعظيم العائدات من خالل توسيع العرض من املنتجات واخلدماتة ملرحلة النمو ببالنس

 .افة كبريةالعمل على عرض منتجات ذات قيمة مضستهداف عمالء وأسواق جديدة لزيادة احلصة السوقية مع إ
وذلك من خالل التقليل من  ،نتاجيةيز على ختفيض التكاليف وحتسني اإليتم الرتكستقرار ا يف مرحلة اإلأمّ 

صول فإن الرتكيز يكون على استغالل األا يف مرحلة احلصاد أمّ . للمنتجات واخلدماتوغري املباخرة التكاليف املباخرة 
الرتكيز على مؤخرات فرتة ع وائد املمكنة من األصول الثابتة محيث تسعى املؤسسة للحصول على أقصى الع

 .سرتداداإل
، تعمد هذه األخرية إىل عتباره أساس وجود وبقاء املؤسسةإهتمام بالزبون و اإل مع تنامي: منظور الزبائن .ثانيا

يس ختص مقايرضائه وتلبية حاجاته من خالل حتديد ما يلزم من مقاييس لذلك، وقد وضعت بطاقة األداء املتوازن إ
وميكن توضيح العالقة  . 2زبائن واحلصة السوقيةلكتساب الزبائن، رحبية االرضا، اإلحتفاظ بالزبائن، إ: العمالء تتضمن

 .يف الشكل املوايل السببية بني هذه املقاييس
 المعايير األساسية لمنظور الزبائن(: 12)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                           
1 Robert S. Kaplan and David P. Norton, the balanced scorecard: translating strategy into action, op.cit, p 55. 
2Ibid,  p 67. 
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 بائنا معيار رضا العمالء ردود فعل الز ، إذ يوفر لنة يف الشكل لديها دالالت ومؤخراتكل من املعايري املوضح
، يف حني معيار قبال على منتجات املؤسسةويظهر من خالل تكرار اإل على مدى جناح العمل الذي تقوم به املؤسسة

كتساب ا معيار إدى والء الزبائن من خالل مؤخر منو املبيعات بالنسبة للعمالء احلاليني، أمّ يبني محتفاظ بالزبائن اإل
مجالية الزبائن اجلدد  واملبيعات اإل ضافيني، ويقاس بعددعمالء إ علىيعكس قدرة املؤسسة على احلصول الزبائن 

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

الواجب على جمموعة من املميزات اليت تعد حمركات القيمة للعمالء  Kaplan & Nortonوقد قدم كل من 
جل الطويل، حيث قسمها إىل ثالث قيق عوائد مالية يف األاملؤسسات الرتكيز عليها من أجل خلق قيمة للعمالء وحت

 :1وهي احلفاظ على أعماهلا وتوسيعها مع الزبائن املستهدفنيفئات من املميزات اليت متكن املؤسسة من 
 ، سعره ونوعيته؛املنتج وظيفةتعكس : اخلدمة/  تجخصائص املن -
ستجابة حلاجات زبائنها وتلبية رغباهتم يف الوقت احملدد على اإل املؤسسةتتعلق مبدة قدرة : العالقات مع الزبائن -

 وبالسعر واجلودة املناسبني؛
سسة للمؤسسة، فهي تظهر مدى متكن املؤ  بائنعوامل غري امللموسة اليت جتذب الز تعكس ال: صورة ومسعة املؤسسة -

 .من التعريف بنفسها على حنو استباقي لزبائنها
، واليت تعد سالح ، اجلودة والسعرستجابةت القيمة تدرج ضمن زمن اإلخارة إىل أن كل مقرتحاجتدر اإل

 .حتفاظ هبمواإلتنافسي للمؤسسات ومهارات حامسة للحصول على الزبائن 
حتديد العمليات معيار مهم جدا لتحقيق أهداف كل من الزبائن واملسامهني،  يعترب:  منظور العمليات الداخلية .ثالثا

 ؤسسةالتفوق فيها، واليت متكن امل ؤسسةاملالرتكيز على العمليات الداخلية احلرجة اليت جيب على وذلك من خالل 
 :2من
 ؛حتفاظ هبم يف القطاع السوقي املستهدفالعمالء واإل حتقيق القيمة اليت من خأهنا جذب -
 .حتقيق عوائد مالية تضاهي توقعات املسامهني -

تركز على العمليات الداخلية  الداخلية نه لكي تكون معايري العملياتأ Kaplan & Nortonويشري كل من 
هداف املالية، ينبغي التحول من عملية الرتكيز على حتسني كبري على رضا العمالء وحتقيق األ  اليت سيكون هلا تأثري

للزبائن إىل املنظور اجلديد لتحقيق  جل لتلبية احلاجات احلاليةهبدف خلق قيمة قصرية األالعمليات املتواجدة فقط 
                                                           
1 Ibid, p 73.   

2 Ibid, p 26. 
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تلبية 
احتياجات 

 العمالء

حتديد 
احتياجات 

 العمالء

      

تحديد  
 السوق

تصميم 
 المنتج

 دورة االبداع

      

تصنيع  
 المنتج

 تسليم
 المنتج

 المرحلة العملياتية

      

 
خدمة 
 العمالء

 خدمات ما بعد البيع

لية اليت عادة التصميم الكلي لسلسلة القيمة اخلاصة بالعمليات الداخمن خالل إ ،النجاح املايل على املدى الطويل
 (.13)بداع مث املرحلة التشغيلية وتنتهي خبدمات ما بعد البيع واملوضحة يف الشكل رقم اإل تبدأ مبرحلة

 سلسلة القيمة لمنظور العمليات الداخلية(: 13)الشكل رقم 

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

  : 1سلسلة القيمة للعمليات الداخلية إىل ثالث دورات أساسية هي Kaplan & Nortonلقد قسم كل من 
ق القيمة يف األجل لبداع من العمليات الداخلية احلرجة، فهي متثل مصدر خلتعترب عمليات اإل :بداعدورة اإل -

وتفضيالهتم، مسح خامل للعمالء احلاليني ، طبيعة العمالء م السوقبتحديد حجأين تقوم فيها املؤسسة  الطويل
جات واخلدمات يف ولية، وذلك من أجل تطوير وتصميم املنتهتم احلالية واملتوقعة يف مرحلة أواملستقبليني واحتياجا

ومن . الزبائنياجات حتد منتجات وحلول مبدعة ملواجهة إجياعمليات البحث والتطوير إلعتماد على مرحلة ثانية باإل
نسبة املبيعات من املنتجات اجلديدة، املنتحات اجلديدة : عتماد عليها يف هذه الدورةاليت ميكن اإلرات بني املؤخ

عدد مرات الوقت املستغرق لتطوير منتجات جديدة، املعروضة يف السوق، هامش الربح من املنتجات اجلديدة، 
ر اخلاصة باملنتجات اجلديدة ومعدل العائد على ، نفقات البحث والتطويتاجنيف تصميم املنتج قبل القيام باإل التعديل

 .البحث والتطوير
، حيث يتم فيها تصنيع يف سلسلة قيمة العمليات الداخليةمتثل الدورة الثانية  (:التشغيلية)الدورة العملياتية  -

 .املناسبوتسليم املنتجات يف الوقت ( نتاجاإل)ذه الدورة على كفاءة التنفيذ املنتجات وتسليمها للزبون، وتركز ه
: ، وتشملتحصلني على منتوج املؤسسةهذه اخلدمات تضيف قيمة للزبائن امل: دورة خدمات ما بعد البيع -

ستخدام املنتوج والتخلص من ودات املبيعات وبرامج خرح كيفية إالضمانات املمنوحة، تصليح املنتجات املعيبة ومرد
الوقت املستغرق حلل مشكالت : خدمات ما بعد البيع من خاللوميكن قياس أداء . فضالت املنتجات املضرة بالبيئة

                                                           
1 Ibid, p 96 – 103. 
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 النتائج

 إنتاجية العمال اإلحتفاظ بالعمال

 رضا العمال

 كفاءات العمال  البنية التكنولوجية مناخ العمل

 العوامل المساعدة 

 العوامل الجوهرية

ستجابة لشكاوى العمالء ونسبة معاجلة العيوب سرعة اإلاملوارد املستخدمة خلدمات ما بعد البيع،  تكلفةالزبائن، 
 .واملردودات

حتديد البنية التحتية اليت جيب يعد املنظور الرابع يف بطاقة األداء املتوازن، يهدف إىل  :منظور التعلم والنمو .رابعا
والبحث والتطوير مهم لكنه ستثمار يف األجهزة ف املنظورات الثالثة األخرى، فاإلعلى املؤسسة توفريها لتحقيق أهدا

جراءات لتحقيق النمو والتحسني على واألنظمة واإلأيضا يف األفراد ستثمار ري كايف لوحده، فعلى املؤسسات اإلغ
 .املدى الطويل

جراءات ات األفراد، أنظمة املعلومات واإلمهار : 1ويتأتى التعلم والنمو من خالل ثالث مصادر رئيسية هي
 .وفيما يلي نستعرض كل مصدر على حدى. التنظيمية

 حتقيق النمو يف أدائها املايل وأدائها حنو الزبائن فعليها حتسني مهارات أفرادهاإذا أرادت املؤسسة : مهارات األفراد  -
، ومن املعايري اجلوهرية لقياس مصدر األفكار والتحسني للعمليات واألداء حنو الزبائن ألهنمبداعية وتعبئة قدراهتم اإل

 (.14)العاملني واليت نوضحها يف الشكل رقم نتاجية رضا العاملني، اإلحتفاظ بالعاملني وإ: مهارات األفراد جند
 فراداألمعايير الجوهرية لقياس مهارات ال(: 41)الشكل رقم 

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

                                                           
1 Ibid, p 44. 
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خرين اإلحتفاظ يتضح من خالل الشكل أن رضا العمال بصفة عامة هو الذي يؤدي إىل حتقيق املعيارين اآل
 .على النتائج احملققةنتاجية والذي ينعكس يف النهاية بالعمال واإل

ية، ومن بني املؤخرات اليت نتاجوخدمة العمالء، اجلودة وزيادة اإلستجابة فرضا العمال يؤدي إىل سرعة اإل
ل جيد، ختاذ القرارات، التقدير عن قيامهم بعممقدار مشاركتهم يف إ: العمال جند عتمادها ملسح مدى رضاميكن إ
كمل وجه والرضا بداع، مدى حصوهلم على املعلومات الكافية للقيام مبهامهم على أتشجيعهم للمبادرة واإلمدى 

بقاءهم لدى املؤسسة ملدة طويلة فتقاس مبعدل دوران اليت تعين إحتفاظ بالعمال ا عملية اإلأمّ . العام عن املؤسسة
 .نتاجية العمالمة املضافة لكل عامل لقياس إوالقييرادات لكل عامل اإلعتماد مؤخري إالعمل، يف حني ميكن 

لكي تتحقق فعالية العمال يف البيئة  التنافسية احلالية جيب توفري املعلومات الالزمة عن خمتلف : نظم المعلومات - 
والتنبؤ طلبات العمالء احلالية حىت يتمكنوا من التحسني املستمر واالستجابة السريعة ملت ،اجلوانب يف الوقت املناسب

نظم املعلومات من خالل مدى توفر املعلومات للعاملني بالوقت حتياجاهتم املستقبلية، وميكن قياس مدى كفاءة بإ
تصاالت الداخلية، معدل حصول العامل على معلومات للمعلومات اإلسرتاتيجية، معدل اإل املناسب، معدل التغطية

 .العميل
 جناح املؤسسة ما مل تتوفر لديهم إن توفر املهارات واملعلومات للعاملني لن يساهم يف : جراءات التنظيميةاإل   -

ختاذ القرارات، لذلك يتم الرتكيز يف هذا اجلانب على ة املؤسسة ومل تعطى هلم حرية يف إدوافع للعمل من أجل مصلح
رضا العمال وما يصاحب ذلك من مؤخرات ركائز حتقيق  فالتحفيز يعد أحد .حتفيز العاملني ومتكينهم وحتقيق املواءمة

لف املستويات التنظيمية من خالل إعطائهم فرص ، ومتكني العاملني يف خمتتنعكس على أداء املؤسسة جيابيةإ
اهتم وتنفيذها حىت يشعر العمال قرتاحللمشاركة يف إختاذ القرارات وتقدمي اإلقرتاحات لتحسني األداء واإلهتمام بتقييم إ

بني أهداف حداث التوافق ة من خالل إيالفردية والتنظيمهداف األمع ضرورة حتقيق املواءمة بني ، اإلدارةهتمام بإ
 .العمال وأهداف املؤسسة
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 خالصة الفصل
، إدارة املعرفة وأداء نظرية لكل من الثقافة التنظيمية جوانبمن يف هذا الفصل التطرق إليه من خالل ما مت 

 :بعض االستنتاجات اليت نوجزها يف النقاط التالية تدوين  ميكناملؤسسة 
 هغري أن ،وما حيوطها من جوانبالتنظيمية لثقافة رغم الكتابات العديدة واملتنوعة املقاربات اليت تطرقت ملفهوم ا -

فهي  األنظار،كنها غري مرئية وخفية عن كوهنا تنطوي على جوانب قوية يف تأثريها لل، يعرتيه الغموض هاهومفم يبقى
يع رؤية القوى الكامنة نرى السلوك الناتج لكن ال نستطحيث يف كثري من األحيان ، تشبه إىل حد كبري خخصية الفرد

ذا تعترب الثقافة التنظيمية مفهوم جتريدي لكن وقعها وحتكمها يف السلوك واملواقف ملموس بشكل  وهل، سببتهاليت 
 ؛كبري

ن وآليات القوة حيث حتولت القيمة ملذي تبدلت فيه مكا، االعصر احلايلال خك يف أمهية املعرفة للمؤسسات يف  -
  ،هتمام بإدارة هذه املعرفة مبا حيقق القيم واملنافع املنشودة، ما يزيد من ضرورة اإلةيمن اجلوانب املادية إىل اجلوانب املعرف

خالل توليدها أو اكتساهبا ومن مث جمموعة من العمليات اليت تستهل بالبحث عن املعرفة سواء من ك من خالل  وذل
لكن تبقى هذه العمليات ستفادة منها، ستجابة هلا حىت يتسىن اإلواإلني أفراد املؤسسة العمل على نشرها وتقاسها ب

عرفة ختالف يف عدد األنشطة املناطة بإدارة املحيث التحديد  الدقيق هلا نظرا لإلسواء من  وصعبة املذكورة غامضة
رتباطها بشيء غري ملموس وكامن يف ذوات ، وهذا إلديد ماهية املعرفة املراد إدارهتاحتحيث وأطرها واجتاهاهتا أو من 

 ستغالل األمثل هلذه املعرفة لإل السبل الكفيلةصرحية، و الضمنية أو العرفة بامل ما تعلقاألفراد وهم من ميتلكونه سواء 
ومرن، ثقافة تنظيمية  سطحهيكل تنظيمي م :مثلة يفتامل الضرورة لنجاح إدارة املعرفة البىن التحتيةتوفري  يكمن يف

وتبادل اآلراء واألفكار التشارك والعمل اجلماعي تشجع تتناسب مع قيم التعلم ومشاركة املعرفة، قيادة دميقراطية 
    ؛واإلستثمار يف تكنولوجيا املعلومات

تطور و  ،ستمرارية املؤسسة من جهةستفهامات نظرا إلرتباطه الوثيق بإمن اإلط مبجموعة األداء حمايبقى مصطلح  -
ل جمرد، ومن خالل ما عرضناه يف هذا الفصل دلوله بشكمفاهيمه ومعايري قياسه بصورة دائمة ما يصعب من ضبط م

واالحاطة بعدد توسع الجند أن األداء عرف تطورات مست اجلوانب الواجب الرتكيز عليها لقياسه واليت اجتهت حنو 
و املؤخرات املالية وغري املالية حىت يتسىن الوصول إىل التعبري الدقيق ملستوى أداء املؤسسة ومعرفة وضعها من املعايري أ

مشكلة املعايري املعتمدة لقياس األداء تبقى مطروحة ومل يتم احلقيقي مثل ما تعتمده بطاقة األداء املتوازن، إال أن 
اول دائما تطوير مقاييس لألداء واليت حت يف هذا اجلانب سهاماتري رغم وجود العديد من اإلعايالتوصل إىل توحيد امل

كلوحة اليت جتلت يف جمموعة من األدوات لقياس األداء   ،جتماعية والتكنولوجيةتصادية واإلقورات اإلالتطتواكب 
 .يف منت هذا الفصل ن اليت مت التطرق إليهاز األداء املتواالقيادة وبطاقة 
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 دبية في العالقة بين متغيرات الدراسةأمراجعة                 الفصل الثاني 

 

 
43 

 تمهيد

نظرا لتعدد التوجهات النظرية  ،متعدد املعاينليه يف الفصل السابق مفهوم ارة إشداء كما متت اإليعترب األ

حدى هذه املتغريات اليت إدارة املعرفة ، وتعترب إأخرىوتعدد املتغريات اليت تؤثر عليه من جهة  ،من جهة لدراسته

ومدى مسامهتها يف  باألداءديب وجترييب واسع النطاق للوقوف على طبيعة العالقة اليت تربطها حيص أحظيت بتم

رتباط بينها واملتمثل جة اإلذو أمهية بالغة يف حتديد در مبتغري آخر  تتأثر خرى ا هي األمتربطه هذه العالقة اليت .حتسينه

هلذا ومن . ث إدارة املعرفة أو أداء املؤسسةاليت لقيت اهتماما من طرف الباحثني سواء يف حقل حبو  ،ؤسسةثقافة امليف 

 :ذه املتغريات مت ختصيص هذا الفصل، وذلك من خالل التطرق إىلالعالقة بني ه أدبياتجل رصد أ

يتناول  حيث ،والذي يتضمن ثالث مطالب األوليف املبحث  العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة -

فة مبنظوري ما املطلب الثاين يتعلق بالعالقة اليت تربط إدارة املعر املعرفة مبنظور التعلم والنمو، أ ول عالقة إدارةاملطلب األ

 املايل؛ واألداءيتطرق املطلب الثالث إىل العالقة بني إدارة املعرفة  التعلم والنمو، يف حني

ثاين، الذي حيتوي على مطلبني، األول خمصص لدراسة وإدارة املعرفة يف املبحث ال ؤسسةثقافة املالعالقة بني  -

 بنشر املعرفة وتطبيقها؛ ؤسسةثقافة املختزينها، والثاين لدراسة عالقة كتساب املعرفة و أمهية الثقافة إل 

يتناول الذي مت تقسيمه إىل ثالثة مطالب، لث، وأداء املؤسسة يف املبحث الثا العالقة بني ثقافة املؤسسة -

بالتعلم والنمو، يعاجل املطلب الثاين الثقافة التنظيمية ومنظوري العمليات والزبائن  عالقة ثقافة املؤسسةول املطلب األ

 .املايل واألداءوأخري يرصد املطلب الثالث العالقة بني الثقافة التنظيمية 
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 دارة المعرفة وأداء المؤسسةإ بينالعالقة : ولالمبحث األ
دارة املعرفة، ة شهدت انقساما يف املناقشات األدبية حول آثار إخري أن السنوات األ وآخرون  Northيقول

إذا ما مت دارة املعرفة آثارا اجيابية اء املؤسسات، بينما يعتقد آخرون أن إلأدن آثارها ضئيلة على هم من يقول أفمن
فراد، ، وأهنا تؤثر على أداء املؤسسات يف أبعاده املختلفة سواء األ1دارة املعرفةمبادرات إيف ختاذ النهج الصحيح إ

 IDCودارة املعرفة كرتوين الذي قامت به كل من جملة إلاملايل، ففي املسح اإل بالعمليات، الزبائن أو اجلان

(international Data corp)  وجدت أن دارة املعرفةتطبق إاليت مريكية الشركات األالذي مشل عدد واسع من ،
فضل باملواهب فاظ بشكل أحتاإل: اليت حتفز الشركات على بذل جهد إلدارة املعرفة هيكثر شيوعا األهداف األ

إبراز العالقة ، وسنحاول من خالل مطالب هذا املبحث 2رباح، حتسني خدمه العمالء وزيادة اإليرادات واألالرئيسية
 .ربعةة وأبعاد األداء األملعرفدارة االيت تربط بني إ

  دارة المعرفة والتعلم والنموالعالقة بين إ :ولالمطلب األ
فراد فهي تساعد األاملختلفة،  لى مؤشراتهتؤثر إدارة املعرفة على منظور التعلم والنمو  يف مناحي عديدة وع

طريق عدد من املداخل مبا  وذلك عن املختلفة، داخل املؤسسة على التعلم والتوجه حنو املعرفة املتجددة يف ختصصاهتم
ما يسمح  ،لق املعرفة وتقاهمهاخل ساساواليت تعد أ ،3التفاعل االجتماعيو  جتسيد املعرفة، دجمهاالتنشئة،  يف ذلك

كساهبم املهارات حلل املشاكل اليت تدعيم معرفة األفراد وإحداث التعلم الفردي واجلماعي الذي يساهم يف بإ
كثر قدرة على لهم أوكذا جع ،التعلم توذلك من خالل استخدام املعرفة اليت حصلوا عليها من عمليا ،4جههماتو 

ساهبا مزايا تنافسية كحتسني أداء املؤسسة وإىل إدي بدوره والذي يؤ  أداء أعماهلم بفاعلية وبالتايل ،رياتقلم مع التغالتأ
 .5مةمستدا

جيابا على م الفردي والتنظيمي واليت تنعكس إعلى مستوى التعلدارة املعرفة وكل هذه الفوائد اليت حتققها إ
 . نفسية العاملني وحتسن من شعورهم تؤدي بالنهاية إىل زيادة الرضا الوظيفي لديهم

منها دراسة   دارة املعرفة والرضا الوظيفيبني إىل البحث يف العالقة إالدراسات  عمدت بعض ويف هذا الصدد 
khanal & Poudel ريت على القطاع البنكي يف جاليت أNepal،  ارتباط ن عمليات إدارة املعرفة هلا النتائج أ ظهرتأو

                                                           
1 Klaus North et al, op.cit, p 1. 
2 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. 
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ظيب  بواليت متت على أفراد شركة برتول أ Suliman & Al-Hosaniكما كشفت دراسة ،1دائهمقوي برضا األفراد وأ
حيث  ،لوظيفيتقاسم املعرفة والرضا اجيابية بني العربية املتحدة أن هناك عالقة إ ماراتبدولة اإل( ADNOC)الوطنبة 

، ونفس 2، وتقاسم املعرفة يؤدي إىل الرضا الوظيفيتقاسم املعرفةفراد يف أن الرضا الوظيفي له أثر كبري يف رغبة األ
 .3رتباط وثيق بني تقاسم املعرفة والرضا الوظيفيوجود إب  SAJIDليها دراسة النتائج توصلت إ

نتاجية دوران العمل، زيادة الدافعية واإل ضخنفافراد كإاجيابا على سلوك األ لوظيفي ينعكسن حتقيق الرضا اإ
اح ن جنلكون أمن بني العوامل املفتاحية لنجاح مبادرات إدارة املعرفة، خري الذي يعد ، هذا األفرادلتزام األوكسب إ

ضافية أكثر استعداد لتقدمي جهود إلتزام العايل فراد ذوي اإلفاأللتزامهم، فراد وإالبا ما يتأثر بدافعية األدارة املعرفة غإ
و ، فهمرا ضروريا لتحفيز املشاركة وخلق املعرفةلتزام يعد أصة الضمنية منها، فاإلخا م معرفتهمكرب لتقاسولديهم رغبة أ

شركة  31اليت متت على وآخرون   Rochaدراسة نتائج ية لكل عمليات إدارة املعرفة كما أشارت إىل ذلك و أمهذ
قل عرضة ذوي اإللتزام العايل أ فاألفراد، جيايب على دوران العملإذو أثر فضال عن كونه ، 4صناعة السرياميك بالربتغال

اد فر ن تنجح دون توافر األأدارة املعرفة ال ميكن األمهية كون أن إغاية ا، وهذه فائدة يف ملغادرة املؤسسة اليت يعملون هب
ب ل بسباض يف الدخفخنتواجه إو نكسة  كبرية للمؤسسات  وظفني الرئيسيني ملفقدان اذ يعترب إ .مصدر املعارف

كون هذا النوع   التميز وإمكانيةامللموسة وغري امللموسة دوران العمل لعمال املعرفة يعين فقدان املعرفة رتفاع فإ، 5ذلك
ؤدي دوران العمل املرتفع والطوعي ين أوآخرون   Roblekكد ، وقد أ6من العمال حرج للنجاح على املدى الطويل

عب تعويضهم، ة الذين يصالنادر  واألفكارارات فراد ذوي القدرات واملهمغادرة األوذلك يف حالة ضافية إىل تكاليف إ
حظي موضوع دوران  وهلذا، 7للمؤسسةجيابيا فهذا يعد إكفاء وغري الناجحني يف حالة مغادرة األفراد غري األا أم  

دارة ثر إأوآخرون   Roblekفقد فحصت دراسة دارة املعرفة، ث إبالعاملني بالدراسة يف حقول  حبو  حتفاظالعمل واإل
منظمة منتسبة إىل جممعات التكنولوجيا واحلاضنات السلوفينية  183على عينة قوامها املعرفة على دوران العاملني 

 Public Agency)( JAPTI)جنبية للجمهورية السلوفينية لريادة األعمال واإلستثمارات األ يف الوكالة العامةاملدرجة 

Of The Republic Of Slovenian For Entrepreneurship And Foreign Investments ) إىل أن وتوصلت

                                                           
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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النتائج على مستوى دراستها اليت متت  ههذ Sainiكدت دراسة  كما أ  ، 1تأثري اجيايب على دوران العملدارة املعرفة إل
 جيايب من وينبع هذا األثر اإل، 2يات باهلندة يف صناعات النسيج، الصيدلة والربجمالشركات الصغرية واملتوسطعلى 

مية للحد من ي تساعد املؤسسات على تقاسم القيم والرؤى التنظيتحققة من تطبيقات إدارة املعرفة، فهالفوائد امل
اإلحتفاظ  األفراد،، احلد من وقت تدريب (Reinventing the wheel)خرتاع العجلة وجتنب إعادة إ العمل الزائد

تسهل العمل ، وكذا 3ة والسوقيوحتقيق التكيف مع التغريات البيئ دوران العملس املال الفكري من خالل تقليص برأ
ستقالة التكاليف من خالل التقليل من اإل وتعمل على ختفيض األفراد،ستخدام معارف تحسن من إالالتعاوين و 

فضال ، داء التنظيمي والقدرة التنافسيةوحتسني األ وزيادة القيم السوقية الشخصية والتقاعد املبكر ومنع فقدان املعرفة
جل خلق املعرفة وتقاهمها من خالل التفاعالت اليت تتم من أ فرادعمليات اإلتصال بني األ عن كوهنا تزيد من فعالية

 .4نتاجيةعلى اإلابا جيإ  مما ينعكس وبالتايل تعزيز عمليات التعلم
إىل جمموعة من الفوائد احملققة ضمن منظور   " فوائد إدارة املعرفة" ضمن مقاهلم وآخرون   Northشار أ كما

كثر من سنة ق إدارة املعرفة ألملانية تطبشركة أ 88جري على ذي أىل التقييم المستندين يف ذلك إ ،التعلم والنمو
 .سفلتائج وفقا ملا هو مبني يف الشكل أوكانت الن ،5 2001 – 2002واملتقدمة لنيل جائزة مدير املعرفة للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Ibid, p 63 – 72. 
2 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. 

http://www.fao.org/nr/gtzworksshop/final%25report_fapecafes/pdf
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 فوائد إدارة المعرفة على منظور التعلم والنمو(: 51)الشكل رقم 

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

والناجتة عن  ،دارة املعرفةمن أهم الفوائد اليت يتم حتقيقها من إن زيادة التحفيز من خالل الشكل يتضح لنا أ
نتيجة للمعارف اليت  مث يليه حتسني املعرفة الشخصية ،ارتفاع املستوى التعلمي للفرد مما انعكس على نفسيته وحفزه

وتأيت يف املرتبة املتوسطة  ، هتمام بعمليات املعرفة من اكتساب للمعرفة ونشرها واستخدامهاجراء اإل حصل عليها من
اليت متكن الوافدين اجلدد على املؤسسة من احلصول  تاحة املعرفةنظرا إل ستعداد للعمال اجلددقصر مدة اإل: كل من 

عتباره أحد بإ ، حتسني العمل اجلماعيعلى كل ما خيص وظائفهم وبالتايل تكون مدة استجابتهم واندماجهم قصرية
يدة بالتعلم ملا له من صلة وط اتاءتنمية الكف، ة الضرورية املصاحبة لعمليات املعرفة خاصة ما تعلق بنشرهااألنشط

زيادة القيمة  :كل منوتأيت يف املراتب األخرية   ،الذي تتيحه املؤسسات املهتمة بإدارة املعرفة ألفرادها الفردي واجلماعي
  .ايلفراد وزيادة سرعة التعلم التنظيمي على التو لسوقية الشخصية، حتسني مشاركة األا

لتأثري على املؤشرات ادارة املعرفة على واحد من مؤشرات التعلم والنمو يؤدي إىل ري إن تأثختاما ميكن القول أ
 .الشكل املوايل يفظهارها واليت ميكن إ وبشكل تتابعي،( نتيجة – سبب)ضمن سلسلة  خرىاأل

 
 
 
 
 

 التحفيززيادة 

 مشاركة االفراد

 زيادة القيمة السوقية الشخصية حتسني العمل اجلماعي

 تنمية الكفاءات

 حتسني قاعدة املعلومات الشخصية

 زيادة سرعة التعلم التنظيمي

 أقصر وقت لالنطالق
(Shorter onboarding 

time) 
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 دارة المعرفة  على منظور التعلم والنموأثر إ(: 51)الشكل رقم 

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

اد، الذي بدوره يؤثر تعلم األفر على من خالل املعرفة اليت تنتجها تؤثر من الشكل أعاله أن إدارة املعرفة  يتضح
الناتج عن شعورهم بالثقة يف أنفسهم ملمارسة خمتلف املهام اجلديدة املوكلة هلم ملا  تأقلم األفرادأوهلما  ،يف اجتاهني

ران العمل وزيادة الدافعية ما ينتج عنه من التزام واخنفاض دو و الرضا الوظيفي الشعور بوثانيهما ميتلكونه من معرفة، 
 .لدى األفراد وقلة الغيابات وزيادة االنسجام وتقلص الصراعات وغريها

 العالقة بين إدارة المعرفة ومنظوري العمليات والزبائن: المطلب الثاني
دارة املعرفة تساعد على حتسني العمليات من خالل آثارها املشاهدة إ نفإ Becerra & Sabherwal حسب 

 .الشكل املوايل واليت يبينها ،1يف العمليات بداعاإل ، الكفاءة ودرجةثة املرتبطة بالفعاليةبعاد الثالأليف ا

 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Irma Becerra-Fernandez  And Rajiv Sabherwal, op. cit, p75. 

 فرادتعلم األ املعرفة إدارة املعرفة

 فرادتأقلم األ

 الرضا الوظيفي

 لتزام اإل 
 اخنفاض دوران العمل 
 الدافعية 
 خرىأ 
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 دارة المعرفة على العملياتآثار إ(: 51)الشكل رقم 

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

حتديد وتنفيذ العمليات  على فاعلية العمليات من خالل مساعدة املؤسسة على  دارة املعرفةإيكمن أثر 
دارة املعرفة الفعالة متكن من تكييف لألفراد، فإا تتيحه من معلومات قيمة وذلك عن طريق م ،املناسبة واملالئمة

إدارة املعرفة  باملقابلوبالتايل احلفاظ على فعالية العملية يف خمتلف الوضعيات،  عملياهتا بسرعة وفقا للظروف املستجدة
 .1خطاء القدمية يبقى قائماىل حدوث األخطاء يف العمليات ألن خطر تكرار األإالضعيفة تؤدي 

اركة املعرفة واإلنفتاح مشلى حتفيز العاملني ع: أثر إدارة املعرفة على كفاءة العمليات من خالل يف حني يتجلى
جتنب الدخالء الذين يسعون للحصول على املعرفة ستفادة من هذه املشاركة يف مواجهة حتديات السوق؛ أكثر لإل

مناط املختلفة من املعرفة الوصول إىل األاملتعلقة بوختفيض التكاليف  نفسهمدون أن يساعدوا اآلخرين على تطوير أ
 .2القيمة

أهم الفوائد اليت تتحصل عليها املؤسسات من تطبيق إدارة املعرفة فيما يتعلق بفعالية وكفاءة  ازبر إوميكن 
 .ون يف الشكل املوايلر وآخ Northأشارت اليه نتائج دراسة  العمليات حسب ما

                                                           
1 Irma Becerra-Fernandez  And Rajiv Sabherwal, op. cit, p76. 
2 Ibid, p 77. 

 ةــــــــــــــــــــعرفــامل إدارة املعرفة

 فاعلية العمليات
  قلة االخطاء 
  املتغرية التكيف مع الظروف 

 العملياتكفاءة 
  حتسني االنتاجية 
  وفرات يف التكاليف  

 عملية اإلبداع
  حتسني العصف الذهين 
  اجلديدةفكار االستغالل األفضل لأل  
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 على العملياتفوائد إدارة المعرفة (:  51)الشكل رقم 

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

نظرا إلتاحة  إدارة املعرفة على العمليات يف جمال تسريع العملياتكثر الفوائد احملققة من يظهر من الشكل أن أ
 ختزين للمعارفملا تتيحه إدارة املعرفة من  احلد من التكرار ،املعرفة الضرورة يف الوقت املناسب وبالكم والنوع الالزم

 نتيجة للتمحيص الذي يعرتي ستخدام املعارف الداخليةإعادة إ ،اليت حتول دون إعادة اخرتاع العجلة من جديد
 شفافية العملياتوأخريا  ،ستفادة منهاد ليتسىن اإلمرحلة اكتساب املعرفة ومن مث العمل على نشرها بني أوساط األفرا

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

طار العديد من الدراسات إىل هذا اإل ذ عمدت يفإ، بداعوثالث أثر إلدارة املعرفة على العمليات هو اإل
رة تستخدم كلب الشركات املبتغأن أ Kremp & Mairesse، فقد أوجد بداع العالقة بني إدارة املعرفة واإلالبحث يف

كما خلص ،  1عندما تزداد كثافة إدارة املعرفة مبقدار واحد %8 ـــبتكار يزيد بسياسات إدارة املعرفة حيث أن اإل بكثافة
Lopez-Nicolas & Merono-Cerdan  دارة املعرفةأن إشركة اسبانية من صناعات خمتلفة  130لــــ من خالل املسح 

دراسة  حسب نتائجبداع املعرفة ترتبط ارتباطا وثيقا باإلدارة فإ، 2بداعا وفعاليةآلية هامة للمؤسسات لتكون أكثر إ

                                                           
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.  

 تسريع العمليات

 تقليص التكرار

اعادة استخدام املعرفة 
 الداخلية

 ختفيض تكاليف املعامالت

 زيادة االنتاجية

 زيادة شفافية العمليات

 تقليص االخطاء

 توفري الوقت يف االعمال الروتينية
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Valdez-Juarez أكرب من القدرة على   تتيح قدران إدارة املعرفة أظهرت شركة اسبانية واليت أ 301جريت على اليت أ
 .1قتصادية واملاليةسي لتحقيق النتائج التشغيلية واإلسابتكار وأهنا عامل أاإل

، حيث عمدت ، إذ يتمثل دورها الرئيسي يف متكني تقاسم املعرفةة املعرفة مهام عديدة يف جمال اإلبتكاردار إل
ية بداعم املعرفة ومدى حتسني القدرات اإلقائم بني تقاسالعديد من الدراسات إىل فحص طبيعة العالقة والتأثري ال

 املصرفية والطبية التايوانية  لكرتونية،شركات الصناعات اإلاليت متت على  وآخرون  Liaoةمن بينها دراس ،للمؤسسة
املؤسسات فة حيسن من قدرة توصلت إىل أن تقاسم املعر و  ،بداعئمة بني كل من تقاسم املعرفة واإللدراسة العالقة القا

 .2من زيادة القدرة على التعلم وبالتايل منو خطي للفكر واخلربةوذلك من خالل ما يتيحه تقاسم املعرفة  بداععلى اإل
فكار من خالل دفعهم لشرح، قاسم املعرفة يؤثر اجيابا على اإلبداع، فهو حيسن قدرة األفراد على توليد األفسلوك ت

وترمجتها إىل فكار ستقبلني مما يساعد على تطبيق األومطلوبة من املومة دمج وحتويل املعرفة إىل معلومات مفه
 .كنشاط روتيين  -بداعاتاإل –بقاء عليها إبداعات واإل

الية التكنولوجيا عشركة  83جريت على وجدا من خالل دراستهما اليت أ Wang & wang ماومن جهته
الصرحية أكثر تأثريا ، حبيث تقاسم املعرفة بداعتسهل اإل والصرحيةة الضمنية ف، أن كال من ممارسات تقاسم املعر بالصني

ليها ، ونفس النتائج أيضا توصل إ3بداعتقاسم املعرفة الضمنية له تأثري أكرب على جودة اإلبداع يف حني على سرعة اإل
Zahoori حيث 4نياتكرتو تابعة للصناعات اإليرانية لإل الشركات ال وآخرون من خالل دراستهم اليت متت على ،

ن املؤسسات اليت لديها ة بشقيها الضمنية والصرحية هلا تأثري كبري على سرعة وجودة اإلبداع، وأوجدوا أن تبادل املعرف
عمل جديدة  طوير فرصالفرق ختلق أفكار جديدة لتبني سسة و ممارسات تقاسم املعرفة داخل املؤ  القدرة على تعزيز

  .بداعيةرسات اإلوبالتايل تسهيل املما
هبذا الشأن يف النقاط  Du plessisبداع نورد ما قدمته لطبيعة دور إدارة املعرفة يف اإل جل فهم أفضلومن أ

 :5التالية
فاملؤسسات بداع، هذه األخرية اليت تعد مهمة وحرجة لإلإدارة املعرفة متكن من تقاسم وتدوين املعرفة الضمنية،  -

من طرف وتكراره القيام بعمل من الصعب تقليده بداعية العالية توظف تأثري التعلم عن طريق ذات اإلمكانيات اإل

                                                           
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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معروفة،  ن مدخالت غريرفة يصعب تقليدها نظرا لغموضها الناتج عاملع نافسية قائمة علىأي حتقيق ميزة ت ،املنافسني
احلصول على املعرفة الضمنية من  .التقليدعرفة صعبة و تاريخ املؤسسة الفريد الذي ينتج موالتعقيد اإلجتماعي أ

مدخالت  ميكن استخدامها كهذه املعرفة اليت بداع يف املؤسسة بسبب ندرةء واملوردين مصدر مثني لربامج اإلالعمال
ن متكن من الوصول إىل املعرفة الضمنية من خالل فهم ما هي املعرفة الضمنية ميكن إلدارة املعرفة أ هن  كما أ.بداعلإل

ن تكون ينها جلعلها صرحية من أجل أفراد، ما يساعد على تدو  خربة األوذلك من خالل قاعدة بيانات تبنياملتاحة 
ون الذي يساعد على تقاسم دارة املعرفة تلعب دورا رئيسا يف تسهيل التعا، فإبداعات املستقبليةسهلة التطبيق يف اإل

 بداعية للمؤسسة؛عكس بدوره اجيابا على القدرات اإلوالذي ين املعرفة الضمنية
فعلى الرغم من أن املعرفة بداع يرتبط باملعرفة الصرحية، لعبه إدارة املعرفة يف عمليات اإلالدور الرئيسي الثاين الذي ت -

أن املعرفة الصرحية سهل  بسبب حقيقة، بداعالضمنية يف عمليات اإلمن للمعرفة الدور املهي ثلالصرحية ال تلعب م
، فهي مهمة للمؤسسات لبناء بداععنصر مهم لإل -املعرفة الصرحية –ا هن  ، إال أمن طرف املنافسنيليها الوصول إ

بالشكل مكانية نقل املعرفة املعرفة وتطوير املنتجات وضمان إ لتقاط وتدوينبإاملوارد والقدرات اليت تسمح هلم 
ة جديدة ومبتكر فكار ها إىل أعادة تركيبيف جعل املعرفة الصرحية متاحة إل تلعب إدارة املعرفة دورا مهماو . املناسب

تاحة املعرفة إضافة إىل توفري الوسائل، العمليات واملنصات لضمان ، باإلتستخدم كمدخالت يف العمليات اإلبداعية
 بداع؛سة واليت تؤثر سلبا على برامج اإلاعدة املعرفة الصرحية للمؤسوحتديد الثغرات يف ق

والذي  ،و اخلارجيلق بإتاحة التعاون سواء الداخلي أبداع يتععمليات اإلدارة املعرفة يف ر الرئيسي الثالث إلو الد -
من خالل  بداعوتكاليف اإلما يسمح بتقليل خماطر ، يلعب دورا هاما يف نقل املعرفة الضمنية وبناء معرفة مجاعية

تسمح دارة املعرفة فإ. بداع دورات التطوير وضمان فعالية اإلوىل وبالتايل تقصريلقيام بالعمل الصحيح يف املرة األا
تتيح خلق قنوات فعالة لتدفق ما نشاء عالقات تعاونية غري رهمية تتصف بالثقة املتبادلة بني الشركاء املتعاونني بإ

، بداعاصة الضمنية منها واليت هي عنصر أساسي يف عمليات اإلالبيئات التعاونية يسهل تقاسم املعرفة خ، ففي املعرفة
منصات تكنولوجية وأدوات لتمكني بداع من خالل توفري املعرفة التعاون كآلية لتعزيز اإلمن جهة أخرى تسهل إدارة 

ات غري تقنية للتعاون  املتعلقة ص، ومننرتنترب األل املثال فضاءات املناقشة ععلى سبي ،فرقالتقاسم املعرفة ضمن 
ضافة إىل تدوين ، باإلستفادة من هذه الفضاءات التعاونيةخلق املعرفة، تقاهمها ومجعها لإل بتوفري العمليات لضمان

 عادة استخدامها بطرق خمتلفة؛ية لقولبتها يف شكل صريح لتمكني إاملعرفة الضمن
 ،نشطة يف دورة حياة إدارة املعرفةإدارة خمتلف األ هوبداع إدارة املعرفة يف عملية اإل هالرئيسي الرابع الذي تلعب الدور -

 :تتضمنو  ،بداعون هلا مسامهات مباشرة لتطوير اإلن تكعرفة أدارة املميكن من خالهلا إل اليت
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 واستيعاب  ،االستيعابية اليت تشري إىل قدرة املؤسسة على التعرف على قيمة املعلومات اخلارجية اجلديدة القدرة
بداعية ول إمر حرج لتطوير حل، وهذا أاملعلومات ومن مث تطبيق املعرفة املتعلمة على خمرجاهتا من املنتجات واخلدمات

 ؛جديدة وكفاءات جوهرية داخل املؤسسة
 حتياجات ب، توليف ونشر املعرفة لتلبية اإلاليت تشري إىل قدرة املؤسسة على مجع، استيعا القدرة التحويلية

تصاالت يلية من خالل عملها على تيسري اإلإدارة املعرفة ضرورية لتحقيق هذه القدرات التحو  املختلفة، وتعترب عملية
مح سما ي ، ختزينها، واستيعاهباجلمع املعرفةفراد يانات التنظيمية وتنمية قدرات األلتبادل املعرفة عرب خمتلف الك

 ستغالهلا؛بإ
 سرتاتيجية؛تقييمها من طرف أفراد املؤسسة إلختاذ القرارات اإل خلق، معاجلة ونشر املعرفة اليت سيتم 
 شطة املنافسني وفرص التعلم احملتملةنفحص البيئة اخلارجية لتحديد أ. 
املسامهة هو خلق بيئة عمل داخلية تشجع على توليد وتقاسم املعرفة و بداع الدور اخلامس إلدارة املعرفة يف عملية اإل -

 .بداعيف خلق ثقافة مواتية لإل
ثر البالغ األمهية واأل يتضح جليا ،بداعحول دور إدارة املعرفة يف اإلديب خالل ما مت رصده من موروث أ من
الذي يؤدي بدوره إىل نتائج و  ،بداعية للمؤسسةحتسني القدرات اإل يفلف عملياهتا تخدارة املعرفة مبإ هالذي حتدث

ثري ، وهذا ما يظهر التأبتكار منتجات وخدمات جديدةنتجات واخلدمات وحتسني جودهتا وإمهها تطوير املأخرى أ
املنتجات   :مهاين نتج والذي ميكن مشاهدته يف وحور ضافة إىل تأثريها املباشر على املري املباشر إلدارة املعرفة باإلغ

 1(knowledge- based products)واملنتجات املرتكزة على املعرفة ( value-added products)ذات القيمة املضافة 
 :وميكن مالحظة ذلك من خالل الشكل التايل

 مدى تأثير إدارة المعرفة على المنتجات(: 51)الشكل رقم 

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

                                                           
1 Irma Becerra-Fernandez  And Rajiv Sabherwal, op. cit, p 79. 

 املعرفة إدارة املعرفة
 القيمة املضافة املنتجات ذات 
 املنتجات املرتكزة على املعرفة 
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حتسني املنتجات  من خالل عملياهتا املؤسسات على تقدمي املنتجات اجلديدة وكذلكدارة املعرفة إتساعد 
يضا تساهم يف تطوير املنتجات املرتكزة على ، وأالية مقارنة مع املنتجات السابقةالقائمة يف حتقيق قيمة مضافة ع

 .ستشارية واملتخصصة يف صناعة الربجمياتاملعرفة اليت متتلكها الشركات اإلاملعرفة من خالل قواعد 
من خالل ضمان نعكس اجيابا على العمالء ي دارة املعرفةإثري على املنتجات واخلدمات بفعل أهذا الت ن  إ

جلودة العالية اليت ، وذلك نتيجة للمنتجات واخلدمات ذات ا1نتيجة لتعاملهم مع املؤسسة كربحصوهلم على قيمة أ
مؤسسة وبالتايل ارتفاع معدالت باهتم ما يزيد من رضاهم ووالئهم لللستجابة لطوكذا سرعة اإل حيصلون عليها،

 .براز هذه الفوائد وغريها على منظور الزبائن من خالل الشكل املوايلوميكن إ. محتفاظ هباإل

 دارة المعرفة على منظور الزبائنفوائد أنشطة إ(: 02)الشكل رقم 

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

زيادة جودة املنتجات واخلدمات بنسبة كبرية مث من خالل الشكل نالحظ أن نشاطات إدارة املعرفة تؤدي إىل 
زيادة املعرفة حول الزبون، تقليص وقت االستجابة للزبائن، اربة من زيادة رضا الزبائن، تليها باقي املؤشرات بنسب متق

 .فضل بالزبائن على التوايلاحتفاظ أ حتسني التواصل مع الزبائن و

على والئهم ول استخدام املؤسسات إدارة املعرفة حتسني عالقتها مع عمالئها وبالتايل احلصمن خالل ميكن 
 علىدارة املعرفة تساعد املؤسسات فإ ،فكار جديدة وتوفري التحسينات واخلدمات اجلديدةوذلك من خالل خلق أ

                                                           
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. 

 اخنفاض وقت االستجابة

 زيادة جودة املنتجات واخلدمات

 حتسني التواصل مع الزبائن

 زيادة رضا الزبائن

 احتفاظ أفضل بالزبائن

 زيادة املعرفة حول الزبون
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كعملية   هادامستخا عن طريقسسات املنافسة وهلم للمؤ ما حيول دون حت ،والئهم التقرب من عمالءها واحلصول على
وتشري الدراسات يف  .1بتكار من خالل التعلم التنظيمي املستمرخلربة اجلماعية اليت تؤدي إىل اإلللحصول على ا

يادة معرفة مع ز رتباطا مباشرا اليت ترتبط إ دارة العالقة مع الزبونعالقة إدارة املعرفة بالزبائن لإلجتاه حنو ما يعرف بإ
املؤسسات على تكييف منتجاهتا وخدماهتا تبعا  مساعدة  من خالل ثري مباشر على رضا العمالءالعمالء، واليت هلا تأ

 .لرغبات زبائنها

 العالقة بين إدارة المعرفة واألداء المالي: المطلب الثالث
 ،ال شك أن إدارة املعرفة يف الوقت احلاضر هي غاية حاهمة بالنسبة للعمل السلس والناجح ملعظم املؤسسات

عوامل أن ال Druckerإذ يقول  ،اآلالت واملعدات للمؤسساتال من القيمة بدصول التنافسية وتعترب املعرفة من األ
بسهولة صبحت ثانوية وميكن احلصول عليها مل ختتف، لكنها أ –س املال األرض، العمل، رأ –نتاج التقليدية لإل

جيري اآلن إذ ... جتماعية واإل قتصاديةي الوسيلة للحصول على النتائج اإل، واملعرفة هعرفةاملن تكون هناك بشرط أ
ذا  كد املعرفة، و قتصاة هي أداة للنجاح والبقاء يف ظل إذا ال ميكن نفي أن إدارة املعرفإ.  2جل املعرفةتطبيق املعرفة من أ

تيجة احلصول على فوائد من حيث كسب امليزة التنافسية املستدامة وحتقيق النجاح على املدى الطويل يف السوق وبالن
 .3داء املايلاأل

 De canpos ت، حيث أكدداء املايلألدارة املعرفة يف حتسني اية إالعديد من الدراسات إىل أمه ولقد أشارت

Souza مراجعة الدراسات املنشورة يف ن خالل داء املايل مالعالقة بني إدارة املعرفة واأل رسوآخرون يف مقاهلم الذي د
وجود أثر إجيايب إلدارة املعرفة على تشري إىل  أن أغلب هذه الدراسات 2032إىل  2003هذا الصدد يف الفرتة من 

 داء املايل، ورغم هذا النقص فإنه كان مقبوال على نطاق واسع يفلكن القليل منها تركز على األ داء التنظيمياأل
حتسن  غلب التقارير املنشورة إىل أن هناك، كما أشارت أجيايب على النتائج املاليةدب أن إدارة املعرفة لديها تأثري إاأل
أن ثقافة املعرفة هي من  ’Vidovic، كما أظهرت نتائج دراسة 4املايل للمؤسسات اليت تدعم بقوة إدارة املعرفة داءاأل يف

                                                           
1 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. 
  القيام بسلوكيات مرضية للعمالء ، و (ساس متطلبات العمالءأعن طريق تنظيم املوارد على )اهم عمال املوجه حنو العمالء يهدف إىل زيادة رضعالقة مع الزبون عبارة عن هنج األإدارة ال
 :نظر إىلأمن التفاصيل وملزيد . داء العمليات املوجهة بالعمالءأو 

- 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. 

https://www.researchgate.net/publication/228866038
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اجلوانب من إدارة املعرفة أكثر أمهية من  بط باملؤشرات املالية وأن هناك بعضرتأكثر عوامل جناح إدارة املعرفة اليت ت
هي اليت تساهم ( رفةتطبيق املع)ستجابة للمعرفة اإل أن Darroch، فقد أكدت دراسة 1املايلداء غريها يف عالقتها باأل

وبشكل غري  بداعرا على اإلباشثريا متؤثر تأ -كتساب ونشر املعرفةإ –داء املايل بينما باقي العمليات مباشرة يف األ
ثريا على أكثر تأ الصرحية تقاسم املعرفةإىل أن   Wang & Wang، عالوة على ذلك توصل 2داء املايلمباشر على األ

ممارسات إدارة املعرفة هلا تأثري إجيايب ن وآخرون أ  Gholamiظهر كما أ،  3داء املايل مقارنة بتقاسم املعرفة الضمنيةاأل
 وعالقاتبداع فهي تلعب دورا هاما يف حتسني اإلنتاجية واألداء املايل وأداء األفراد واإل ،داء التنظيميوكبري على األ

داء جيب من األ جل حتقيق واحلفاظ على مستوى عالأنه من أداء املؤسسي، و سني األالعمل ورضا العمالء وبالتايل حت
 . 4ر آليات فعالة خللق املعرفة، نقلها ودجمهاعلى املؤسسات تطوي

 –داء بصفة عامة أو األ –داء املايل اليت تطرقت لدراسة العالقة بني إدارة املعرفة واأل من خالل الدراسات
و غري إما بطريقة مباشرة أ :جتاهنييف إ  املايل داءاملعرفة تؤثر على األدارة إىل أن إشارة واضحة من الباحثني هناك إ

اليت تؤدي إىل زيادة بتكار املنتجات اجلديدة عند استخدام املعرفة يف تطوير وإثري املباشر يظهر حيث أن التأمباشرة، 
بينما  .5(ROI)املباشر من خالل قياس معدل العائد على االستثمار ثري ويتم قياس مثل هذا التأ ،رباحالعوائد واأل

على الرؤية،  مباشرغري ثريا اليت حتمل تأنشطة ن األداء املايل مدارة املعرفة على األإل رثري الغري املباشالتأ نتجي
جل فهم تأثري عمليات إدارة املعرفة على أنه من أ  Lee & Choiوقد أكد ، 6و التكاليفاملداخيل أسرتاتيجية، اإل
 ،داء املالية وغري املاليةواليت تعكس جوانب خمتلفة من األ -بداعاإلمثل -دخال نتائج وسيطة كن إداء املايل مياأل

، 7داءاجيابا باألأن خلق املعرفة يرتبط اجيابا باإلبداع والذي يرتبط شركة كورية توصل إىل  383وبتطبيق دراسته على 
 ،بداع كوسيطق األداء املايل من خالل استخدام اإلدارة املعرفة يف حتقياسهام إ Darrochويف نفس السياق أوضحت 

املعرفة هلا دور داعم يف املؤسسة، إدارة ن داء من خالل آليتني، أوالمها أوبينت أنه ميكن إلدارة املعرفة التأثري على األ
فراد وخرباهتم وبالتايل استعماهلا سيؤثر على جودة اخلدمات ذاهتا كوهنا حتسن من مهارات األد فهي متثل مورد يف ح

 .8دارة املعرفة تعترب آلية تنسيقية متكن من حتويل املوارد إىل قدراتأن إ ، وثانيهما واملنتجات
 .املوايليف الشكل داء املايل وميكن تلخيص اآلثار غري املباشرة إلدارة املعرفة على األ

                                                           
1 Maja Vidovic’, op.cit, p 1 – 8. 
2 Jenny Darroch, knowledge management, innovation and firm performance, op.cit, p 112. 
3 Zhining Wang and Nianxin Wang, op.cit, p 8899 – 8908. 
4Mohamad 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. 



 دبية في العالقة بين متغيرات الدراسةأمراجعة                 الفصل الثاني 

 

 
57 

 داء الماليعلى األدارة المعرفة غير المباشرة إل اآلثار (:05)الشكل رقم 

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

بداع والتعلم سني اإلجمموعة من النتائج أو اآلثار إلدارة املعرفة على حتبشكل جلي  يظهرإن الشكل أعاله 
بدوره يف السلوكات التنظيمية ومنتجات املؤسسة وعملياهتا وعالقاهتا مع أصحاب املصلحة مما حيسن والعمل مجاعيا، 

إدارة املعرفة واألداء  بني العالقة الغري املباشرة ربز، وهذا ما يوكل هذا سيكون وقعه واضحا على حتسني األداء املايل
   .املايل

داء دارة املعرفة على األثار إاملعرفة واألداء املايل وآد العالقة بني إدارة حول وجو  رغم ما مت طرحه من دراسات 
ة مباشرة بني عمليات املعرفة  يتم بعد اكتشاف عالقمل، و 1الروابط اليت تفسر ذلك ال تزال غري واضحة أن  إال   ،املايل
دارة وحاولة تعقب سبب عامل واحد مثل إ لذلك تبقى داءيد من العوامل تؤثر على حتديد األداء، كون أن العدواأل

 Northدراسة  شارت نتائجتعترب وحتشمة كما أدارة املعرفة ن الفوائد املالية إل، لذلك فإ2املعرفة وحفوفة باملخاطر
 س املال، حتسني معظمها حول زيادة الدوران يف رأفقط وترتكز يف %3دارة املعرفة متثل وآخرون إىل أن النتائج املالية إل

من  وفرات يف التكاليفحتسني اجلهود التسويقية،  دارة، زيادة احلصة السوقية،إدارة املخاطر، تقليص تكاليف اإل
تايل ختفيض التكاليف ذات الصلة وأيضا وقات البحث وبالعلومات غري املهمة مما يقلص من أامل خالل التقليل من 

 .3ق التكنولوجيا اجلديدةبداع وخلق منتجات وخدمات جديدة وتطبيتأثريها على اإل

                                                           
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.  

 

 خلق املعرفة 
 اكتساب املعرفة 
 تنقيح املعرفة 
  ختزين املعرفة 
 حتويل املعرفة 
 تقاسم املعرفة 
 ستعمال إعادة اإل 

 مراحل إدارة املعرفة
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 التعلم الفردي 
 التعلم اجلماعي 
  اختاذ القرارات

 مجاعيا
 

 املراحل التنظيمية

 :حتسني
 السلوكات التنظيمية 
 القرارات 
 املنتجات واخلدمات 
  العمليات 
  ،العالقات مع املوردين

 والشركاء الزبائن
 

 املخرجات الوسيطة

داء األ حتسني
 املايل
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 يف هذا نه يوجد اتفاق عام بني الباحثنيال أء إدافوائد إدارة املعرفة بدقة على األوبات لرصد عورغم كل الص
 .سفليف اجلدول أ ’Vidovic، وميكن تلخيص هذه النتائج حسب داءوظة على األحاحلقل على نتائجها املل

 داءنتائج إدارة المعرفة على األ :(20)الجدول رقم 
 النتائج جمموعة النتائج

 فرادأداء األ

 فضلإختاذ القرارات بشكل أ -
 طرق جديدة للعمل -
 تصالحتسني اإل -
 فرادحتسني مهارات األ -
 زيادة التعاون -
 فضل املمارساتتقاسم أ -

 األداء التنظيمي

 رباحزيادة األ -
 ختفيض التكاليف -
 فرادمتكني األ زيادة -
 حتفاظ هبمحتسني جذب األفراد واإل -
 نتاجيةحتسني اإل -
 حتسني العائد على االستثمار املتعلق جبهود إدارة املعرفة -
 زيادة سعر السهم -

 عمالأداء األ

 عمال الرئيسيةاستجابة أسرع لقضايا األ -
 خلق فرص عمل جديدة -
 حتسني وتطوير املنتجات اجلديدة -
 العمليات التجاريةحتسني  -

 أداء السوق

 زيادة حجم السوق -
 زيادة حصة السوق -
 اخلدمة/ حتسني جودة املنتج  -
 خلق املزيد من القيمة للعمالء -
 نواع السوق املختلفةىل أالدخول إ -
 فضل مع العمالءتعامل أ -

 رأس املال الفكري
 س املال الفكريتعزيز رأ -
 بداعزيادة اإل -
 القدرة على التكيفزيادة  -

Source : Maja Vidovic’, op.cit, p 6. 



 دبية في العالقة بين متغيرات الدراسةأمراجعة                 الفصل الثاني 

 

 
59 

نتائج الإذ تتضمن هذه اجملموعات  ،عرفة على األداء إىل سمس جمموعاتعاله نتائج إدارة املدول أاجليصنف 
األداء يف شقه حتسني يف وتظهر نتائجها تتعلق اجملموعة األوىل بأداء األفراد  ، حيثعلى األداء بشقيه املايل وغري املايل

النتائج موعة الثانية جملغري املايل حسب ما يظهره اجلدول من حتسني االتصال وزيادة املهارات وغريها، بينما ختص ا
تحسني وشقه غري املايل ك ،ستثماروحتسني العائد على اإلاح املرتتبطة باألداء التنظيمي يف شقه املايل كزيادة األرب

عمال ترتبط بالبيئة اخلارجية للمؤسسة من أداء األوبالنسبة للمجموعة الثالثة حتفاظ باألفراد، نتاجية وزيادة اإلاإل
باملنتجات والعمالء مثل ا اجملموعة الرابعة أداء السوق فرتتبط أم   حيث اجياد فرص عمل جديدة وتوسيع أعماهلا، 

 تتمثل يف تعزيز رأسوآخر جمموعة من نتائج إدارة املعرفة على األداء   ،ة للعمالءمحتسني جودة املنتجات وخلق القي
  .املال الفكري

 العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة: المبحث الثاني
ار من خالهلا خمتلف دراسته حول إدارة املعرفة ويف جولته اليت ز  Tuvyaقبل عقدين من الزمن عندما بدأ  تقريبا

دون الثقافة " ، كانت كل وحادثة مع خبري إدارة املعرفة تبدأ بنفس العبارة التالية أوربا والواليات املتحدةاملؤسسات يف 
دارة املعرفة ل على العالقة القوية اليت تربط إوهذا يدل  . 1"الصحيحة ال ميكن أن تكون لديك إدارة املعرفة املناسبة

كتساب إ رق للعالقة بني الثقافة وعمليةول الذي يتطالل املطلب األلثقافة التنظيمية، واليت سنحاول إبرازها من خوا
 .املعرفة استخداماملعرفة، واملطلب الثاين الذي يعىن بدراسة العالقة بني الثقافة التنظيمية وعملييت نشر و 

 كتساب المعرفة تنظيمية إل أهمية الثقافة ال: ولالمطلب األ
املدير املساعد يف جمموعة  – Quote Roger Chaddockيف اقتباسه من كالم  De Long & Faheyأورد  لقد

اليت ... ، Lotus notes  ،Intranet: دوات مثلمن الواضح أن هناك العديد من األ : "قائال  -علوم الكمبيوتر
ن املتبقية فتمثل األفراد، جيب أ %80ا من الصورة، أم   %20حتتاجها لتكون قاعدة املعرفة، لكن التكنولوجيا متثل 

 .2"متتلك الثقافة الصحيحة
واملهمة اليت تؤثر  ما يتضح أن للثقافة التنظيمية أمهية خاصة يف جناح إدارة املعرفة، فهي تعد من العوامل احلرجة

 - 3338)جريت يف الفرتة ما بني ملعرفة، فقد أكدت الدراسات اليت أدارة اعلى عمليات إ و سليببشكل اجيايب أ

                                                           
1 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. 
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أن الثقافة التنظيمية تضم عوامل تعيق إدارة املعرفة يف املؤسسة ويف الوقت نفسه تتضمن املفاتيح الرئيسية ( 2002
 .1لنجاحها

 :2تتضمنينبغي أن دارة املعرفة الثقافة التنظيمية دعامة لتطبيق إوحىت تكون 
فعية ، حيث يعتقد أن القيم املشرتكة مصدر هام لداواملسريينفراد اإلجيابية اليت يشرتك فيها مجيع األ لتنظيميةقيم اال -
 ؛ابيةجيكما أن فرصة إدارة املعرفة يف النجاح أكرب ضمن القيم اإل  فراداأل
ة اهلرمية والرقابة، فأسلوب التسلسل دارة اليت تسعى إىل معرفة العامل وتقوم على الثقة بدال من القيادثقافة اإل -

كونه من وامر وال يسامهون مبا ميلاملعرفة ألن األفراد سيطيعون األ كتسابإل ي ثقافة داعمة اهلرمي غري مرغوب أل
وخيلقون ويبدعون معارف  فراد املزيد من املسؤوليةتحم ل األيمعارف، هلذا كلما كان األسلوب أكثر إنفتاحا س

 ؛جديدة
وتقوم على تصور أن كل فرد يف  ،تعزيز التفاعل املعريفلتزام حنو فضال عن اإل معرفةلل حرتامقيم جوهرها التقدير واإل -

 .اسب من خالل خلق واكتساب املعرفةاملؤسسة سيحقق مك
والذي  ثري على سلوك إدارة املعرفةون بالضرورة للثقافة التنظيمية تأومن خالل هذه املكونات الثقافية سيك

 .ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل

 الثقافة التنظيمية على سلوك إدارة المعرفةتأثير (: 00)الشكل رقم 

 
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. 

                                                           
، 88قتصاد، العدد دارة واإل، جملة اإلورانجأردنية تصاالت األالمعرفة في مجموعة اإلدارة إقياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيذ سامي عبد اهلل املدان وصباح وحمد موسى،   1

 .331 – 332، ص 2030
2 Edna Pasher and Tuvya Romen, op.cit, p 48 – 54. 

 القيم واملعتقدات الثقافية الكامنة

 :السياق االجتماعي
 املعايري واملمارسات الثقافية املتعلقة مبمارسات إدارة املعرفة

 دارة املعرفةسلوكات إ

 ضمنية غري مرئية

 صرحية مرئية

http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/.../homri-culture-organisationmai2012.pdf
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قيم ومعتقدات وترتجم يف إطار التفاعل  ن الثقافة تكون ضمنية يف شكلمن خالل الشكل يتضح أ
ما يربز بشكل  ،يف عملياهتا اساساملعرفة واملرتكزة أ ارسات تظهر بشكل صريح يف سلوكات إدارةىل مماإلجتماعي إ

 .دارة املعرفة يف املؤسسةاحملتمل للثقافة التنظيمية على إ ثرجلي األ
 " دارة املعرفةتشخيص املعوقات الثقافية إل" يف مقاهلما  De long & Faheyكل من درس   ويف نفس السياق،

ن الثقافة التنظيمية هي العقبة الكربى خللق الدراسة أ ظهرت نتائجوأ ،دارة املعرفةشركة أمريكية تطبق إ 20أزيد من 
ثري الثقافة التنظيمية على السلوكات املرتكزة على طرق لتأال بعضصول املعرفة، وبناءا على ذلك حددا واإلستفادة من أ

 :1هي ةاملعرف كتسابإ
 culture shapes assumptions about which knowledge is)فرتاضات حول املعرفة املهمة الثقافة تشكل اإل. 3

important  :)  منا تتشكل عن طريق القيم ال حتدث يف الفراغ التنظيمي وإمهية اإلعتقاد حول املعرفة األكثر أ إن
سبيل املثال ، على هم يف املؤسسةعلى إدراك ومتييز املعرفة األتؤثر بدرجة كبرية  ، فالثقافة والثقافات الفرعيةواملعايري

ن يف موزعي قطع غيار السيارات جيب أنسان، بينما لإل بداعيةن تعطي األولية للمعرفة اإلعالن جيب أوكاالت اإل
 .كثر للمعرفة املنظمة املتضمنة يف مراحل سلسلة التوريدتكون القيمة أ

ينتج عنه ما  والصراع بني الوظائف تصالإن إختالف اآلراء بشأن املعرفة األهم يؤدي أحيانا إىل سوء اإل
كل هذا يفضي إىل حرية حول أي معرفة جيب الرتكيز عليها و  .هداف إدارة املعرفةتضارب يف اسرتاتيجيات وأ

 .كتساهباإل 
الثقافة : (Culture creates a context for social interaction) جتماعيالثقافة ختلق سياق للتفاعل اإل. 2

وبالتايل  ،فرادبيئة اتصال األ دحدو تبني اليت   التصورات والسلوكات تبلور التنظيمية تتضمن القواعد واملمارسات اليت
ظهار تأثري الثقافة التنظيمية وميكن إ .تفاعلهمفراد وتؤسس بذلك سياق تنظيمي لتشكل األرضية لكيفية تفاعل األ

 .على حالة التفاعل من خالل الشكل املوايل
 
 
 
 
 

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

  يف املؤسسة مثل مصلحة البحث والتطوير، املصلحة املالية ( املصاحل)و الوحدات أملمارسات املتبناة من طرف الفرق الثقافات الفرعية هي جمموعة من القيم، املعايري وا... 
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 جتماعيلة للتفاعل اإلالمشك  الخصائص الثقافية (: 02)الشكل رقم 

 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. 

 :1بعاد هيتبعا لثالثة أالثقافية املشكلة للتفاعل اإلجتماعي ميكن تقسيم اخلصائص 
مكانية مناقشة املواضيع ي إلكتساب املعرفة عن طريق إودمن تشكل التفاعل العكن للثقافة أمي: التفاعل العمودي -

 ؛ما يسهل تبادل وتوليد املعرفة احلساسة، سهولة التواصل بني الرئيس واملرؤوسني
التنظيمي يف املؤسسة، ويستلزم حتقيق هذا التفاعل توافر فراد يف نفس املستوى يتم بني األ: فقيالتفاعل األ -

 مقدار التفاعالت، مستوى التعاون، املسؤولية اجلماعية والتوجه للبحث عن املعرفة املوجودة؛: اخلصائص التالية
تعليم العمال لآلخرين حول اجلوانب األساسية ساسا حول واليت تتمحور أ: السلوكات املعززة لتطوير املعرفة-
نه حيسن املعارف احلالية السلوك الذي يؤثر على التفاعل اإلجتماعي كما أن التعليم يعد واحدا من حيث أ، عمالألل

 .كتساب وتوليد املعرفة اجلديدةلفعالة إل خطاء من بني الطرق اة إىل ذلك يعد سلوك التعلم من األضاف، إيف املؤسسة
 Culture  shapes creation and adoptation of new) الثقافة تدعم خلق  وتبين املعرفة اجلديدة. 1

knowledge) :نظرا للتغريات  -املعرفة اجلديدة خاصة حول البيئة اخلارجية خلقكيف يتم ن الثقافة التنظيمية تظهر  إ
قبوهلا ذا رفضها أو كو   -الذي يهدد بقاء املؤسسة خرية فيما يتعلق باملنافسة والتطور التكنولوجياليت تشهدها هذه األ

 .سفلأ( 28)هو موضح يف الشكل رقم  مثل ما وتوزيعها داخل املؤسسة
 :الثقافية اليت تساعد املؤسسة على اكتساب املعرفة ودجمها بفعالية وهيوهناك جمموعة من اخلصائص 

                                                           
1 David W. De Long and Liam Fahey, op.cit, p120 – 121. 

 املواضيع احلساسة مناقشة  (Discussability of sensitive topics) 
 دارة العلياقرب اإل  (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 

knowledge and expertice) 
 تقاسم املعرفة مقابل الرتاكم  (Knowledge sharing vs accumulation) 

  التعليم (Taeching) 
 خطاءالتعلم من األ   (Learning from mistakes) 

 

حالة التفاعل 
 جتماعياإل

السلوكات 
اليت تعزز 

 املعرفة
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القاعدة املعرفية وجود املعايري واملمارسات الثقافية اليت تشجع بقوة استغالل املعرفة من البيئة اخلارجية وتكوين  -
 ستحواذها فقط؛واجهة منافسيها بدل الرتكيز على إواليت متكنها من م ،اخلاصة هبا

ثقافة تنظيمية مشجعة على النقاش املكثف الذي يركز على القضايا االسرتاتيجية املفتاحية استنادا إىل نطاق  وجود -
رف ن من توليد املعاالبناءة اليت متك   ةة املواجهثقاف، وتشكيل ما يعرف بخلية واخلارجيةاواسع من املدخالت الد

 طار العمل؛اجلديدة ودجمها يف إ
ؤسسة يف عمليات البحث، النقاش وتركيب املعرفة املرتبطة بالقضايا املهمة، فعلى امل الضروريتوافر مستوى املشاركة  -
هم على مجع ز ن املشاركة حتفأل ،التنظيميةفراد يف خمتلف املستويات على ثقافة تسهل املسامهات من األ ن تتوفرأ

اليت  نتاج املعرفة اجلديدةتفاعل مكثف إلوبعد ذلك الشروع يف  ،ىل معلوماتيانات من مصادر خمتلفة وحتويلها إالب
 .ساس للقرارات والتصرفاتستشكل األ

 دور الثقافة في خلق وتبني المعرفة الجديدة(: 02)الشكل رقم 

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

بثقافة  تدعىاملساندة هلا واليت املعرفة جيب توافر الثقافة التنظيمية  كتسابإل ومن أجل توفري البيئة املالئمة 
، فهي توفر خلق املعرفة، توزيعها واستعماهلا يتم فيها فعالأين مزيج من العوامل اليت ختلق البيئة ا هن  أوتعرف ب ،املعرفة

 .1لتوليد املعرفةالظروف املثالية 
تطلبات عمليات الثقافة املختلفة وفقا ملثقافة املعرفة هي ثقافة هجينة  جتمع بني فئات أن   Travica يرى و 

 .دناهيظهره الشكل أملا وفقا  2إدارة املعرفة
 
 

                                                           
1Dorota 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. 
2Bob 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. 

 املدخالت من البيئة
 اخلارجية

 الثقافة

قدرة املؤسسة تفسري 
البيانات واملعلومات 

 املرتدة من البيئة اخلارجية

معرفة جديدة حول 
 البيئة التنافسية
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 المعرفة ثقافة(: 01)الشكل رقم 

 
Source : Bob Travica, op.cit, p 95. 

الثقافة البريوقراطية، الفردية، اجلماعية وثقافة  –ربعة بني أنواع الثقافة األمتوقع ثقافة املعرفة الشكل يظهر 
كثر يف ظل إال أهنا حتظى بالقبول أ ،اح الذي تبديه بتموقعها يف ظل احلدود املتقطعة للمربعتنفورغم اإل -السوق

بداع من خالل مبدأ فة اىل ثقافة السوق اليت تشجع اإلضاباإل ،الثقافة اجلماعية اليت تلعب دورا حاهما يف خلق املعرفة
ديناميكية هذه  ثقافة املعرفةببني لنا الشكل احللزوين الكائن يف مربع كما .التنافس بني الفرق لتوليد املنتجات اجلديدة

ىل مزيج الثقافات الذي يربز دور الثقافة البريوقراطية يف تدوين املعرفة ل على أن ثقافة املعرفة حتتاج إما يدل   ،خريةاأل
مهية جيب إنكار أ ىل ذلك الضافة ا، إوضمان القنوات الرهمية اليت تسمح بتنظيم عمليات خلق املعرفة وختزينها

عتماد على اإلبل جيب  فقط عتماد على املعرفة الفرديةاإلن ال يتم بشرط أ ،يضااإلبداع أف الفردية يف توليد املعار 
 .ستخراج املعارف الفرديةالذي يعد الطريق إل يضاالعمل اجلماعي أ

يثري  ،دارة املعرفةهم على إواملؤثر األ (levier)ما مت استعراضه عن أمهية الثقافة التنظيمية اليت تبقى الرافعة  ن  إ
 هذا الصدد قامت بعض ويف، مة لنجاح عمليات إدارة املعرفةءكثر مالاؤل عن نوع الثقافة التنظيمية األالتس

 Lawsonمن بينها دراسة ة، كثر فعاليافة التنظيمية اليت جتعل عمليات إدارة املعرفة أجراء حبوث حول الثقالدراسات بإ
ثقافة ) التنظيمية فاتالثقا نوعأن هناك من خالهلا إىل أين مؤسسات يف مجايكا واليت خلصت جريت على مثااليت أ

 الثقافة البيروقراطية

 ثقافة المعرفة

 سوقثقافة ال
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 انتشار المعرفة
(Knowledge Diffusion ) 
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على ارتباط إدارة املعرفة حيث مت إجياد أرتباط اجيايب مع لديها إ (بداع، الثقافة اهلرميةالسوق، ثقافة القبيلة، ثقافة اإل
 .1دارة املعرفةوإ الثقافة اهلرمية رتباط كان بنيوإدارة املعرفة يف حني أضعف إقوي واجيايب بني ثقافة االبداع 

لكرتونية يف املؤسسات اإلة بني أنواع الثقافة التنظيمية يف العالقان الغرض منها تقييم كاليت   Kangasودراسة 
ثقافة السوق هي الثقافة املهيمنة تليها الثقافة  الدراسة إىل أن   ت، توصلدارة املعرفة املستمرةمبادرات إجمال النقل و 

واع من الثقافة نإرتباط قوي واجيايب بني ثالثة أ Kangasدارة املعرفة وجدت وبالنسبة للعالقة بني الثقافة وإ اهلرمية،
يف حني كشفت  دارة املعرفةالسوق وإرتباط بني ثقافة وإدارة املعرفة ومت إجياد أقوى إ( ثقافة السوق، اإلبداع والقبيلة)

 .2اهلرمية وإدارة املعرفةضعيف بني الثقافة رتباط النتائج عن إ
يف والية  شركة صناعية 2888على وزمالءهم  jones & Mujtabaجراها الدراسة اليت أوكشفت 

بإدارة املعرفة، وعلى وجه اخلصوص رتباط الثقافة التنظيمية عن إمريكية بالواليات املتحدة األ   (Virginia)فرجينا
كما دارة املعرفة،  رتباط مجع بني الثقافة اهلرمية وإدىن ايف حني أ، املعرفة دارةرتبط بدرجة كبرية بإبداع اليت تثقافة اإل

ذا كان املسريين فإ ،ملبادرات إدارة املعرفةسرتاتيجي ىل مراعاة الثقافة يف التخطيط اإلنت النتائج أن املسريين حباجة إبي  
 ،والثقافةدارة املعرفة مبادراهتم يف جمال إاملطلوبة بني يفهمون نوع ثقافتهم التنظيمية ميكنهم النظر يف درجة املالءمة 

بداع يف الشركات سيزيد من فرص الرفع من درجات إدارة وتشري نتائج الدراسة أيضا إىل أن دمج خصائص ثقافة اإل
 .3املعرفة

املعرفة وخاصة جناح عمليات إل مالءمةقل تقدمة أن الثقافة اهلرمية هي األاسات املتائج الدر نالحظ من خالل ن
ة اليت حتول دون إعطاء احلرية الالزمة لألفراد فثككتساهبا كوهنا تتصف بالبريوقراطية والرهمية العالية والرقابة املتعلق بإ ما

تعد كل من ثقافة السوق وثقافة اإلبداع األكثر ني حيف  ،كتساهباعن املعرفة اجلديدة والعمل على إ جل التنقيبمن أ
جوهر  لذا يعترب ،يشجع خلق املعرفة فهودارة املعرفة بداع جزء ال يتجزأ من ثقافة إكون اإلل، ملعرفةمالءمة إلكتساب ا

السوق تعمل على رصد كل ما يدور كون ثقافة ل وأيضا، 4نشاء مستقبل املؤسسةالقيمة الكامنة وراء إدارة املعرفة إل
 .اليت متكن املؤسسة من مواجهة املنافسة والتغيريات البيئيةاكتساب املعرفة الضرورية ما يستلزم يف البيئة التنافسية 

اليت تشدد على ينبغي توفر نوع الثقافة  بفعالية املعرفة اكتسابجل جتدر اإلشارة يف األخري إىل أنه من أ
ضافة اىل ذلك إ ،lawson 5بعاد الثقافية اليت أكدت عليها ، فهي األاعدبة، املرونة، التعلم،التعاون واإلاملشاركة، الثق

                                                           
1 Cheron Lawson, op. cit, p 57 – 84. 
2 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. 

http://www.tlainc.com/articl284.htm
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، الرؤية تصال املكثف، القيادة املساندةدعم والتحفيز، العمل اجلماعي، اإل، ال، التجريبنفتاحفر كل من اإلجيب توا
 .املشرتكة

 التنظيمية  بنشر المعرفة وإستخدامهاعالقة الثقافة : المطلب الثاني
أمرا حاهما  -تقاسم املعرفة –ذ يشكل ، إ1جوهرهادارة املعرفة فهو يعترب تقاسم املعرفة اجلزء األكثر أمهية يف إ

نشر املعرفة شرط ، فللمؤسسات حىت تتمكن من تنمية املهارات والكفاءات وزيادة القيمة واحلفاظ على املزايا التنافسية
دت مهية اليت يكتسيها تقاسم املعرفة فقد عم، ونظرا هلذه األفكار واملفاهيم إىل منتجات وخدماتأساسي لتحويل األ

اليت وآخرون   Jones، من بينها دراسة عالية تقاهمهاالعوامل تأثريا على فالعديد من الدراسات إىل التعرف على أكثر 
العناصر اليت تعرقل نشر  أكدت أن الثقافة التنظيمية هي مفتاح جناح التقاسم املعريف وأن احلواجز الثقافية هي أكثر

أن القيم الثقافية للمؤسسة حتكم إىل حد كبري رغبة أعضائها يف  مادراستهيف  Mukerjee & Hahnوذكر ، 2املعرفة
، ويف نفس السياق تأكيدا منه على الصلة الوثيقة بني القيم 3لتشارك املعرفةفراد املعرفة، وأهنا احملدد لدوافع األتقاسم 

أن القيم هي جوهر الثقافة التنظيمية وهي تكشف عن   Michailova & Minbaevaالتنظيمية وتقاسم املعرفة ذكر 
 .قة بني تلك القيم وتقاسم املعرفةلذا توجد صلة وثي. فراد ويشرحون ويرشدون ويربرون ما يقولونهف يتواصل األكي

إىل أن باحثوا وممارسوا  Wang & Noeكما أشار كل من . 4فالقيم تعمل على كل من املستويات الفردية والسلوكية
ها إىل أن معظم جل ملبادرات إدارة املعرفة، كما نو  طويل األيعرتفون بأمهية الثقافة التنظيمية للنجاح رة املعرفة داإ

 .5تقاسم املعرفة على بعاد الثقافية اليت تؤثراألركزت على حتديد جريت يف هذا اجملال الدراسات اليت أ
رفة يف م املعهم مؤثر على فعالية تقاسالتنظيمية تعد أالل هذه الدراسات يتضح لنا جليا أن الثقافة من خ

رفة من عدمه، م املعمهية تقاسكبري يف توجيه السلوك وتوليد اإلعتقادات حول أ  دورمن املؤسسات، نظرا ملا للثقافة 
يف اجلدول مات بعض الباحثني اسهنورد إالثقافية اليت تقف وراء دفع عمليات تقاسم املعرفة األبعاد هم وللتدقيق يف أ

 .املوايل
 
 

                                                           
1 Jen-Te Yang, individual attitudes and organisational knowledge sharing, tourism management, N° 29, 2008, P 347. 
2 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.  
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 الثقافية الداعمة لنشر المعرفة بعاداألاسهامات بعض الباحثين حول (: 03)الجدول رقم 
 الثقافية بعاداأل الباحثني/ اسم الباحث

P.H.J.Hendriks
1
 .، الرغبة يف حل املشاكل(الدوافع)ة املتبادلة، التحفيز الثق 

Majewski & Usoro
2
 .داري، التعلمفآت، التقدير، القيادة، الدعم اإلاملكادراك الفوائد، الثقة، إ 

Jan-te Yang
3
 .التعاون، التشارك، الثقة، اجتاهات التعلم 

Md.Zahidul et al
4
 .تصال، نظام املكافآت، القيادةالثقة، اإل 

S.J.McGrane
5
 .دارةإلتزام اإلتصال، املكافآت، الثقة، اإل 

 .دناهعلى املراجع املوضحة أعتماد اإلبة بعداد الطالإ: المصدر

الثقة، : واملتضمنة سهاماته اإلذالعناصر املشرتكة يف مجلة همن خالل اجلدول جند أن هناك عدد من 
 .سنقدم كل عنصر على حدا يلي وفيما .تصال، نظام املكافآت والقيادةاإل
تصال ، ما يدل على أمهية اإل6كثر من املشاركنيرفني أو أتصال بني طتقاسم املعرفة كعملية إ تربيع: تصالاإل -

، وتعد 7ثناء التواصل لتشجيع تقاسم املعرفةادثات الشفوية ولغة اجلسد أالذي حيدث التفاعالت البشرية من خالل احمل
تصال يعد ن توفري وسائل اإلاملفتوحة أحد أهم املتطلبات لزيادة ميل األفراد لتقاسم معارفهم، كما أتصاالت وتعد اإل

م اسصل وبالتايل حدوث التفاعل بني حاملي ومستقبلي املعارف الذي حيقق فعالية التقرات التواعدد ممسهال لزيادة 
 .املعريف

ومع خمتلف  املعرفة وتقاهمها مع بعضهم البعضلديهم لتبادل  عفراد وتوليد الدافحتفيز األ نإ: نظام المكافآت -
لتناسب  نظمة املكافآت مصممةتكون أ نأ ذ جيبإ ،8فعال رات يف املؤسسة يرتبط بوجود نظام مكافآتاداإل

 (الداخلي)شرة تولد الدافع الفردي املكافآت غري مباتكون قد و  فراد لتوفري حافز كايف لتقاسم املعرفة،حتياجات األإ
،  خرينحويلها لآل، فهو مبثابة قوة تعزز منو املعرفة الضمنية وتدفع لت9لتزامه اجتاه تقاسم املعرفةالذي يستمد منه الفرد إ

                                                           
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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وحفزا أيضا وتكون  1هداف التنظيمية واملنافعألوبدرجة حتقيق ا ترتبط باجلوانب املاليةة و ماديكما تكون مباشرة أ
مطلبا ضروريا لتعزيز تقاسم املعرفة  على حد سواء  كال من الدافع الداخلي والتحفيز اخلارجيربويعت. لتقاسم املعارف

 .يف املؤسسة
هي تؤثر على ف هداف املرجوة، حتقيق األ وتوجيههم حنوتشري القيادة إىل عملية التأثري على املرؤوسني : القيادة -

اليت حيدثون هبا  ةفالقادة يعتربون منوذج يقتدى به يف الطريق. فراد لتقاسم ما يعرفونهاإلجتاهات والتعاون وتشجيع األ
 .3هلام والتحفيزإلا، فهم مصدر تسهل تقاسم املعرفةهنم من ينشئون ويهيئون بيئة ، كما أ2تقاسم املعرفة

فهي  العوامل،هم الثقة تعترب من أرغم وجود العديد من العناصر الثقافية اليت تؤثر على تقاسم املعرفة إال أن : الثقة -
الذين يتم  خريناألشخاص اآلالفرد لتكون لديه الرغبة والنوايا احلسنة يف سلوكات وتصرفات ستعداد تعرب عن مدى إ

ستعداد ، حيث أن األفراد يكونوا على إمهم لتقاسم معريف ناجحقايف فالثقة تعترب عنصر ث .4تقاسم املعرفة معهم
 . 5ميكنهم الوثوق مبستلم املعرفة اليتلتبادل املعرفة يف احلاالت 

 & De long، حيث يرى كل من مهيتها يف تقاسم املعرفةالثقة جذبت أكرب قدر من اإلهتمام البحثي نظرا ألف 
Fahey  ى مقدار املعرفة املتدفقة بني ووحداهتا الفرعية وعماهلا يؤثر بشدة علأن مستوى الثقة املوجود بني املؤسسة

مر حيوي يؤثر على قرارات الشعور باإللتزام فهي أن الثقة ختلق كما أ،  6فراد إىل قاعدة بيانات املؤسسةاألفراد ومن األ
، فهي تساعد على 7فراداملعرفة يف الفرق واملؤسسات كما أهنا عامل أساسي يف العالقات بني األتقاسم قرارات 

ستيعاب معرفة أكثر استعداد لإلستماع وإ فرادويكون األ التخفيف من التأثري السليب للتكاليف املتصورة على التشارك
 خرى النظيمية، دون الثقة القيم األاملعرفة والثقافة الت، فالثقة مبثابة الغراء اخلفي الذي يبقي على إدارة بعضهم البعض

رفته وإرتكاب األخطاء مان مبا فيه الكفاية لتبادل معحلرية واألفرد من الشعور بافالثقة هي اليت متكن ال ،حتقيقها ميكن
ئة أكثر اسرتخاء ومنح لصاحل بيدارة يف التخلي عن الرقابة الصارمة كما أهنا ترتبط برغبة اإل  ،كتشافهايف الطريق إىل إ

و ما يعرف بتصور متبادلة أبوجود منافع مشرتكة و الثقة  ةوتوحي قيم .8فراد احلرية والوقت للتفاعل، التأمل والتعلماأل

                                                           
1 Filemon A.Uriart.JR, introduction to knowledge management : a brief introduction to the basic elements of knowledge management for non-

practitioners 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. 

http://www.researhgat.net/articl284.htm


 دبية في العالقة بين متغيرات الدراسةأمراجعة                 الفصل الثاني 

 

 
69 

كما أهنا تقضي على   رفة،لتقاسم املع ستعداداإلكثر على  طريف التقاسم املعريف ما يشجع ألكال 1(الفوز -الفوز )
 .2متيازهممصدر قوهتم وإ هناعلى اعتبار أهنم سيفقدون ملكية املعرفة  وحل التقاسم شعور األفراد بأ

صدارة املؤثرات على نشر املعرفة، فعلى الرغم من   ن الثقافة التنظيمية حتتلمن خالل ما مت طرحه ميكن القول أ
ىل جناح تقاسم املعرفة كونه ال تؤدي إهنا ال أ، إيل وتسريع التقاسم املعريفتفعخرى كالتكنولوجيا مهم لكون العوامل األ

حداث ؤسسات العمل على إهلذا يستوجب على امل ،3فراد وليس اجباريبة وإستعداد األيرادي مبين على رغعمل إ
 تطبيق تسهليم الضرورية اليت تساعد على جناح نشر املعرفة واليت بدورها ستحداث القالثقايف الالزم وإالتغيري 

 .خمتلف اجملالت اليت ختلق قيمة للمؤسسةاستعمال املعرفة يف و 

 وأداء المؤسسة الثقافة التنظيمية العالقة بين:ثالثالمبحث ال
نظور التعلم والنمو يف سنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على العالقة بني الثقافة التنظيمية وم

عالقة بني حني خنصص املطلب الثالث لل الثاين، يفول، وبينها وبني منظوري العمليات والزبائن يف املطلب املطلب األ
 .داء املايلالثقافة التنظيمية واأل

 عالقة الثقافة التنظيمية بالتعلم والنمو: المطلب األول
يف  Kaplan & Norton، فإن منظور التعلم والنمو يعد من بني مقرتحات شرنا يف منت الفصل السابقكما أ

، وحسب مقرتحهما فإن هذا املنظور ميكن قياسه من خالل عدد من بطاقة األداء املتوازن لقياس أداء املؤسسة
، (نتاجيةرضا العاملني، اإلحتفاظ بالعاملني واإل: تشمل)فراد رات األهام: جمزأة إىل ثالث وحاور أساسية هي املؤشرات

جراءات واإل( معلومات العمالء تصاالت الداخلية واحلصول علىاإل ،توفر املعلومات للعاملني: تشمل)نظم املعلومات 
 .(التحفيز، التمكني واملواءمة بني األهداف الفردية والتنظيمية: تضم)التنظيمية 

داء التنظيمية وأحد منظورات  قياس األيت توضيح العالقة القائمة بني كال من الثقافة وسنحاول من خالل اآل
  .من خالل بعض مؤشراته املذكورة أعاله أال وهو التعلم والنمو

لسياق املؤسسة  الثقافة التنظيمية عنصر مهم يف ميدان السلوك التنظيمي خاصة يف وحاولة للفهم األفضل إن  
، إذ يعين أن للثقافة التنظيمية تأثري على جناح املؤسسات يف وحاولة لتحقيق أهدافها وغاياهتاما فراد املسريين هلا، واأل

 .عرافني من خالل القيم واملعتقدات واألالدليل لسلوك العاملتعترب 

                                                           
1 Idem. 
2 Stephen Joseph Mc Grande, op.cit, p 46. 
3 Jen-Te Yang, op.cit, p 347. 
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هو وحل تساؤل أجابت عليه العديد من الدراسات من  -التعلم ومنو –ولعل جوانب تأثريها على هذا املنظور 
خالل ما تطرقت له يف دراستها للعالقة بني الثقافة التنظيمية وواحد أو أكثر من مؤشرات منظور التعلم والنمو، ولعل 

باملوظفني،  ظحتفااإليت بدراسة الثقافة التنظيمية و ، اليت عنني الدراسات املهمة يف هذا احلقلمن ب Sheridanدراسة 
لقائمة على القيم الثقافية اشركات عاملية للمحاسبة والذي وجد من خالهلا أن املؤسسات ذات  ستةحيث متت يف 

حتفاظ باملوظفني مرتفعة مقارنة بتلك اليت ترتكز على قيم مهمة لديها معدالت اإلنسانية العالقات الشخصية واإل
باإلنصاف واملساواة  حرتام أفرادها والتسامح واملعاملةتقوم على إ ملوجهة بقيمفاملؤسسات ا ،(ثقافة املهمة)العمل 

وبة تنظيميا مبا يف ذلك رغلتزام وامليل للبقاء يف املؤسسة ومن املتوقع أن ميتد هذا إىل سلوكات أخرى مسوف تولد اإل
نه كلما كان هناك تناسب بني القيم الشخصية للموظفني والقيم وقد أوضح من خالل دراسته أ . مشاركة املعلومات

الذي يعرب عنه بأنه حالة  -لتزاماإل –خري هذا األ .1لتزاموزاد اإلالتنظيمية للمؤسسة قلت معدالت دوران العمال 
فالفرد امللتزم ستمراريته وعضويته يف املؤسسة، ، وهذا ينطوي على آثار من حيث إ2نفسية متيز عالقة الفرد مع املؤسسة

افة أن للثق وآخرون  Zabid، وقد أوجد ت أي ظروف غري مواتية قد تعرتضهاهو الوحيد الذي يبقى مع املؤسسة حت
فوق والنجاح تلتزام تأثري على األداء املظيمىي وأن للثقافة التنظيمية واإللتزام التنالتنظيمية عالقة وارتباط باإل

 ...داء الوظيفي، دوران العمل، نية ترك العمل، التغيب، الرضا الوظيفي على األلتزام له تأثري واإل .3للمؤسسات
 3313لتزام الوظيفي والرضا الوظيفي مركزة على اليت فحصت العالقة بني اإل وآخرون Harter ففي دراسة

: من حيثم ونتائج هذه الوحدات لتزا، اإلجيايب بني رضا العمالمؤسسة، وجدوا إرتباط إ 11وحدة أعمال يف 
لتزام موظفيها عايل حققت إ نففي وحدات األعمال أي. نتاجية، الربح، دوران العمل، حوادث العمل ورضا العمالءاإل

 .4دوالر 320000دوالر إىل  80000يرادات مبيعاهتا الشهرية من مرات كما ارتفعت إ 8رحبية أعلى بــــ 
بالتوصل  Churbagi & Zahariالثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي قام كل من  ختبار العالقة بنيويف وحاولة إل

 املمثلة يف الثقافة اهلرمية، ثقافة - Quinn & cameronربعة احملددة من طرف إىل وجود عالقة بني أنواع الثقافة األ
بداع وثقافة أن كال من ثقافة اإلإىل  Dimitriosشار كما أ  .5والرضا الوظيفي –بداع السوق، ثقافة القبيلة وثقافة اإل

                                                           
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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أنه كلما كان التوافق بني  Pirzadaجهته أوضح من و  .1القبيلة ترفع من مستويات الرضا مقارنة بالثقافة اهلرمية
، كما وصف الثقافة التنظيمية وتلك املنشودة من قبل العمال كان للثقافة التنظيمية دور أقوى يف خلق الرضا الوظيفي

داء تؤثر اجيابا ليس على الرضا فقط وإمنا على اإللتزام واإلنتاجية ومعدالت دوران العمل واألأن الثقافة القوية واملناسبة 
ية نتاجضعف مستويات رضا العمال وختفض اإل، يف حني الثقافة التنظيمية الضعيفة وغري املناسبة ت2التنظيمي أيضا

 نتاجية يف شركةلتأثري الثقافة التنظيمية على اإل من خالل دراسته Godsonوقد توصل  .ةداء املؤسسأوحتد من فعالية و 
 Vodafone Ghana 3نتاجية إلإىل أن الثقافة التنظيمية ترفع من ا. 

اقي املؤشرات ويف عي على ببااحد من املؤشرات ينجر عنه أثر تتولعل أن الثقافة التنظيمية بتأثريها على و 
والذي حتفاظ بالعمال وزيادة معدالت اإللتزام فرضا األفراد ينعكس على اإلنتاجية والرفع من اإل، اجتاهات متعددة

لعالقة ويف عدة جوانب بني يف ا Schneider، ويف هذا الصدد حبث داء املايل للمؤسسةنهاية على األينعكس يف ال
سنوات، ولقد أظهرت النتائج  8على مدى مؤسسة  12بيانات جممعة من ستخدام رضا األفراد واألداء املايل وذلك بإ

اء املايل العايل دالرضا الوظيفي فقط الذي حيدث األ وليس  .4داء املايلبية كبرية بني الرضا الوظيفي واألجياعالقة إ
 إذ جند أن األفراد يف املؤسسات ذات األداء العايلفراد، للمؤسسات فاألداء العايل أيضا يرفع من مستوى رضا األ

 .مميزة ومتفوقة بأعمالن مؤسستهم تقوم أكثر رضا من األفراد يف املؤسسات ذات األداء املنخفض ألهنم يشعرون بأ
الرفع من مستوى  يفمن خالل التأثري احملدث من الثقافة التنظيمية بني هذه املؤشرات التأثري املمتد كما يظهر 

ن مساسا التنظيمية من ترابط وإنسجام بني أوساط أفراد املؤسسة الناتج أثه الثقافة ما حتدعن طريق ، 5فرادالدافعية لأل
، تساق الدائمماعي يسعى إلحداث اإلجتبإعتبارها تعمل كغراء إة يونشر منظومة القيم واملعايري التنظيم شاركن تم
 نتماءباإلشعور عطائهم الخالل العمل على املواءمة بني األهداف الفردية واألهداف التنظيمية وهذا كفيل بإ منو 

 -املشاركة –خرية ، هذه األراتختاذ القراهم يف إشراكوإ فراداأل دمجوكذا من خالل العمل على ، 6وبالتايل حتفيزهم
يف عرضه لنتائج سلسلة الدراسات اليت متت من طرف  Cherieتوليد الدافعية فقط، فقد أورد  تتعدى يف آثارها  اليت 

Watson Wyatt Wordwide   األداء  ة العاملني من املرجح أن جتعلن مشاركأ( 2030،  2003،  2008)خالل
الذي يعزز بدوره  وتزيد من الرضا الوظيفي انر وختفض من معدالت الدو  %20 ــمبرتني، وتقلص من الغيابات بأفضل 

                                                           
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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 .1بنظرياهتا اليت ال تفعل ذلكشراك عماهلا مقارنة يف املؤسسات اليت تعمل على إوالء العمالء ويزيد من الرحبية والنمو 
فهي عامل ى نواحي عديدة جيابية علبفعل تأثرياهتا اإلمن خالل ما سبق يتضح الدور الكبري للثقافة التنظيمية 

لكن السؤال  هداف التنظيمية،م يف البقاء والعمل حنو حتقيق األورضا األفراد وزيادة رغبته تزاملإ ثري على هم يف التأم
ذا جابة على هلعلنا يف إو  خبصائص الثقافة التنظيمية املثالية لتحقيق كل هذه النتائج املبهرة، اأساس الذي يطرح متعلق

موقفية تستوجب  بل تبقى ة تنظيمية واحدة مثاليةفالذي ينفي وجود ثقا Sheridan  أيل نستحضر ر التساؤ 
فراد األ"فرتاض ، مع العمل على جعل إ2مني القيم اليت يفضلها أفراد املؤسسة واليت تنسجم مع قيمهمتضساس باأل

أفضل ثقافة تنظيمية هي تلك اليت  أن   Quinn، يف حني يرى 3ساسي يف بناء الثقافة التنظيميةمفتاح أ "همم األه
 .سسةحىت تنسجم مع أكرب عدد ممكن من أفراد املؤ 4توازن بني جمموعة كبرية من القيم 

ة واحدة مثالية تصلح لكل املؤسسات حىت حتصل على نتائج مرجو ن نستخلص أنه ال وجود لثقافة لذا ميكننا أ
ها حىت تبلغ فرادم أ، حبيث كل مؤسسة تقوم ببناء الثقافة اليت تتناسب يف قيمها مع قيبل توجد ثقافات تنظيمية مثالية

 .هداف املرجوةيف أثرها األ

 الثقافة التنظيمية ومنظوري العمليات والزبائن: المطلب الثاني
حاجات العمالء وحتقق اليت تليب خرجات املرجوة يل امليتم حتص حىتلعل من أهم مرتكزات منظور العمليات 

تصورات الزبائن وحاجاهتم وخلق   بأنه شيء فذ وهائل ويشكل جذريا Angelبداع، الذي عرب عنه رضاهم هو اإل
ة والتعاون عرب كوتطويره يتطلب الفطنة وخفة احلر خرتاق يتطلب اخللق واخليال أسواق جديدة ودائمة، تصور اإلبداع إ

أنه باملقارنة مع الثمانينات  Lawson & Samsonبداع أصبح ال عىن عنه للمؤسسات إذ يقول واإل. 5املؤسسة
منا غالبا وبسرعة جه املؤسسات اليوم حتديا إضافيا هو ضرورة اإلبداع، ليس يف بعض األحيان فقط وإوالتسعينات توا

سها وتدعم البيئة اليت يزدهر فيها اإلبداع واليت على رأوهلذا فاملؤسسات هتتم باملصادر اليت ختلق . 6اح عاليةوبنسبة جن
مهية للتعلم والتنمية ومشاركة املعارف واخلربات غ األأمر بالجيابية ، فوجود ثقافة قوية وإسها الثقافة التنظيميةرأ

 & Martinsبداع، وقد أشار ال تقدر بثمن يف جمال عمليات اإل ، لذلك فالثقافة هي أداةوالكفاءات واملوارد

terblanche وأكد كل من 7بداع يف املؤسسةافة هلا تأثري على درجة حتفيز اإلإىل أن الثق ،Martins &Martins  أن
                                                           
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. 

http://www.uwo.ca/
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أن و  سسةبداعي بني األفراد يف املؤ ن على أن الثقافة عامل مساهم يف إجياد السلوك اإلالعديد من الباحثني يتفقو 
 .1رتباطا وثيقا بالثقافة التنظيميةاإلبداع يرتبط إ
 2بداعية للمؤسسةني العوامل املفتاحية للقدرات اإلأن الثقافة التنظيمية من ب Loewe & Dominiquiniويعترب 

املدى القصري س على بداعية وليه العوامل يتم حتقيق الفعالية اإلفراد، فبناءا على هذىل القيادة والعمليات واألضافة إإ
 .دناهدى الطويل كما هو موضح يف الشكل أمنا على املوبشكل عرضي وإ

 بداعيةالعوامل المفتاحية للقدرات اإل(: 01)الشكل رقم 

 
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. 

فالثقافة املساعدة هي تلك اليت تتميز  و معرقل له،التنظيمية أن تكون عامل مساعد لإلبداع أميكن للثقافة 
اعدا بتشجيع احللول غري النمطية تكون عامال مس وبذلك  ،بالديناميكية واملرونة والتكيف السريع مع الظروف املتغرية

وخلق جو  املبادرات دعمبداعية و واألفكار وتعزيز مشاركة مجيع األفراد يف العملية اإل تعزيز التعاون وتبادل اخلرباتو 
الرهمية وبريوقراطية  لىعامال معرقال إذا كانت تركز بقوة ع يف حني تكون لتفكري اإلبداعي،م ااملبدعني ويدعحيرتم 

     .3املكثفة ةيالرقاب العمليات وكذا املراحل

                                                           
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. 

 التنظيم والقيادة

 العمليات واألدوات الثقافة والقيم

 األفراد واملهارات

فعالية 
 بداعاإل
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متالك الثقافة لقيم التوجه بالعميل، التوافق مع األهداف، التحدي واملبادرة، يستلزم إإن الرتكيز على اإلبداع 
ضافة إىل هذا جيب توافر جمموعة أبعاد أخرى للثقافة ، باإل1السلوك املثايل، العمل اجلماعي والتحسني املستمر

 :2بداع، واملتمثلة يفمميزات ثقافة املؤسسات عالية اإل التنظيمية واليت تعد
ستنجر  فكار اجلديدة دون اخلوف من العواقب السلبية اليتتوفري الشعور باألمان لألفراد جتاه إمكانية جتربة األ   -

خطاء أكثر إهتماما بفكرة التعلم باألن يكونوا أفكار غري املدروسة، إذ جيب على قادة املؤسسات املبدعة عن هذه األ
 فكار وجتربتها؛لتشجيع إجياد األ

ستقاللية ، باإلضافة إىل منحهم اإلبداعالدعم من اإلدارة العليا لألفراد حىت يتعاظم لديهم النهج اإلجيايب لإلتوفري  -
 بداع؛صيص املوارد الضرورية لعمليات اإليف العمل وخت

 بالطريقة توفري املعلومات واملعارف بطريقة منهجية ومنظمة املتعلقة بداخل املؤسسة وخارجها وتسهيل تشاركها -
 الصحيحة؛

 ؛بداعمشجعة على اإلو  طموحة  وجود أهداف -
 .فرادي النابع من الدوافع الداخلية لألبداعإلداع ووحفزة على السلوك ابإجياد رموز وطقوس مدعمة لإل -

 ،و ما يعرف بثقافة اإلبداعتوافر الثقافة املوجهة باإلبداع أؤسسة بداع يف املإضافة إىل ما سبق، يتطلب جناح اإل
واليت بدورها ترفع،  جتاهات داخل املؤسسةالقيم واإل والتصرف الذي ينشئ ويطور تفكريريقة للهنا طواليت تعرف بأ

بداع جيب توفري ومن أجل بناء ثقافة اإل .3فكار والتغيريات اليت تنطوي على حتسني أداء املؤسسةل وتشجع األتقب
 :4هيجتاهات عينة واليت تشمل ستة أنواع من اإلمتطلبات م

 القدرة على حتمل املخاطر؛  -
 بداع؛تشجيع اإل -
 بداع؛و اإلفراد يف بناء ثقافة موجهة حناشراك مجيع األ -
 عماهلم؛عن أملسؤولية من طرف القادة والعمال حتمل ا -
  ستخدام مواهبهم الفريدة؛اماهتم وإهتموير إفراد داخل املؤسسة بتطالسماح لأل -
مما يوفر هلم الشعور بأن عملهم له مغزى وله أثر إجيايب على حتقيق  ،كة العمالرسالة املؤسسة مبشار  تطوير -
 .هدافاأل

                                                           
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 هو موضح يف   1بداعتقود ثقافة اإل مرتابطة فيما بينها سبعة عوامل Setser & Morrisكما حدد كل من 
 .سفلالشكل أ

 بداعالعوامل التي تقود ثقافة اإل(: 01)الشكل رقم 

 
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. 

بداع إىل ثالت أبعاد بناءا على مهام  قسما العوامل اليت تقود ثقافة اإلن الباحثان حظ أمن خالل الشكل نال
فراد الدفع والتحفيز لأل تالت اليت تعد مناطة بعمليااتصبعد التحفيز كال من القيادة واإلكل منها، حيث تضمن 

وهي عوامل  الذي يتضمن ختصيص املوارد واهليكل والعمليات والقدراتعد التمكني ما ببداع لديهم، أغرس ثقافة اإلو 
التعلم والذي يضمن  املتضمن لتحديات البيئة وجدول امةستد، وأخريا بعد اإلبداعمن القيام بتنفيذ عمليات اإلمتكن 

 .بداعاستمرارية اإل
لبحث عن املشكالت الثقافية اليت يستدعي أوال ا بداعإن ما مت عرضه عن خصائص وأمهية الثقافة التنظيمية لإل

ن إن الكثري م" بالقول  Loewe & Dominiquiniخلصها  بداع واليتات واليت تعيق عمليات اإلتعاين منها املؤسس
قة آمنة نطيستلزم أن تقوم املؤسسات خبلق م، لذا 2"ساسي هو اخلوف من الفشلالشركات تعاين من عيب ثقايف أ

 .3ن اخلوف يبقي املؤسسات وحصورة يف الوضع الراهناخلوف من طرح األفكار أل وعدمخطاء وقبول األ للمبدعني
 Johann wolfgang vonبداع وهنا نستحضر مقولة اإل حداث التغيري الثقايف مبا يتالءم وضروراتالعمل على إوثانيا 

Geothe  " للحديث عن نوع ، واليت تقودنا 4"اجتاه نتحرك فيهأي أعظم شيء يف العامل ليس بالكثري إذا ما فهمنا يف
                                                           
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. 

 القيادة

 اإلتصاالت

 ختصيص املوارد

 القدرات

 اهليكل والعمليات

 جدول التعلم

 حتديات البيئة

 (Catalyse)التحفيز         (Enable)التمكني   (Sustain) ستدامةاإل
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بأن حتديد  Yasil & kayaبداع، ويف هذا الصدد أوضح حىت تكون دعامة لإلن تتوفر يف املؤسسة الثقافة اليت جيب أ
واحدة ثابتة ومثالية لكل نه ال توجد ثقافة ، ألالبداع يف املؤسسة ميكن أن يكون مضل  وإقرتاح نوع واحد من ثقافة اإل

جناحها  تضمنبداع و ق عمليات اإلحتق اليت رساء الثقافة التنظيميةلظروف، لذا على املؤسسات إاملؤسسات ولكل ا
الذي يعترب  -الزبون -خري، هذا األهرة فذة وفريدة حتقق رضا الزبائنطاف يف خمرجات مبوالذي يتجسد يف هناية امل
رتفاع استمرار املؤسسة والذي يرتبط هبامش الربح العايل، زيادة رضا العمال والزبائن، اعنصر مفتاحي لنجاح و 

ختالف املؤسسات عن فرضا الزبون يعد مفتاح رئيسي إل لك، لذعمليات الشراء وتكرار حتفاظمعدالت اإل
 .1منافسيها

، ولقد أشارت العديد من الدراسات إىل قوة العالقة اليت تربط بينهما، فقد وتعد الثقافة وحركا مهما لرضا الزبائن
مية ورضا الزبائن وذلك من خالل دراسته اليت متت على وكالء ود عالقة قوية بني الثقافة التنظيوج Gillespieأوضح 

اليت   Bakharaeian & Joybari، كما توصلت دراسة 2السيارات وشركات املقاوالت يف الواليات املتحدة االمريكية
قافة قوية نه كلما كانت الثورضا الزبائن وأ بطهران أيضا إىل وجود عالقة قوية بني الثقافة Meli Bank متت على فروع

 من خالل دراستها بالتطبيق على بنك Beidokhti & Ghaderi إليها  ، ونفس النتائج توصل3زاد رضا الزبائن
Mellat  4. 

رتباطا وثيقا بالثقافة الزبائن على املدى الطويل يرتبط إاليت وجدت أن رضا  Bellouوقد أكدت هذه النتائج 
ة لذلك، جيب أن يعمل مسؤويل املؤسسة نتيج" ل على خدمة الزبائن وتقول على حرص العماالتنظيمية اليت تؤثر 

، 5"مع تقليل التوجه حنو النتائجبداع واملكافآت ، اإلعلى املنافسةعلى تشكيل الثقافة  بطريقة فعالة وذلك بالرتكيز 
حتياجات الزبائن سؤويل املؤسسة ختدم الرتكيز على إوهي مقتنعة بأن الرؤية الواضحة للثقافة التنظيمية من قبل م

 .وأولوياهتم
دمج رعاية الزبائن  فإن املؤسسات تعمد إىلنظرا هلذه العالقة القوية اليت تربط الثقافة التنظيمية ورضا الزبائن، و 

مع الزبائن، فالبقاء على مقربة من تصال املستمر واملباشر تشجيع التفاعل واإل، وذلك من خالل لتنظيميةيف ثقافتها ا
املوجهة حنو  أن الثقافة التنظيمية سرتاتيجية املؤسسة لضمان زيادة مبيعاهتا، ويعتقد جزء أساسي من إالزبون يعترب 

                                                           
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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يشعر الزبون ومن مث جعل  1التوجه السوقي الفعالحتياجات الزبائن من خالل كيز على تقييم إنطوي على الرت الزبائن ت
 .ستجابة حلاجاتهعالية اجلودة واإل بالراحة من خالل تقدمي منتجات

Sufyan Rashidوقد دعمت دراسة 
ثقافة السوق هي النوع املناسب  هذا التوجه من خالل التوصل إىل أن 2

زبائن من خالل وذلك لكونه يركز على ال ملنتوجعتماد التوجه السوقي يؤدي إىل حتسني جودة افإ، رضاء العمالءإل
مكانية ، هذا الفهم الذي يتيح هلا إ3حتياجاهتم ما يوفر للمؤسسة القدرة على فهم أفضل للزبونالتقييم املستمر إل

فإن التوجه ما يؤدي إىل رضا الزبائن، هذا من جهة ومن جهة أخرى  تقدمي ما يناسب الزبون من منتجات وخدمات 
واقف غري املواتية مع الزبائن ويقلل بذلك من التكاليف املرتبطة باخلدمات امل الفعال جينب الوقوع يف السوقي

ا بعد البيع أو التكاليف املتعلقة خبدمات م: حتياجات اخلاصة بالزبون مثلتلبية اإلواملنتجات نظري فشل املنتوج يف 
 .4تكلفة مردودات املبيعات وتأخري تسليم املنتوج

نظرا للعالقة  املقدم جمن خالل تأثرياهتا على جودة املنتأيضا ن تؤثر على رضا العمالء ميكن للثقافة التنظيمية أ
شارة هلا يف اليت متت اإل –ج دثه من تأثريات على مقدمي املنت، وذلك من خالل ما حت5قة للثقافة جبودة املنتوجالوثي

املطلوبة، والذي تقان لتقدمي خدمات ومنتجات باجلودة ما جيعل األفراد يعملون بكل محاس وإ -السابق املطلب
ت اليت يقدموهنا واليت تؤدي والتأثري على سلوكيات الزبائن من خالل التوصيا جيايب على رضا الزبائنسيكون له تأثري إ

ها عن  عربواليتنظرا ملا تشمله نتائج رضا الزبائن  6ا يؤدي بالنهاية إىل حتسني أداء املؤسسةم ،كتساب زبائن جددإىل إ
 .7"رباح الشركة يف املستقبل والندرة التنافسية إن رضا الزبائن هو أفضل مؤشر أل" بالقول Ganijuها عن

 دادغري مباشرة، ويز  بطريقة مباشرة أو واءمية تأثري كبري على رضا الزبائن سميكن القول أن للثقافة التنظيما اخت
حداث تكيف، وكلما عمدت املؤسسات إىل إتساق والتماسك والابية كلما كانت الثقافة تتصف باإلاجي لتأثريهذا ا

ن عتماد التوجه بالزبون كأحد القيم البارزة ضممن خالل إ التغيري الثقايف الذي يعد كفيال بتحسني رضا الزبائن
 .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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 العالقة بين الثقافة التنظيمية واألداء المالي: المطلب الثالث
جيابية بني الثقافة التنظيمية واألداء، ففي الفرتة من لعديد من الدراسات والبحوث اليت أيدت العالقة اإلهناك ا

مؤسسة ووحدات عمل صغرية يف العديد  1000كثر من دراسة مشلت أ 00حصاء أكثر من مت إ 7001حىت  7711
ربعة ت بدراسة العالقة بني السيمات األاليت عني 7771عام  Denison & Mishraومن بينها دراسة . 1من الدول

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

مؤسسة أمريكية يف قطاع التأمينات، أوضح أن هناك تناقض بني  77اليت قام هبا على  Gordonدراسة و 
املؤسسات يف الصناعات الديناميكية أين التكنولوجيا واملنتجات تتغري كثريا واملؤسسات يف الصناعات األكثر استقرار 

تعزز القدرة حيث وجد أن النوع األول من املؤسسات تتصف بقيم ثقافية . أين يوجد القليل من التغريات اليت حتصل
ن الثقافة املؤسسات القيم الثقافية تعزز اإلستقرار، وتوصلت الدراسة إىل أعلى التكيف بينما يف النوع الثاين من 

 . 3جل القصريية اليت تشجع على التكيف وليس اإلستقرار هلا تأثري على األداء يف األالتنظيم

من خالل املالحظة  لكرتونية، والذي دل  املؤسسات اإلقافة إثنني من ث Ouchi & Johnsonولقد قدم كل من 
تنفيذيني يف مؤسسة وال يتم يف األخرى، هذه القيم نسانية لدى املسؤولني الملقابالت أنه يتم تقاسم القيم اإلوا
املايل داء سة أن األوأظهرت الدرا. هتمام باألفراد، اختاذ القرارات مجاعيا والتوظيف طويل األجلنسانية تتضمن اإلاإل
للمؤسسة ذات القيم اإلنسانية كان أعلى من األداء يف املؤسسة  -املبيعات الذي مت قياسه من خالل الرحبية ومنو -
 .4خرىاأل

أن املؤسسات اليت تركز بوضوح على الثقافة التنظيمية هي األكثر جناحا ألن الرتكيز على  Schneiderوجد 
صول ل واليت تتضمن عائد مرتفع على اإلستثمار، عائد مرتفع على األأفضالثقافة التنظيمية يؤدي إىل عوائد مالية 

 .5وعائد مرتفع على حقوق املسامهني
ألداء حول خصائص املنظمات متميزة ا 3382عام  Peters & Watermanويف الدراسة اليت أجراها كل من 

 .6داء بوجود ثقافة قويةاأل منخفضةداء تتميز عن املنظمات وجدا أن املنظمات عالية األ

                                                           
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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فة القوية إال أن رتباط بني الدرجة العالية من األداء والثقاإىل أن هناك إ Gordon & Ditomasoكل من وأشار  
داء املؤسسي العايل تبقى واردة حىت لو كانت الثقافة لديها تأثري قوي على مدى قيام صعوبة التنبؤ بإستمرارية األ

داء العايل فقط إذا كانت قادرة ة، هلذا تبقى الثقافة مرتبطة باألمجالية للمؤسسرة األداء اإلقد األفراد بأداء وظائفهم و
 .1على التكيف مع تغريات الظروف البيئية

متالك نوع مناسب من الثقافة مفتاح الرحبية للمؤسسات هو إمن خالل عروض هذه الدراسات يتضح أن 
تها لنوع البيئة من أجل حتقيق ضافة إىل ضرورة مالءمللقيم، إ املالقوية اليت تتصف بتماسك وتقاسم مشرتك وش

لتحقيق أهداف واضحة  طار القيم التنافسية الذي يرتبط أساسا بثقافة عقالنية تسعىاألداء املسطر والعمل وفقا إل
 .ري السريعيف ظل الظروف البيئية اليت تتميز بعدم التأكد والتغ 2(نتاجية والربحالكفاءة، اإل)مع حتسني األداء 

وميكن أن يكون للثقافة التنظيمية نتائج مبهرة خاصة عندما تكون قوية ملا هلا من تأثري كبري على األفراد 
: اوهلا يف أدبيات األعمال مثلواألداء، إذ ميكن هلذا التأثري أن يكون أكرب من كل العوامل األخرى اليت يتم تن

لذا فخلق ثقافة قوية واحلفاظ عليها يعد أمرا بالغ األمهية حىت وإن . 3...سرتاتيجية، اهليكل التنظيمي، القيادةاإل
 .تطلب ذلك تكريس الكثري من الوقت واجلهد

 Mc-Donald’sو  IBM ،Hewlett-packard،   Proctor & Gamble: املايل العايل للشركات أمثالداء األف
، 4بداع واملرونةاليت تتصف بالقوة وتعزز اإل يرجع إىل القيم واملعتقدات املتضمنة يف الثقافة التنظيمية هلذه الشركات

سلوكات وطرق يف التفكري جدة يف املؤسسة ما يؤدي إىل افاألفراد يف املؤسسة يسرتشدون باملعتقدات واألفكار املتو 
من نتائج تؤثر على نتائج املؤسسة، هلذا ال ميكن التقليل من أمهية الثقافة التنظيمية يف زيادة فعالية املؤسسة ملا هلا 

فراد د الفردية إىل أبعاد مجاعية، فاأل، كما أهنا تساهم يف حتويل األبعا5...لتزام، الوالء والرضا اإل: فردية وتنظيمية مثل
القوية تسمح بالتنظيم  نهم رؤية األفكار لكن اجلماعة فقط من تستطيع اختبارها لتحويلها وحتقيقها، لذا فالثقافةميك

 .6بداعالرشيد لإل
وية اليت حتسن األداء تزيد من أن الثقافة الق أوضحا Kotter & Heskettويف الدراسة اليت أجريت من طرف 

داء وذلك سات اليت ال متلك ثقافة حتسني األيف املؤس %7 مقارنة بــــ %101يرادات الصافية للمؤسسات حىت اإل
 .، والشكل أدناه يوضح ذلك7711إىل  7711خالل فرتة الدراسة احملددة من 

                                                           
1 George G. Gordon and Nancy Ditomaso, op.cit, p 795. 
2 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.   
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 يرادات الصافيةير الثقافة التنظيمية على نمو اإلتأث(: 82)الشكل رقم 

 
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. 
 

افية للمؤسسات ذات ثقافة حتسن األداء واليت دون ثقافة يرادات الصإختالف النسب بني اإليوضح الشكل 
 .يرادات الصافية للمؤسساتافة التنظيمية على الزيادة يف اإلداء مما يدل على تأثري الثقحتسن األ

 :1فكار هيتدور حول ثالثة أ Kotter & Heskettداء حسب كل من ومنطق كيفية إرتباط قوة الثقافة باأل
أما يف حالة الثقافة الضعيفة  جتاهالقوية األفراد يسريون يف نفس اإلففي املؤسسات ذات الثقافة : توافق األهداف -

 جتاهات املختلفة؛األفراد سيسريون يف مئات اإل

لقيم ستثنائي ونادر من الدافعية لدى األفراد، كما أن اداء ألهنا ختلق مستوى إالثقافة القوية تساعد على األ -
لتزام والوفاء وبالتايل يبذلون مل يف املؤسسة، ما يولد لديهم اإلرتياح للعوالسلوكات املشرتكة جتعل األفراد يشعرون باإل

 جمهودات أكرب؛

لقواعد الرهمية  اليت من اللوائح واضوابط دون احلاجة إىل هنا توفر اهلياكل والالثقافة القوية تساعد على األداء أل -
 .بداعالدافعية واإل ن تثبطاملمكن أ

عمال نظرا ملا تؤديه من  أن الثقافة القوية مهمة جدا لألويف نفس السياق، أشار العديد من الكتاب إىل
دوران العمل،  ،نتاجية، اجلودة، الرقابةاإل: ء من خالل بعض املتغريات مثلوظائف ذات التأثري غري املباشر على األدا

 :1يف النقاط التالية ، وميكن توضيح هذه الوظائف2الغياب

                                                           
1 John P. Kotter and James L. Heskett, op.cit, p 16. 
2 Caren Siehl et Joanne Martin, op.cit, p 20 
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 جتماعية اليت قد تكون سببا يف التأثري على قرارات العمال وسلوكهم؛ثقافة التنظيمية تثبت الرقابة اإلال -
جتماعي ودعم العمال يف عالقاهتم مع بعض حبيث يشعرون أهنم جزء لثقافة التنظيمية على التماسك اإلتساعد ا -

بقاء على عمال احلاليني وجذب عمال جدد واإلا جدا يف احلفاظ على الوهذا يعد مفيد ،مهم من جتارب املؤسسة
 األداء األفضل؛

ما يعزز   ،تساعد الثقافة التنظيمية يف رسم املعاين ومساعدة األفراد على فهم األحداث واألهداف التنظيمية -
 .كفاءهتم وفعاليتهم

داء املايل العايل نوجزها الثقافة مصدرا لأللشروط حىت تكون مجلة من ا Barney Jayضافة إىل ذلك، حدد  إ
 :2يلي يف ما

زيادة املبيعات، طريقة تؤدي إىل شياء بباألأي متكن املؤسسة من القيام : ذات قيمةة التنظيمية أن تكون الثقاف -
. جيابيةدية إن حتقق الثقافة التنظيمية نتائج إقتصايمة املالية للمؤسسة، أي أختفيض التكاليف، رفع اهلوامش وزيادة الق

م تقدر قيمة من أفرادها من خالل ما تتضمنه من قي بداعواإل نتاجيةحتصيل اإلفالثقافة القيمة متكن املؤسسة من 
والبقاء على مقربة منهم للحصول على معلومات السوق  رضائهمالعمال، ومن خالل اإلهتمام بالزبائن والعمل على إ

ما يكون اع املبيعات واهلوامش للعالمة التجارية مما ينعكس على إرتفوبالتايل حتقيق الوالء الكبري  ،يف الوقت املناسب
 ؛للمؤسسة له تأثري مباشر على األداء املايل

جيب أن تكون خصائص وسيمات الثقافة غري مشرتكة مع أغلب باقي : أن تكون الثقافة التنظيمية نادرة  -
 إىل ندرة الثقافة هو الشخصيات الفريدة من نوعها وتاريخ املؤسسة؛ تؤدي ات، ومن بني األمور اليتاملؤسس

ن حاولت تقليد وإخرى حىت للتقليد تشري إىل أن املؤسسات األعدم القابلية : أن تكون الثقافة غري قابلة للتقليد -
سسة اليت حاولت ملؤ مقارنة بثقافة ا الثقافة التنظيمية ال ميكنها حتصيل اخلصائص املطلوبة وستتخللها بعض العيوب

هو غموضها وعدم القدرة على التعبري عنها، فالقيم عل عملية تقليد الثقافة التنظيمية صعبة ا، وما جيتقليده
فراد مالحظتها حىت يتمكنوا من من املؤسسة لذلك ال ميكن لألواملعتقدات صعبة الوصف وتعد جزءا غري معلن 

 .حتديد القيمة املضافة هلا
مجاع ومتاسك ألداء املايل نظرا ملا حتدثه من إشارة إىل أن الثقافة القوية هلا تأثري معترب على اخري جتدر اإليف األ

ففي ، واألداءجيابية بني الثقافة القوية وحدودية العالقة اإل، لكن هناك بعض الدراسات اليت تؤكد بني أفراد املؤسسة

                                                                                                                                                                                           
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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، فيمكن أن 1يز حتمل الكثري من اخلطأمعبارة الثقافة القوية ختلق األداء املتشارة إىل أن إ Kotter & Heskett دراسة
كما أنه ليست .تكون للمؤسسة ثقافة قوية وأداء ضعيف والعكس ميكن أن تكون ثقافة املؤسسة ضعيفة وأداؤها جيد

ص من فعالية ن تقلأ للمؤسسات، فيمكن للثقافة داء املايلتنظيمية حتمل نفس التأثري على األمجيع الثقافات ال
لذلك فإنه ال توجد ثقافة واحدة تناسب مجيع الوضعيات، بل  .2دراك مجيع العمليات التنافسيةاملؤسسة وتعطلها عن إ

ن تتسم وهذا النوع من الثقافة جيب أ يوجد نوع معني من الثقافة يف ظل ظروف معينة هو املناسب لتحقيق الكفاءة،
والتكيف هنا ال يعين التغيري باستمرار بل  ،3للتغريات اليت تطرأ يف احمليط اخلارجيستجابة ا على التكيف واإلبقدرهت

كيفة واملرنة هي مفتاح الثقافة املت ، لذلك تعديقصد به تناسب الثقافة التنظيمية للمؤسسة مع البيئة اليت تعمل فيها
 .داء اجليداأل

  

                                                           
1 John P. Kotter and James L. Heskett, op.cit, p 21. 
2 Jay B . Barney, op.cit, p 660. 
3 Mats Alvesson, understanding organizational culture, sage publication, London, 2002, p 54. 
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 خالصة الفصل
غريات الدراسة املتمثلة يف الثقافة التنظيمية، إدارة املعرفة وأداء املؤسسة للعالقة بني متدبية عة األمن خالل املراج

 :هي االستنتاجاتيف هذا الفصل مت تدوين عدد من 
تباط القوي الذي جيمع بني ر الحظنا مدى اإل ،ولعرفة وأداء املؤسسة يف املبحث األيف دراستنا للعالقة بني إدارة امل -

وكذا مبنظوري العمليات والزبائن والذي بدى واضحا من خالل نتائج   ،ةؤشراته املختلفملعرفة ومنظور التعلم مبإدارة ا
املايل خصوصا  باألداءرتباط ودقته ان هناك حتفظ ملحوظ خبصوص قوة اإلكل الدراسات اليت مت عرضها، يف حني ك

لصعوبة قياس نتائج إدارة املعرفة دارة املعرفة لكن ونظرا عين ذلك عدم وجود فوائد  مالية إل، وال يثر املباشريف األ
وعلى  ،املعرفة إلدارةيصعب مالحظة النتائج املالية املباشرة  داء املايلعلى األ عموما وفصل نتائجها عن مؤثرات أخرى

املعرفة آثار غري مباشرة على األداء املايل وذلك من خالل  إلدارةن لك فقد بينت العديد من الدراسات أذمن نقيض ال
 داء املايل؛ي ينعكس يف النهاية على حتسني األخرى والذرات األجها على املنظو ئتاالتتابعي لنثر األ

ملعرفة يف املبحث الثاين، وجدنا إمجاع كلي على أمهية الثقافة من خالل دراسة العالقة بني الثقافة التنظيمية وإدارة ا -
عتربت العامل احلاسم واحلرج لنجاح مبادرات إدارة املعرفة يف كل املؤسسات، حيث إ ،جناح عمليات إدارة املعرفةيف إ

دارة املعرفة جمها ضمن الثقافة لتكون مالئمة إلهم اخلصائص الواجب توافرها ودلذلك مل ختلو أي دراسة من تقدمي أ
وثقافة اإلبداع وثقافة تشارك املعارف، خلق ثقافة املعرفة  تصال،اإلاملشاركة، التعلم،  الثقة،مهها وكانت أ ،البشكل فع  

دارة املعرفة دراسات اليت تطرقت هلذه العالقة أن ثقافة اإلبداع وثقافة السوق هي األكثر مالءمة إلكدت نتائج الوأ
 قل مالءمة؛األالثقافة اهلرمية يف حني اعتربت بفعالية مث تليها ثقافة القبيلة  

قافة مهية الثيف املبحث الثالث، كان واضحا أ  افة التنظيمية وأداء املؤسسةدبية للعالقة بني الثقيف املراجعة األ -
بعض الدراسات أهنا بينتها فضل مع التشديد على ضرورة توفر الثقافة املالئمة واليت التنظيمية يف الوصول إىل األداء األ

 .تلك الثقافة اليت تتصف بالقوة واملرونة
  

 



 

 

  

 :ثالثالفصل ال
 االطار المنهجي للدراسة

 منهج وأدوات الدراسة 

 المعاينة وحدود الدراسة 
 االختبارات القبلية ألدوات الدراسة 
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 تمهيد

ّمثيناّاألّإنّ  ّعقدا ّمنها ّليجعل ّالآللئ ّيفّمجع ّالصائغ ّالقويّالذيّيستعمله ّالوتر ّالبحثّمبثابة سلوبّيف
توصلّمنّيتمّالالّّكنلّ،الدراسةالكثريّمنّاملعلوماتّالقيمةّمنّميدانّّ،ّفقدّجتمعّمنتظماّالّنشازّفيهّوالّشائبة

ّّ.خالهلاّللنتائجّالعلميةّالدقيقةّإذاّماّأغفلّاجلانبّاملنهجيّالعلمي

ّاإل ّيعد ّالذا ّللدراسة ّاملنهجي ّاإلملطار ّيف ّيفرشد ّالعمل ّطريقة ّعلى ّينبييّستدالل ّال ي ّاجلانبّالتببيقي
ّوالتدقيقّيفاإل ّهبا ّمضامينهاّعتناء ّسنحاول، ّالفصلّتوضيحّاألّلذا ّيفّالدراسةّمنّّطرخاللّهذا ّاملتبعة املنهجية

ّ:خاللّالتبرقّإىل

دواتّمجعّعّيفّالدراسةّمعّتقدميّحوصلةّعنّألمنهجّاملتبنتبرقّفيهّل:ّوليفّاملبحثّاألّالدراسةّوأدواتمنهجّ -
 حصائيةّاملستعملةّيفّالتحليلّالكيفيّوالكمي؛اتّامليدانيةّوخمتلفّالربامجّواألدواتّاإلالبيان

إضافةّإىلّّ،نوضحّمنّخاللهّاحلدودّاملكانيةّوالزمانيةّوالبشريةّللدراسة:ّاملعاينةّوحدودّالدراسةّيفّاملبحثّالثاين -
جمتمعّالبحثّوالبريقةّاملتبعةّيفّاملعاينةّأيّاختيارّالعينةّمنّحيثّالنوعّوالعددّمعّتقدميّخصائصّأفرادّالعينةّمنّ

 ةّالعمل؛املستوىّالدراسيّومدحيثّمتيرياتّاجلنس،ّ
ّاجلزءّاإل:ّختباراتّالقبليةّألدواتّالدراسةّيفّاملبحثّالثالثاإل - دةّقبلّختباراتّاملعتمنستعرضّمنّخاللّهذا

ّكلّالبدءّيفّالتحليلّمنّحيثّإ ختباراتّالشرطيةّلحإحصاءّاملعلميّاملتمثلةّاإلّوّ،ستبيانصدقّوثباتّاإلمنّختبار
ّ.ختبارّالتوزيعّالببيعيّلبياناتّالدراسةيفّإ

ّ

ّ
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 منهج وأدوات الدراسة :األولالمبحث 
عدّخبوةّحتديدّاملنهجّاملتبعّيفّلذلكّتّ،ألهدافّواملواضيعّاملدروسةختالفّاتتعددّطرقّالبحثّوأدواتهّبإ

ّ ّضرورية ّعليها ّواألدواتّاملعتمد ّعلىّأسسّعلميةالدراسة ّمبنية ّدقيقة ّميدانية ّملعاجلة ّمتكنّمنّّوحامسة صحيحة
ّكلّمنّاملنهجّاملتبعّيفّالدراسةّواألدواتّاملستخدمةّبشقيهاّّ،ّهلذامضبوطةالوصولّإىلّنتائجّ منّاملهمّالتبرقّإىل
ّّ.امليداينّواإلحصائي

 منهج الدراسة :األولالمطلب 
ّاألخريّّملعاجلةّأيّمشكلةّببريقةّعلميةّوالوصولّإىلّنتائجّذاتّمصداقيةّينبييّإتباعّاملنهجّاملناسب، هذا

ّوبالتا يّالوصولّإىلّنتائجّاأل"الذيّيعر فّعلىّأن هّ ّوعرضها ّالباحثّلتنظيمّأفكار ّوحتليلها سلوبّالذيّيعتمد 
،ّلذلكّمبوضوعّوحمتوىّالظاهرةّاملدروسةّ،ّويرتبطّحتديدّاملنهجّاملتبع1"وحقائقّمعقولةّحولّالظاهرةّموضوعّالدراسة

ّ.ختالفّالظواهرّواملشكالتّاملدروسةتبعاّإلّألخرىمنّدراسةّفاملنهجّاملتبعّخيتلفّ
الذيّّ،عتمادّعلىّاملنهجّالوصفيّالتحليليمتّاإلشكاليةّالدراسةّال يّنعملّعلىّمعاجلتهاّوبناءاّعلىّطبيعةّإ

ّكميا، ّكيفياّأو ّكماّهيّيفّالواقعّويهتمّبوصفهاّوصفاّدقيقا،ّويعربّعنهاّتعبريا ّّيعتمدّعلىّدراسةّالواقعّأوّالظاهرة
ّ.2كماّأن هّاملنهجّاملناسبّلدراسةّاملوضوعاتّاإلنسانية،ّمنّحيثّوصفهاّوحتليلهاّللتوصلّإىلّالنتائجّاملرتببةّهبا

ّأسلوبّحتليلّويش ّاحلالة، ّأسلوبّدراسة ّأسلوبّاملسح، ّمنّاألساليبّمنها ّاملنهجّعلىّجمموعة تملّهذا
ّأ ّويعد ّاحملتوى، ّعلى ّيقوم ّكونه ّيفّدراستنا ّاملعتمد ّهو ّاحلالة ّوشاملةّسلوبّدراسة ّكثرية ّبياناتّومعلومات ّمجع

ّ ّومتعمقة ّواحدة ّفردية ّحالة ّمؤسسة)عن ّللظاهرةّ( ّأعمق ّفهم ّإىل ّالوصول ّهبدف ّوذلك ّاحلاالت ّمن ّعدد أو
ّ ّظواهر ّمن ّيشبهها ّوما ّبإاملدروسة ّوذلك ّمنهاعتماد ّمتعددة ّأدوات ّالشخصياملق: ّاابلة ّالوثائقّإلة، ستبيان،

ّكشفّالكثريّمنّاحلقائقّواملعلوماتّالدقيقةّعنّاحلالةّاملدروسةّإالّومعّأنّهذاّاألّ،3واملنشورات سلوبّيؤديّإىل
خرىّإالّيفّحالةّأنّيتمّالتوصلّإىلّنفسّميكنّتعميمهّعلىّمجيعّاحلاالتّاألمنّنتائجّالّأنّماّيتمّالتوصلّإليهّ

ّكافّمنّ ّّ.فرادّاجملتمعئذّميكنّتعميمّالنتائجّعلىّباقيّأاالتّاملماثلةّومنّنفسّاجملتمعّفعنداحلالنتائجّمنّعدد
سلوبّ،ّحيثّيعتمدّاأل4سلوبنيّالكميّوالنوعيقاربةّاملختلبةّال يّجتمعّبنيّاألعتمادناّعلىّاملإضافةّإىلّإ

ّ ّعلى ّالبياناتّالعدديةالكمي ّمجع ّخالل ّمن ّالظواهر ّرقميّشرح ّبإّيفّشكل ّحتليلها ّيتم ّالنمال ي اذجّستخدام
                                                           

1
 .33 ،ّص0222األردن،ّّ،1،ّدارّصفاءّللنشرّوالتوزيع،ّطالنظرية والتطبيق: مناهج وأساليب البحث العلميرحبيّمصبفىّعليانّوعثمانّحممدّغنيم،ّ  

ّ.96ّّ،ّص0222،ّاألردن،1ّ،ّدارّالنفائسّللنشرّوالتوزيع،ّطأساسيات منهجية البحث في العلوم اإلنسانيةفهدّخليلّزايد،ّّ 2
3
 .69،ّمرجعّسابق،ّصّرحبيّمصبفىّعليانّوعثمانّحممدّغنيم  

4 Tewodros Bayeh Tedla, the impact of organizational culture on corporate performance, phd thesis, walden university , USA, 2016, p 58. 
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1سلوبوتعتربّاإلستبياناتّأكثرّالوسائلّإعتماداّيفّهذاّاألّ،حصاءالرياضيةّوعلىّوجهّاخلصوصّاإل
سلوبّاّاأل،ّأمّ 

ّبدالّمنّاألّكلماتفيعتمدّعلىّالالنوعيّ ّشابه ّللبياناتّوما ّتفاصيلّداعمة ّوذلكّمنّأجلّاحلصولّعلىّ رقام
ّاملالحظةّواملالحظةّباملشاركة،:ّعيةّمنّمصادرّتشملسلوبّعلىّجتميعّالبياناتّالنّواألّذاحيثّيعتمدّه،2ّالكمية

ّ.3ستخدامادّاألفعالّوتعتربّاملقابلةّأكثرّإباعاتّالباحثّوردّونباملقابالت،ّالوثائقّوالنصوص،ّإ
ّكونّأهنويستدعيّإ ستخدامّمصادرّاّتسمحّبالتحققّمنّصحةّالنتائجّبإعتمادّالبريقةّاملختلبةّيفّالبحث

ّ،كالّالنوعنيلإماّعنّطريقّالتحليلّاملنفصلّلكالّالنوعنيّمنّالبياناتّأوّبعرضّمشرتكّّ،البياناتّالكميةّوالنوعية
نّهذ ّالبريقةّتعبيّفرصةّإضافةّإىلّأّ،بنيّالنتائجّالكميةّوالنوعيةستزادةّالتفصيلّوالتوضيحّواملقارنةّماّيسمحّبإ

 .4كثرّمشوالّلتفسريّالظاهرةكماّأهناّاألّّماعّصوتّاملشاركنيّوجتارهبملس
دناّيفّجتميعّبياناتهّعلىّمعتالذيّإ)سلوبّالكميّويرجعّسببّإعتمادناّعلىّالبريقةّاملختلبةّبإستخدامّاأل

ّ:إىل(ّعتمادّعلىّاملقابلةّالذيّمجعناّبياناتهّباإل)سلوبّالنوعيّواألّ(ستبانةّواملؤشراتاإل
داءّماّميكنّمنّحتليلّالنتائجّمنّجوانبّخبصوصّاملفاهيمّاملرتببةّبإدارةّاملعرفةّواألالنظرّتعددّاملفاهيمّووجهاتّّ-

ّخمتلفة؛
ستخدامّملعرفةّوأداءّاملؤسسةّماّيستدعيّإالعالقةّبنيّإدارةّاّدلةّالنظريةّحولضّاليموضّوالنقصّيفّاألوجودّبعّ-

ّ.هلذ ّالعالقةّاملعمقياناتّحىتّيتسىنّلناّالقيامّبالتحليلّأدواتّخمتلفةّجلمعّالب

 الميدانية   أدوات جمع البيانات: المطلب الثاني
اّاملعلوماتّالضروريةّامليدانيةّوال يّتوفرّلنّجلمعّالبياناتّدواتمنّاألعتمادّيفّهذ ّالدراسةّعلىّجمموعةّمتّاإل

ّ.وفيماّيليّنوضحّكلّمنهاّعلىّحداّستبيان،ئقّوسجالتّاملؤسسة،ّاملقابلةّواإلوثا:ّيفّشكاليةّواملتمثلةملعاجلةّاإل
يفّخصوصاّمتثلتّّ،عتمادّعلىّجمموعةّمنّالوثائقّالرمسيةّللمؤسساتّحملّالدراسةمتّاإلّ:السجالتوثائق و ال .1

ّّ؛0219ّ–0210ّحسابّالنتائجّوامليزانياتّاحملاسبيةّللفرتةّمنّجداولّاملتمثلةّيفّّالقوائمّاملالية
0219ّإىل0210ّّنّللفرتةّمّاملا يّداءؤشراتّاألمّحسابعلىّهذ ّالوثائقّهوّّعتماداهلدفّاألساسيّمنّاإلّو

ّأ ّاملؤشراتّ،ّسنوات5ّيّملدة ّاملا يهذ  ّّحدأّاملتضمنةّيفّاملنظور ّاملتوازنّلــــ ّاالداء  & Kaplanمنظوراتّبباقة

Norton ّيليّوميكنّتقدميّعرضّخمتصرّهلذ ّاملؤشراتّفيماّ،األولاملشارّإليهاّيفّمنتّالفصل:ّ

                                                           
1 See : Daniel Muijs, doing quantitative research in education with spss, sage publication Ltd, London, 2004, p 1- 3. 
2 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. 

http://pcmh.ahrq.gov/sites/default/files/attachments/mixedmethods_032513comp.pdf
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  ستثمارالعائد على اإل(Return On Investissement ):ّّّ،ويعربّعنّمدىّكفاءةّيعتربّمنّبنيّنسبّالرحبية
 :1وحيسبّوفقاّللعالقةّالتالية،ّموالّاملستثمرةّلتحقيقّالعائدّاملتوقعاملؤسسةّيفّإستخدامّاأل

 رأسّاملالّاملستثمر/ّصايفّالربح=ّستثمارّالعائدّعلىّاإل

  المبيعاتنمو معدل (Growth Sales:)ّشريّإىلّاملبيعاتّالصافيةّاحملققةّخاللّيعتربّمنّبنيّنسبّالنمو،ّوي
 :2سنةّماليةّمعينةّبالقياسّمعّالسنةّاملاليةّاملاضية،ّوحيسبّوفقاّللعالقةّالتالية

1ّ-نّمبيعاتّالسنةّ(/1ّّ-نّمبيعاتّالسنةّّ–ّنّمبيعاتّالسنة)ّ=ّمعدلّمنوّاملبيعاتّ
 المبيعات العائد على (Return On Sales): فّأيضاّهبامشّالربحّمنّاملبيعات،ّويعينّماّحتققهّاملؤسسةّويعّر

 :3وحيسبّوفقاّللصييةّالتاليةّمنّربحّللدينارّالواحدّمنّاملبيعاتّالصافية

 املبيعاتّالصافية/ّصايفّالربح=ّالعائدّعلىّاملبيعاتّ

 العائد على األصول (Return On Assetes): ّ ّالربالعالقيوضح ّبني ّطرفّة ّمن ّاحملقق ّالصايف ح
ّيفّحتقيقّاألّيعربّعنّلذلكّفهوّ،مجا يّأصوهلاإّوّاملؤسسة ّاملؤسسة ّعنّ رباحّمنّأصوهلا،مدىّفعالية ّعبارة وهو

ّال ّاألّ،4صولمجا يّاألعلىّإربحّالصايفّحاصلّقسمة ّإلختالفّقيمة ّوهنايتهونظرا ّاملالية ّالسنة اّصولّبنيّبداية
ّاإل ّاألّعلىّعتماديفضل ّجمموع ّمتوسط ّ)ّ)صول ّالسنة ّبداية ّيف ّالصافية ّاألصول ّااأل+ ّهنايةّصول ّيف لصافية

ّكالتا ي5صولاألصولّيفّحسابّمعدلّالعائدّعلىّبدلّإمجا يّاأل(0ّّ(/السنة  :،ّّومنهّتعبىّصييةّحسابه

 صولمتوسطّّاأل/ّصايفّالربح=ّالعائدّعلىّاألصولّ

يفّمعظمّّاكثرّتكراّركوهناّاملؤشراتّاألّّ،علىّهذ ّاملؤشراتّاملاليةّدونّغريهاّمتّالرتكيزّشارةّإىلّأنهجتدرّاإل
ّ:يفّاجلدولّاملوا يّ’Vidovicوال يّأوضحهاّّبنيّإدارةّاملعرفةّواألداءّاملا يالبحوثّال يّتبرقتّللعالقةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
1 Voir : Héléne Loning et al, le contrôle de gestion : organisation, outils et pratique, 3eme édition, Dunod, Paris, 2008, p 21. 

2
 .281مرجعّسابق،ّصّّ،إدريسالياليبّووائلّحممدّصبحيّطاهرّحمسنّمنصورّ  

 .282املرجعّالسابق،ّصّّ 3
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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 إدارة المعرفة وأداء المؤسسةة بين المؤشرات المالية المستعملة في البحوث المتعلقة بالعالق(: 40)الجدول رقم 

 المؤشرات المستخدمة اسم الباحث
Bierly and chakrabarti (1996) ّصولائدّعلىّاملبيعات،ّالعائدّعلىّاألالع

Castillo (2003) ّحقوقّاملسامهنيّ صول،ّالعائدّعلىائدّعلىّاملبيعات،ّالعائدّعلىّاألالع
Feng et al (2004) ّ ّاألصول، ّعلى ّعّالعائدالعائد ّإلى ّاألصول، ّدوران داتّيرااملبيعات،

ّالتشييلّإىلّاملوجودات
Tanriverdi (2005)  نسبةّ،ّصولالعائدّعلىّاألTobin’s q

 
Men et al (2006) ّوالرحبية صول،ّالعائدّعلىّحقوقّاملسامهنيالعائدّعلىّاأل

Source : Maja Vidovic’, op.cit, p 461 
 تفاعلّلفظيّيتمّعنّطريقّمواجهةّحياولّفيهاّالشخصّالقائمّباملقابلةّأنّيستثري"يعربّعنهاّبأهناّ:ّالمقابلة. 2

ّبعضّالبيانات ّعلى ّللحصول ّأشخاصّآخرين ّمعتقداتّشخصّأو ّأو ّآراء 1"املوضوعية معلوماتّأو
ّمتّ،  وقد

ّ:عتمادّيفّدراستناّعلىّأنواعّاملقابلةّالتاليةاإل
ّالنوعّمنّاملقابالتّمعّعدةّمسؤولنيّيفّاملؤسساتّحملّالدراسةمتّإ: لة غير المهيكلةالمقاب. 2.1 ّ،جراءّهذا

اّومناقشتهاّومنّمثّعرضّأدواتّالدراسةّوشرحهّهدافّالدراسةجلّتعريفهمّمبوضوعّالدراسةّوشرحّأوذلكّمنّأ
وحولّّسةداءّاملعتمدةّيفّاملؤسؤشراتّاألاملتمحورةّخصوصاّحولّمّ،خذّبرأيهمّحولّبعضّالنقاطّاملهمةمعهمّلأل

 .البريقةّال يّختدمّأهدافّالدراسةمكانيةّتوفريهاّلناّبإ
عتمادّعلىّهذاّالنوعّمنّاملقابلةّمنّأجلّاحلصولّعلىّاملعلوماتّحولّمتيرييّمتّاإل: المقابلة المهيكلة. 2.2

ّ ّاملؤسسة)الدراسة ّوأداء ّاملعرفة ّبينهما،(إدارة ّالعالقة ّحول ّواضحة ّنظرية ّرؤية ّوجود ّلعدم ّنظرا وهبدفّحتصيلّّ،
ّإاملعلوماتّاملّر ّمت ّاملستجوبنيّفقد ّمن ّبدقة ّغوبة ّاملقابلة ّدليل ّاحملكمنيعداد ّّالذيّعرضّعلى قدمواّّالذين

                                                           
  سمّنسبةّإىلّصاحبهاّهبذاّاإلّ ميثلّنسبةّالقيمةّالسوقيةّللمؤسسةّإىلّإمجا يّقيمةّأصوهلاّومتّتسميتهاTobin Jamesّوملزيدّمنّالتفاصيلّاطلعّعلى،: 

- 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 

 .248صّ،ّ 2002ّ،ّملّتذكرّمدينةّالنشر،للبباعةّ،ّدارّهومهجتماعيةاإل تدريبات على منهجية البحث في العلوم رشيدّزروايت،1 
 ّّالنّو.ّيوجههاّللمستجيبسئلةّال يّسابلةّالّيعتمدّعلىّخبةّلرتتيبّاألمسيتّهبذاّاالسمّألنّالشخصّالذيّيقومّباملق منّاملقابالتّإىلّاستيضاحّبعضّالقضاياّّعويهدفّهذا

ّ:يلّميكنّمراجعةصفاتوملزيدّمنّالّ،البحثالتمهيديةّحىتّيتمكنّالباحثّمنّتنميةّصياغةّوحتديدّجيدّللمتيرياتّال يّحتتاجّإىلّحبثّمتعمقّيفّمرحلةّتاليةّمنّمراحلّ
ّ–313ّ،ّص1002ّ،ّدارّاملريخّللنشر،ّالرياض،ّاململكةّالعربيةّالسعودية،ّل لبناء المهارات البحثيةمدخ: دارةطرق البحث في اإلأوماّسيكاران،ّتعريبّامساعيلّعليّبسيوين،ّّ-

313.ّ
 ّّّاملعلوماتّاملبلّوإهيّال يّيتم ّما ّبواسبةّشخصّيعلمّبدقة ّباألجراؤها ّمسبقا ّحمددة ّقائمة ّولديه ّللمستجيببة، ّال يّسوفّيوجهها ّأوّعنّطريقّاهلاتفّأوّّسئلة شخصيا،

ّ:ّطالعّعلىنّالتفاصيلّميكنّاإلوملزيدّم...نرتنتاأل
ّ.333ّ–313ّأوماّسيكاران،ّتعريبّامساعيلّعليّبسيوين،ّمرجعّسابق،ّصّّ-

 ّ(.02)ّنظرّامللحقّرقمّأّ
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ليظهرّبشكلهّّّ،ّحيثّأخذناّهبذ ّاملالحظاتّوقمناّبتعديلّدليلّاملقابلةوىلاألسئلةّاألربعةّاألّتعديلمالحظاتّب
اّمّ أسئلةّمتهيدية،ّتعتربّأ(4ّ-2)سئلةّمنّ،ّاألسؤاال22ّتضمنّّحيث،ّ(03)كماّهوّموضحّيفّامللحقّرقمّالنهائيّّ
ّ.بنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةّتتعلقّبالعالقةفهيّأسئلةّحموريةّ(22ّّ–3ّ)سئلةّمنّباقيّاأل

املصاحلّالتجاريةّيفّّجراءّاملقابلةّمعّمسؤو ي،ّفقدّمتّإدارةّاملعرفةلحةّأوّخليةّخاصةّبإونظراّلعدمّوجودّمص
ّّاملؤسسات ّالدراسة ّلتعذرّ-يفّاملؤسساتّحمل ّالوطينّللبالستيكّنظرا ّباجملمع ّالتجارية ّمسؤولّاملصلحة باستثناء

ّ.(وليةاأل)اّمنّمقابالتناّغريّاملهيكلةّوهذاّتبعاّللتوجيهاتّاملتحصلّعليهّ-مقابلتهّلظروفّخارجةّعنّنباقنا
علىّمعلوماتّحولّ منوذجّيضمّجمموعةّأسئلةّتوجهّإىلّاألفرادّمنّأجلّاحلصول" نّعبارةّعوهوّ: ستبياناإل. 3

رسلّإىلّاملبحوثنيّعنّطريقّيأوّأنّ عنّطريقّاملقابلةّالشخصيةّبيانستأوّمشكلةّأوّموقف،ّويتمّتنفيذّاإلموضوعّ
ّكأداةّرئيسةّجلمعّاملعلوماتّوقدّمتّاإلعتمادّعلىّاإلّ.1"الربيد اسة،ّوقبلّأنّيأخذّشكلهّحولّمتيرياتّالدّرستبيان

ّ:تباعّاخلبواتّاملنهجيةّالتاليةالنهائيّفقدّمتّإ
ّكماّهوّموضحّيفّامللحقّرقمّإعدادّاإلستبيانّيفّشكلهّاألّ-ّ صياغةّالبنودّالواردةّفيهّبناءاّ،ّحيثّمتّ(26)و ي

طارّاإلماّجاءّيفّبناءاّعلىّّ-ستبيانسيأيتّتفصيلهاّيفّشرحناّلألجزاءّاملتضمنةّيفّاإلّ-تصنيعلىّمناذجّلباحثنيّخم
ّّ؛ولّوالثايناألّنيلتبرقّلهّيفّالفصلالنظريّالذيّمتّا

ّاألّ- ّمعّمرفقّالدراسة ّأعلىّجمموعةّمنّاحملكمنيّاملو يّعرضّاإلستبيانّ ،ّ(21)مساءهمّيفّامللحقّرقمّوضحة
ّخرى؛الشكليةّاألّرمّوالنماذجّللقياسّوكلّماّيتعلقّباألبداءّآرائهمّحولّدقةّالرتمجةّومالءمةّوذلكّإل

ستبيانّواملقياسّاملستخدمّفيهّبناءاّعلىّمجلةّاملالحظاتّاملقدمةّليظهرّيفّصورتهّالنهائيةّاملوضحةّيفّتعديلّاإلّّ-
ّ(.25)امللحقّرقمّ

ّ:رئيسيةّنقدمّتفصيالّعنهاّفيماّيليأجزاء6ّّستبيانّوقدّتضمنّاإل
،ّالدراسياجلنس،ّاملستوىّ:ّفرادّالعينة،ّوقدّتضمناهلدفّمنهّالتعرفّعلىّخصائصّأّ:جزء المعلومات العامةّ-

ّ.مدةّالعملّيفّاملؤسسةّاحلالية
بورةّمنّاملّ(OCAI)عتمادّيفّهذاّاجلزءّعلىّأداةّتقييمّالثقافةّالتنظيميةّمتّاإل:ّمؤسسةثقافة الالجزء المتعلق بّ-

اخلصائصّاملهيمنة،ّ:ّحيثّتقيسّهذ ّاألداةّستّجوانبّللثقافةّالتنظيميةّهيّ،Quinn & Cameronّ2طرفّ

                                                           
 ّ(.01)طالعّعلىّدليلّاملقابلةّقبلّالتحكيمّراجعّامللحقّرقمّلحإّ
1
ّ.103صّّ،،ّمرجعّسابقرشيدّزروايت 

  OCAI : the organizational culture assessment instrument, ( (02ّ)رقمّّنظرّامللحقأصليّطالعّعلىّالنموذجّاأللحإ ) 
2
 Kim S. Cameron & Rebert E. Quinn, op.cit, p 23- 30. 
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كلّجانبّمنّهذ ّسرتاتيجيّومعيارّالنجاح،ّّوني،ّالتماسكّاملنظمي،ّالرتكيزّاإلأسلوبّالقيادة،ّأسلوبّإدارةّالعامل
ّكلّواحدّمنهاّميمنّأربعّاجلوانبّيتض ،ّ"Aّالبند"ثقافةّالقبيلةّ)ربعّجابةّلواحدّمنّأنواعّالثقافاتّاألستإثلّبنود

نقبةّبني122ّّوجيبّأنّيوزعّاجمليبّّ("Dالبندّ"والثقافةّاهلرميةّ"Cّّالبند"ّ،ّثقافةّالسوق"Bّ البند"بداعيةّالثقافةّاإل
اخلماسيّعتمدناّعلىّمقياسّليكرتّتةّيفّكلّمرة،ّلكنناّيفّدراستناّإربعةّاملكونةّلكلّحمورّمنّاحملاورّالسالبنودّاأل
كلّالدراساتّال يّاستخدمتّهذ ّعتمدّهذ ّالبريقةّّالربطّبنيّمتيرياتّالدراسةّوقدّإّعّالنقاطّحىتّيسهلبدلّتوزي

ّّّ...Cheron Lawsonّ1،ّChin Loy ّClaudette 2ّّداةّأمثالاأل
ّ:داةّلقياسّالثقافةّالتنظيميةّلألسبابّالتاليةهذ ّاألّعتمادناإويرجعّ

،ّفهيّتساعدّعلىّحتديدّساسيةّللمؤسسةللثقافةّاأليفّتشخيصّاجلوانبّاملهمةّمفيدةّودقيقةOCAIّّتعتربّأداةّّ-
ّنوعّالثقافةّالسائدّيفّاملؤسسة؛

ّيسهلمصممّ- ّمنّطرفّاملستجوبنيّّةّببريقةّبسيبةّوسهلةّمما ّوتتضمنّبنودّعامةّيسهلّفهمها يفّاملؤسسة،
ّ؛تببيقهاّيفّأنواعّخمتلفةّمنّاملؤسسات

ّباألداءللتنبؤّّستخدامهاّيفّأزيدّمنّألفّمؤسسةّقياسّالثقافةّالتنظيميةّإذّمتّإستخداماّيفتعتربّاألداةّاألكثرّإّ-
ّّ؛3التنظيمي

ّاألداةّذاتّموثوقيةّومصداقيةّعاليةّجداّ- ّكدراسةّّختربتحيثّإّتعتربّهذ  يفّسلسلةّمنّالدراساتّالتجريبية
Yeung Branck Bank & Ulrichّّأنّإختيارّهذ ّّأيضاّكماّبينواّّ،خمتلفةشركةّيفّقباعات1296ّّال يّمتتّيف

ّالتنظيميةّاأل ّواملتيريات ّالتنظيمية ّالثقافات ّأنواع ّبني ّالعالقة ّتوحيد ّيف ّالنظرية ّصالبتها ّبسبب ّدراستهم ّيف داة
ّ؛4ّاألخرى

ّتنظيموالذيّيعدّمفيدّلليايةّيفّّ(CVF)طارّالقيمّالتنافسيةّداةّعلىّمنوذجّنظريّيعرفّباسمّإاستنادّهذ ّاألّ-
ّ.وتفسريّجمموعةّواسعةّمنّالظواهرّالتنظيمية

                                                           
1
  See : Cheron Lawson, op.cit. 

2
 See : Claudette chin- loy, op.cit. 

3
 Kim S. Cameron & Rebert E. Quinn, op.cit, p 23. 

4
 Ibid, p 154. 

  CVFّ(Competing Values Framework:)حباثّأىلّيرجعّظهورّمفهومّاطارّالقيمّالتنافسيةّإJohn Campellّّمؤشراّيف37ّّائمةّتتضمنّ،ّالذينّقدمواّق2734وزمالئهّعام
الرتكيزّالتنظيميّالذيّيشريّإىلّاملدىّ:ّلقياسّواحلكمّعلىّفعاليةّاملؤسسة،ّوقدّحدداّبعدينّرئيسينيّترتكزّعليهماّهذ ّالقيمّمهاّعتمادهاإيتمّ(ّاملقاييس)طارّمنّالقيمّإجيادّحماولةّإل

ميّالذيّيعكسّمدىّالرتكيزّعلىّاملرونةّأماّالبعدّاآلخرّفيتعلقّباهليكلّالتنظيّ،األخرىويرّنفسهاّمقارنةّباملؤسساتّبلتّالذيّتركزّفيهّاملؤسسةّعلىّالتوجهّالداخليّأوّالتوجهّاخلارجي
ّكلّمنّ.ّوالديناميكيةّأوّاالستقرارّوالرقابة مبعىنّآخرّحتديدّالقيمّّ،بتحليلّهذ ّالقائمةّلتحديدّأهمّاملؤشراتّاملفتاحيةّاحملددةّللفعالية2783ّعامQuinn & Rohrbaughّّوالحقاّقام

ساسّال يّتعدّاألّوّ،بداع،ّثقافةّالسوقّوالثقافةّاهلرميةةّالقبيلة،ّثقافةّاإلفثقا:ّاعّللثقافةّهيمنّخاللّهذاّالتحليلّإىلّحتديدّأربعّأنّوّليخلصواّ،ساسيةّال يّتعتربّمفتاحّفعاليةّاملؤسساتاأل
 :طالعّعلىوملزيدّمنّالتفاصيلّميكنّاإل.2777ّعامQuinn & CameronّّمنّطرفOCAIّّّداةّتقييمّالثقافةّالتنظيميةأالذيّبنيتّعليهّ

- 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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 Jennyستبيانّاملبورّمنّطرفّمنوذجّاإل عتمادّيفّقياسّهذاّاجلزءّعلىمتّاإل: الجزء المتعلق بإدارة المعرفة -

Darrochّّال يّتوظفّوالذيّقامتّبإ،ّ(03)املوضحّيفّامللحقّرقم10031ّّّعام ختبار ّعلىّمؤسساتّنيوزيالندا
ّكلّاألّستهدفتحيثّإّ،مؤسسة2343ّكثرّيفّخمتلفّالقباعاتّواملقدرّعددهاّعامالّفأ30ّ شخاصّالقدامىّيف

ّكاملّاملؤسسةمؤسسةّلحإجابةّعلىّاإلستبيانّبإفرتاضّأ ّكلّّ،هنمّعلىّدرايةّباملعلوماتّاملتدفقةّحول وقدّأظهرت
ّكأستبيانّذنتائجّالتحليلّأنّاإل ّ.لقياسّممارساتّإدارةّاملعرفةّداةوّمصداقيةّوموثوقيةّعاليةّوميكنّإعتماد 

ّموزعةّعلىّاحملاور20ّستبيانّوقدّتضمنّمنوذجّاإل ّتعديالّعلىّبعضّّالرئيسيةّبندا ّأحدثنا والفرعية،ّلكننا
ّالبنودأ ّوتقليصّعدد ّمنّجهة ّالدراسة ّاملؤسساتّحمل ّطبيعة ّحىتّيتناسبّمع ّاإلّجزائه ّلعددهاّّمكانقدر نظرا

ّ:تّال يّمتّالقيامّهباالكبري،ّوفيماّيليّنوردّالتعديال
 :متّالقيامّمباّيلي:ّتسابّاملعرفةكإملتعلقّبولّابالنسبةّللمحورّاأل -

 ّ؛"جتاهاتّالعاملنيإ"ّاملتضمنةّيفّاحملورّالفرعيّاألولولّوالسابعّحذفّالبندينّاأل 
 ّّالدراسةنّاملؤسساتّحملّ،ّأل"الدولينيّعملّاملؤسسةّبالشراكةّمعّالزبائن"ّحذفّاحملورّالفرعيّاخلامس

 .احلاضرّيفّالوقتّلتصديروالّتقومّباّالزبائنّداخلّالوطنحتياجاتّتعملّعلىّتلبيةّإ
 :يليّمتّالقيامّمبا:ّبالنسبةّللمحورّالثاينّاملتعلقّبنشرّاملعرفة -

 ؛"حريةّنشرّاملعلوماتّالتسويقية"ّولّادسّاملتضمنّيفّاحملورّالفرعيّاألحذفّالبندّالس 
 ؛"تخدامّالتكنولوجياّلنشرّاملعرفةاس"ّالفرعيّالرابعّّتعديلّبنودّاحملور 
 ّاستخدامّاالتصاالتّاملكتوبة"ّحذفّالبندّالثالثّاملتضمنّيفّاحملورّالفرعيّاخلامس". 

ّالتعديالتّأصبحّعددّالبنودّاإل 34ّّمجا يّاخلاصّجبزءّإدارةّاملعرفةّوبعدّإحداثّهذ  مقسمةّعلىّالعملياتّبندا
28ّ–ّ34ّالبنودّمنّّ،"كتسابّاملعرفةإّ"ولّمتعلقةّباحملورّاأل2ّ–ّ23ّالبنودّمنّّ:دارةّاملعرفةّحيثالثالثةّإل

كماّهوّموضحّّّ"ستجابةّللمعرفةاإل"ّباحملورّالثالثمتعلقة33ّ–ّ34ّّالبنودّمنّّوّ"نشرّاملعرفة"ّباحملورّالثاينمتعلقةّ
ّّ(.03)يفّامللحقّرقمّ

ّ:التاليةّلألسبابستبيانّهذاّلقياسّإدارةّاملعرفةّّويرجعّإختيارّمنوذجّاإل
يتضمنّبنودّبسيبةّالرتكيبّيسهلّفهمها،ّفهوّيركزّعلىّممارساتّإدارةّاملعرفةّببريقةّعمليةّمتكنّاملستجوبّّ-

ّمنّفهمهاّبسهولة؛

                                                           
1
 Darroch Jenny , developing a measure of knowledge management behaviors and practices, op.cit, P 41 – 54. 
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 ,Davenport, Nonaka:ّعتمادّعلىّعدةّدراساتّلباحثنيّذويّخربةّيفّجمالّإدارةّاملعرفةّأمثالمتّبناءّبنود ّباإلّ-

Takouchiّّ...ّ(.03)مثلّماّهوّواضحّيفّامللحقّرقمّ
ّمتّإعتماد ّيفّدراساتّأّ Darrochذوّمصداقية،ّحسبماّأوضحتّخمتربّّوّ- ّكما دراسةّ:ّخرىّمثلّيفّمقاهلا،

Darrochّ1ّّ،ّ2ّدراسةّشاكرّّجارّاهللّاخلشا ي...ّ
 & Kaplanداءّاملتوازنّلــّأداءّاملؤسسةّعلىّأبعادّبباقةّاأليفّقياسّّعتمادمتّاإل: الجزء المتعلق بأداء المؤسسة -

Nortonّعدادّقائمةّمبجموعةّمنّاملؤشراتّاملقرتحةّقبلّإدراجّهذ ّاألبعادّعلىّشكلّبنودّيفّاإلستبيانّمتّإ،ّحيث
ولكنّبعدّالقيامّبعدةّزياراتّميدانيةّجملموعةّّ،(08)كماّهوّموضحّيفّامللحقّرقمKaplan & Nortonّّّمنّطرفّ

غلبّهذ ّيدانياّالّيتمّحسابّواعتمادّأنهّميهاّاتضحّاستحالةّاحلصولّعليهاّألمنّاملؤسساتّوالتحاورّمعّمسؤول
ظورّكتفاءّباحلصولّعلىّمؤشراتّاملنواإّلّلذلكّمتّادراجّهذ ّاملؤشراتّعلىّشكلّبنودّيفّاالستبيانّ،املؤشرات

ّكمية ّكمؤشرات ّكلّاملؤسساتّحملّالدراسةّنظراّإلّ-املا ي ماّحتسبّمنّالقوائمّاملالية،ّأّألهنامكانيةّحتصيلهاّمن
ّ:ستبيانّحيثيفّاإلّدرجتّكمحاورفقدّأباقيّاملنظوراتّ

بالزبائن،ّّحتفاظاإل:ّمقسمةّعلىّأربعّحماورّفرعيةّهي33ّ–ّ23ّتضمنّالبنودّمنّ"ّمنظورّالزبائن"ّولّاحملورّاألّ-
ّاكتسابّالزبائن،ّرحبيةّالزبائنّواحلصةّالسوقية؛

:ّاورّالفرعيةّالثالثةّالتاليةمقسمةّعلىّاحمل24ّ–ّ33ّتضمنّالبنودّمنّ"ّمنظورّالعملياتّالداخلية"ّاحملورّالثاينّّ-
ّبداع،ّالعملياتّالتشييلية،ّخدماتّماّبعدّالبيع؛اإل
مهاراتّ:ّثالثةّحماورّفرعيةّهيمقسمةّعلى34ّ–ّ87ّّتضمنّالبنودّمنّ"ّمنظورّالتعلمّوالنمو"ّاحملورّالثالثّّ-

ّ.جراءاتّالتنظيميةاألفراد،ّنظمّاملعلوماتّواإل
ّ:سبابّالتاليةبباقةّاألداءّاملتوازنّلقياسّاألداءّلألّعتمادّعلىّمتّاإلوقدّ

داءّواجلوانبّغريّتتضمنّاجلوانبّاملاليةّلقياسّاألّداءّفهياملتوازنّشاملةّملختلفّجوانبّاألّداءتعتربّبباقةّاألّ-
املنظورّاملا ي،ّمنظورّ)ّتنبويّعلىّأربعّمنظوراتّفهيّول،ّلفصلّاألشارةّإىلّذلكّيفّمنتّاكماّمتتّاإلّّّاملالية

ّمتسّجلّاجلوانبّاملرتببةّبأداءّاملؤسسة؛ّ(العملياتّالداخلية،ّمنظورّالزبائنّومنظورّالتعلمّوالنمو

                                                           
1
 Jenny Darroch, knowledge management, innovation and firm performance, op.cit, p101 – 115. 

2
 .27ّ–43ّمرجعّسابق،ّصّ، شاكرّجارّاهللّاخلشا ي  
  ّّكلّمن (ّاملؤشرات)أكثرّمالءمةّللمقارنةّبنيّجمموعةّمتباينةّمنّاملؤسساتّمنّاملقاييسّاملوضوعيةّ(ّستبياناإل)املقاييسّالذاتيةّلألداءّفإنDenison & Mishraّّحسبّتوصية

 :ّميكنّمراجعةّمقاهلماّ
- Dinel R. Denison and Aniel K. Mishra, , op.cit, P 219. 
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-ّّ ّاستعماالّيفّقياسّاألبباقة ّاألكثر ّاملتوازنّهيّاألداة ّاألداء ّمقارنة ّأّأخرىّبأدواتداء ّالبرقّفهيّمن فضل
ّ؛1أداءّاملؤسسةّقياساملعتمدةّيفّ

داءّنظراّلكونّنتائجّةّالقائمةّبنيّإدارةّاملعرفةّواألفضلّجوانبّالعالققةّاألداءّاملتوازنّتظهرّبشكلّأعتمادّبباإّ-
ّ....(فرادّا ي،ّجانبّالزبائن،ّالعمليات،ّاألاجلانبّامل)إدارةّاملعرفةّمتسّعدةّجوانبّيفّنتائجهاّ

 حصائيأدوات التحليل اإل: المطلب الثالث
ّع ّاحملصل ّالبيانات ّبتحليل ّالقيام ّأجل ّاألدواتّمن ّمن ّمبجموعة ّاإلستعانة ّمت ّامليدانية ّالدراسة ّمن ليها

ّ.حصائيةّاملستخدمةبعاّللربامجّاإلوال يّميكنّتصنيفهاّتّحصائيةاإل
وكذلكّّ،متّاالستعانةّهبذاّالربنامجّمنّجمموعةّمايكروسوفتّمنّأجلّتفريغّبياناتّاالستبيانات:Excelّبرنامجّّ-

ّ.ّعداداتّمساعدةّعلىّذلكملاّيتيحهّمنّإلنتائجّبعضّاألسئلةّوالبياناتّالتمثيلّالبياينّ
ّالدو يّلربجمياتّالبحثّالنوعيّ: للتحليل الكيفي Nvivoبرنامج  - ّطرفّاملبور ّالربنامجّمن استحدثّهذا
(QSR Intarnational)ساليبّاملختلبة،ّإذّيتيحّاستخدامهّتنظيمّوحتليلّجّيدعمّالبحوثّالنوعيةّواأل،ّوهوّبرنام

ورغمّّ.2جتماعيّوصفحاتّالويباإلعالم،ّمواقعّالتواصلّىّاملقابالت،ّاملقاالت،ّوسائلّاإلالبياناتّالنوعيةّحملتّو
ّيساعدّالباحثّيفّالتعرفّأ ّالبياناتّلكنه ّتعنيه ّحتديدّما ّالربنامجّالّميكنه طّال يّتسهلّعليهّمنااألعلىّنّهذا
ّيفّكتشافّاملعاينإ ّدور ّالذيّله ّالنصي ّالتشابه ّالربنامجّبتحليل ّيسمحّهذا ّإذ ّوإ، ّالبياناتّالنصية ثرائهاّحتليل

ويستخدمّيفّذلكّالنماذجّالرياضيةّال يّتقيسّأوجهّالتشابهّمنّوجهني،ّالتشابهّالنحويّبينها،ّوحتديدّأوجهّالصلةّ
تشابهّمعاينّالكلماتّلنصنيّأوّ)والتشابهّالدال يّ(ّختالفّبنيّسلسلتنيّمنّحروفّاملصبلحاتابهّأوّاإلالتش)

ّ:3املعتمدةّيفّحتليلّالتشابهّفيماّيلي،ّوميكنّتوضيحّاملعامالتّ(ملفني
  معامل ارتباطPearson :ّحيسبّالتشابهّبنيّنصنيd1ّوd2ّّوتنحصرّقيمةّهذاّاملعاملّيفّاجملال-2ّ،2ّّوكلما
 علىّعدمّتشاهبهما؛ّدلّ 2ّ-قرتبّمنّإّامذلكّعلىّتشابهّالنصنيّوكلّواحدّدلّ قرتبّمنّالإ
  مؤشرJaccard :ّاجملموعتني،ّفهوّيسمحّبتقييمّادّنفسّهذ ّبنيّحجمّتقاطعّاجملموعتنيّوأصلّإحتهوّنسبة

 ؛قرتبّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّتشابهّالنصنيوكلماّإ0ّ،2ّالتشابهّبنيّجمموعتني،ّوتنحصرّقيمتهّيفّاجملالّ
 معامل   Srensen -Dice :ّبينهما،ّيقيسّالتشابهّبنيّنصنيّباإل عتمادّعلىّعددّمنّاملصبلحاتّاملشرتكة
 ّ.قرتبّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّالتشابهّبنيّالنصنيوكلماّإ2ّو0ّخذّقيمةّحمصورةّبنيّويأ

                                                           
1 Bassioni H.A et al, performance measurement in construction, journal of management in ingineering, N° 20,  april 2004, P 42 – 50. 
2 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.   

http://www.qsrintarnational.com/nvivo/what-is-nvivo
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) التحليل بالرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامج  -
(SPSSّ:امجّشيوعاّوإستخداماّيفّويعدّمنّأكثرّالرّب

ّ:دواتّالتاليةّإستخدامّاألّّمتات،ّّوحصائيّللبيانعمليةّالتحليلّاإل
 التكراراتّعلىّعتمادّإجتاهاتّاإلجاباتّمتّاإلفّخصائصّأفرادّالعينةّّوجلّوصمنّأّ:أدوات التحليل الوصفي
 :ضافةّإىلباإلّالنسبّاملئويةّو

بناءاّعلىّاملتوسطّاملرجحّلكلّ،ّملعرفةّدرجةّتركزّاإلجاباتّحولّخيارّمعنيّيستخدم :المتوسط الحسابي -
ّخيار ّاألومنّأجلّحتديدّاملتّو. ّلسلمّليكرتّاخلماسطّاملرجحّلكلّخيارّفقدّمتّأوالّإعباء سيّالذيّوزانّوفقا

درجاتّحملايد؛ّدرجتانّليري3ّّدرجاتّملوافق؛6ّّدرجاتّملوافقّمتاما؛5ّّعباءّإ:ّلآليتستبيانّحسبهّوفقاّصممّاإل
 .موافق؛ّدرجةّواحدةّليريّموافقّمتاما

علىّدرجةّللمقياسّوأدىنّدرجةّلهّّدىّالذيّهوّعبارةّعنّالفرقّبنيّأقيمةّاملوزانّفإنّوبناءاّعلىّهذ ّاأل
الذيّهوّعبارةّعنّحاصلّقسمةّاملدىّعلىّعددّاخلياراتّفيكونّوبالتا يّطولّالفئةّ،ّ(6=1ّّ-5)أي6ّّّتقدرّبـّ

ّكماّيليّ(2.0=6/5ّّ)أي2.0ّّ ّ:ومنهّيتحددّاملتوسطّاملرجحّلكلّخيار
 ليكرت الخماسيجابات وفقا لسلم إلتجاهات اإلالمتوسط المرجح (: 50)الجدول رقم 

ّموافقّمتاماّموافقّحمايدّغريّموافقّغريّموافقّمتاماّاالجتا 
 011. – 1091 1041 –011. 0.1. – 9061 90.1 – 40.1 40.1 – 4011ّاملتوسطّاملرجح

 .اعدادّالبالبة:ّالمصدر

لّاجلذرّالرتبيعيّ،ّوهوّميثستخدامهّهوّمعرفةّمدىّتشتتّإجاباتّاملستجوبنيإاليرضّمنّ:ّنحراف المعيارياإل -
 ّ.جاباتسا يّمقسومةّعلىّالعددّالكليّلحإحنرافاتّالقيمّعنّمتوسبهاّاحلجملموعّمربعاتّإ

 ّكرونباحمتّاإلعتمادّعلىّمعاملّأ: معامالت الصدق والثبات ّومعاملّلقياسّالثبات لفا ،Guttman ّّللتجزئة
 ؛ستبياناقّبنيّعباراتّاإلتسلقياسّدرجةّاإلّالنصفية

  معاملSkewness ومعامل Kurtosis :ّاإل ّمعامل ّالتفرطحمتثل ّومعامل ّالرتتيبّلتواء ّّوعلى ّبنيّ، ّمن تعترب
ّمعلوماتّعنّشكلّتوزعّمؤشراتاملعامالتّال يّتّو ّأالّفر ّاحلساستشتتّوالذيّعلى ّيتم ّعلىّمدىّإه تباعّكم

تناظرّوالذيّيسمحّبوصفّدرجةّّوالوسيطالفرقّبنيّاملتوسطّلتواءّمعاملّاإلّحيثّيقيس،ّالبياناتّالتوزيعّالببيعي
ّاملركزية ّبالقيمة ّالتوزيعّمقارنة ّمعاملّالتفرطحّفيقيسّمّ أ، ّاملالحظاتّحولّاملتوسطمستوىّا ّوتتبعّالبياناتّتركيز ،

ّكانتّقيمةّاملعاملنيّأالتوزيعّا  .21قلّمنّلببيعيّإذا

                                                           
 Statistical Package For Social Sciences. 
1 Daniel Caumont and Silvester Ivanaj, analyse des données, Dunod, Paris, 2017, p 28 – 29. 
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  معامل ارتباطSpearman :وترتاوحّّ(أداءّاملؤسسةّ–إدارةّاملعرفةّ)متيريينّختبارّوجودّودرجةّالعالقةّبنيّإل
ضعيف،ّأقل0.4ّّأقلّمنّ:ّةوفقاّللقيمّالتاليهذاّاملعاملّوغري ّمنّمعامالتّاإلرتباطّويفسرّ،2ّ+و2ّّ-قيمتهّبنيّ

  ؛1قويّجدا2ّإىل0.8ّّقوي،ّمن0.8ّّّمتوسط،ّأقلّمن0.2ّّمنّ
  معاملPearson :ّويفسرّمثلماّ،2ّ+و2ّّ-وترتاوحّقيمتهّبنيّ بنيّمتيريينيستخدمّيفّمعرفةّاجتا ّوقوةّالعالقة

 ؛Spearmanتفسرّقيمّمعاملّاالرتباطّ
  ويستخدمّللتنبؤّبأحدّاملتيرياتّعندّمستوياتّحمددةّللمتيريّاآلخر،ّفهوّيستخدمّ: سيطاالنحدار البنموذج

ّكانتّالعالقةّبنيّاملتيريينّسببيةّّأيّأنّاملتيريّاملستقلّ لتحديد ّسببّيفّالتيرياتّاحلاصلةّيفّاملتيريّالتابعفيماّإذا
معلمةّ:    املتيريّاملستقل،:   : متثلحيثّ                 :ّ،ّويكتبّالنموذجّوفقاّللمعادلةّالتاليةأمّال

األخبارّالعشوائيةّ:   ، معلمةّالنموذجّللمتيريّاملستقلّوال يّتعكسّتأثري ّعلىّاملتيريّالتابع:   ، النموذجّللثابت
 .2ّوال يّمتثلّاألخبارّاملعياريةّللتقدير

 ّومت23ّ+و2ّّ-وتنحصرّقيمةّبنيّّثارّاملتبقيةعلىّعزلّاملتيرياتّللتعرفّعلىّاآلويركزّ: معامل االرتباط الجزئي،
 ؛(املتعلقةّبـتأثريّثقافةّاملؤسسةّعلىّالعالقةّبنيّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسة)ّالدراسةختبارّفرضياتّإعتماد ّإل

 ّمعاماّوبنيّمتيريينّأوّأّجيادّالعالقةّبنيّمتيرييستخدمّيفّإ :رتباط المتعددمعامل اإل ،ّكثرّيفّحالةّضمهما
 ؛24و0ّقيماّتنحصرّبنيّويأخذّمتيرياّمستقالّواحدا،ّويتمّاستخدامهّيفّحالةّوجودّمتيريينّمستقلنيّأوّأكثرّّو

ّالربنامجّ: لنمذجة المعادالت البنائية Amosبرنامج  - ّالعالقاتلتوضيحّبالتحليلّاملتقدمّللبياناتّيسمحّهذا
ّكاملّللعالقةّبنيّجمموعةّ،ّجمموعةّمنّاملتيرياتّالكامنةّواملشاهدةاملباشرةّوغريّاملباشرةّبنيّّاخلبيةّ فهوّمنوذجّمسار

حندارّاملتعددّللنموذجّاخلبيّالعامّالذيّيعدّاإلمتدادّ،ّويعتربّإمنّاملتيرياتّميكنّوصفهّأوّمتثيلهّيفّشكلّرسمّبياين
 .5جزءاّمنه

ّ ّباملعادالتّالبنائية SEMّ(Structurel Equation Modilingّوتوصفّالنمذجة ّأ( ّأهنا ّعلى ّقربّما إىلّتكون
ّكظاهرةّأوّمتيريّميكنّقياسهّالنمذجةّالرياضيةّوحتديداّاإل حصائية،ّحيثّيتمّفيهاّالنظرّإىلّاملشكلةّموضعّالدراسة

ّكمياّمن لنمذجةّباملعادالتّالبنائيةّتعدّفا.ّحصائيةّاملتقدمةاألساليبّاإلّخاللّبناءّمنوذجّلقياسهّيتضمنّوحتديد 

                                                           
1
 .272صّّسنةّالنشر،ّملّتذكر،ّللنشرّوالتوزيعّ،ّعاملّالكتباإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعيةعبدّاملنعمّأمحدّالدردير،ّ  
 

2
 .444صّ،1002ّّاألردن،ّ،2طدارّاملناهجّللنشرّوالتوزيع،ّّ،spssقتصادية وإدارية باستخدام تطبيقات إ: طرق اإلحصاءشفيقّالعتوم،ّّ 
3
 .288صّ ،ّمرجعّسابق،عبدّاملنعمّأمحدّالدردير  

4
 .273املرجعّالسابق،ّصّّ  

ّ،ّص1003،ّمصر،ّأفريل40ّ،ّالعدد23ّ،ّجملةّالرتبيةّوالتنمية،ّاجمللدّدارة التعليميةالبنائية وتطبيقاتها في بحوث اإل بالمعادالت منهجية النمذجةياسرّفتحيّاهلنداويّاملهدي،ّّ 5
28.ّ
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حتليلّاالحندارّوالتحليلّالعامليّ،ّ(Path Analysis)طاراّحتليلياّعاماّلتوليفةّمنّالنماذجّمثلّمناذجّحتليلّاملسارّإ
ّ.CFAّ(Confermatory Factoriel Analysis)1التوكيديّ

ومبابقةّالنموذجّالنظريّالذيّمتّعتمادّعلىّهذ ّالبريقةّيفّحتديدّمدىّمالءمةّويتلخصّاهلدفّمنّاإل
يّخريّعلىّتأييدّومبابقةّالنموذجّالنظريّللعالقاتّبنيّاملتيرياتّوالعناصر،ّفهمعّالبياناتّامليدانيةّوقدرةّاألّفرتاضهإ

ّكمياّبإ بحثيةّوذلكّمنّستخدامّاملنهجّالعلميّالقائمّعلىّاختبارّالفروضّالمتثلّأسلوباّحبثياّإلختبارّالنماذجّالنظرية
ّ.2رتباطاتّبنيّاملتيرياتاملعقدةّواإلّفهمّأفضلّللعالقاتّلّالوصولّإىلأج

ّ:3ترتكزّعمليةّالنمذجةّباملعادلةّالبنائيةّعلىّخبوتنيّمها
،ّويستخدمّالتحليلّ(العبارات)ومؤشراهتاّّعالقاتّاملتيرياتّالكامنةّيصفّهذاّالنموذجّ:ّنموذج القياسصدق ّ-

ّتقديرّصدقّمنوذجّالقياسّلكلّبنية؛العامليّالتوكيديّل
يّاملتيرياتّنيّاملتيرياتّالكامنة،ّفهوّحيددّأيعتمدّهذاّالنموذجّعلىّالعالقاتّالسببيةّب:ّمواءمة نموذج البناءّ-

ّكفاءةخرىّكامنةّداخلّالنموذجلىّالتيرياتّيفّقيمّمتيرياتّأعّوّغريّمباشرةيقةّمباشرةّأالكامنةّيؤثرّببّر ّ،ّوتتحدد
ّ.بابقةمنوذجّالبناءّبناءاّعلىّمجلةّمنّمؤشراتّحسنّامل

ّ:4التاليةّاملؤشراتعتمادّيفّهذاّالربنامجّعلىّوقدّمتّاإل
 كاي تربيع (Cmin) :ّكانّمستوىّختبارّدرجةّتبابقهما،ّلقيمّاملشاهدةّوالقيمّاملتوقعةّإليقارنّبنيّا حيثّإذا

شارةّلكنّجتدرّاإلّ،والبياناتّالواقعيةنّذلكّيعينّعدمّوجودّفروقّماّبنيّالنموذجّاملفرتضّفإ0.03ّداللتهّأكربّمنّ
 خرى؛أنّيؤخذّيفّاإلعتبارّمعايريّأأنّقيمتهّتتأثرّحبجمّالعينةّلذلكّينبييّ

   كاي المعياري مربع(Cmin/df :)ّّكانتّالنتيجةّأقلّمن ّكايّتربيعّعلىّدرجةّاحلرية،ّفإذا 3ّميثلّحاصلّقسمة
 نهّمبابقّللواقع؛وأعلىّقبولّالنموذجّّدلّ 

                                                           
ّ.24ّ–21ّق،ّصّباملرجعّالساّ 1
العاملي لعالقات كفاءات التسيير االداري  ءنموذج البنا: والتربويةالنفسية  النمذجة البنائية ومعالجة صدق المقاييس في البحوثعبدّاهللّصحراويّوعبدّاحلكيمّبوصلب،ّّ 2

ّ.23صّ،1023ّديسمربّ،1ّ،ّالعدد3ّ،ّجملةّالعلومّالنفسيةّوالرتبوية،ّاجمللدّبالمؤسسة التعليمية
ّ.17ياسرّفتحيّاهلنداويّاملهدي،ّمرجعّسابق،ّصّّ 3
ّ:انظرّإىلّ 4
ّ.32ّ–30ّبق،ّصّعبدّاهللّصحراويّوعبدّاحلكيمّبوصلب،ّمرجعّساّ-

- 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(Comparative fit index)ّ ّمعّ: ّالبديل ّوالنموذج ّالصفري ّالنموذج ّبني يقارن
بنيّاملتيرياتّويقبلّّقرتبتّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّوجودّعالقةوكلماّإ2ّو0ّتنحصرّقيمتهّبنيّالبياناتّالواقعية،ّ

 ؛فرتاضيالنموذجّاإل
  قترابشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ اإلمؤ RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) :ّملصفوفةّتيايرّ،ّويتمثلّيفّكيفيةّمبابقةّبياناتّالعينةّقرتابّيفّاجملتمعحسابهّخبأّاإليأخذّيف
ّبنيّصلياجملتمعّاأل ّويرتاوحّمدىّاملؤشر ،0ّّ ّالتامةإىل0.03ّّقلّمنّوتشريّالقيمّاأل0.2ّو ّكانتّاملبابقة ّوإذا ،

ّكبريةّبياناتّالعينةنّالنموذجّذلكّعلىّأّدل0.08ّو0.03ّّالقيمةّحمصورةّبنيّ القيمةّعلىّالعمومّ،ّّويبابقّبدرجة
 .ال يّتشريّإىلّأفضلّمبابقةّلهّهيّالصفر

 لويس . مؤشر توكرTLI (Tucker-Lewis index) :ّّاملؤشرّبني ّاملؤشر2و0ّتنحصرّقيمةّهذا ّ،ّويدلّهذا
ّكانتّقيمتهّأكربّمنّ  ّ.وكلماّاقرتبتّمنّالواحدّدلّذلكّعلىّاملبابقةّالتامة0.7ّعلىّحسنّاملبابقةّإذا

كربّعددّمنّاملؤشراتّضلّالقيمّيفّاملدىّاملثا يّهلاّألنّتتوفرّأفحسنّاملبابقةّللنموذجّجيبّأعلىّكمّوللح
 .املشارّإليهاّأعال 

 المعاينة وحدود الدراسة: المبحث الثانيّ
ّاإل ّإىلّمجلة ّاملعاينة ّ ّاجراءتشري ّأجلّاختيار ّمن ّفهمّتّاملعتمدة ّميكنّمنّخالهلا ّصحيحة ّببريقة العينة

ومنّأجلّّّ،طارّالذيّمشلتهّالدراسةتقدميّاإلبيفّحنيّتعىنّحدودّالدراسةّّ،خصائصهاّوتعميمهاّعلىّأفرادّاجملتمع
نةّالثاينّوإىلّعيّجمتمعّالدراسةّيفّاملبلبول،ّحدودّالدراسةّيفّاملبلبّاألسيتمّالتبرقّإىلّمرينّتوضيحّهذينّاأل

ّ.ّالدراسةّيفّاملبلبّالثالث
 حدود الدراسة: المطلب األول

ّاملكانية،ّ ّباحلدود ّتلكّاملرتببة ّخاصة ّبالدراسة ّاملتعلقة ّاحلدود ّأهم ّاملبلبّعرضّبإجياز سنحاولّيفّهذا
 .احلدودّالزمنيةّألجراءّالدراسةّواحلدودّالبشرية

ّمستّو: الحدود المكانية .1 ّعلى ّالدراسة ّمؤسساتمتت ّمخس ّّانتاجيةّى ّهي ّكوندور: ،ّ"Condor"مؤسسة
ّايريس ّ"IRIS"مؤسسة ّامل، ّألؤسسة ّالوطنية ّواملراقبة ّالقياس ّللبالستيكّّ،"ENAMC"جهزة ّالوطين اجملمع

ّشيّعليّ"ENPC"واملباط ّيةالبالستيكبيبّنااألنتاجّإلّ"CHIALI PROFIPLAST"ّومؤسسة ّسببّ، ويرجع
ّكثيفةّاملعرفةّهناّعلىّإعتبارّأّجراءّالدراسةّيفّهذ ّاملؤسساتإ ّالذيّقدمتهّّلتعريفلوفقاّوذلكّتنتميّللصناعات
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ولّيتمثلّيفّالنوعّاألّكثيفةّاملعرفة؛الذيّحيددّنوعنيّمنّالصناعاتّّّ(OECD)والتنميةّّقتصادياإلّمنظمةّالتعاون
وصناعةّالتكنولوجياّاحليوية؛ّّالفضاءّلكرتونية،يفّقباعّالصناعاتّالتحويلية،ّاإلّشركاتّالصناعةّعاليةّالتكنولوجيا

إذّّ،1تصاالتّوصناعاتّخدماتّاملعلوماتكثيفةّاملعرفةّوتشملّالتعليم،ّاإلاخلدماتّّّوالنوعّالثاينّالذيّيتمثلّيف
مهيةّإدارةّنّأنبييّالتنويهّإىلّأيّرغمّأنه،ّلكرتونيةقعّهذ ّاملؤسساتّضمنّالنوعّاألولّأيّالصناعاتّالتحويليةّواإلت

قتصاد،ّاإلجلميعّقباعاتّلكنّالصناعاتّعاليةّالتكنولوجياّيفّّذاتّاملعرفةّاملكثفةّاملعرفةّالّتقتصرّعلىّالشركات
ّاملعرفةّيةّميكنّأدأنهّحىتّالشركاتّيفّالصناعاتّالتقليّ"Zackّيقولّّإذ ّفإدارة ّاملعرفة، ّمنّإدارة ّكثريا نّتستفيد

ّيف ّذلك ّكان ّسواء ّالقباعات ّجلميع ّاإلّمفيدة ّاملصرفية، ّاخلدمات ّاإلتالتعليم، ّوحىتّصاالت، ّوالتصنيع نتاج
ّلكونّمفهومّإدارةّاملع2"القباعاتّالعامة حاولناّقتصاديةّاجلزائريةّرفةّحديثّالتببيقّيفّاملؤسساتّاإل،ّلكنّنظرا

ّكثيفةّاملعرفةّعلىّاعتبارّأال يّتنتميّللصختيارّاملؤسساتّإ دارةّاملعرفةّمنّغريهاّألكثرّميوالّلحإهتمامّبإاهناّناعات
لناّّال يّّوفرتهيّاملؤسساتّّفإنّهذ ّهذاّمنّجهة،ّومنّجهةّأخرىّّأهدافّالدراسة،ّوذلكّليسىنّلناّحتقيق

يفّالوقتّاملؤشراتّوالقوائمّاملاليةّبّوزودتناّباملعلوماتّالضروريةّللبحثّخاصةّماّتعلقّجراءّدراستناّتسهيالتّإلال
ّ.رفضتّالعديدّمنّاملؤسساتّالتعاونّمعناّالذي

 : الحدود الزمنية. 2
إىل1023ّّجويليةّآواخرّشهرّمنّّخاللّالفرتةّاملمتدةّّجراءّالدراسةّامليدانيةّمتّإ:ّبالنسبة للدراسة الميدانية -

واعيدّمعّاملنظراّلصعوبةّحتديدّمنّالعملّاملتواصلّّشهرأ(02ّ)ستةّّأيّيفّمدة1028ّّجانفيّآواخرّشهرّّغايةّ
ّ.ستباناتنسيباّيفّاإلجابةّعلىّاإلخذّمدةّطويلةّىّأيضاّإىلّأوضيقّوقتهمّالذيّأدّكثرةّالتزاماهتملّاملسؤولني

جراءّالعديدّمنّالزياراتّامليدانيةّوىلّمتّإاألرحلةّامل،ّففيّبالنسبةّلكلّمؤسسةّعلىّمرحلتنيالدراسةّمتتّوقدّ
ّباملقابالتّغريّاملهيكلةّمعّمسؤو يّاملؤسساتّجلّالدراسةّمنّأللمؤسساتّحملّ هدافّالدراسةّوضيحّألتالقيام

ّمنّ ّاملتوسبة ّالعملّوال يّدامتّمدهتا ّإىل23ّّوطريقة 43ّّيوم ّفقدّمتّإيوم، ّالثانية ّيفّاملرحلة ّاملقابالتّجّرأما اء
ّ.شهرينشهرّإىلّوال يّتراوحتّمدهتاّمنّّسرتجاعهاوإّستباناتاملهيكلةّوتوزيعّاإل

ّإىل1021ّّوال يّتعلقتّبالفرتةّمنّاملختارةّحلسابّمؤشراتّاألداءّاملا يّوهيّالفرتةّ:ّبالنسبة للفترة القياسية -
1022ّّ ّسنواتّمتتالية، ّمخس ّملدة ّاألأي ّالفرتة ّهذ  ّاختيار ّمت ّتصرحياتّمسؤو يّّخريةوقد ّعرفتّحسب ال ي

                                                           
 Organization For Economic CO-Operation And Development. 
1
 Shu-hsien Liao et al, op.cit, p 09. 

2
 Funmilola Olubunmi Omotayo, knowledge management as an important tool in organisational management : A review of literature, e-

journal of library, philosophy and practice, university of Nebraska, Lincoln, spring 2015, p 02. 
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داءّبنيّإدارةّاملعرفةّواألرتباطّإلتعرفّعلىّمدىّوجودّعالقةّهتماماّبإدارةّاملعرفةّّمنّأجلّااملؤسساتّحملّالدراسةّإ
ّ.املا ي

ّاملؤسساتّحملّالدراسةطاراتّإعينةّمنّّاقتصرتّالدراسةّعلى: الحدود البشرية. 3 ّكبريّمنّ،ّنظرا لوجودّعدد
املستوياتّّلّيفادونّغريهمّمنّالعمّطاراتوقدّمتّإختيارّفئةّاإللف،ّاألّاملؤسساتّوالذيّقاربهذ ّطاراتّيفّاإل
املتعلقةّّاألسئلةلببيعةّوخصوصيةّّنظراّستبيان،منهاّاإلسئلةّال يّتضجابةّعلىّكاملّاألاإلحىتّيتمكنواّمنّّّخرىاأل
ّّ.ليميّجيدّلفهمهاإداريّوتعّوال يّحتتاجّإىلّعمالّذويّمستوىّاسةّإدارةّاملعرفةّوأداءّاملؤسسةتيرييّالدّرمب

 مجتمع الدراسة: المطلب الثاني
ّكاملةّمنّالناس،ّأوّاألحداثّأوّاألاجملتيعينّ هذ ّعّممتثلّجمت، و1شياءّال يّيهتمّالباحثّبدراستهامعّجمموعة

 ّ.طارإ777ّوالبالغّعددهمّطاراتّالعاملنيّباملؤسساتّحملّالدراسةّالدراسةّيفّمجيعّاإلهذ ّ
ّ.ّالكليّواملستهدفّطاراتاإلهاّباإلضافةّإىلّعددّواجلدولّاملوا يّيبنيّأمساءّاملؤسساتّحملّالدراسةّوحملةّعن

 طارات العاملين بهاو عدد اإلأسماء المؤسسات محل الدراسة (: 60)الجدول رقم 

 طاراتعدد اإل لمحة عن المؤسسة سم المؤسسةإ
 الكلي

طارات اإل عدد
 المستهدف

 سات ايريس
"IRIS SAT" 

ّاجلزائريةّ ّللمؤسسة ّالتجارية ّ،Saterexايريسّساتّهيّالعالمة
ّ ّاإل1004أنشأتّعام ّاألجهزة ّتصنيع ّيف ّمتخصصة لكرتونيةّ،

ّباملنب ّمتواجدة ّسبيفوالكهرومنزلية، ّبوالية ّالصناعية ّيبلغّقة ،
2ّّداريةعاملّيفّمجيعّاملستوياتّاإل1321ّمجا يّعددّعماهلاّاإل

121ّ222ّ

كوندورّ
"condor"ّ

ّتابعةّجملمعّبنّمحادي ّذاتّمسؤوليةّحمدودة، ّ،مؤسسةّخاصة
ّبّر ّالصناعية ّباملنبقة ّأفريلّتتواجد ّيف ّتأسست ّبوعريريج، ج

ّفيف1001ّ ّالفعليّيف 1003ّريّوبدأتّنشاطها ّعلىّ، تعمل
ترقيةّوتبويرّنشاطاهتاّاملتمثلةّأساساّيفّتركيبّوتصنيعّاملنتجاتّ

ّ ّسبعّواإللكرتونية،الكهرومنزلية ّّتضم ّصناعية ّإلنتاجوحدات
ّاملنتجات ّمن ّمتنوعة ّّ،تشكلية ّهبا ّالعاملني ّعدد 2123ّيبلغ

ّ.10233عاملّحىتّشهرّمارسّ

833ّ342ّ

                                                           
ّ.337أوماّسيكاران،ّمرجعّسابق،ّصّّ 1
 ّستباناتّعليهمّواسرتجاعها،ّنظراّلصعوبةّتوزيعّاإليع،ّفروعّاملؤسساتّخارجّالواليةطاراتّعلىّمستوىّنقاطّالبيع،ّخدماتّماّبعدّالبمتّاستبعادّاإل. 
 .https://www.iris.dz:ّلكرتوينّللمؤسسةّعلىّالرابطّالتا يالتفاصيلّميكنّمراجعةّاملوقعّاإلّوثائقّوسجالتّاملؤسسة،ّوملزيدّمنّ 2
ّ.وثائقّوسجالتّاملؤسسةّ 3



 ةـــي للدراســار المنهجــطاإل                         ثالثالفصل ال 
 

 
100 

املؤسسةّالوطنيةّ
جهزةّالقياسّأل

ّ"AMC"واملراقبةّ

ّ ّظهرتّعموميةمؤسسة ّأسهم، ّبعدّذات ّالوجود عادةّإّإىل
زّوذلكّمبوجبّاملرسومّالتنفيذيّرقمّمّسونلياهيكلةّاملؤسسةّاأل

233ّ–ّ83ّّ ّيف 03ّاملؤرخ .22.ّ2783ّ ّباملنبقةّّ، تتواجد
ّبالبريقّالرابطّبنيّمدين ّالعلمة ّجنوبّشرقّمدينة  يّالصناعية

ّاإل ّمقرها ّأما ّ ّوالعلمة، ّفيباتنة ّالرابطّجتماعي ّالبريق ّعلى قع
ّ؛ّبنيّالعلمةّومجيلة
نتاجّوتسويقّوتصديرّأجهزةّالقياسّواحلمايةّإّيفّاملؤسسةّخمتصة

ّ ّالكهرباء، ّكعدادات ّواملاء،واملراقبة ّاحلراريةّالياز ،ّاملوصالت
ّوالبنزين، ّاملازوت ّاإلّ...موزعات ّعماهلا ّعدد ّيبلغ 841ّمجا ي

ّّ.1داريةيفّخمتلفّاملستوياتّاإلعاملّ

232ّ232ّ

اجملمعّالوطينّ
للبالستيكّ

ّواملباط
(ENPC)ّ

اتّأسهمّبعدّإىلّشركةّذّوحتول2780ّّ.02ّ.04ّبتاريخّّنشئأ
ّوفصلهإ ّاهليكلة ّالسونبراكّعادة ّعنّشركة ّبإ، ّاجملمع نتاجّيقوم

ّمثل ّخمتلفة ّميادين ّيف ّ ّمنتجات ّأشرطةّ: ّالفالحية، األشرطة
ّاأل ّاألنابيب، ّتيليف ّاملدرسية، ّالبالستيكيةّّدوات املنتجات

ّ...للتيليف ّوتضم ّسبيف ّبوالية ّالرئيسي ّمقرها فرع22ّّيقع
ّكاآليت ّتتوزع :Sofiplastّ ،Siplastّ ،Calplast ّّ،Almoulesّ

ّ(سبيف) ،Transpolymّ ،Trecyplastّ ،Socolplastّ(العاصمة)ّ،
Soexplastّ(املدية)ّ ،Fipexplast،ّSotuplastّ(الشلف)ّ ،Siscoplastّ

ّّ.عامل2233ّويوظفّاجملمعّبفروعهّّ،(تيزيّوزو)

103ّ203ّ

Chiali 
Profiplast 

ّمنّفرعّمنّفروعّجممعّشيّعليّإّ ّكانت1003ّّبتداءا بعدما
ّواملباط، ّالبالستيك ّجملمع ّأسهمّتابعة ّذات ّشركة ّوهي

ّصناع ّيف ّواألمتخصصة ّالقنوات ّمادةّابّوة ّمن ّوالنوافذ ب
104ّقةّالصناعيةّبواليةّسبيف،ّتوظفّتقعّباملنبّ،البالستيك

ّ.2عامل

12ّ12ّ

2430ّ777ّّاجملموع
ّ.لكرتونيةومواقعهاّاإلّعتمادّعلىّوثائقّاملؤسساتّحملّالدراسةباإلّعدادّالبالبةإّ:ّالمصدر

ّ
ّ

                                                           
 .وثائقّوسجالتّاملؤسسةّ 1
ّ.23/02/1028ّ:ّيومّطالعّعليه،ّمتّاإلhttps://www.groupe-chiali.comّ:ّلكرتوينّللمؤسسةاملوقعّاإلّ 2

https://www.groupe-chiali.com/
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 عينة الدراسة: الثالثالمطلب 
ّجزئيةّمنّجمتمعّالدّر ّعبارةّعنّجمموعة ّوإالعينة ّمعينة ّببريقة ّيتمّاختيارها ّومنّمثّاسة ّعليها ّالدراسة جراء

ّوتعإ ّالنتائج ّتلك ّاألستخدام ّالدراسة ّجمتمع ّكامل ّعلى 1ّصليميمها ّمت، ّفقد ّالدراسة ّعينة عينةّّخذأّولتحديد
ّ:2التاليةوفقاّللصييةTaro Yamaneّّقرتحهاّال يّإوذلكّوفقاّللمعادلةّّدراسةتمعّالممثلةّجملعشوائيةّبسيبةّ

  
 

       
  

ّ:حيث
n:ّحجمّالعينة؛

Nّ:ّحجمّاجملتمع؛
eّ:ّ،3أيّمبستوىّخبأّمعاينةّّ%73ةّبــّيداّريفّالبحوثّاإلجتماعيةّواإلّعادةّوالذيّيقدرمستوىّالدقة% .ّ

ّكالتا ي ّ:ومنهّيقدرّحجمّالعينة
  

 

       
 

   

            
              

ّاإل ّإىلّأنّوجتدر ّاأل182ّشارة ّيعتربّاحلد ّالدراسةّ%18.23والذيّميثلّدىنّللعينة ّأجلّمنّجمتمع ّومن ،
ستباناتّاملسموحّهباّعلىّمستوىّكلّمؤسسةّجمّالعينةّفقدّمتّتوزيعّالعددّاألقصىّمنّاإلضمانّاحلصولّعلىّح

ّ.بشكلّأفضلحىتّيتسىنّلناّمتثيلّاجملتمعّ
ّاإلولتّو ّعدد ّوالقابضيح ّمنها ّوتلكّاملسرتجعة ّالدراسة ّاملؤسساتّحمل ّيف ّمفرداتّالعينة ّعلى لةّستباناتّاملوزعة

ّ.للتحليلّّنوردّاجلدولّاملوا ي
 المسترجعة والمقبولة ،ستبانات الموزعةعدد اإل(: 60)الجدول رقم 

ستبانات عدد اإل انــــــالبي
 الموزعة

 ستباناتعدد اإل
 المسترجعة

عدد االستبانات 
 المقبولة

نسبة التمثيل من عينة 
 (%) البحث

IRIS SATّ33ّ33ّ30ّ10.50 
Condorّ230ّ213ّ200ّ34.96ّ

ENAMCّ30ّ23ّ20ّ20.98ّ
ّENPCّ30ّ34ّ30ّ17.48ّ

Chiali Profiplastّ13ّ27ّ27ّ6.64ّ
330ّ174ّ137ّ90.56ّ اجملموع

ّّ.عدادّالبالبةإ:ّالمصدر

                                                           
ّ.84،ّص2777ّردن،ّاأل،1ّطدارّوائلّللبباعةّوالنشر،ّ،ّوالتطبيقاتالقواعد والمراحل : منهجية البحث العلميحممدّعبيداتّوآخرون،ّّ 1

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. 
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ّي ّاإلّمنظهر ّعدد ّأن ّاجلدول ّبـــ ّمقدرا ّاملسرتجعة ّإ174ّستبانات ّبنسبة ّأي ّبــــّاستبيان ّتقدر سرتجاع
ّإّ،ّومت37.42% ّعلىّأستبيانّلإ33ّستبعاد ّاإلجابة ّمنأّغلبّالبنودعدم ّتعارضّملحوظّيفّوّعدم ّلوجود بقيتها

ّ.منّعينةّالدراسة90.56ّ%ّّأيّبنسبةستبيانّإ137ّعتمادّّإ،ّوهبذاّمتجاباتاإل
يفّّمدةّالعملومتيريّّالدراسيّوميكنّتوضيحّخصائصّأفرادّعينةّالدراسةّوفقاّملتيريّاجلنس،ّمتيريّاملستوى

ّ. يااجلدولّاملّو
 (الجنس، المستوى الدراسي ومدة العمل)خصائص فراد عينة الدراسة حسب توزيع أ :(60) الجدول رقم

ّالبيان
 الجنس

موع
مج

ال
 

 المستوى الدراسي

موع
مح

ال
 

 (سنة) مدة العمل

موع
مج

ال
شهاداتّّجامعيّثانويّناثإّذكور 

ّأخرى
<ّ3ّ3–20ّّ>ّ20ّ

 9.1 9. 11 .1 9.1 .4 ..9 .1 9.1 .1 466 التكرارات

 النسب
(%) 61041 ..011 411 .041 11011 6011 411 ..01 .60.1 9.0.1 411 

 .لبياناتّاالستبيانspssّاعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّ:ّالمصدر

كانتّأغلبهاّمنّطرفّالذكورّإذّبلغّّّتبيانسجاباتّأفرادّالدراسةّعلىّبنودّاإلأنّإ( .1) يظهرّاجلدولّرقم
ويرجعّهذاّ، %011..بنسبةّأنثىّّ.1مقارنةّباإلناثّالاليتّبلغّعددهنّ % 61041ذكراّأيّبنسبة466ّّعددهمّ
ّكبريةّالّتستبيعّاإلناثّيّذي،ّواليفّحدّذاتهّاتاملؤسسّنشاطبنيّاجلنسنيّإىلّطبيعةّّالتفاوت تبلبّجمهودات
ّّحتملها، ّالعمل ّعلىّمستوىّاملؤسساتّاإلكون ّأقتصادية ّيوميّويستدعيّاألمر ّبشكل ّأيامّحيانا العملّخالل

مماّيصع بّّافةّإىلّمتوقعّجلّاملؤسساتّيفّاملناطقّالصناعيةّض،ّباإلخاصةّيفّاملؤسساتّاخلاصة-ّسبوعيةالراحةّاأل
ّ.منّمهمةّتنقلّاإلناثّللعملّفيهاّمقارنةّبالذكور

حامليّالشهاداتّاجلامعيةّّ-املستوىّاجلامعيّلديهمّأفرادّعينةّالدراسةّّيةكماّتظهرّنتائجّاجلدولّأنّغالب
ّماجستري) ّماسرت، ّدولة، ّمهندس ّدّ-(ليسانس، ّما ّوهذا ّعليه ّل ّعددهم 033ّّالبالغ ّأمستجوب ّما ّتهنسبي

ّيرجعّ ،62% ّاإلأنّاملستّلكونّيفّذلكسببّالو ّطاراتّفقطجوبنيّهمّمنّفئة ّّداريةإمناصبّّيشيلونّّممن،
عتربّهذاّنقبةّاجيابيةّيفّعينةّالدراسةّألنّون، جيدةّمتكنهمّمنّأداءّوظائفهمّتبلبّعمالّذويّمؤهالتّعلميةت

جابةّقيةّاإلاالذيّينعكسّعلىّمصدستبيانّميكنهمّمنّفهمّبنودّاإلّأغلبيةّاملستجوبنيّلديهمّمستوىّعلميّجيدّمما
منهاّاحلاصلنيّندرجّضإّوهيّنسبةّضئيلة،  %6011نسبةّخرىّحامليّالشهاداتّاألّومثلّاملستجوبنيّ،وموضوعيتها

ّ ّكالتقنينيّالسامنيّوغريهم ّالتكوين ّومراكز ّمعاهد ّالشهاداتّمن ّتعلى ّعملهمممن ّمدة ّّزيد 12ّيفّاليالبّعن
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بليتّّيفّحني،ّّطاراتصنفّاإلنتقالّإىلّاإلّمنّ-املؤسساتّحسبّسلمّالرتقيةّلبعضّّ–سنواتّعملّماّأهلهمّ
الذينّتزيدّمدةّعملهمّيفّالعمالّالقدامىّّالبيتهمغّوميثل،ّ%041.الثانويّالدراسيّيّاملستوىّذّواملستجوبنيّّنسبة

ّ.طاراتأصبحواّإمّخربهتمّالبويلةّلذينّمتّتوظيفهمّيفّفرتةّسابقةّوحبكاّةسن15ّاملؤسسةّعنّ
وهيّ %35.6تقلّمدةّعملهمّعنّمخسّسنواتّهيّالذينّاملستجوبنيّّنسبةنّملدةّالعملّجندّأوبالنسبةّ

ّخربهتمّضمنّاجملالّ ّللذينّحتدد ّمقاربة 5–ّ12ّّنسبة ّوتب  %60.1.والبالية للمستجوبنيّّ%02.02قىّنسبة
فرادّحسبّمدةّالعملّضمنّجماالتّيفّتوزيعّاألحظّأنّهناكّتوازنّونال.ّةّعملهمّعنّعشرّسنواتنّتزيدّمدالذي

همّيّترتاوحّمدةّعملمنّاملستجوبنيّيفّاجملالنيّاألولّوالثاينّأّ%22وميكنّتفسريّمتركزّماّيقاربّ.ّاخلياراتّالثالثة
ّبنيّالسنةّإىلّ ّالتوظيفّإىلّّزعشرّسنواتّما ّوترية ّيادة ّعرفتهّمنّمنوّملحوظّباملؤسساتّاخلاصةّخاصة ّملا نظرا

ّكوندور)خريةّالثماينّسنواتّاألّخالل خريةّاخلمسّسنواتّاألّخاللطاراهتاّضعفيّالعددّّال يّبلغّعددّإّكمؤسسة
ّكونّأنّأغلبّهذ ّّافةباإلض(ّبالنسبةّملؤسسةّايريسّّخريةتضاعفّالعددّأربعّمراتّخاللّالسبعّسنواتّاألّو إىل

ّ.ّسنةّةعشّراخلمسةّالّتتعدىّّمدةّنشاطهاّّحديثةّالنشأةاملؤسساتّاخلاصةّ

 ة دوات الدراساإلختبارات القبلية أل: المبحث الثالث 
ةّالتأكدّمنّصالحيّمنّأجلّ،يفّالتحليلّقبلّالبدأّأمرّمهمّإنّالقيامّباإلختباراتّالقبليةّألدواتّالدراسة

ّّدواتّاملعتمدةاأل ّالشروطّالّولتحقيقّأهدافّالدراسة ّالالتحققّمنّتوفر ّأدواتّالتحليلّإلزمة املناسبةّّستخدام
،ّلذلكّخصصّهذاّاملبحثّإلختبارّصدقّوثباتّاإلستبيانّ(وّالالمعلمياتّالتحليلّاملعلميّأعتمادّعلىّأدّواإل)

ّإ ّيف ّاملتمثل ّاملعلمي ّلحإحصاء ّواإلختباراتّالشرطية ّاملبلبّاألول، ّيفّيف ّلبياناتّالدراسة ّالببيعي ّالتوزيع ختبار
ّ.املبلبّالثاين

 وثبات أدوات الدراسةختبار صدق إ :المطلب األول
ّمعرفةّصدقوليرضّ ستمارةّلقياسّالفرضياتّاملوضوعة،مدىّصالحيةّالبنودّالواردةّيفّاإلّالصدقيقصدّب

ّ.قاابسساتذةّحمكمنيّكماّأشرناّإىلّذلكّاّعلىّجمموعةّأممتّعرضهّستمارةّودليلّاملقابلةاإل
ستباناتّعليهمّمرةّأخرىّنهمّيفّحالةّتكرارّتوزيعّاإلجاباتّاملستقصىّمدرجةّثباتّإأماّالثباتّفيقصدّبهّ

جاباتّاملستقصيّمنهمّمنّتأثريّالعشوائيةّمباّيعينّالتوزيعّاملتكررّيظهرّمدىّخلوّإأوّمراتّخمتلفةّحيثّأنّهذاّ
ّ.1استقرارّنتائجّاملقياس

                                                           
1
 .242،ّص1001ّردن،ّاأل،2ّطدارّوائلّللنشر،ّّ،الدليل التطبيقي للباحثين: البحث العلميحممدّعبدّالفتاحّحافظّالصرييف،ّ  
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ّ:حصائيةّاملستخدمةّيفّذلكختباراتّاإلنبنيّاإلوفيماّيليّ
1ّ ّ"Cronbach Alpha"  ألفا كرونباخمعامل . ّم: ّ ّمن ّاإليعترب ّدرجة ّتقيس ّال ي ّالثبات ّبنيّّرعامالت تباط

جيد،2.0ّّممتاز،ّأكربّمن2.6ّّكربّمنّأ:ّ،ّويفسرّوفقاّللقيمّالتالية11و2ّوترتاوحّقيمتهّماّبنيّّمكوناتّاملقياس
  .2غريّمقبول2.5ّضعيف،ّوأقلّمن2.5ّّمشكوكّفيه،ّأكربّمن2.9ّّأكربّمنّمقبول،2.2ّّأكربّمنّ

ّ ّالثباتّعلىّمجيعّفقراتّاإلإوقدّمتّإجراء ّاملكونةختبار ّب ستبيانّوعلىّاألجزاء ّكرونباخإله ّمعاملّألفا  ستخدام

"Cronbah Alpha"هيّموضحةّأدنا ّ ،ّوكانتّالنتائجّكما.ّ
 متغير ثقافة المؤسسة ومحاورهمعامل ألفا كرونباخ ل(: 50)الجدول رقم 

 الفقراتعدد  قيمة معامل الفا كرونباخ انــــــــالبي
 1 10.49ّاخلصائصّاملهيمنة

 1 10.66ّأسلوبّالقيادة

 1 10.11ّأسلوبّإدارةّالعاملني

 1 6..10ّالتماسكّاملنظمي

 1 .10.1ّالرتكيزّاالسرتاتيجي

 1 4..10ّمعيارّالنجاح

 91 101.6ّاوركلّاحمل

ّ.ستبياناإللبياناتspssّّعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّإ:ّالمصدر

ّكلّمنّأّمن اخلصائصّاملهيمنة،ّأسلوبّ)بعادّالثقافةّالتنظيميةّاملتعلقةّبـّخاللّنتائجّاجلدولّيتضحّلناّأن
ّكرونباخّّهلاّأكربّمنّّ(سرتاتيجيّومعيارّالنجاحنظمي،ّالرتكيزّاإلإدارةّالعاملني،ّالتماسكّامل وهي2.0ّّمعاملّألفا

ّكماّقدرتّقيمتهّلبعدّأجيدّقيمة ألفاّّّمعاملّوهيّقيمةّمقبولةّيفّحنيّقدرتّقيمة2.2ّمنّّسلوبّّالقيادةّبأكثرة،
ّ ارّلنتائجّالفقراتّتدلّعلىّأنّهناكّثباتّواستقّروهيّقيمةّممتازة2.659ّّّكرونباخّلكلّفقراتّثقافةّاملؤسسةّبـــ

 .معّنفسّاألفرادّويفّظروفّمشاهبةّواختبار ّبيانّفيماّلوّأعيدّتوزيعهستالواردةّيفّاإل

 

 

                                                           
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. 

https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/344,viewed
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 معامل ألفا كرونباخ لمتغير إدارة المعرفة ومحاوره(:05)الجدول رقم 
ّكرونباخّالبيان ّعددّالفقراتّقيمةّمعاملّالفا

اكتسابّ
ّاملعرفة

2.613ّّاجتاهاتّالعاملني

2.660ّ

5ّ

12ّ
2.056ّ6ّّامتالكّنظمّتقاريرّماليةّمتبورة

2.066ّ6ّّاحلساسيةّللمعلوماتّاملتعلقةّبالتيرياتّيفّالسوق
2.052ّ0ّّالعلميّوالتقينّللموردّالبشرياجلانبّ

2.262ّ0ّّاحلصولّعلىّمعلوماتّعنّطريقّمسحّالسوق

ّنشرّاملعرفة

2.096ّّحريةّنشرّاملعلوماتّالتسويقية

2.661ّ

5ّ

12ّ
2.030ّ3ّّنشرّاملعرفةّعنّالعمل

2.202ّ3ّّاستخدامّتقنياتّمتخصصةّ
2.209ّ3ّّاستخدامّالتكنولوجياّ

2.015ّ3ّّاستخدامّاالتصاالتّاملكتوبة

ستجابةّاإل
ّللمعرفة

2.020ّّاالستجابةّللزبائن

2.656ّ

5ّ

02ّ
2.061ّ3ّّتبورّوظيفةّالتسويق

2.022ّ6ّّستجابةّللتكنولوجيااإل
2.022ّ6ّّستجابةّللمنافسنياإل

2.062ّ6ّّاملرونةّواستياللّالفرص
2.626ّ56ّّكلّاحملاور

ّ.ستبيانلبياناتّاإلspssّعتمادّعلىّخمرجاتّإعدادّالبالبةّباإلّ:المصدر

ّكرونباخّ ،101ّتفوقّدارةّاملعرفةّةّإللكلّاحملاورّاملكونيظهرّلناّّمنّخاللّنتائجّاجلدولّأنّقيمةّمعاملّألفا
ستجابةّللمعرفةّشرّاملعرفةّوكانتّقيمتهّحملورّاإلحملورّن10114ّ،ّوبليتّحملورّاكتسابّاملعرفةّ.1011حيثّبليتّ

ّكرونباخّلكلّحماورّقيمّممتازةّتدلّعلىّثباتّواستقرارّوهيّ،101.1ّ ّكانتّقيمةّمعاملّألفا البنودّاملكونةّهلا،ّوقد
قرارّالنتائجّاملتعلقةّبفقراتّاإلستبيانّوهيّقيمةّممتازةّتدلّعلىّثباتّواست101.1ّفقرة1ّّ.إدارةّاملعرفةّّاملكونةّمنّ

ّ.خرىاإلختبارّمرةّأفيماّلوّمتّإعادةّ

 

 

ّ
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 معامل ألفا كرونباخ لمتغير أداء المؤسسة ومحاوره(:00)الجدول رقم 
 عدد الفقرات قيمة معامل الفا كرونباخ انــــــــــــــالبي

ّمنظورّالزبائن

2.962ّّحتفاظّبالزبائناإل

2.626ّ

0ّ

26ّ
2.020ّ3ّّاكتسابّالزبائن
2.925ّ0ّّرحبيةّالزبائن

2.259ّ0ّّالسوقيةاحلصةّ
منظورّ

العملياتّ
ّالداخلية

2.002ّّاالبداع
2.605ّ

6ّ
12ّ 2.066ّ3ّّالعملياتّالتشييلية

2.093ّ3ّّخدماتّماّبعدّالبيع

منظورّالتعلمّ
ّوالنمو

2.620ّّمهاراتّاألفراد
2.666ّ

2ّ
19ّ 2.022ّ5ّّنظمّاملعلومات

2.065ّ6ّّجراءاتّالتنظيميةاإل
2.696ّ35ّّكلّاحملاور

ّ.ستبيانلبياناتّاإلspssّاعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّ:ّالمصدر

ّكرونباخّقيمّمعاملّأّكل ّتفوقّللمحاورّاملكّولفا ّأنّأغلبّاحملاورّاجلزئيةّّّ،2.6نةّملتيريّأداءّاملؤسسة كما
ّكرونباخّهلاّمنّمقبولةّإىلّجيدةّوممتازة ختبارّفيماّماّيدلّعلىّثباتّنتائجّفقراتّاإلّوهذاّ،كانتّقيمةّمعاملّالفا

ّأل ّقيوّأعيدّمرة ّتثبته ّما ّمعخرىّوهذا ّكرونباخّلكلّفقراتّأداءاملّأمة ّوال يّبليتّّلفا كقيمة2.696ّّاملؤسسة
ّ.ممتازة

 معامل ألفا كرونباخ الكليقيمة  (:01)الجدول رقم 

 عدد الفقرات قيمة معامل الفا كرونباخ البيان
 91 101.6ّالتنظيميةّالثقافة

 1. 101.1ّإدارةّاملعرفة

 .. 10161ّأداءّاملؤسسة

 .44 ..101ّالفقراتكلّ

ّ.ستبيانلبياناتّاإلspssّاعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّ:ّالمصدر

ّكرّوظّأنالح 2.602ّّستبيانّبليتّنباخّلكلّفقراتّاإلنّقيمةّمعاملّألفا ّممتازة تدلّالثباتّيفّوهيّقيمة
ّ.فرادّويفّظروفّمشاهبةنتائجّاإلختبارّفيماّلوّأعيدّعلىّنفسّاأل
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تساقّاإلّلاملعتمدةّيفّحسابّمعامّبرقالمنّبنيّالتجزئةّالنصفيةّتعدّ: تجزئة النصفيةلل Guttmanمعامل  .0
معاملّويكونّّبينهما،مثّاجيادّمعاملّاالرتباطّالداخلي،ّحيثّتعتمدّعلىّتقسيمّفقراتّالقياسّإىلّنصفنيّومنّ

Guttmanّ2.81كانّأكثرّمنّّّقوياّإذا.ّ
ّ.وتظهرّنتائجّالتحليلّيفّاجلدولّاملوا ي
 تجزئة النصفية لمتغيرات الدراسةلل Guttmanمعامل (: 01)الجدول رقم 

 ثقافة المؤسسة البيان

 أداء المؤسسة إدارة المعرفة

 نشر المعرفة اكتساب المعرفة
االستجابة 

 معرفةلل
 منظور الزبائن

منظور 
 العمليات
 الداخلية

منظور التعلم 
 والنمو

ّمعامل
Gutt

manّ

اجلزء1ّّاجلزء0ّاجلزء1ّّاجلزء0ّاجلزء1ّّاجلزء
اجلزء1ّّاجلزء0ّاجلزء1ّّاجلزء0ّاجلزء1ّّاجلزء0ّ

0ّاجلزء1ّّاجلزء0ّ

ّالفقرة
(1-ّ10)ّ

ّالفقرة
(13-ّ

06)ّ
ّالفقرة

(1-ّ6)ّ
ّالفقرة

(12-ّ
12)ّ

ّالفقرة
(10-ّ

09)ّ
ّالفقرة

(02-ّ
36)ّ

ّالفقرة
(35-ّ

66)ّ
ّالفقرة

(65-ّ
56)ّ

ّالفقرة
(55-ّ

56)ّ
ّالفقرة

(92-ّ
93)ّ

ّالفقرة
(96-ّ

90)ّ
ّالفقرة

(96-ّ
23)ّ

ّالفقرة
(26-ّ

01)ّ
ّالفقرة

(00-ّ
06)ّ

10.66 
10.1. 10..6 10.16 10.16 10.9. 10149 

10191 1011. 

ّ.ستبيانلبياناتّاإلspssّاعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّ:ّالمصدر

للتجزئةّالنصفيةّملتيرياتّالدراسة،ّحيثّأظهرتّالنتائجّأنGuttmanّّعال ّقيمةّمعاملّأيوضحّلناّاجلدولّ
ختبارّووجودّاتساقّداخليّاإلّجزأيرتباطّالقويّبنيّمماّيدلّعلىّاإل2.0ّتفوقّللثقافةّالتنظيميةGuttmanّّمعاملّ

وهي2.06ّّو2.02ّّحملاورّإدارةّاملعرفةّماّبنيّ  للتجزئةّالنصفية Guttmanكماّتراوحتّقيمةّمعاملّبنيّالفقرات،ّّ
فسر ّقيمةّاملعاملّملتيريّختبارّلكلّواحدّمنهمّوهذاّماّتاإلّرتباطّالقويّبنيّجزأيدلّعلىّاإلماّي2.0ّكربّمنّأ

ّ ّبلغ ّوالذي ّككل ّاملعرفة ّاإلم2.606ّإدارة ّعلى ّيدل ّالفقراتا ّبني ّالقوي ّالداخلي ّتساق ّملعاملّأ، ّبالنسبة ما
Guttman  ّختباراإلّرتباطّبنيّجزأيىّقوةّاإلماّيدلّعل2.0ّملتيريّاألداءّوحماور ّفكانتّقيمهّمرتفعةّوكلهاّتفوق.ّ

 ختبار التوزيع الطبيعي إ: المطلب الثاني
نتّتتبعّالتوزيعّاكّالتأكدّإذاّماّهبدفلبياناتّالدراسةّمنّاالختباراتّالقبليةّّختبارّالتوزيعّالببيعيإيعتربّ

ّ.حصائيةّاملالئمةرّاإلختباراتّاإلمنّأجلّاختياوّالّوهذاّأالببيعيّ
ّ:نضعّالفرضيتنيّالتاليتنيتبارّخلقيامّهبذاّاإلول

H0ّ:ّ؛تتبعّالبياناتّالتوزيعّالببيعي

                                                           
1
 Daniel Muijs, op.cit, p 74. (بتصرف) 
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H1ّ:الّتتبعّالبياناتّالتوزيعّالببيعي. 
ّكلّمنّمعامليّبإّالببيعييعّّزختبارّالتّوإحدىّالفرضيتنيّنقومّبإجراءّإّثباتإجلّومنّأ  Skewnessستخدام

ّ.،ّوالذيّتظهرّنتائجهّيفّاجلدولّاملوا يتيرياتّالدراسةّوحماورهاّالفرعيةمّعلىKurtosisّّو
 ختبار التوزيع الطبيعينتائج إ(: 11)الجدول رقم 

 Skewness Kurtosis البيان

 0.023 - 0.238ّأبعادّثقافةّالقبيلة

 0.297 - 0.539 -ّأبعادّثقافةّاالبداع

 0.506 0.550 -ّأبعادّثقافةّالسوق

 0.428 0.456 -ّابعادّالثقافةّاهلرمية

 0.032 0.563 -ّثقافةّاملؤسسة

 0.176 0.451 -ّاكتسابّاملعرفة

 0.544 0.642 -ّرفةاملعنشرّ

 0.628 0.759 -ّاالستجابةّللمعرفة

 0.499 0.723 -ّإدارةّاملعرفة

 0.991 0.760 -ّمنظورّالزبائن

 0.542 0.752 -ّمنظورّالعملياتّالداخلية

 0.160 0,749 -ّمنظورّالتعلمّوالنمو

 0.829 0.901 -ّأداءّاملؤسسة
ّ.االستبيانلبياناتspssّّاعدادّالبالبةّباالعتمادّعلىّخمرجاتّ:ّالمصدر

لكلّمنّّثقافةّاملؤسسةّوحماورهاKurtosisّّّمعاملّّوSkewnessّأنّقيمةّمعاملّّتظهرّنتائجّاجلدولّأعال 
ّ ّاهلرمية)الفرعية ّالثقافة ّالسوقّوابعاد ّثقافة ّأبعاد ّاالبداع، ّثقافة ّأبعاد ّالقبيلة، ّثقافة ّوعملياهتاّ(أبعاد ّاملعرفة ّإدارة ،

ّللمعرفة) ّواالستجابة ّاملعرفة ّنشر ّاملعرفة، ّاكتساب )ّ ّاملؤسسة ّّوأداء ّالزبائن،)ومنظوراته ّالعملياتّّمنظور منظور
وبالتا يّنرفضّالفرضّالبديل-2،ّ2ّّّاليّحمصورةّيفّاجملأقلّمنّالواحدّأّكلهاّّ(الداخليةّومنظورّالتعلمّوالنمو

 .ونقبلّالفرضّالصفريّالذيّينصّعلىّأنّالبياناتّختضعّللتوزيعّالببيعي
ّ

ّ
ّ
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 خالصة الفصل
 ّ ّاإلاستعرضنا ّالفصل ّهذا ّللدراسةخالل ّاملنهجي ّإىلّ،طار ّالتبرق ّخالل ّالدراّمن ّيف ّاملعتمد سةّاملنهج

التحليلّّوالكيفيةّيفال يّتزاوجّبنيّاملقاربتنيّالكميةّّ،ضافةّإىلّتوضيحّالبريقةّاملتبعةّواملتمثلةّيفّالبريقةّاملختلبةباإل
ّاإل ّخالل ّحتليلمن ّعلى ّّعتماد ّاإلنتائج ّأ؛ّّالتاملقابّوستبيان ّاألكما ّجمموعة ّاملستوضحنا ّمجعّدوات ّيف خدمة

املعتمدّعليهاّجمموعةّالربامجّضافةّإىلّ،ّّإمهيكلةتّمهيكلةّوغريّمقابالستبيانّّووإالبياناتّامليدانيةّمنّسجالتّ
ّيف ّّ:املتمثلة Nvivoّّبرنامج ّاملقابالت، ّلتحليل ّاإلSpssّبرنامج ّللتحليل ّّوحصائي ّمنوذجّإلAmosّبرنامج ختبار
ّّّّ؛االحصائيوماّتتضمنهّمنّأدواتّالتحليلّالدراسةّ
ّ ّمت ّإكما ّمجالتبرق ّإلىل ّاملتبعة ّاإلجراءات ّمملة ّعينة ّحيثّختيار ّمن ّخصائصّأفرادها ّعرض ّمع ّللمجتمع ثلة
الدراسةّّألدواتواختتمّهذاّالفصلّجبملةّمنّاالختباراتّالقبليةّ،ّ(اجلنس،ّاملستوىّالدراسيّومدةّالعمل)متيرياتّ

ّوالثباتّبإعتمادال ي ّأّّمشلتّاختباراتّالصدق ّكّّلفامعامل ّّ Guttmanرونباخّومعامل ّالنصفية ختبارّواللتجزئة
ّ.الدراسةّالتوزيعّالببيعيّلبيانات

ختبارّنتائجّالدراسةّوإّطارّامليداينّمنّأجلّعرضةّيفّالدراسةّسيتمّالتبرقّإىلّاإلوضحناّاملنهجيةّاملعتمدوبعدماّأ
ّّ.نيّاملوالينيالفرضياتّيفّالفصل

ّّ
ّ
ّ
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 الميدانيةعرض وتحليل نتائج الدراسة 

 عرض وتحليل نتائج المقابالت 

 عرض وتحليل  نتائج ثقافة المؤسسة 
  إدارة المعرفةعرض وتحليل نتائج 

 عرض وتحليل  نتائج أداء المؤسسة 
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 تمهيد

كتساب املعرفة اإلطار الذي يوضح النتائج وميكن من إ ألنهي دراسة ساسيا يف أاجلانب امليداين جزءا أميثل 
  .مرحلة حتصيل املعرفةنتقال من مرحلة مجع البيانات إىل جلسر الذي ميكننا من اإل، فهو احول الظواهر وتفسريها

ومن أجل الوصول إىل مرحلة حتصيل املعرفة جيب القيام بعرض النتائج احملصل عليها من امليدان والعمل على 
 :وذلك من خالل التطرق إىل عدة عناصر يتناوهلا هذا الفصل كاآليت ،حتليلها

رق من خالله إىل عرض ومناقشة أسئلة املقابلة، الذي نتط وليل نتائج املقابالت يف املبحث األعرض وحتل -
  ؛ Nvivoعتمادا على برنامج إىل عرض نتائج التحليل الكيفي إ باإلضافة

النتائج املتعلقة بأبعاد ثقافة املؤسسة  هنعرض من خالل: الثاينيف املبحث  عرض وحتليل نتائج ثقافة املؤسسة -
بداع، ثقافة ثقافة القبيلة، ثقافة اإل: ثلة يفواملتم Quinn & Cameronوأنواع الثقافات األربعة كما حددها 

 السوق والثقافة اهلرمية؛ 
عرض وحتليل نتائج عملية من خالل التطرق إىل  لثعرض وحتليل النتائج املتعلقة بإدارة املعرفة يف املبحث الثا -

 ؛ستجابة هلااكتساب املعرفة، نشر املعرفة واإل
املنظور )نتائج األداء املايل عرض من خالل هذا اجلزء ن: الرابعيف املبحث  سةعرض وحتليل نتائج أداء املؤس -

 .(منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو الزبائن،منظور )و األداء غري املايل ( املايل
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 نتائج المقابالتوتحليل عرض : األولالمبحث 
ستعانة هبا إىل جانب األدوات األخرى الكيفية واليت ميكن اإلتعد املقابالت من بني أدوات مجع البيانات 

نيا القيام بالتحليل الكيفي ستخالص النتائج الدقيقة، وهلذا سوف نقوم أوال بعرض نتائج أسئلة املقابلة وثاإل
  .Nvivoدام برنامج ستخبإ

 عرض ومناقشة نتائج أسئلة المقابلة: المطلب األول
اهلدف منها معرفة مدى وجود  وىل متهيديةعشرة سؤاال، تعترب األسئلة األربعة األحدى إعلى  املقابلة حتوتإ

 واليت فوائد املتوقعة على أداء املؤسسةبالسئلة املتبقية أسئلة حمورية تتعلق خبصوص تطبيق إدارة املعرفة، واأل وتوجه دراكإ
 .ؤسسةامل ألداءربعة بني إدارة املعرفة واملنظورات األرتباط تظهر مدى اإل

 :وفيما يلي نقوم بعرض ومناقشة كل سؤال على حدى
 ولعرض ومناقشة نتائج السؤال األ. 1

تصادية اجلزائرية يف ظل تنامي قلتحديات اليت تواجهها املؤسسة اإلما هي ا" هذا السؤال كاآليت  نصكان 
الرهانات اليت تواجه املؤسسات معرفة أهم واهلدف من هذا السؤال  .؟"قتصاداإلهتمام باجلانب غري املادي يف اإل

حد هذه يرون أن اإلهتمام باملعرفة أ املستجوبنيا إذا كان مقتصاد القائم على املعرفة وفياإلقتصادية يف ظل اإل
 التحديات أم ال؟

ورد البشري وتكوين رأس مال بشري، هتمام باملاإل عطاءإ حولمتحورت أغلب اإلجابات على هذا السؤال 
قتصاد املعرفة، فيما إت املؤسسات مفتاح التميز يف ظل متلكاإلبداع والتميز فكلما زاد اإلهتمام به إعتباره مصدر بإ
ملوارد غري ومشكالت تقييم ا حنصرت يف مواكبة التطور التكنولوجينت اآلراء حول التحديات األخرى حيث إيتبا

قتصادي غري نطاقها يتمثل يف الوضع اإل مجاع على أن التحدي الذي تواجهه وخيرج عن، كما كان هناك إامللموسة
اخنفاض أسعار )الناتج عن تداعيات األزمة اإلقتصادية خرية األ اآلونةخاصة يف  ،املستقر الذي تعيشه املؤسسات

  .اليت تبدو عشوائية وغري مدروسةقتصادية دة النظر يف السياسة اإلعاوما تبعه من إجراءات يف شكل قوانني وإ( البرتول
 الثانيومناقشة نتائج السؤال عرض  .1

ما هي اآلليات اليت تعتمد عليها مؤسستكم ملواجهة هذه التحديات " هذا السؤال كما يلي جاءت صياغة
مات اليت تتبناها كانيز أهم امليؤال السابق، اهلدف منه هو معرفة س، وهو تكملة لل"؟وحتصيل األداء املرغوب
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  ، وفيما إذاقتصادي الالمادياليت أفرزهتا مرتكزات التوجه اإل على الرهاناتيف حماولة للتغلب املؤسسات حمل الدراسة 
 .م أنه ال يوجد توجه حنو هذا اجلانباآلليات أ كانت إدارة املعرفة إحدى هذه

ولية إعطاء األ من خالل جابات املستجوبني حول هذا السؤال تشري إىل بناء رأس مال فكريالتوجه العام إل
مثل تغالل األساإل، و داخل وخارج الوطنحتكاك باخلربات ، عن طريق  اإلمني خرباته وتعزيز معارفهللمورد البشري وتث

ذه املعلومات واملعارف بناء رأس مال بشري حيسن نشر واستغالل ه ما يؤدي بالنتيجة إىل ،لألفكار واملعلومات
 .هداف املرجوةلتحقيق األ

عتماد على اإل ليات أنه من بني اآل فمنهم من يرى  فيما يتعلق بآليات أخرى متباينة  جاباتكانت اإلفيما  
هتمام ، كما كانت هناك إشارة إىل اإلهنا أساس السلوك ومنبعهوذلك بتوجيهها بالشكل الصحيح أل ،الثقافة التنظيمية

مكانيات وأهداف وفقا إلسرتاتيجي الذي يتماشى فة إىل التحديد الدقيق للتوجه اإلإضا ،بتوفري مناخ عمل مالئم
  .هتمام بإدارة املعرفةتصريح مباشر لإل  حني  م يكن هناكيف. املؤسسة

 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث. 3
هتمام باملعرفة أحد اآلليات املهمة ملواجهة هذه أال ترون أن اإل" متت صياغة هذا السؤال على النحو اآليت 

عتماد اشرة من طرف املستجوبني خبصوص اإلجابة مبهبدف احلصول على إ ،"؟التحديات وحتصيل األداء املرغوب
 .داء املطلوبآلية ملواجهة التحديات وحتصيل األعلى املعرفة ك

هتمام باملعرفة ضروري ومهم ويعد أمرا حتميا على املؤسسات كان هناك إمجاع من طرف املستجوبني أن اإل
سات هناك فصل يلزم املؤس 5092صدار إ 1009فقا ملواصفة ايزو ، وقد أكد أحد املستجوبني أنه و التوجه حنوه

إجباري وليس هتمام باملعرفة التوجه حنو اإل جيعل ورمسلتها وتوثيقها، ماهتمام باملعرفة املتحصلة على هذه الشهادة اإل
 .ختياريإ

هتمام التنظيمية أم أن أن هذا اإلية واإلدراج يف اهلياكل تمام باملعرفة أعطى هلا صفة الرمسهلكن هل ضرورية اإل
 .عرض ومناقشة نتائج السؤال املوايله من خالل هذا ما سنحاول معرف  م يرقى بعد هلذا املستوى؟

 ومناقشة نتائج السؤال الرابع عرض. 4
هتمام باملعرفة مهيكل أي يتم يف شكل هل اإل" هذا السؤال الذي متت صياغته بالشكل التايل إن الغرض من 

ا كان هناك توجه رمسي وتنظيمي هو معرفة فيما إذ ؟(اكتساب املعرفة، نشرها واالستجابة هلا)عمليات منظمة 
هتمام هبا أم أن اإلمبعىن آخر هل فعال تتم إدارة املعرفة ضمن مراحل واضحة وفقا ملا هو منظر له  ،هتمام باملعرفةلإل

 .و م يتبلور بعد وليةاأل تهعشوائي ال يزال يف مرحل
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وبالتايل ال  ،مهيكل وال يتم بطريقة منظمة هتمام باملعرفة غري موجه وغرين اإلألقد أمجع كل املستجوبني على 
غلب املستجوبني أن هذا املصطلح غري ، كما أكد أعرفة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسةوجود ملا يعرف بإدارة امل

 يرقى بعد ملستوى إدارة املعرفة ولكن بشكل عشوائي  مغلبية، وإن كانت املؤسسات تقوم بعمليات معروف لدى األ
 .نه ال توجد إدارة فعلية ومنظمة للمعرفة على مستوى كل املؤسسات حمل الدراسةهذه التسمية أل

  الخامس والسادس ينالسؤالعرض ومناقشة نتائج . 5
 ،"داء املؤسسة؟أكبرية يف حتسني   أمهيةاملعرفة  إلدارةن أ ونال تعتقدأ" يت خلامس كاآلمتت صياغة السؤال ا لقد 

ة من تطبيق إدارة املعرفة فيما تتمثل الفوائد احملقق معتقادكإيف " على النحول التايل يف حني كان نص السؤال السادس 
مهية إدارة املعرفة والفوائد املمكن معرفة مدى ادراك املستجوبني أل، والغاية من إدراج هذي السؤالني هو "داء؟على األ

 .حتقيقها على األداء
كبرية  أمهيةدارة املعرفة على أن إلوتأكيد بني املستجوبني مجاع إ جابات على السؤال اخلامساإلأظهرت  ولقد

متالك املعرفة يف ظل متطلبات السوق فقد أكد البعض على أن إ ،سبابؤسسة وحتسني أدائها رغم تباين األيف امل
وبالتايل فإن إدارة املعرفة تعترب من بني الوسائل اليت ميكن  ،املعرفة مصدر التميزمتالك السلطة ألن  يعادل إلية ااحل

نه تكمن أمهيتها يف احملافظة على املعارف خاصة أ حني يرى البعض اآلخر ، يفالتعويل عليها يف خلق القيمة املضافة
كل فقدان املعرفة عاين من مشت تاملؤسساالكامنة واليت تتمثل يف اخلربات اليت حيملها األفراد يف رؤوسهم، ألن 

 .، لذلك  باحملافظة على املعارف داخل املؤسسة ميكن حتسني األداءبفقدان األفراد
دارة وهذا راجع لغياب تنظيم وهيكلة إلجاءت متباينة بني على السؤال السادس املستجو  إلجاباتأما بالنسبة 

غلب املستجوبني صعوبة حصر الفوائد احملققة من إدارة املعرفة أ حمل الدراسة طبعا، فقد أكداملعرفة يف املؤسسات 
ب رى مما يصع  نشطة أخجلانب غري امللموس واملتداخل مع أبدقة ووضوح وهذا راجع لطبيعة إدارة املعرفة اليت تعرب عن ا

 النوعي والكيفي التحسني يف دارة املعرفة فوائد خلصها بعض املستجوبني، ورغم ذلك  م يتم نفي أن إلمن فصل أثرها
والذي ينعكس بدوره على التحسني الكيفي املتمثل بالزبائن واملورد البشري حيث يظهر األول يف حتسني كل ما يرتبط 
الفوائد املادية : تقسيم الفوائد احملققة من إدارة املعرفة إىل ثالث فئات هييف النتائج املالية، وفضل مستجوب آخر 

املعنوية املتمثلة يف خرى املتمثلة يف الفوائد ساس عن فئيت الفوائد األة باألأفضل والناجت تتمثل يف حتقيق نتائجاليت 
و م خترج باقي  .تصال باخلصوصئد التنظيمية املرتبطة بتحسني اإلوالفوا ،حتسني التنسيق وخلق ثقافة احلوار والتشارك

ه رغم وجود ميول كبري للتعبري عن هذاآلراء عن هذه الفئات من الفوائد واليت تنقسم إىل جوانب مالية وغري مالية 
والذي  م خيرج عن مجاعهم حوله والذي أبدى كل املستجوبني إ ،كثر وضوحاونه األالفوائد يف جانبها غري املايل ك
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إليها نظريا واملتمثلة يف منظور الزبائن، منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم نطاق املنظورات الثالث املشار 
 .ها يف عرضنا ومناقشتنا لألسئلة املواليةوالنمو، واليت سيأيت تفصيل

  نتائج السؤال السابععرض ومناقشة . 6
إدارة خمتلف عمليات ي املستجوبني خبصوص الفوائد احملققة من هلدف من هذا السؤال التعرف على رأكان ا

فعال ميكن حصر الفوائد املالية املباشرة إن وجدت أم ال، وقد مت صياغة هذا السؤال  وهل  ،عرفة على املنظور املايلامل
داخل املؤسسة وبالنسبة )فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على اجلانب املايل  ميكأيف ر " كاآليت 

 .؟(للمنافسني
قد اليت جابات على أنه ال ميكن التحديد املباشر لفوائد إدارة املعرفة على اجلانب املايل ان اتفاق يف اإللقد ك

 يف واليت تنعكس باقي املنظوراتأي بطريقة غري مباشرة من خالل  ،تتأتى من الفوائد احملققة على جوانب أخرى
يت تقوم هبا املؤسسة ونظرا لعدم حتقيقه كل النشاطات ال، وهذا بسبب أن األداء املايل سامهت يف رباححتقيق األ

تبقى قضية مسامهتها يف حتقيق فوائد على اجلانب املايل غامضة وغري  ،مكانية فصل عمليات إدارة املعرفة وحتليل أثرهاإ
كثري من قد يشري هذا إىل وجود غموض يف إدارة املعرفة وعملياهتا اليت تكتسي الطابع غري امللموس يف  و  .واضحة

 William) كل من ويليام تومسون ولورد كيلفنشار  وقد أأثرها ماديا  مما حيدث صعوبة يف التعبري عن ،بهاجوان

Thompson & Lord Kelvin )رقام، فمعىن ذلك أنك قياس ما تتحدث عنه وتعرب عنه باألحينما تستطيع "  إىل أنه
وهذا  .1"رقام فإن معرفتك ستكون ضئيلة وغري مرضيةعنه باألال ميكنك قياسه والتعبري تعرف شيئا عنه، لكن عندما 

فماذا عن  .ال ميكن ملس فوائدها على اجلانب املايل خصوصادارة املعرفة لذلك يؤكد أنه ال يوجد تطبيق مرضي إل
 باقي املنظورات؟

 عرض وتحليل نتائج السؤال الثامن. 7
فيما تكمن الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على منظور  ميكأيف ر " يلي  تضمن نص هذا السؤال ما

ة إذا كان لعمليات ف من هذا السؤال هو معرفاهلد". ؟(باخلصوص الرحبية واحلصة السوقية مقارنة باملنافسني)الزبائن 
 .وفيما تتمثلدارة املعرفة فوائد على منظور الزبائن إ

 ،ومن خالل كل عملياهتااملعرفة تساهم اجيابيا يف منظور الزبائن لقد أكد كل املستجوبني أن عمليات إدارة 
سبقية يف حتديد رتبطة بتحقيق الرحبية من خالل اإلحتفاظ بالزبائن وذلك عن طريق األوقد مت الرتكيز على اجلوانب امل

                                                           
1  Paul R. Niven, loc.cit. 
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دة املعلومات ليتم ه يغذي قاعكتساب املعرفة الذي بدور وإعتباره أيضا كأحد املصادر إل حاجاته املعلنة والضمنية، 
 .رضائهإستعماهلا من أجل إ

فمنهم من يرى أن جتميع املعرفة   ،ذهب مستجوبني آخرين إىل التفصيل يف مسامهة كل عملية على حدى فيما
يعترب وسيلة  لسماع الزبون وبالتايل تلبية  (اكتساب املعرفة)دارة املعرفة صب يف العملية األوىل من عمليات إالذي ي

استغالل املعرفة يف حني ركز مستجوبني آخرين على . حاجاته يف الوقت املناسب ومنه كسب ثقته وحتقيق والئه
 .بة للمؤسسة ومقارنة مع املنافسنيية الزبائن من خالل حتسني احلصة السوقية بالنسحبوربطها بر 

  التاسععرض وتحليل نتائج السؤال . 8
 ،دارة املعرفة بعملياهتا الثالثة فوائد على  منظور العمليات أم الان إلمعرفة  إذا كهو هذا السؤال من دف اهل

فوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة الما هي  ميف اعتقادك" هي، وذلك من خالل نص السؤال التايل  وإن وجدت فما
 ".؟(بداع، العمليات التشغيلية وخدمات ما بعد البيعباإلما يتعلق )العمليات الداخلية على مستوى 

كد فقد أ ،نت يف نوعيتهيابتدارة املعرفة على منظور العمليات فيما راء املستجوبني على وجود فوائد إلاتفقت أ
بداع اليت تتطلب قاعدة بذلك فهي تساهم يف حتسني شروط اإلو  ،بداعأن املعرفة هي أحد مغذيات اإلغلبهم على أ

قلية جاء مناقضا يف حني رأي األ. تجلى تطبيقها يف خمرجات إبداعيةمعرفية تتأتى من عملييت اكتساب ونشر املعرفة لي
ا على مستوى العمليات التشغيلية أم. بداع، إذ يرى أنه ال توجد أي نتائج ملحوظة إلدارة املعرفة على اإلهلذا املنطلق

خطاء قليص األمن خالل عاملي الوقت وتنتاجية حتسني العملية اإلاملستجوبني يف  رأيفقد بدى واضحا احنصار 
 .جناز العمل يف الوقت املناسب مع حتسن كفاءات العاملنيبه يف توفر املعلومات الضرورية إلالذي يرجع سب

 عرض ومناقشة نتائج السؤال العاشر. 9
هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى التعلم  ما ميكأيف ر " يلي  تضمن نص هذا السؤال ما

شار كل ويف هذا الصدد أ". ؟(جراءات التنظيميةتصال، اإلنتاجية، اإلالعاملني، تنمية مهاراهتم، اإلرضا )والنمو 
 ،حتسني املهارات :جوانب هيثالثة يف نظور التعلم والنمو م يف حتسنيدارة املعرفة األمهية البالغة إلاملستجوبني إىل 

عادة التكوين والتدريب جابة للمعرفة قد ظهرت يف إستفهم يرون أن اإل ،تصاالتحتسني اإلنتاجية وحتسني اإل
 ،نتاجيتهماليت انعكست إجيابا على إمن مواكبة التطورات ن اجملاالت والتقنيات احلديثة لتضللعاملني مشلت العديد م

تصال، يف حني مستويات اإلجناز املهام قد حسن يف لومات خاصة الضرورية إلى نشر املعضافة إىل أن احلرص علباإل
 .خرىراء خبصوص اجلوانب األتفرقت اآل
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 عرض ومناقشة نتائج السؤال الحادي عشر. 11
قتصادية عرفة وطرق حتسني أداء املؤسسة اإلهتمام بتطبيق إدارة املهدف هذا السؤال إىل معرفة سبل وآليات اإل

 .يهم يقتضي التطبيق اجليد  إلدارة املعرفة أم هناك توجهات أخرى؟وهل هذا التحسني حسب رأـ اجلزائرية
م هبذا قرتاحهتعلق باملستوى اجلزئي حيث يتعلق إول ماحات املستجوبني إىل مستويني، األانقسمت اقرت 

يف مع ستمرار للتكاألداء تدرجييا وبإني دارة املعرفة وحتساخلصوص بتهيئة اللبنات األولية واألساسية للتطبيق الناجح إل
خلق القادة، تغيري الثقافة التنظيمية السائدة خاصة  التخلص من أخطاء التنظيم،: ن خاللموىل يف املرحلة األ الواقع 

، خلق الثقة ورؤية شاملةمن خالل وضع نظام وأهداف ستثمار يف املورد البشري لدى أصحاب القرار يف املؤسسة، اإل
مل على تدوينها وإعالهنا من ويف مرحلة ثانية يتم العمل على تأطري املعرفة والع. لني وبناء ثقافة املعرفةى العاملد

 .شراف عليهاتقوم باإلنشاء خلية للمعرفة وتأسيس هيئة خالل إ
ر الدولة يف وضع رهون بدو امل اجلذري نيمن خالل القيام بالتحسأما املستوى الثاين فيتعلق باملستوى الكلي 

قتصاد مبين على أسس موضوعية وسليمة وغري سياسة موجهة  لإلشراف على اإلستثمار يف املورد البشري،  بناء إ
لمؤسسات خاصة يف جانب التسهيل عشوائية ووضع الدولة إلسرتاتيجية بعيدة عن التالعب وتقدمي التشجيع ل

 .دارياإل
جابات الذي يعكس وجهة أنه رغم وجود بعض التباين يف اإل ، ميكن القولابالتمن خالل عرض نتائج املق

ومن الواضح أيضا أن تطبيقها  أمهية إدارة املعرفة يف حتسني األداء،نظر كل مستجوب إال أن هناك اتفاق على 
جل التعمق يف حتليل ومن أ. وىل ما جيعل الغموض وعدم الوضوح يف منافعهاواإلهتمام هبا ال يزال يف بداياته األ

 .املقابالت سنقوم بالتحليل الكيفي يف اجلزء املوايل

   التحليل الكيفي لنتائج المقابالت: المطلب الثاني
 .التحليل الكيفي نتائج يف التحليل مث نعرضمن أجل القيام هبذا التحليل سنوضح أوال املقاربات املعتمدة 

 المقاربات المعتمدة في التحليل النصي: أوال
إىل عدة طرق ووسائل حىت يتسىن النصية الت أو ما يعرف بتحليل البيانات الكيفي للمقابيستند التحليل 

عتماد أربع مقاربات ميكن اإل Fallery & Rodhain، وقد ذكر سية من حمتوى املقابالتاستنباط املعلومات األسا
 :1هي عليها لتبويب نتائج التحليل

                                                           
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. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00821448


 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية            الفصل الرابع 

 

 
117 

 De")الذي نتحدث عنه ما" جابة على السؤال جماهلا هو اإل(: L’approche lexicale)بة المعجمية المقار  -

quoi parle t-on ?)حصاء التكراري أي تكرار املصطلحات والتقارب بني الكلمات ، حيث ترتكز على اإل
 .املستخدمة

 comment en parle)وهي تتعلق بكيفية تكلم املستجوبني (: L’approche linguistique)المقاربة اللغوية  -

t-on ?) ، قال  من)ويني من اخلطاب، وليس فقط التصنيف والرتتيب اللغوي دراك مستتسمح لنا هذه املقاربة بإإذ
، فهذه املقاربة تعتمد على التحليل اللغوي (كيف؟ مع أي تأثري)رتباط الداليل بطريقة علمية ، ولكن أيضا اإل(ماذا

 .املعريف املرتكز على فكرة وجود روابط بني النظام اللغوي والنظام
 comment représenter) يتم من خالهلا هيكلة التفكري :(Cartographie cognitive) الخرائط المعرفية -

une pensée ?) فكار والربط بينها، فهي متثيل مادي بياين تسمح بتوضيح جمموعة الروابط، مما يسهل أي رسم األ
وزن عطاء فهذه اخلرائط لديها القدرة على إ و غري مباشرة، قراءة الروابط املتعلقة باملفهوم الرئيسي بصفة مباشرة

 .معني( مصطلح)للمفاهيم وفقا ملؤشر 
تتمحور حول كيفية تفسري حمتوى معني  وهي (:L’approche thématique)المقاربة الموضوعية  -
(comment interpréter un contenu ?). 

 .كما سيأيت عرضها   Nvivoالتحليل وفقا لكل مقاربة من هذا املقاربات من خالل األدوات املتاحة على برنامج  ويتم 

 عرض نتائج التحليل الكيفي للبيانات النصية للمقابالت: ثانيا
لتحليل املتاحة على ابأدوات ستعانة مت اإلواستخراج النتائج  القيام بالتحليل الكيفي للمقابالت من أجل 
 .ربعة املشار إليها أعالهالنتائج   وفقا للمقاربات األ جتميعوقد مت  . ملعدة هلذا الغرضاو  QSR Nvivo11برنامج 

 نتائج المقاربة المعجمية. 1
يف  جريتة اليت أربعونسبتها املئوية يف املقابالت األوالكلمات املشاهبة  تتضمن هذه النتائج تكرار الكلمات

 .املؤسسات حمل الدراسة واليت يأيت عرضها يف اجلدول املوايل
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 في الدراسةتكرار الكلمات األساسية (: 15)الجدول رقم 
 (%) نسبة التكرار التكرار الطول المصطلح الرقم
 3.98 8+  28 7/7 املعارف/ املعرفة 09
 2.53 45 2 إدارة 05
 2.84 2+ 2+ 99+  56 7/7/6/2 منظمة/ مؤسسات/ املنظمة/ املؤسسة 00
 0.9 0+ 5+90 6/8/7 األهداف+ الفعالية/ األداء 04
 2.35 6+ 1+ 54 2/6/7 رباحاأل/احلصول/ فوائد 02
 0.96 96 2 تطوير 06
 1.51 95+ 90 7/2 احلصة/ السوقية 07
 1.02 97 2 مستوى 08
 2.29 8+1 +4+2+ 95 8/7/7/8/7 بداعاإل/ العمليات /النتائج/نتاجاإل/املنتجات 01
 1.33 1+ 90 7/6 الزبون+ الزبائن 90
/ فراداأل/ رأس/ املوارد /موارد/البشري/البشرية 99

 الفكري/ العمال
7/6/2/7/0/7/6/6 

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

3.02 

 0.84 2+  1 2/6 القيام/ تطبيق 95
 2.71 92+2+ 2+90+90 4/2/2/7/2 زيادة/التحسني/ تطوير/ حتسني/ نحيس 90
 0.66 6+ 2 7/6 قتصادإ/ ديقتصاإ 94
 0.30 2 7 الثقافة 92
 0.36 6 2 تدريب 96
 0.30 2 2 ضروري 97
 0.60 2+2 2/6 اكتساب/ تقاسم 98
 0.54 0+6 7/6 التعلم/ معلومات 91

 51.95 485 اجملموع
 .Nvivoاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

 485واليت بلغ عددها األكثر ترددا يف املقابالت  -املتعلقة بالدراسة-يوضح اجلدول أعاله املصطلحات 
ستجوبني حول موضوع وهذا يدل على تركز اجابات امل ،%51.95ة بأي بنسمصطلح  9622مصطلح من بني 

 66كان األكثر تكرار مبا يعادل نجد أن مصطلح املعرفة  ف األساسية ملصطلحاتا م املستجوبنيحيث استخد املقابلة،
ستخدام إدارة املعرفة يف حديث املستجوبني إال أنه تكرار مرة داال بذلك على أنه مت إ 45تكرر إدارة ومصطلح مرة، 

يف بعض املواضع، كما املعرفة كان أكرب من تكرار مصطلح إدارة مما يدل على استخدام املعرفة دون مصطلح إدارة 
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واكتساب الذي  تقاسمومصطلحي ، (مرات 6تكررت )استخدمت مصطلحات ذات العالقة باملعرفة مثل معلومات 
 .تكرر كل منهما مخس مرات

هداف ثالث مصطلحي الفعالية مرتني واأل ما ذكرمرات ك 90فيما خيص مصطلح األداء فقد تكرر ذكره أما 
هداف داء تعبري عن حتقيق األطر النظرية اليت تعترب أن األيف األاها عن األداء  حسب ما جاء واملعربة يف معنمرات، 

ية ى أن  املستجوبني لديهم نفس الرؤ وهذه النتائج املعجمية حتمل دالالت عل، بالكفاءة والفعالية وأن مفهومه يرتبط
 ارات مصطلح األداءمن جهة أخرى نالحظ أن هناك تفاوت كبري يف عدد  تكر . املفاهيمية النظرية املطروقة حنو األداء

 .لى املعرفة أكثر منه على األداءوبني كان عومصطلح املعرفة وبالتايل فرتكيز املستج
 ،تطوير، حيسن ،احلصول: مرة وتكررت املصطلحات األخرى املشاهبة مثل 54كما تردد ذكر مصطلح الفوائد  

ة من تطبيق إدارة املعرفة على األداء وكانت احملققالفوائد ما يعين أنه حتدث املستجوبني على ستون مرة  زيادة ، حتسني
    .ورد من مصطلحات يف هذا اجلانب حسب ماشارة إىل وجود حتسني وتطوير يف جوانب األداء اإل

قوية على ، معطيا بذلك إشارة (مرات 2تكرر )إضافة إىل ما سبق فقد ذكر مصطلح الثقافة يف مخس مواضع 
نطلقنا  من الواقع على صحة الفرض الذي إ، وهذا يعد دليالداءإدارة املعرفة وعالقتها باألملية رتباط ثقافة املؤسسة بعإ

 .ثري الثقافة على العالقة القائمة بني إدارة املعرفة واألداءفيد بتأمنه يف دراستنا والذي ي
العرض الوصفي لتكرار املصطلحات األساسية الذي يعطينا فكرة حول مدى استخدام  هذامن خالل 

دارة املعرفة وفوائدها أن هناك إهتمام وتركيز على إيف الدراسة، والذي تبني املستجوبني يف حديثهم للكلمات املفتاحية 
ذكر املصطلحات املتعلقة تكرر ي فقد امللكات املعرفية والفكرية للمورد البشر هتمام بحنو اإل مع وجود توجه ملحوظ 

 .تكرارات ملصطلحي األفراد والعمال 4مرة مقابل  45 برأس املال الفكري والبشري 
عن   ذاهذا فيما خيص نتائج املقاربة املعجمية اليت بينت لنا ما الذي حتدث عنه املستجوبني يف املقابالت، فما

 .من خالل نتائج املقاربة اللغوية اليت حناول معرفتها كيفية تكلمهم؟
تكلم نقوم بتحليل التشابه النصي دراك مستوى التشابه الوارد بني املقابالت حول كيفية الإل: المقاربة اللغوية .5
 .املوضحة نتائجها يف اجلدول أدناه (  pearson, Jaccard, Srensen)رتباط  ادا على معامالت اإلمعتإ
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 معامالت التشابه النصي بين المقابالت(: 16)الجدول رقم 
 Srensen معامل Jaccard مؤشر pearsonمعامل  "2"العقدة  "1"العقدة 
 AMC 0.977 0.722 0.839 مقابلة مؤسسة Chialiمقابلة مؤسسة 
 AMC 0.924 0.218 0.358 مقابلة مؤسسة Condor مقابلة مؤسسة
 Condor 0.917 0.215 0.354 مقابلة مؤسسة Chiali  مقابلة مؤسسة
 IRIS 0.902 0.212 0.350 مقابلة مؤسسة Condor مقابلة مؤسسة
 IRIS 0.901 0.202 0.336 مقابلة مؤسسة Chiali مقابلة مؤسسة
 AMC 0.890 0.192 0.322 مقابلة مؤسسة IRIS مقابلة مؤسسة

 .Nvivoاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

عاله نالحظ أنه يوجد تشابه نصي بني كل املقابالت مع وجود بعض التفاوت، حيث جند من خالل اجلدول أ
مقابلة ، Chialiمقابلة مؤسسة )بني الثنائية ( قريبة من الواحد)معامالت التشابه النصي الثالثة كانت مرتفعة جدا أن 

بني يف حني عرفت قيم هذه املعامالت اخنفاضا دالة بذلك على التشابه النصي الكبري الوارد بينهما، ( AMC مؤسسة
ختالف أصل تقاطع املصطلحات بني ما يدل على إSrensen و Jaccard باقي الثنائيات خاصة ما تعلق مبعاملي

فاق من جهة أخرى يف التوجه جابة وات املصطلحات املستخدمة وطريقة اإلالف بنيتخ، ما يعين أنه هناك إاجملموعات
 .الذي كان مرتفعا بني كل ثنائية من املقابالت pearsonجابة الذي دل عليه معامل يف اإل

 AMCالتشابه النصي كان كبريا جدا بني مقابليت مسؤويل وبناءا على النتائج املوضحة يف اجلدول، نالحظ أن 

والتوجه يف  املستخدمةللتشابه يف طريقة التعبري واملصطلحات ، وهذا راجع 0.75 مبعامالت تشابه تفوق Chialiو
 الوقت عتباره كتحدي وآلية يفوإ ستثمار فيهواإلس املال البشري كالمها على ضرورة اإلهتمام برأ  فقد ركز ،جاباتاإل

سئلة أغلب األ جابة علىكبري جدا يف اإلالتقارب الإضافة إىل قتصاد القائم على املعرفة، نفسه ملواجهة متطلبات اإل
زت كحيث تر ئن والعمليات، ااملايل، الزب وائد إدارة املعرفة على املنظوراملتعلقة بفالتاسع السؤال السابع والثامن و  خاصة 

، جنازقية ووالء الزبائن مع تقلص يف األخطاء يف العملية اإلنتاجية وسرعة اإلرباح، احلصة السو األ جابتهما على زيادة إ
مقرتحهما خبصوص إدارة املعرفة وحتسني األداء والذي تركز يف تغيري طريقة وكان نفس التوجه يف بعض اجلوانب من 

 .من خالل تغيري الثقافة التنظيمية السائدة ساليب احلديثة لتطبيق وجناح األ تفكري املسئولني اليت تعترب معرقال
مقابلة )بني الثنائية خرى وأقلها تشاهبا كانت جودا بني كل ثنائية املقابالت األكان التشابه النصي مو كما 

خدمة من قبل كل تإىل طبيعة املصطلحات املس باألساسوهذا راجع ، ( AMCمقابلة مؤسسة ، IRISمؤسسة 
 .عمومية واألخرىخاصة  فإحدامهامسؤول، وقد تكون األسباب ناجتة عن اختالف طبيعة امللكية 
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القائم على أمهية إدارة املعرفة  تشابه يف املبدأنت متقاربة فهناك جابات كاى العموم فإن التوجه العام يف اإلوعل
ل املسافات من خال ، والشكل املوايل يظهر هذا التقاربطريقة التعبري ختالفتلف منظورات األداء رغم إعلى خم

مما يدل  Chialiومقابلة مؤسسة  AMCمقابلة مؤسسة ، حيث يبدو التقارب كبري بني كل من اوية بني املقابالتساملت
، ومن مث التقارب الظاهر بني كل IRISعلى التشابه النصي بينهما، مث يليه التقارب بني كل منهما ومقابلة مؤسسة 

  .Condor مقابلة مؤسسةو  IRIS من مقابلة مؤسسة

 التشابه النصي بين المقابالت(: 29)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 .Nvivoاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :لمصدرا

 ( Synapsie)نقوم برسم متثيل بياين فكار والروابط بينها من أجل توضيح هيكلة األ: الخرائط المعرفية .0
يعتمد واليت س (مصطلح إدارة املعرفة، مصطلح األداء ومصطلح الفوائد)مصطلحات األساسية  ملوضوع املقابلة لل

 ما يأيت ندرج يوف .مع باقي املفاهيماملباشر وغري املباشر  هارتباطرسم اخلرائط من أجل توضيح إعليها كمؤشرات ل
املنجزة، واليت تظهر باللغة الفرنسية لكوهنا أحد لغات تشغيل الربنامج وتعطي لنا نتائج أفضل من اللغة اخلرائط 

 .العربية
 :نوضحها من خالل الشكل املوايل: طة المعرفية لمصطلح إدارة المعرفةير لخا. 1.3
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 مصطلح إدارة المعرفةالخريطة المعرفية ل(: 31)رقم  الشكل

 
 .Nvivoاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

 ه من مصطلحات والواقعة قبله وبعدهيظهر الشكل أعاله اخلريطة املعرفية ملصطلح إدارة املعرفة وما يرتبط ب
فقد ظهر من خالل حديث املستجوبني يف مواضع كثرية،  هذا املصطلح توسطبشكل مباشر وغري مباشر، إذ جند أن 

يف حتسني ودورها حدمها يتعلق بأمهية إدارة املعرفة على وجهني أ صوص هذا املصطلح كانن الرتكيز خبالفكرية أ اهليكلة
مهية يف رة املعرفة أداركز املستجوبني على أن إل فمن الوجه األول. داء واآلخر متعلق مبتطلبات التطبيقمستوى األ
ستغالل املعارف، كما أن تطبيقها يؤدي إىل حتسينات نوعية وكمية سات فقد املعرفة من خالل تقاسم وإجتنيب املؤس
نات على مستوى يىل حتسوتؤدي إ سبقية على املنافسنيحتقق األ ، كماظيم الكفاءات الناجتة عن التفاعلتتجلى يف تع

، إال أنه من أجل تعظيم فوائد إدارة املعرفة ينبغي الرتكيز على هاالعمليات واحلصة السوقية وجانب الزبائن وغري 
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شراف عليها والعمل على تغيري الثقافة احلالية هيكلتها وتوجيهها واإلمتطلبات جناحها وذلك من خالل العمل على 
 . وخلق ما يعرف بثقافة املعرفة

 :املوايلنوضحها من خالل الشكل : الخريطة المعرفية لمصطلح األداء .2.3

 األداء طلحمصالخريطة المعرفية ل(: 31)الشكل رقم 

 
 .Nvivoاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

داء مرتبط نالحظ أن األ ،فكار املرتبط مبصطلح األداءمن خالل الشكل أعاله الذي يوضح لنا هيكل األ
يف شقه النوعي املتمثل يف حتسني كل ما يرتبط  اليت يعتمد عليها لتحسني األداء بإدارة املعرفة أي أهنا من بني املداخل

  .غريها، والكمي املتعلق بالنتائج املادية احملققةاحلفاظ على املعارف و برأس املال البشري ووالء الزبائن و 
 :ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل: الخريطة المعرفة لمصطلح الفوائد .0.0

 فوائدالمصطلح الخريطة المعرفة ل(: 32)الشكل رقم 

 
 .Nvivoاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر
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درة املعرفة من جهة إجهة وب منيف خمتلف جوانبه املايل وغري املايل  باألداءلح الفوائد مرتبط مصطأن نالحظ 
فوائد احملققة املعرفة دور يف ال إلدارةعرفة واألداء داال بذلك أن دارة املن هذا املصطلح توسط العالقة بني إأي أ أخرى

 .داء يف خمتلف جوانبهتوى األعلى مس

فإن التحليل املوضوعي للنص يتطلب تقسيمه إىل عدد من  Hervé Stecqحسب  :المقاربة الموضوعية. 4
  (les Graphiques)من خالل املخططات   Nvivoحليل على برنامج املوضوعات الرئيسية حىت يتسىن القيام بالت

فهي طريقة للتقييم الكمي للمكان الذي حيتله كل موضوع  ،حول توزيع املوضوعات يف اجملموعةاليت تعطي نظرة عامة 
سئلة  ملعرفة نسبة تغطية كل سؤال من أ  وع املقابالت حسب األسئلة، ومن أجل ذلك قمنا بتقسيم موض1يف اخلطاب

 .موضح يف الشكل أسفل كل مقابلة كما هو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 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. 
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 أسئلة المقابالتجابات إنسب تغطية (: 33)الشكل رقم 

 
 .Nvivoاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر 

 AMCمقابلة مؤسسة  IRISمقابلة مؤسسة 

 Chialiمقابلة مؤسسة  condorمقابلة مؤسسة 

 كل المقابالت
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 جابة  مسؤولإ، جند أن قابالتامل جابات عن أسئلةاإلاألشكال املعربة عن نسبة تغطية  من خالل نتائج
جابة على السؤال احلادي عشر حيث جند أنه فصل يف اإل ،%00وىل بنسبة تغطية إحتلت املرتبة األ IRISمؤسسة 

قرتاحات بته على هذا السؤال جمموعة من اإلجاوقد قدم املستجوب يف إ، (%2.71)الذي حظي بأكرب نسبة التغطية 
ئي من جراءات على املستوى اجلز واليت متحورت حول ضرورة إختاذ إ ،داءح تطبيق إدارة املعرفة وحتسني األحول جنا 

شراف تقوم باإلدارة املعرفة وتكييفها مع الواقع مع ضرورة تأطريها ومتابعتها وتأسيس هيئة خالل التحسني املستمر إل
قتصادية قوية الدولة إلسرتاتيجية إح ضرورة وضع قرت أما على املستوى الكلي فإ. ميدراجها يف اهليكل التنظيوإ عليها

 جابته على السؤال الثامنفصل ذات املستجوب يف إ كما.عشوائيةالبعيدة عن مبنية على أسس موضوعية وسليمة 
واليت تلخصت يف الفوائد اليت  %2.01جابة على السؤال السابق واملقدرة بــ حيث كانت نسبة تغطيته مقاربة لإل
 منهامن خالل عدة تقنيات  احملافظة عليهاليت تتحقق بمن حيث رحبية الزبون  ،حتققها إدارة املعرفة على منظور الزبائن

بالنسبة للمؤسسة رتفاع يف احلصة السوقية مما ينعكس أيضا على إ سبقية يف حتديد حاجاته املعلنة والضمنيةاأل
 .واملنافسني

والذي  %58.65يف املرتبة الثانية من حيث نسبة التغطية اليت بلغت  AMCمؤسسة جابة مسؤول وجاءت إ
الفوائد احملققة من إدارة املعرفة اليت حتدث فيها عن  %2.52العاشر بنسبة تغطية جابة على السؤال فصل أكثر يف اإل

العمال  شارته إىل عدم شعورزيادة املعارف وحتسن مهارات األفراد مع إواليت حصرها يف  ،على جانب التعلم والنمو
جابة على السؤال احلادي عشر بنسبة تغطية ، مث تلته اإلتصاالت الداخلية أحد أسبابهبالرضا والذي يعد ضعف اإل

كون هناك جتديد يف التفكري مع اإلشارة إىل إلزامية والذي ركز فيها على ضرورة جتديد املسؤولني حىت ي 4.06%
 .يف املؤسسة واألساسهتمام به وجعله احملور واإلستثمار يف املورد البشري اإل

 Condorجابات مسؤويل مؤسسة بة التغطية إمن حيث نس الثالثة والرابعة خريتنيمث تأيت يف املرتبتني األ

جابة على السؤال احلادي ى التوايل، حيث فصل كالمها يف اإلعل %97.29و %50.87اليت بلغت   Chialiومؤسسة 
لى واليت شدد من خالهلا ع Condorمسؤول مؤسسة  إلجابةبالنسبة  %2.04بــ  عشر الذي قدرت نسبة تغطيته

، وخلية تتوىل إدارهتا هاضرورة غرس ثقافة املعرفة والعمل على تأطري املعرفة وتدوينها ووضع سياسة معلنة خبصوص
والذي كان مقرتحه لنجاح تطبيق إدارة املعرفة وحتسني األداء متمثال  Chialiمسؤول مؤسسة  إلجابةبالنسبة  %5.87و

تطبيق أي  جحعندما يكون هناك أفراد يفكرون بشكل سوي سوف ينفهو يرى أنه يف تغيري الثقافة التنظيمية السائدة 
 .أسلوب أو طريقة
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ية ، حيث ال توجد أه ال تتم إدارة املعرفة بطريقة موجهة ومهيكلةمن خالل العرض والتحليل السابق نستنتج أن
كبري من طرف   كدراإ، رغم وجود هلا ستجابةاإلو املعرفة  كتساب ونشرمن إخلية حتت هذا املسمى هتتم بعملياهتا 

 .خاصة يف جانيب الزبائن والعملياتيف حتسني األداء املسؤولني بأمهيتها 
ى غري املايل املعرفة أمهية كبرية يف حتسني األداء خاصة على املستو  إلدارة ميكن القول أنوبناءا على النتائج 

من تطبيقها مرهون مبدى هيكلتها وتوجيهها  ة، لكن يبقى حتقيق الفوائد املرجو (التعلم والنموو  الزبائن، العمليات)
تعد أحد أهم يت ال الطابع الرمسي عليها وهتيئة البىن التحية الالزمة لذلك خاصة ما تعلق بالثقافة التنظيمية وإضفاء

  .نجاحالمتطلبات 

  المتعلقة بثقافة المؤسسةنتائج الوتحليل عرض : المبحث الثاني   
  ،اخلصائص املهيمنة: املتمثلة يف املؤسسةثقافة  بأبعاد النتائج املتعلقةص هذا املبحث لعرض وحتليل خيص

وكذلك عرض وحتليل  ،سرتاتيجي ومعيار النجاحالتماسك املنظمي، الرتكيز اإلأسلوب القيادة، أسلوب إدارة العاملني، 
بداع، ثقافة السوق والثقافة القبيلة، ثقافة اإلثقافة : أنواع الثقافة األربعة  تبويبها حسباخلاصة بالبنود اليت مت   النتائج
املئوية، املتوسطات احلسابية دوات التحليل الوصفي املتمثلة يف التكرارات، النسب وذلك باإلعتماد على أ ،اهلرمية

 .حنرافات املعياريةواإل
 عرض وتحليل أبعاد ثقافة المؤسسة:األولالمطلب 

اخلصائص املهيمنة،  أسلوب القيادة، : ثقافة املؤسسة املتمثلة يف بأبعادسنعرض يف هذا املطلب النتائج املتعلقة 
لتفصيل يف بنود كل بعد من هذه دون اسرتاتيجي ومعيار النجاح ني، التماسك املنظمي، الرتكيز اإلأسلوب إدارة العامل

 .بعاد يف اجلدول املوايلألتوضيح النتائج املتعلقة هبذه ا وميكن .بعاد واليت سيتم عرضها يف املطالب املواليةاأل
 بعاد ثقافة المؤسسةنتائج إجابات أفراد الدراسة على أ(: 17)رقم  جدولال

المتوسط  A B C D البيان
 الحسابي

نحراف اإل
 x x x x المعياري

 0.70 3.58 3.67 3.76 3.41 0.48 اخلصائص املهيمنة
 0.70 3.45 3.40 3.57 3.35 0.20 سلوب القيادةأ

 0.87 3.40 3.49 3.28 3.22 3.62 أسلوب إدارة العاملني
 0.75 3.62 3.78 3.70 3.45 3.55 التماسك املنظمي

 0.78 3.57 3.66 3.59 3.49 3.56 سرتاتيجيالرتكيز اإل
 0.74 3.74 3.86 3.81 3.63 3.63 معيار النجاح

 / / 3.64 3.62 3.42 3.56 اجملموع
 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر
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وافقة مع يقع يف جمال املن املتوسط احلسايب لكل أبعاد ثقافة املؤسسة أ( 97)رقم  اجلدولنالحظ من خالل 
ة األربعة فنواع الثقارف املستجوبني على وجود كل أط منموافقة  جابات تدل على وجود درجة جتانس عالية يف اإل

ه كل بعد من أبعاد الثقافة حسب  ، وميكن توضيح توج(بداع، ثقافة السوق والثقافة اهلرميةثقافة القبيلة، ثقافة اإل)
  .فراد الدراسة يف الشكل املوايلإجابات أ

 بعاد ثقافة المؤسسةأ اتجاهات إجابات أفراد الدراسة حول(: 34)الشكل رقم 

 
 .Excelعتماد على برنامج اعداد الطالبة باال :المصدر

ثقافة القبيلة والثقافة ع الدراسة هي كل من خصائص متيف جم اخلصائص املهيمنةمن خالل الشكل نالحظ أن 
حسب ما يظهره الشكل املتجه حنو  ن أسلوب القيادة يف حني أ، الرمسيةجناز العمل و حنو اإلنتاج وإالتوجه ي اهلرمية أ

A وC  ت االنسانية وتنافسي يدير الصعاب، عتبارايراعي اإل بوي، ميسروالسوق فهو أ القبيلةهو مزيج من أبعاد ثقافة
يتبع فيها أسلوب العمل بروح الفريق واتفاق اآلراء   Aحسب ما يوضحه الشكل املتجه حنو يف حني أن إدارة العاملني 
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ثلة ، السوق واهلرمية واملتمالقبيلة: بعاد الثقافات الثالثةفهو مزيج من أما فيما خيص بعد التماسك املنظمي أواملشاركة، 
 باإلجراءاتلتزام اإل وأيضاهداف از وتنفيذ اخلطط وحتقيق األجنيف وجود الثقة املتبادلة واإللتزام مع الرتكيز على اإل

جراءات والرقابة معربا عن التوجه حنو ساء اإلر يز اإلسرتاتيجي فيتجه حنو إأما بعد الرتكوالقواعد والسياسات الرمسية، 
لتزام مبواعيد التسليم وأداء املهام يف وقتها نجاح يتمثل بالدرجة األوىل يف اإلما معيار الأ .البعدالثقافة اهلرمية يف هذا 

 .ية يف التفوق على املنافسني من خالل نصيب املؤسسة من السوقوبدرجة ثان
سرتاتيجي ومعيار النجاح تتجه حنو نة، التماسك املنظمي، الرتكيز اإلمما سبق  جند أن كل من اخلصائص املهيم

أسلوب إدارة ما أ ،تجه حنو بنود ثقافة القبيلة والسوقأسلوب القيادة ي، بينما بنود الثقافة اهلرمية وثقافة السوق
تتجه  (ة من أصل ستة أبعادربعأ)أبعاد ثقافة املؤسسة غلب د ثقافة القبيلة، وبالنتيجة فإن أالعاملني فيتجه حنو بنو 

 .املوافقة فيها حنو بنود الثقافة اهلرمية ويليها بنود ثقافة السوق

 بداعوثقافة اإل عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة القبيلة :ثانيالالمطلب 
 .بداعقافة اإلبعاد املتعلقة بثاألهذا املطلب عرض وحتليل نتائج األبعاد املعربة عن ثقافة القبيلة وأيضا   يتضمن

 عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة القبيلة: أوال
من بعد  A1أي البند  بعاد ثقافة املؤسسةمن كل بعد من أ Aبعاد ثقافة القبيلة يف صنف البنود تتمثل أ

من بعد  A4، البند أسلوب إدارة العاملنيمن بعد  A3أسلوب القيادة، البند من بعد  A2اخلصائص املهيمنة، البند 
 .من بعد معيار النجاح A6والبند  سرتاتيحيالرتكيز اإلمن بعد  A5التماسك املنظمي، البند 

 .ونعرض النتائج املتعلقة هبذه البنود يف اجلدول املوايل

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

 محتوى البند الرقم

 درجة الموافقة
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A1  الشركة مكان مريح نفسيا فهي
 أشبه ما يكون ببيت العائلة

ni 26 121 74 29 9 259 
0.48 0.14 

% 90.0 46.7 58.6 99.5 0.2 100 

A2  أبوية  و ميسرة و االدارة ناصحة
 نسانيةاإلعتبارات وتراعي اإل

ni 26 128 65 30 10 259 
0.20 0.12 

% 10.0 49.4 25.1 11.6 3.9 100 

A3 الفريق يسود العمل بروح 

 واملشاركة اآلراء واتفاق
ni 45 116 60 32 6 259 

3.62 0.98 
% 17.4 44.8 23.2 12.4 2.3 100 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية            الفصل الرابع 

 

 
130 

A4 
 السائد يف املؤسسة هو الوالء  

 وااللتزام املتبادلة والثقة والعادات

 العايل

ni 30 125 71 25 8 259 
3.55 0.92 

% 11.6 48.3 27.4 9.7 3.1 100 

A5 
تؤكد املؤسسة على تدريب وتوجيه 

 واالنفتاح العالية املوظفني والثقة

 واملشاركة يف صنع القرار

ni 29 127 70 27 6 259 
3.56 0.90 

% 11.2 49.0 27.0 10.4 2.3 100 

A6 
النجاح بالنسبة للمؤسسة يرتكز  

 وفرق البشري املورد على تطوير

 باجلوانب واالهتمام العمل

 االنسانية

ni 43 125 50 36 5 259 

3.63 0.98 
% 16.6 48.3 19.3 13.9 1.9 100 

 0.74 3.56 ثقافة القبيلة
 .الدراسةلبيانات  spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

حيث تشري النتائج جابات أفراد عينة الدراسة حول األبعاد املتعلقة بثقافة القبيلة، إ (98)يظهر اجلدول رقم 
البعد حظي ذ بعاد واليت تصب كلها يف خيار املوافقة، إهناك تقارب يف اإلجابات على األ أنالواردة يف اجلدول 

نسانية بأكرب موافقة اإل هتمام باجلوانبل واإلوفرق العماملتعلق مبعيار النجاح والذي يرتكز على تطوير املورد البشري 
( املوافقة املتوسطة)أما باقي النسبة فقد توزعت بني خيار احملايدة  %64.1بعاد وبنسبة مئوية مقدرة بـــ من بني جممل األ

( 0.65)حنصر يف فئة املوافقة إاملتوسط احلسايب الذي  بة على هذا البندجاكد هذا التوجه يف اإلوقد أوعدم املوافقة، 
  .0.18املقدرة بـ حنراف املعياري مع تركز اإلجابات وعدم تشتتها والذي أظهرته قيمة اإل

الذي يشري إىل تركيز املؤسسة يف إدارهتا لعامليها على أسلوب العمل بروح الفريق واتفاق  A3 كما قارب البند
أي بنسبة  521مستجوب من أصل  969يف نسبة املوافقة عليه البعد السابق حيث حظي مبوافقة اآلراء واملشاركة 

أجابوا بعدم املوافقة، وبلغ املتوسط  %94.7وافقوا بدرجة متوسطة على هذا البعد أما   %50.5يف حني  65.5%
 .0.18حنراف معياري ار موافق بدرجة تركز عالية يف اإلجابات بإرة إىل خياشيف إ 0.65احلسايب له 

ختاذ  إتدريب وتوجيه عماهلا وإشراكهم يفنفتاح و اإل وتؤكد النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تركز على
احنراف معياري و   0.26 املقدر بـ هره  متوسطه احلسايباملستجوبني على هذا البعد كما يظ من خالل موافقة القرارات

 .جتانس عالية يف اإلجابات الذي يشري إىل درجة 0.10

 A2، (العايللتزام مي املبين على الوالء والثقة واإلاملتعلق بالتماسك املنظ) A4بعاد األتواىل ترتيب كما 
مكان  ؤسسةامل الذي يشري إىل اخلصائص املهيمنة املرتبطة بكون) A1و( املتضمن أسوب قيادة ناصح وأبوي وميسر)

والذي  على التوايل 0.48و 0.20، 0.22تبعا ملتوسطاهتا احلسابية املقدرة بـــ ( مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
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جابات حيث اإليف ز عالية يوبدرجة ترك بعاد حيث احنصرت مجيعها يف جمال املوافقةل على املوافقة على هذه األيد
 .0.95و 0.92تراوح احنرافها املعياري ما بني 

 :رقام اجلدول والعرض السابق نستنتج أنمن خالل أ
حظيت هبا كل خالل املوافقة اليت حدى الثقافات السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة، من إتعترب ثقافة القبيلة 

مع وجود تركز عايل يف اإلجابات   3.56ـــ بعاد املقدر بيظهر من خالل املتوسط احلسايب إلمجايل األ بعادها والذيأ
 .0.74حنراف معياري بإ

نسانية يف جملها على اإلعتبارات اإل والقائمة شارة إىل أن وجود خصائص هذه الثقافة يف املؤسساتوجتدر اإل
  املناسبوتوفري املناخ  ،ختاذ القراراتيف إ وإشراكهرائه بآ واألخذهتمام باملورد البشري من حيث تطوير قدراته واإل

غرس  ب عنه منتيرت  لتزام العايل، وماويتولد الوالء واإل نتماء للمؤسسة العاملني فيهايساعد على شعور األفراد باإل
ة لتقاسم الفرد املعرفة مع ساسيليها سابقا تعد أحد املتطلبات األشرنا إهذه األخرية اليت كما أ األفرادالثقة يف نفوس 

  .وما ينجر عن ذلك من عديد الفوائد على حتسني أداء املورد البشري واألداء التنظيمي ،عضاء املؤسسةباقي أ

 االبداععرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة : ثانيا
من بعد  B1بعاد ثقافة املؤسسة أي البند من كل بعد من أ  Bبداع يف صنف البنود ل أبعاد ثقافة اإلتتمث

من بعد  B4من بعد أسلوب إدارة العاملني، البند  B3من بعد أسلوب القيادة، البند  B2اخلصائص املهيمنة، البند 
 .من بعد معيار النجاح B6سرتاتيحي والبند من بعد الرتكيز اإل B5التماسك املنظمي، البند 

 .فراد الدراسة املتعلقة هبذه البنودفيما يلي نعرض نتائج إجابات أو 
 بداعإلأبعاد ثقافة ا جابات أفراد الدراسة حول إ نتائج(: 19)الجدول رقم 

 محتوى البند الرقم
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B1 
 بتكار،باإل ومتتاز ديناميكية املؤسسة

 للمخاطرة يبادرون فيها فاألفراد

 واملبدعة األفكار اجلديدة ولتقدمي

ni 20 126 67 34 12 259 
3.41 0.97 

% 7.7 48.6 25.9 13.1 4.6 100 

B2 وتأخذ بداعيةوإ رياديةدارة اإل 

 باملخاطرة

ni 20 109 80 42 8 259 
3.35 0.94 

% 7.7 42.1 30.9 16.2 3.1 100 
B3  واحلرية واملخاطرة بتكاريسود اإل ni 20 100 64 67 8 259 3.22 1.01 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية            الفصل الرابع 

 

 
132 

% 7.7 38.6 24.7 25.9 3.1 100 

B4 باالبتكار لتزامتركز املؤسسة على اإل 

 التميز وحتقيق والتطوير
ni 33 101 83 34 8 259 

3.45 0.97 
% 12.7 39.0 32.0 13.1 3.1 100 

B5 
 املوارد تعمل املؤسسة على اكتساب

بتكار اإل، التحديات اجلديدة، مواجهة
 والتجديد

ni 29 105 91 32 2 259 
3.49 0.87 

% 11.2 40.5 35.1 12.4 0.8 100 

B6 
 النجاح بالنسبة للمؤسسة هو امتالك

 قائدة فهي واملتميزة املنتجات اجلديدة

 ومبدعة للخدمات

ni 37 130 55 35 2 259 
3.63 0.91 

% 14.3 50.2 21.2 13.5 0.8 100 

 0.75 3.42 بداعثقافة اال
 .الدراسةلبيانات  spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

حيث نالحظ أن هناك تفاوت يف  اإلبداع،بعاد املتعلقة بثقافة لى األدرجة املوافقة ع( 91)يظهر اجلدول رقم 
وهذا ما  حظيت باملوافقة عليها من طرف املستجوبني (B6 ،B5 ،B4 ،B1 )بعاد األدرجة املوافقة عليها، فنجد أن 

، 0.40 – 4.91والذي ينحصر وفقا لقيمة املتوسط املرجح يف جمال املوافقة  ل عليه املتوسط احلسايب اخلاص هبم يد
أكرب ة للمؤسسة هو امتالك املنتجات اجلديدة واملتميزة بعتبار معيار النجاح بالنساملتعلق بإ B6حيث حظي البعد 

الذي  0.19 معياري واحنراف  0.60ومبتوسط حسايب مقدر بــــ  %64.2بعاد واليت بلغت نسبة موافقة من بني كل األ
الذي يتعلق بكون الرتكيز االسرتاتيجي للمؤسسة ينصب  B5جابات، مث يليه البعد ة جتانس عالية يف اإليدل على درج

أما  %29.7مستجوب بنسبة  904بتأييد  بتكار والتجديدالتحديات، اإل اجلديدة، مواجهة املوارد اكتسابحول 
 .أجابت مبحايد وباقي النسبة كانت ضمن خياري عدم املوافقة وعدم املوافقة متاما %02.9نسبة 

 بتكارباإل لتزاماإل برتكيز املؤسسة علىاملتعلق  B4د رقم نسبة املوافقة على البنفقد كانت ضافة إىل ذلك إ
وبدرجة جتانس عالية  0.42وهذا ما يعكسه قيمة املتوسط احلسايب هلا واملقدر بـــــ  ،%20تفوق  التميز وحتقيق والتطوير

علق  باخلصائص املت B1فراد على البعد ، وقد قاربت نتائج إجابات األ(0.17حنراف املعياري اإل)اإلجابات يف 
األفكار  ولتقدمي للمخاطرة يبادرون فيها فاألفراد بتكار،باإل ومتتاز املؤسسة ديناميكيةعتبار على إ املهيمنة اليت تركز

 .0.49واملبدعة من خالل ما تشري إليه قيمة متوسطه احلسايب املقدرة بـــ  اجلديدة
الذي يركز  B3و ،باملخاطرة واألخذ واإلبداع رياديةعلى الالقيادة املرتكز  بأسلوباملتعلق  B2بينما البعدين 

يف جمال خيار احملايدة أي بدرجة  كان متوسطهما احلسايبدارة العاملني  كار واملخاطرة واحلرية يف أسلوب إبتالاعلى 
داري املتبع يف سلوب اإلمتعلقني باأل اعتبارمههذين البعدين يدل توحد التوجه بإ جابة علىاإل ونتيجة ،موافقة متوسطة

 .النقص مقارنة بالسياسات املكتوبة، حيث عادة ما يشوب املمارسات املؤسسات
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حنراف معياري وبإ 3.42يساوي  بداعلثقافة االيل السابق وأرقام اجلدول جند أن املتوسط احلسايب تحلمن ال
بالتغريات اليت وميكن تفسري هذه النتائج  ، الدراسة جمتمعبعاد هذه الثقافة سائدة يف أمما يدل على أن  0.75قدره 

لنجاح لعتباره مفتاح بإ ضرورة التوجه حنو التميز يف املنتجاتفيها إىل  ءيستدعي البقاعمال واليت بيئة األ تشهدها
يز املؤسسة تركوهذا يتضح من درجة املوافقة العالية اليت حظي هبا البعد األخري، وطبعا لن يتأتى ذلك إال من خالل 

 وعدم تشتتها  فراد املؤسساتأما عن تركز إجابات أ .والتجديدبداع اإلاب املوارد اجلديدة والتوجه حنو على اكتس
فة إىل تشابه طبيعة نشاطها إضا عمال اليت يعملون هبا فهي تتواجد يف مناطق متقاربة جغرافياتشابه بيئة األ فنرجعه إىل

مما يزيد   طاراتون كلهم لفئة اإلستجوبني الذي ينتمإىل خاصية امل باإلضافة، نتاجيةإفكل املؤسسات حمل الدراسة 
 .حتمال متاثل  القيم وطريقة التفكري لديهممن إ

قتصادي، يف احمليط اإليساعد املؤسسات على التكيف ومواكبة التغريات  بداعيةأبعاد الثقافة اإلإن وجود 
بداع يف بدايتها بالنسبة للمؤسسات حمل الدراسة املنافسني، لكن تبقى مسرية اإللى بداع يعترب مفتاح التفوق عفاإل

بعاد الثقافية األعلى فراد الدراسة اليت انصبت موافقتها تعكسه نتائج إجابات أما حسب رأي مسؤوليها، وهذا 
بالسلوكات املؤدية إىل  لتزاميف حني هناك ضعف يف اإل ،بداع والتميزكيز املؤسسة يف توجهاهتا على اإلاخلاصة برت 

ؤسسات الذين يف امل( املالك)أصحاب القرار ويرجع السبب يف ذلك حسب رأي بعض املستجوبني إىل  ،ذلك
بداع فضل ألن اإلدون نفي لوجود اسرتاتيجيات للتغيري من هذا الوضع لألجل، يهدفون إىل حتقيق األرباح قصرية األ

 .تصادية اجلديدةقالبقاء والنمو يف ظل التحديات اإلسبيل 

 والثقافة الهرمية عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة السوق: الثالثالمطلب 
 .سنقوم فيما يأيت بعرض وحتليل النتائج املتعلقة بأبعاد كل من ثقافة السوق والثقافة اهلرمية

 عرض وتحليل نتائج أبعاد ثقافة السوق: أوال
من بعد  C1بعاد ثقافة املؤسسة أي البند من كل بعد من أ  Cيف صنف البنود السوقبعاد ثقافة تتمثل أ

من بعد  C4من بعد أسلوب إدارة العاملني، البند  C3من بعد أسلوب القيادة، البند  C2اخلصائص املهيمنة، البند 
 .من بعد معيار النجاح C6والبند  سرتاتيجياإلمن بعد الرتكيز  C5التماسك املنظمي، البند 

 .هبذه البنود اخلاصةفراد الدراسة  نتائج إجابات أوفيما يلي نعرض 
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 أبعاد ثقافة السوقجابات أفراد الدراسة حول إنتائج (: 21)الجدول رقم 

 محتوى البند الرقم

 درجة الموافقة

موع
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حس

ط ال
وس

لمت
ا
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ف ال
حرا

االن
ماما 

ق ت
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ايد 
مح
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ير 
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C1 
 لإلنتاج، متوجهة املؤسسة

 تنصب فيها الرئيسة عتباراتفاإل

 العمل اجناز حنو

ni 35 141 70 12 1 259 
3.76 0.75 

% 13.5 54.4 27.0 4.6 0.4 100 

C2  ن تكون القيادة اإلدارية هتتم بأ
 الصعاب وتدير وتنافسية انتاجية

ni 28 123 82 21 5 259 
3.57 0.86 

% 10.8 47.5 31.7 8.1 1.9 100 

C3 
 القوة الدافعة للعمل هي املنافسة 

بني العمال لتحقيق االجنازات 
  املطلوبة

ni 32 83 80 55 9 259 
3.28 1.04 

% 12.4 32.0 30.9 21.2 3.5 100 

C4  املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ
 اخلطط  وحتقيق األهداف

ni 41 124 74 16 4 259 
3.70 0.86 

% 15.8 47.9 28.6 6.2 1.5 100 

C5 
 تركز املؤسسة على األفعال

 وحتقيق واالجناز التنافسية

 والتغلب على املنافسني  األهداف

ni 37 133 81 23 5 259 
3.59 0.90 

% 14.3 43.6 31.3 8.9 1.9 100 

C6 
ناءا على النجاح يتحدد ب

نصيب املؤسسة من السوق 
 والتفوق على املنافسني

ni 51 127 65 14 2 259 

3.81 0.83 
% 19.7 49.0 25.1 5.4 0.8 100 

 0.66 3.62 سوقثقافة ال
 .الدراسةلبيانات  spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

املتضمن أن  C6أن بعد معيار النجاح الذي يعرب عنه البند أعاله ( 50)تظهر قراءة النتائج يف اجلدول رقم 
 978موافقة من طرف  لىحظي بأع ،بناءا على نصيب املؤسسة من السوق والتفوق على املنافسني النجاح يتحدد

وافق متاما وموافق، وهذا ما تعكسه قيمة محل خياري الص %61ي ما يقارب مستجوب، أ 521مستجوب من أصل 
عالية يف اإلجابات تدل عليها قيمة مع درجة جتانس واليت تنتمي جملال املوافقة  0.89املقدرة بــــ املتوسط هلذا البند 

 .0.80حنراف املعياري اإل
واجناز العمل بنسبة نتاج املتعلق بتوجه املؤسسة لإل C1يليه بعد اخلصائص املهيمنة الذي يعرب عنه البند 

يدل  0.72حنراف معياري الذي ينحصر يف جمال املوافقة وإ 0.76ار موافق متاما وموافق، ومبتوسط حسايب يخل 67.1%
 .جاباتعلى درجة جتانس عالية يف اإل
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األهداف معربا بذلك عن بعد جناز وتنفيذ اخلطط وحتقيق يز املؤسسة على اإلاملتعلق برتك c4ليأيت البند 
حنو التوجه كان ، كما  0.70من املستجوبني ومبتوسط حسايب  %60.7يف املرتبة الثالثة مبوافقة اسك املنظمي التم

سرتاتيجي ومبتوسطني حسابيني متقاربني الذين يعربان عن بعدي أسلوب القيادة والرتكيز اإل C2و C5املوافقة للبندين 
 0.10حنراف املعياري املقدرة بـــ حسب قيمة اإلجابات توايل مع درجة جتانس عالية يف اإلعلى ال 0.27و 0.21: مها
 .على التوايل 0.72و

جنازات اإلاملتعلق ببعد أسلوب إدارة العاملني املرتكز على املنافسة بني العمال لتحقيق  C3بينما حظي البند 
واحنراف  0.58جابة على هذا البند إىل خيار حمايد مبتوسط حسايب دىن نسبة تأييد، حيث كان توجه اإلبأاملطلوبة 

 .جاباتالذي يدل على جتانس اإل 9.04معياري قدره 
جابات أفراد الدراسة عليها لصاحل املوافقة جليا أن معظم البنود كانت تتجه إ خالل العرض السابق يتبني من

مجايل املقدر بــ ا توضحه قيمة املتوسط احلسايب اإلمثل ممما يدل على وجود ثقافة السوق  ،(بنود 6بنود من أصل  2)
 .حنراف املعياريقيمة اإل ي تعكسهجابات الذوبدرجة جتانس عالية جدا يف اإل 0.65

مرا يعد أاليت تتصف بالتوجه التنافسي والرتكيز على الزبائن  ن وجود أبعاد ثقافة السوق وجتدر اإلشارة إىل أ
وقد بدى واضحا إدراك  ،ن معيار النجاح يف ظل البيئة التنافسية يتحدد من خالل التفوق على املنافسنيأل ،اجيابيا

الذي حظي  C6فراد الدراسة على البند اسة هلذا األمر وهذا ما أكدته نتائج إجابات أات املؤسسات حمل الدر طار إ
طارات املؤسسات حمل ى املعربة عن أبعاد ثقافة السوق، حيث يرى إخر نسبة موافقة من بني كل البنود األعلى بأ

واملصرح هتمام باحلاجات املعلنة اإل الذي يتأتى من ، خذ يف احلسبان متطلبات السوقأنه من الضروري األ الدراسة 
لتفوق على من أهم املرتكزات اليت تؤدي إىل اارضائه وكسب والئه  ن كسب الزبون،هبا من طرف الزبائن على إعتبار أ

  . املنافسني
 ض وتحليل نتائج أبعاد الثقافة الهرميةعر : ثانيا

من بعد  D1بعاد ثقافة املؤسسة أي البند من كل بعد من أ Dيف صنف البنود  السوقبعاد ثقافة تتمثل أ
من بعد  D4من بعد أسلوب إدارة العاملني، البند  D3من بعد أسلوب القيادة، البند  D2اخلصائص املهيمنة، البند 
 .من بعد معيار النجاح D6والبند  االسرتاتيجيمن بعد الرتكيز  D5التماسك املنظمي، البند 

 .هبذه البنود اخلاصةاد الدراسة  فر وفيما يلي نعرض نتائج إجابات أ
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 لهرميةثقافة االأبعاد فراد الدراسة حول إجابات أنتائج (: 21)الجدول رقم 

 محتوى البند الرقم

 درجة الموافقة
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D1 

 فاإلجراءات متتاز بالرمسية، ؤسسةامل 

 الفرد نشاط حتكم اليت هي الثابتة

ni 33 133 72 19 2 259 
3.67 0.81 

% 12.7 51.4 27.8 7.3 0.8 100 

D2 
 ومنظمة دارية منسقةة اإلالقياد 

هتتم باألوراق واللوائح واإلجراءات 
 جنازأكثر من اإل

ni 23 108 85 36 7 259 
3.40 0.92 

% 8.9 41.7 32.8 13.9 2.7 100 

D3 
يئة العمل هي الروح السائدة يف ب 

لتزام، امكانية االمان الوظيفي، اإل
 التنبؤ واستقرار العالقات

ni 35 101 83 36 4 259 
3.49 0.94 

% 13.5 39.0 32.0 13.9 1.5 100 

D4 
جراءات تلتزم  باإل املؤسسة 
  الرمسية والسياسات والقواعد

ni 41 145 51 20 2 259 
3.78 0.83 

% 15.8 56.0 19.7 7.7 0.8 100 

D5 
جراءات، الرتكيز على إرساء اإل

االستقرار، الرقابة ومتابعة مجيع 
 األقسام لضمان الكفاءة

ni 41 121 69 25 3 259 
3.66 0.89 

% 15.8 46.7 26.6 9.7 1.2 100 

D6 
لتزام مبواعيد التسليم النجاح هو اإل

املهام يف وقتها من خالل وأداء 
 التخطيط

ni 58 126 59 15 1 259 
3.86 0.83 

% 22.4 48.6 22.8 5.8 0.4 100 

 0.59 3.64 هرميةثقافة الال
 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

، حيث نالحظ أن كل البنود قد حظيت رميةثقافة اهلال بعادأنتائج درجة املوافقة على  (12)يظهر اجلدول رقم 
الذي يعرب عن معيار  D6مبوافقة من طرف املستجوبني، وهذا ما تؤكده قيم املتوسط احلسايب؛ حيث جند أن البند 

نسبة املوافقة عليه  لتزام مبواعيد التسليم وأداء املهام يف وقتها من خالل التخطيط، قدرتاإليقوم على الذي النجاح  
فقد وزعت بني حمايد وغري موافق، كما بلغ املتوسط احلسايب  %21ا باقي املستجوبني والبالغة نسبتهم أم   ،%12بـ 

ما يشري إىل جتانس يف اإلجابات لصاحل املوافقة على هذا البند،  8.16واحنراف معياري قدره  6.13اخلاص هبذا البند 
قد حظي هو اآلخر مبوافقة  الرمسية والسياسات والقواعد جراءاتباإل لتزام املؤسسةبإاخلاص  D4كما جند أن البند 

واحنراف  6.81ومبتوسط حسايب قدره  %11.1بــ قدرت  نياملوافقغري و احملايدين بينما نسبة  ،%82.1نسبتها بـ  قدرت
 .مشريا بذلك إىل جتانس يف إجابات أفراد الدراسة 8.16معياري 
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فكانت متقاربة حسب ما يظهره  D5و D1ين درجة موافقة األفراد املستجوبني على البند ا فيما خيصأم  
 اليت هي الثابتة فاإلجراءات املؤسسة متتاز بالرمسية،على أن موافقني  %2..3فنجد أن نسبة متوسطهما احلسايب، 

النسبة املتبقية فكانت موجهة لصاحل خيار  أما %1.2هذا البند  علىاملوافقة  عدمبينما كانت نسبة الفرد  نشاط حتكم
دال بذلك على درجة جتانس فيما  8.12واحنراف معياري قدره  6.38، وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذا البند حمايد

 .خيص اإلجابات الواردة خبصوصه
ومتابعة مجيع األقسام ستقرار، الرقابة تركيز على إرساء اإلجراءات، اإلهناك أن  على املوافقة نسبة فيما كانت

 داال على املوافقة على وجود هذا البعد مع احنراف معياري 6.33 ومبتوسط حسايب بلغ %31.6 لضمان الكفاءة

 .جابات املستجوبنيمعربا عن جتانس إ 8.11
ستقرار التنبؤ وإائدة يف بيئة العمل هي األمان الوظيفي، اإللتزام، إمكانية ذا كانت الروح السا إمبا فيما يتعلق أم  

أما النسبة املتبقية  %61.6إجابة بنسبة  136، فقد بلغت عدد إجابات املوافقة عليه D3البند  يفالعالقات واملتضمنة 
وغري موافق  أجابوا بغري موافق الذين %..26و مبحايدمن أفراد الدراسة الذين أجابوا  %61فقد قسمت ما بني  

  . داال على درجة جتانس عالية يف اإلجابات .8.1 واحنراف معياري 1..6  ، ومبتوسط حسايب قدرهمتاما

واإلهتمام باألوراق  دارية  القائم على التنسيق والتنظيماملعرب عن أسلوب القيادة اإل D3حتل البند إ حنييف 
أي ما يقارب  %68.3خرية من حيث درجة املوافقة عليه اليت بلغت املرتبة األجناز  واللوائح واإلجراءات أكثر من اإل

حمايد، غري موافق وغري موافق متاما،  يف حني النسبة الباقية وزعت على باقي اخليارات الثالثة ،نصف عدد املستجوبني
وبلغ  8..6بعاد الثقافة اهلرمية والذي قدر بــ أعن  متوسط حسايب ضمن جمموعة البنود املعربة بأدىنوحظي هذا البند 

 .وعدم تشتتها جاباتبذلك على جتانس يف اإل داال 8.12احنرافه املعياري 
جابات أفراد الدراسة عليها لصاحل املوافقة مما يدل نستنتج أن كل البنود كانت تتجه إ من خالل العرض السابق

وبدرجة جتانس عالية جدا يف  .6.3مجايل املقدر بــ سايب اإلعلى وجود الثقافة اهلرمية وهذا ما تظهره قيمة املتوسط احل
 .8.61حنراف املعياري املقدرة بــــ اإلجابات الذي تعكسه قيمة اإل

توجه منا تبني إبعاد الثقافية اهلرمية واليت اجتهت حنو خيار املوافقة يف كل البنود إن نتائج إجابات األفراد حول أ
 بعادها لديها آثار اجيابية وأخرىمثل هذه الثقافة بألرمسية، ووجود املؤسسات حمل الدراسة حنو الرتكيز الداخلي وا

هتا فيما تتصف به من توجه رقايب والرتكيز على اللوائح والنظام مما يساعد اجيابيسلبية على املؤسسات، حيث تتجلى إ
ية القرارات وحتصيل الفعالية، أما سلبياهتا فهي ناجتة عن التوجه حنو مركز  على التنسيق بني األفراد وتوحيد طرق العمل

وكثافة وع للمسؤول يف القرارات البسيطة لزامهم بالرجالذي من نتائجه ضعف اشراك األفراد وإ ،وضعف التفويض
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والثقافة اهلرمية أكثر  .السرعة  لباهتا، اليت من متطمقتضيات البيئة احلاليةوهو ما يتعارض مع جراءات الرمسية اإل
ختالف يف طبيعة امللكية الذي يتولد عنه اإلوهذا ناتج عن املؤسسات اخلاصة انتشارا يف املؤسسات العمومية مقارنة ب

  .التوجه
د كل من ، جند أن هناك موافقة على وجود أبعا(59)، (50)، (91)، (98)من خالل نتائج اجلداول رقم 

وملعرفة فيما إذا  حسب ما تظهره قيم متوسطاهتا احلسابية، بداع، ثقافة السوق والثقافة اهلرمية ثقافة القبيلة، ثقافة اإل
ل واحد هو عند حنصارها كلها يف جمااحصائية بني متوسطات الثقافات األربعة نظرا إلكانت هناك فروق ذات داللة 

 :والذي تظهر نتائجه يف اجلدول التايل Paired –Simples T testختبار خيار موافق نقوم بإ
  Simples T test–Pairedختبار نتائج إ(: 22)الجدول رقم 

 والداللة املعنوية tقيمة  البيان والداللة املعنوية tقيمة  البيان

 (بداعثقافة القبيلة، ثقافة اإل) 
T 5.90 (بداع، ثقافة السوقثقافة اإل) 

T - 8.390 
Sig 0.003 Sig 0.000 

 (ثقافة القبيلة، ثقافة السوق)
T - 2.278 (بداع، الثقافة اهلرميةثقافة اإل) T - 7.618 

Sig 0.024 Sig 0.000 

 (ثقافة القبيلة، الثقافة اهلرمية)
T - 2.99 (ثقافة السوق، الثقافة اهلرمية) T - 1.136 

Sig 0.003 Sig 0.257 
 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

دالة  tقيمة أنواع الثقافات، نالحظ أن متوسطات تظهر نتائج املقارنة بني عاله اليت من خالل نتائج اجلدول أ
، (ثقافة القبيلة، ثقافة السوق)، (بداعثقافة القبيلة، ثقافة اإل)معنويا بالنسبة لكل من املقارنة بني متوسطات الثنائيات 

عند مستوى داللة ( ، الثقافة اهلرميةبداعثقافة اإل)و (بداع، ثقافة السوقثقافة اإل)، (ثقافة القبيلة، الثقافة اهلرمية)
معنويا عند مستوى الداللة دالة  tبينما املقارنة بني املتوسط احلسايب لثقافة السوق والثقافة اهلرمية  م تكن قيمة ، 0.02
توجد   فإنه الوبالتايل، على التوايل 0.64و 0.65إذ قدرت قيمته بــ  ،وهذا نتيجة لتقارب املتوسط احلسايب هلما 0.02

فروق يف املتوسطات بني الثقافة اهلرمية وثقافة السوق ومها معا يعتربان الثقافة السائدة يف جمتمع الدراسة، بينما باقي 
ختالف يف وجود خصائصها يف جمتمع نوية بني متوسطاهتا مما يدل على أن هناك إالثقافات توجد فروق ذات داللة مع

 .الدراسة
 .يف اجلدول املوايلبية وأمهيتها النسبية اظهار ترتيبها تبعا لقيم متوسطاهتا احلسميكن إوبناءا على ذلك 
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 حسب أهميتها النسبيةربعة أنواع الثقافة األترتيب (: 23)الجدول رقم 
 الرتتيب األمهية النسبية حنراف املعيارياإل املتوسط احلسايب انـــــالبي

 ينالثا 79.5 0.74 0.26 ثقافة القبيلة
 الثالث 68.4 0.72 0.45 بداعإلثقافة ا

 ولاأل 75.4 0.66 0.65 ثقافة السوق
 ولاأل 75.8 0.21 0.64 الثقافة اهلرمية
 / / 0.64 0.27 ثقافة المؤسسة

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 كال من  املتعلق برتتيب أنواع ثقافة املؤسسة حسب أمهيتها النسبية، جند أن (16)بالنظر إىل نتائج اجلدول رقم 
، يف %82.1 نسبية بأمهيةيف املرتبة الثانية ثقافة القبيلة ، وجاءت لت املرتبة األوىلحتإوثقافة السوق الثقافة اهلرمية 

 . واألخريةاملرتبة الثالثة بداع ثقافة اإلحتلت حني إ
 :ندرج الشكل املوايل بشكل أفضليف جمتمع الدراسة هي الثقافة السائدة  ماولتوضيح 

 أنواع ثقافة المؤسسة السائدة(: 53)الشكل رقم 

 
 .Excelبرنامج اعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

الثقافة اهلرمية وثقافة السوق مها الثقافتني ربعة، إال أن كل أن هناك مزيج بني الثقافات األيبدو واضحا من الش
بداع، ونرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة جمتمع الدراسة املكون من مزيج من القبيلة وثقافة اإلاملهيمنتني مقارنة بثقافة 

 .ذات التوجه السوقياملؤسسات العمومية اليت تتصف بالتوجه اهلرمي واملؤسسات اخلاصة 
                                                           

   900(/الدرجة القصوى للمقياس/املتوسط احلسايب= )األمهية النسبية. 
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 ل نتائج إدارة المعرفةعرض وتحلي: المبحث الثاني
فراد الدراسة حول عمليات إدارة املعرفة املتمثلة أ بإجاباتسيتم يف هذا املبحث عرض وحتليل النتائج املتعلقة 

 .ستجابة للمعرفةاكتساب املعرفة، نشر املعرفة واإل: يف

 عملية اكتساب المعرفة بنودعرض وتحليل : ولالمطلب األ
ستخدام عدة مصادر وبإبرصد املعرفة من عدة أوىل مراحل إدارة املعرفة اليت تعىن تعترب عملية اكتساب املعرفة 

حساسية املؤسسة للمعلومات املتعلقة بالتغريات يف متالك نظم تقارير مالية متطورة، إجتاهات العاملني،  طرق تتعلق بإ
، وللتعرف طريق مسح السوقاجلانب العلمي والتقين للعنصر البشري، حصول املؤسسة على معلومات عن ، السوق

عتمادا يف اكتساب املعرفة ندرج اجلدول املوايل الذي يعرض النتائج تطبيق هذه العملية وأكثر الطرق إ على مدى
 .املتعلقة بدرجة املوافقة عليها

 حول بنود عملية اكتساب المعرفةجابات أفراد الدراسة إنتائج (: 24)الجدول رقم 

 محتوى البند الرقم

 الموافقة درجة

موع
مج

ال
 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
معيا

ف ال
حرا

االن
ماما 

ق ت
مواف

 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
ماما 

ق  ت
مواف

ير 
غ

 

11 
كثريا ما حياول املديرون معرفة الشعور احلقيقي 

 للعاملني خبصوص أعماهلم
ni 20 112 64 43 20 259 

3.26 1.07 
% 7.7 43.2 24.7 16.6 7.7 100 

12 
تقوم املؤسسة بتقييمات منتظمة للعاملني، 
 واليت عن طريقها ميكن مناقشة احتياجاهتم

ni 12 101 87 46 13 259 
3.20 0.95 

% 4.6 39.0 33.6 17.8 5.0 100 

13 
لتحاق باملؤمترات تشجع املؤسسة العاملني لإل

 واجلامعات وبالدورات متعددة التقنيات

ni 17 93 78 53 18 259 
3.14 1.04 

% 6.6 35.9 30.1 20.5 6.9 100 

14 
تشجع املؤسسة العاملني لتخصيص الوقت 

 للتفكري يف عمل املؤسسة
ni 17 97 74 59 12 259 

3.18 1.00 
% 6.6 37.5 28.6 22.8 4.6 100 

15 
جراء لقاءات منتظمة مع تقوم املؤسسة بإ

 العاملني
ni 17 99 71 59 13 259 

3.18 1.02 
% 6.6 38.2 27.4 22.8 5.0 100 

 0.88 3.20 اتجاهات العاملين

16 
حنن نعرف بالضبط كم تكلف  كل سلعة أو 

 خدمة تنتجها املؤسسة 
ni 30 105 75 39 10 259 3.04 1.00 
% 11.6 40.5 29.0 15.1 3.9 100 

17 
حنن نعرف بالضبط كم تكلفنا خدمة كل 

 زبون
ni 27 121 63 39 9 259 3.45 0.98 
% 10.4 46.7 24.3 15.1 3.5 100 

 ni 30 125 76 24 4 259 3.59 0.86 لدى املؤسسة نظام جيد للمعلومات املالية 18
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% 11.6 48.3 29.3 9.3 1.5 100 

19 
غالبا ما نقوم بتحليل اسهامات سلعنا 

 وخدماتنا
ni 21 122 76 35 5 259 3.45 0.89 
% 8.1 47.1 29.3 13.5 1.9 100 

 0.78 3.48 امتالك المؤسسة لنظم تقارير مالية متطورة

11 
عادة احتياجات السوق الفعلية هي اليت تدفع 

جديدة بدال ( خدمة)املؤسسة لتطوير سلعة 
 من السياسات الداخلية

ni 38 116 76 21 8 259 3.60 0.94 

% 14.7 44.8 29.3 8.1 3.1 100 

11 
التغريات يف رغبات تكشف املؤسسة بسرعة 

 وتفضيالت الزبائن
ni 26 114 82 30 7 259 3.47 0.92 
% 10.0 44.0 31.7 11.6 2.7 100 

12 
املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني يف 

 جمال التسويق واملبيعات
ni 19 105 85 40 10 259 3.32 0.95 
% 7.3 40.5 32.8 15.4 3.9 100 

13 
املنافسني للمؤسسة عن جتمع املعلومات عن 
واحد داخل ( مصلحة)طريق اكثر من قسم 

 مؤسستنا

ni 15 100 94 40 10 259 3.27 0.92 

% 5.8 38.6 36.3 15.4 3.9 100 

 0.77 3.41 حساسية المؤسسة للمعلومات المتعلقة بالتغيرات في السوق

14 
املؤسسة ناجحة يف جذب العاملني املدربني 

العلوم، التكنولوجيا  مي جمال الرياضيات،
 والتقنيات املعلوماتية واهلندسية

ni 21 104 77 35 22 259 3.25 1.06 

% 8.1 40.2 29.7 13.5 8.5 100 

15 
لدى املؤسسة عدد كبري من العاملني املدربني 

يف جمال الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا 
 والتقنيات املعلوماتية واهلندسية

ni 21 117 65 41 15 259 3.34 1.02 

% 8.1 45.2 25.1 15.8 5.8 100 

 0.97 3.30 الجانب العلمي والتقني للعنصر البشري

16 
حباث عن جتري املؤسسة العديد من األ

 مستقبل السوق
ni 15 110 92 30 12 259 3.33 0.92 
% 5.8 42.5 35.5 11.6 4.6 100 

17 
نهائي مرة تقوم املؤسسة مبسح للمستخدم ال

قل لتقييم جودة املنتج واحدة يف السنة على األ
 مستقبال( اخلدمة)

ni 11 117 85 37 9 259 3.32 0.89 

% 4.2 45.2 32.8 14.3 3.5 100 

 0.82 3.33 حصول المؤسسة على معلومات عن طريق مسح السوق
 0.71 3.34 اكتساب المعرفة

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

وتبني الفرعية،  حماورهافراد الدراسة حول عملية اكتساب املعرفة و إىل نتائج إجابات أ( 54)يشري اجلدول رقم 
الذي  ،ةنظم التقارير املاليل كبري يف احلصول على املعرفة عن طريق النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تركز وبشك

ويرجع  ،0.78حنراف معياري قدره مع درجة جتانس عالية يف اإلجابات بإ 0.48حظي بأعلى متوسط حسايب قدره 
ما وىل ضمن هذا احملور وذلك مبوافقة باملرتبة األالثامن غلب بنوده، حيث حظي البند املوافقة على أ نسبةذلك إىل 

جابات أفراد داال بذلك على تركز إ 0.86حنراف معياري وإ 0.21من املستجوبني ومبتوسط حسايب  %60يقارب 
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التكاليف اليت يتم فراد من التعرف على األن كمما مي ،نظام جيد للمعلومات املالية كأن هناالدراسة حول املوافقة على 
سايب هلذين وقد بلغ املتوسط احل، سلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسساتسهامات المة الزبائن ومعرفة إحتملها خلد

ضمن هذا احملور واملقدرة فقد حظي بأدىن نسبة موافقة  ، أما بالنسبة للبند السادسيف جمال املوافقة وهو 0.42البندين 
بدقة موافقة متوسطة على معرفة ك على خيار احملايدة أي أن هناك داال بذل 0.04ومبتوسط حسايب   %29.9بـــ 

 .تكلفة منتجات املؤسسة
من حيث درجة املوافقة حمور حساسية املؤسسة للمعلومات املتعلقة بالتغريات يف السوق يف املرتبة الثانية  وجاء

، مما يعين أن 0.77جابات باحنراف معياري قدره درجة جتانس عالية يف اإلو  0.49توسط حسايب قدره عليه وذلك مب
وقد   ،على املعلومات املتعلقة بالتغريات يف السوق املعرفة بدرجة كبريةكتساب ا  تعتمد يفاملؤسسات حمل الدراسة 

حتياجات السوق الفعلية هي اليت تدفع املؤسسة لتطوير سلعة إعلى أن  كانت هناك موافقة من طرف  املستجوبني 
 %60اليت قاربت  (90)وهذا ما أظهرته نسبة املوافقة على البند رقم  ،جديدة بدال من السياسات الداخلية( خدمة)

كما دل جابات،  يدل على درجة جتانس عالية يف اإل 0.18وباحنراف معياري   0.60ومتوسطه احلسايب الذي قدر بـ 
تكشف بسرعة التغريات يف رغبات على أن املؤسسات حمل الدراسة  0.47املقدر بـــ ( 99)املتوسط احلسايب للبند رقم 

رضائه هو طاهتا والوصول إىل إواحملور الذي تدور حوله كل نشاون هو أساس النجاح تعترب الزب ألهنا وتفضيالت الزبائن
املتعلق بكون املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني ( 95)ا بالنسبة للبند رقم أم   السبيل للتغلب على املنافسني،

جمال خيار منحصرا يف  0.05ومبتوسط حسايب قدره  47.8 يف جمال التسويق واملبيعات فقد بلغت نسبة املوافقة عليه
ع يتجمب املتعلق( 90)جابات، أما البند رقم رجة موافقة متوسطة مع تركز يف اإلحمايد داال بذلك على وجود د

دىن موافقة ضمن بنود هذا فقد حظي بأ واحد ( مصلحة)كثر من قسم ت عن املنافسني للمؤسسة عن طريق أاملعلوما
أغلب القسم التجاري يف ويرجع السبب يف ذلك إىل أن  0.57ظهرته قيمة املتوسط احلسايب املقدرة بـــ وهذا ما أ احملور

 .جتميع املعلومات عن املنافسني هو الذي يتكفل مبهمةاملؤسسات 
اكتساب املعرفة عن طريق مسح  هتمام أقل من طرف املؤسسات فيما خيصكما أظهرت النتائج أن هناك إ 

على  0.05و 0.00 حسب ما هو واضح من قيمة املتوسط احلسايب هلذين احملورين واملقدر بـــالسوق والعنصر البشري 
موافقة نسبة  التوايل، وهذا ناتج عن نقص األحباث اليت جتريها املؤسسات عن مستقبل السوق حسب ما أظهرته

يلة قل، كما يعترب ما تقوم به من مسوحات للمستهلك النهائي %46.0اليت بلغت  (96)على البند رقم املستجوبني 
 .رتفاع التكاليفوهذا بسبب إ (قل من نصف املستجوبنيموافقة أ)حسب رأي املستجوبني 
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هتماما كبريا جبذب عاملني ممن لديهم خربة يف جمال التقنيات املعلوماتية و م تظهر املؤسسات حمل الدراسة إ
جابات األفراد يف املعربين عن ذلك، حيث كانت كل إ (92)و( 94)ثبتته النتائج على البندين وهذا ما أواهلندسية 

 .على التوايل 0.04و  0.52فقد بلغ املتوسط احلسايب هلما  جمال احملايدة
ضح من جتهت حنو خيار حمايد كما هو واواليت إ اهات العاملني بأدىن نسبة موافقةجتاملتعلق بإكما حظي احملور 

حيث  ،جاباتإلداال على درجة جتانس عالية يف ا 0.88واحنراف معياري  0.50قيمة املتوسط احلسايب له املقدر بـــ 
فحسب رأيهم هناك نقص كبري يف  ،حمايدجابات املستجوبني على كل البنود اخلاصة هبذا احملور حنو خيار اجتهت إ

لتحاق باملؤمترات واجلامعات وبالدورات تشجع العاملني لإلكتساب املعرفة من العاملني وهذا بسبب قلة بإهتمام اإل
  نقصو ، 0.94وىل وهذا ما يتضح من قيمة املتوسط احلسايب هلذا البند واملقدر بـــ بالدرجة األ متعددة التقنيات

  جرائها مع العاملنياليت يتم إلقاءات حمدودية  ال مع العاملني لتخصيص الوقت للتفكري يف عمل املؤسسةع يتشج
وأيضا حسب ما يظهر من قيمة املتوسط احلسايب ، 0.98بــ  هلما املقدروهذا حسب ما تبديه قيمة املتوسط احلسايب 

والذي كان عند خيار حمايد  املديرون معرفة الشعور احلقيقي للعاملني خبصوص أعماهلم ةحاولاملتعلق مب للبند األول
 .0.56مبقدار 

والبنود املتعلقة هبا، احملاور الفرعية لعملية اكتساب املعرفة جابات أفراد الدراسة على إمن خالل عرض نتائج 
مخس حماور حظيت باملوافقة يف ، إذ جند أن حمورين من أصل اخليار حمايدجابات كانت يف جمال اإلأغلب نالحظ أن 

مجايل مة املتوسط احلسايب اإلن خيار احملايدة، وبالتايل كانت قيعليها ضمجابات املستجوبني كانت إحني باقي احملاور  
اخليار  حول هذاجابات اإلمع وجود تركز عايل يف  0.04لعملية اكتساب املعرفة يف فئة احملايدة بقيمة مقدرة بــــ 

هتمام متوسط بعملية اكتساب ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك إ .0.79حنراف املعياري حسب ما تدل عليه قيمة اإل
 التقارير املاليةوىل على  احلصول على املعرفة بالدرجة األاملعرفة على مستوى املؤسسات حمل الدراسة، حيث تركز يف

، إذ تعتمد املعلومات حول التغريات يف السوقاملالية، وبدرجة ثانية على  متالكها لنظام جيد للمعلوماتنظرا إل
يف السوق فيما  اليت حتدث غرياتالتساسا على يف رسم سياساهتا الداخلية ووضع إسرتاتيجاهتا التطويرية أ املؤسسات

انب املرتبطة على باقي اجلو عتمادها يف حني يبقى إ .حتياجات ورغبات وتفضيالت الزبائن وحتركات املنافسنييتعلق بإ
ني ذوي املهارات والتقنيات العالية واحلصول على املعلومات عن طريق مسح السوق جتاهات العاملني وجذب العاملبإ
املفاهيم اجلديدة التقنيات و تشهد حداثة يف التوجه حنو تطبيق املؤسسات   أغلبإىل أن ونرجع سبب ذلك . دوداحم

  .بدايات منوه يف قتصاد اجلزائري يف حد ذاته الذي هوطبيعة اإلوهذا راجع إىل  يف التسيري
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 المعرفة نشرعملية بنود عرض وتحليل : المطلب الثاني
فراد ملعرفة بل جيب نشرها يف أوساط األفال يكفي اكتساب ا ،تعترب نشر املعرفة عملية جوهرية يف إدارة املعرفة

حرية نشر املعلومات : بند موزعة بني مخس حماور فرعية هي 97ستفادة منها، وقد تألفت هذه العملية من حىت تتم اإل
ولوجيا لنشر املعرفة ستخدام التكنإ، ستخدام تقنيات متخصصة لنشر املعرفةتسويقية، نشر املعرفة عن العمل، إال

 .تصاالت املكتوبةوإستخدام اإل
 بعملية نشر المعرفة أفراد الدراسة حول البنود المتعلقةنتائج إجابات (:25)الجدول رقم 

 محتوى البند الرقم
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18 
خيصص العاملني يف التسويق أغلب وقتهم 

املستقبلية مع ملناقشة احتياجات الزبائن 
 العاملني يف االقسام الفنية

ni 16 114 86 34 9 259 
3.36 0.91 

% 6.2 44.0 33.2 13.1 3.5 100 

19 
عندما حيتاج العاملني يف املؤسسة إىل 
معلومات عن القضايا التسويقية، فهم يعرفون 

 بالضبط ممن يطلبوهنا

ni 14 125 77 35 8 259 
3.39 0.89 

% 5.4 48.3 29.7 13.5 3.1 100 

21 
قسام ملناقشة هناك لقاءات منتظمة بني األ

 اجتاهات السوق ومدى تطورها
ni 20 96 96 34 13 259 

3.29 0.96 
% 7.7 37.1 37.1 13.1 5.0 100 

21 
حتتفظ املؤسسة بقاعدة بيانات عن الزبائن 

 ومن السهل على العاملني الوصول اليها 
ni 22 94 93 39 11 259 

3.30 0.96 
% 8.5 36.3 35.9 15.1 4.2 100 

22 
رضا الزبائن  يتم نشر املعلومات عن مدى

دارية يف املؤسسة وبشكل جلميع املستويات اإل
 منتظم

ni 17 98 82 47 15 259 
3.21 1.00 

% 6.6 37.8 31.7 18.1 5.8 100 

 0.76 3.31 حرية نشر المعلومات التسويقية

23 
يسهل مكان العمل للعاملني التحدث مع 

 بعضهم البعض
ni 32 110 83 30 4 259 

3.52 0.90 
% 12.4 42.5 32.0 11.6 1.5 100 

24 
هتمام تشجع املؤسسة العاملني على اإل

 بالعمل معا حلل املشاكل
ni 16 121 84 25 13 259 

3.39 0.92 
% 6.2 46.7 32.4 9.7 5.0 100 

25 
لنجاح تقوم املؤسسة مبراجعة حاالت اغالبا ما 

خفاق اليت حصلت وحتصل يف وحاالت اإل
 العمل

ni 17 114 75 43 10 259 
3.33 0.95 

% 6.6 44.0 29.0 16.6 3.9 100 

 0.81 3.42 نشر المعرفة عن العمل

26 
كثريا ما تستخدم املؤسسة تقنيات مثل 

 حلقات اجلودة
ni 16 109 81 47 6 259 

3.31 0.92 
% 6.2 42.1 31.3 18.1 2.3 100 

 ni 28 114 74 39 4 259 3.47 0.92 تشجع املؤسسة بقوة التوجيه والتدريب 27
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% 10.8 44.0 28.6 15.1 1.5 100 

28 
غالبا ما تقوم املؤسسة بتسجيل املالحظات 
عن حاالت النجاح والفشل يف املنتجات 

 والعمليات

ni 17 115 89 30 8 259 
3.4 0.89 

% 6.6 44.4 34.4 11.6 3.1 100 

 0.76 3.40 استخدام تقنيات متخصصة لنشر المعرفة

29 
متتلك املؤسسة شبكة داخلية لتقاسم 

 املعلومات حول املنتجات والعمليات 
ni 22 109 80 45 3 259 

3.39 0.91 
% 8.5 42.1 30.9 17.4 1.2 100 

31 
نرتنت األمتتلك املؤسسة موقع على شبكة 

 لتزويد الزبائن مبعلومات حول منتجاهتا 
ni 47 116 69 24 3 259 

3.69 0.91 
% 18.1 44.8 26.6 9.3 1.2 100 

31 
تقوم املؤسسة بالتواصل عن بعد بعماهلا 

 وزبائنها 
ni 32 122 64 35 6 259 

3.53 0.95 
% 12.4 47.1 24.7 13.5 2.3 100 

 0.77 3.54 لنشر المعرفة استخدام التكنولوجيا

32 
يتم توزيع عدد كبري من التقارير املكتوبة يف 

 املؤسسة
ni 24 113 84 28 10 259 

3.43 0.94 
% 9.3 43.6 32.4 10.8 3.9 100 

33 
ا يتم حتديث كتيبات السياسات كثريا م

 جراءات داخل املؤسسةواإل
ni 19 101 80 51 8 259 

3.28 0.96 
% 7.3 39.0 30.9 19.7 3.1 100 

34 
ي تقوم املؤسسة بتوزيع الوثائق بشكل دور 

حول ( التقارير ونشرات األخبار: مثال ذلك)
 عماهلا لألطراف ذات املصلحةأ

ni 21 115 88 24 11 259 
3.42 0.92 

% 8.1 44.4 34.0 9.3 4.2 100 

 0.80 3.38 تصاالت المكتوبةإستخدام اإل
 0.67 3.40 المعرفة نشر

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 حيث، وحماورها الفرعية عملية نشر املعرفةفراد الدراسة على نتائج درجة موافقة أ( 52)رقم  يظهر اجلدول
إذ بلغت قيمة املتوسط احلسايب  ،التكنولوجيا علىوىل يتم اإلعتماد يف نشر املعرفة بالدرجة األ هأن النتائج وضحتأ

ؤسسات حمل ، حيث تعتمد امل0.77جابات باحنراف معياري قدره مع درجة جتانس عالية يف اإل 0.24هلذا احملور 
ت عليه نسبة املوافقة على البند الثالثني ضمن ما دل   وهذا لكرتونية لنشر املعرفةلدراسة بشكل كبري على املواقع اإلا

كما حظي هذا البند بأعلى قيمة للمتوسط احلسايب ضمن كل البنود املتعلقة ، %64هذا احملور اليت بلغت ما يقارب 
جابات أفراد الدراسة حول املوافقة داال بذلك على تركز إ 0.19واحنراف معياري  0.61الذي بلغ  شر املعرفةبعملية ن

من التواصل عن بعد  نكمما مي ،املنتجاتلتزويد الزبائن مبعلومات حول  نرتنتموقع على شبكة األ متالكإعلى 
 0.20ومبتوسط حسايب يقدر بـــ  %21.2ا خبصوص هذا البند بنسبة يضستجوبني موافقتهم أحيث أبدى املالزبائن ب

سم ال يتم من خالهلا تقا نرتانت لكنجوبني أن مؤسساهتم متتلك شبكة األبينما يرى املستار موافق، يوهو عند خ
 .املنحصرة يف جمال خيار حمايد 0.01ظهرته قيمة املتوسط احلسايب املعلومات بشكل فعال وهذا ما أ
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 0.45مة متوسطه احلسايب املقدرة بــــ ياستنادا إىل ق نشر املعرفة عن العمل باملوافقةحمور حظي خرى من جهة أ

احملادثات اليومية اليت إىل  باألساسويعود سبب نشر املعرفة عن العمل ، 0.89جابات باحنراف معياري مع جتانس اإل
مما ميكنهم من تبادل املعارف واملستجدات املتعلقة  ،تتم بني العاملني نتيجة لسهولة التواصل بينهم يف مكان العمل

، يف حني كانت درجة املوافقة 0.25على ذلك  واملقدرة بـــ ( 50)وقد دلت قيمة املتوسط احلسايب للبند  رقم  بالعمل
ــمراجعة حاالت النجاح اخلاص ب( 52)تشجع العاملني على العمل معا حلل املشاكل واملتعلق بــــ (54)على البندين 
 0.00و  0.01مبتوسطني حسابيني  خفاق اليت حصلت وحتصل يف العمل، ضمن جمال خيار احملايدة وحاالت اإل

نظرا لداللة على التوايل، وهذا يدل على أن نشر املعرفة عن العمل تتم بطريقة غري رمسية أكثر من الطريقة الرمسية 
و العمل على املراجعة املستمرة بالعمل اجلماعي أسسات حمل الدراسة ال تويل إهتماما كبري النتائج اليت تبني أن املؤ 
 .العاملني هبا وإعالملنتائج القرارات املتخذة 

بلغت قيمة ستخدام التقنيات املتخصصة لنشر املعرفة بني أوساط العاملني فقد كما أظهرت النتائج أنه يتم إ
على التوجيه والتدريب، حسب رأي أكثر وينصب الرتكيز  عند خيار موافق، 0.4ذا احملور املتوسط احلسايب هل
تقنيات ستخدام ، أما بالنسبة إلأو داخلية/وعدة دورات تدريبية خارجية  ستفادوا منإطارات اإلاملستجوبني أغلب 

املنتجات  لتثبيت حاالت النجاح والفشل يفقوائم  وصة لنشر املعرفة كحلقات اجلودة وإستخدام سجالت أخا
 .حنصرت قيمة املتوسط احلسايب هلذين البندين يف جمال احملايدةإذ إ قليل، هباهتمام والعمليات فكان  اإل

الل إستخدام هتمام أقل من طرف املؤسسات بنشر املعرفة من خكما أظهرت النتائج أيضا أن هناك إ
الرغم من فعلى ، 0.08تصاالت املكتوبة، حسب ما هو واضح من قيمة املتوسط احلسايب هلذا احملور واملقدرة بـــ اإل

حسب ما تشري إليه نسبة خصوصا بالتعليمات املتعلقة عدد كبري من التقارير املكتوبة والوثائق توزيع املؤسسات ل
داخل جراءات طء يف حتديث كتيبات السياسات واإليف حني هناك باملوافقة اليت تفوق نصف عدد املستجوبني 

 .عند خيار حمايد 0.58املقدرة بــــ ( 00)مة املتوسط احلسايب للبند رقم يحسب ق  املؤسسات
عليه املتوسط احلسايب هلذا احملور  حسب ما دل  ن هناك حمدودية نشر املعلومات التسويقية أ نتائج كما تشري ال

يف نفس جمال املوافقة  درجة املوافقة على كل بنوده منحصرة كانت  والذي يدل على خيار حمايد، وقد 0.09املقدر بــــ 
ي املستجوبني كل ، فحسب رأ0.01و 0.59الذي تراوح بني مع وجود بعض التباين بينها يف قيم املتوسط احلسايب 

الذي يعىن جبمع املعلومات حول السوق والزبائن التسويق ( قسم)املعلومات التسويقية موجودة على مستوى مصلحة 
ألهنا تعترب معلومات دارية إال يف حدود ضيقة اإلقسام واملستويات باقي األعلى  واملنافسني لكن ال يتم نشرها 

 .سرتاتيجية ختص مستقبل املؤسسة وبالتايل يتم توفريها ملن حيتاجها فقطإ
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املتعلقة هبا،  املعرفة والبنود احملاور الفرعية لعملية نشر جابات أفراد الدراسة علىمن خالل عرض نتائج إ
مخس حماور حظيت باملوافقة من أصل   ثالث حماور، إذ جند أن املوافقةجابات كانت يف جمال نالحظ أن أغلب اإل

يل كانت قيمة املتوسط احلسايب ا ضمن خيار احملايدة، وبالتامجابات املستجوبني عليهكانت إ  ينور باقي احمليف حني 
جابات حول هذا اخليار وجود تركز عايل يف اإل عم 0.40بقيمة مقدرة بــــ  املوافقةاملعرفة يف فئة  نشرمجايل لعملية اإل

املعرفة على  بعملية نشرهتمام ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك إ. 0.67حسب ما تدل عليه قيمة االحنراف املعياري 
من خالل  ستخدام التكنولوجياعلى إوىل املعرفة بالدرجة األ نشرمستوى املؤسسات حمل الدراسة، حيث تركز يف 

، وغريهاجتماعي واليت توفر عن طريقها كل املعلومات املتعلقة باملنتجات ومنصات التواصل اإل  لكرتونيةاإلمواقعها 
تصاالت بني العمال يف مكان العمل، وبدرجة وما ساعد على ذلك هو كثافة اإل، نشر املعرفة عن العملوبدرجة ثانية 

عتمادها يف حني يبقى إ .ساسا على قوة التوجيه والتدريبنيات متخصصة لنشر املعرفة ترتكز أستخدام تقإثالثة على 
هذا فيما يتعلق . حمدودا تصاالت املكتوبة وحرية نشر املعلومات التسويقيةبإستخدام اإلعلى باقي اجلوانب املرتبطة 

 .؟ ستجابة للمعرفةاملعرفة فماذا عن نتائج عملية اإلبنتائج عملية نشر 

 لمعرفةستجابة لاإلعملية  بنودعرض وتحليل : المطلب الثالث
للمعرفة هي املرحلة املعربة عن التطبيق، وملعرفة فيما إذا كانت هناك استجابة للمعرفة يف  ستجابةعملية اإلتعترب 

لزبائن، تطوير وظيفة التسويق، ستجابة لاإل: بند موزعة بني مخس حماور فرعية هي 91 جمتمع الدراسة مت ختصيص
 .ستغالل الفرصابة للمنافسني وحمور املرونة وإستجاإلاإلستجابة للتكنولوجيا، 

 .ستجابة للمعرفةالل اجلدول املوايل درجة موافقة أفراد الدراسة على عملية اإلونعرض من خ
 ستجابة للمعرفةاإلبعملية  نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة(:62)الجدول رقم 

 محتوى البند الرقم

 درجة الموافقة

موع
مج

ال
 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
معيا

ف ال
حرا

االن
 

ماما
ق ت

مواف
 

افق
مو

ايد 
مح

 

افق
 مو

غير
 

ماما
ق  ت

مواف
ير 

غ
 

35 
تستجيب املؤسسة على الفور حال معرفتها 

 بعدم رضا الزبائن عن جودة السلعة أو اخلدمة
ni 32 123 81 15 8 259 

3.60 0.89 
% 12.4 47.5 31.3 5.8 3.1 100 

36 
ما تستجيب املؤسسة للتغريات يف  عادة

 احتياجات الزبائن بالنسبة للسلعة أو اخلدمة
ni 30 127 76 21 5 259 

3.60 0.86 
% 11.6 49.0 29.3 8.1 1.9 100 

37 
 تعديل عندما تعرف املؤسسة برغبة الزبون يف

قسام جبهود مشرتكة تقوم األ( اخلدمة)السلعة 
 لتحقيق ذلك

ni 30 127 73 23 6 259 
3.59 0.89 

% 11.6 49.0 28.2 8.9 2.3 100 
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38 
 ni 36 111 83 24 5 259 تستجيب املؤسسة بسرعة لشكاوى الزبائن

3.57 0.91 
% 13.9 42.9 32.0 9.3 1.9 100 

39 
هتمامات تستجيب املؤسسة بسرعة إل

 العاملني
ni 21 109 86 36 7 259 

3.39 0.91 
% 8.1 42.1 33.2 13.9 2.7 100 

 0.73 3.55 ستجابة للزبائناإل

41 
عادة حبوث السوق والتقنيات املتطورة هي اليت 

 تقود اجتاه عمل املؤسسة
ni 24 121 72 33 9 259 

3.45 0.95 
% 9.3 46.7 27.8 12.7 3.5 100 

41 
تبدو املؤسسة قادرة على تنفيذ خطط تسويقية 

 على حنو فع ال
ni 23 120 80 29 7 259 

3.47 0.90 
% 8.9 46.3 30.9 11.2 2.7 100 

42 
سسة عن طرق لتحسني  كثريا ما تبحث املؤ 

 نشطة البيع والرتويجكفاءة تكاليف أ
ni 29 125 70 28 7 259 

3.54 0.92 
% 11.2 48.3 27.0 10.8 2.7 100 

 0.80 3.49 تطوير وظيفة التسويق

43 
حتافظ املؤسسة على مسايرة التطور 

 التكنولوجي وحتديدا الذي يؤثر على أعماهلا
ni 30 126 64 31 8 259 

3.53 0.95 
% 11.6 48.6 24.7 12.0 3.1 100 

44 
هناك تداول سريع للمعلومات حول التطورات 

 التكنولوجية اليت قد تؤثر على عمل املؤسسة 
ni 24 118 72 35 10 259 

3.43 0.96 
% 9.3 45.6 27.8 13.5 3.9 100 

45 
تراجع املؤسسة بشكل دوري التأثري احملتمل 

 للتغريات التكنولوجية على زبائنها
ni 29 114 73 36 7 259 

3.47 0.95 
% 11.2 44.0 28.2 13.9 2.7 100 

46 
املؤسسة سريعة يف اختاذ القرار بشأن كيفية 

 االستجابة للتغريات التكنولوجية
ni 18 122 71 41 7 259 

3.40 0.93 
% 6.9 47.1 27.4 15.8 2.7 100 

 0.83 3.48 ولوجياللتكناالستجابة 

47 
جزائها عن كل تعرف املؤسسة ويف مجيع أ

 شيء هام حيصل للمنافس وبسرعة
ni 23 110 76 45 5 259 

3.39 0.94 
% 8.9 42.5 29.3 17.4 1.9 100 

48 
متتاز املؤسسة بالسرعة يف اعداد 

ة للتغريات ستجابالالزمة لإلاالسرتاتيجيات 
 سعار املنافسنياهلامة يف هياكل أ

ni 23 118 76 36 6 259 
3.44 0.92 

% 8.9 45.6 29.3 13.9 2.3 100 

49 
إذا قام املنافس الرئيسي للمؤسسة حبملة مركزة 
يستهدف فيها زبائننا، فإن املؤسسة تقوم 

 باستجابة فورية ملواجهتها

ni 31 127 72 23 6 259 
3.59 0.89 

% 12.0 49.0 27.8 8.9 2.3 100 

51 
جزاء املؤسسة وبسرعة عندما تعرف مجيع أ

 حيصل شيء هام لزبون املؤسسة الرئيسي
ni 25 113 87 30 4 259 

3.48 0.87 
% 9.7 43.6 33.6 11.6 1.5 100 

 0.77 3.48 االستجابة للمنافسين

51 
 ni 8 116 88 43 4 259 جراءات العملغالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري إ

3.31 0.84 
% 3.1 44.8 34.0 16.6 1.5 100 

52 
كثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري اسرتاتيجياهتا 

 (التقنية)الفنية 
ni 10 115 72 56 6 259 

3.26 0.92 
% 3.9 44.4 27.8 21.6 2.3 100 

 ni 12 109 78 47 13 259 3.23 0.97غالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري جمموعة السلع  53
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 100 5.1 18.1 30.1 42.1 4.6 % واخلدمات اليت تعرضها

54 
كثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري اسرتاتيجياهتا 

 التسويقية
ni 13 112 78 44 12 259 

3.27 0.96 
% 5.1 43.2 30.1 17.0 4.6 100 

 0.80 3.27 المرونة واستغالل الفرص
 0.68 3.45 للمعرفة االستجابة

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

فرعة، ستجابة للمعرفة وحماورها الأفراد الدراسة على عملية اإل جابةإإىل درجة ( 56)تشري نتائج اجلدول رقم 
تظهره قيمة املتوسطات احلسابية  ستجابة للمعرفة حسب ما حيث تظهر النتائج أن هناك إهتمام كبري بعملية اإل

وباحنراف  0.22كرب قيمة للمتوسط احلسايب واملقدرة بــــ بأستجابة للزبائن احملور املتعلق باإل فقد حظي حملاورها الفرعية،
هتمام  وهذا ما يثبت أن هناك إجابات وتركزها عند خيار املوافقة، يدل على درجة جتانس عالية يف اإل 0.70معياري 

ما أدى إىل سرعة كبرية يف  وأنشطتهمسية اليت تتمحور حوهلا كل عملياهتم ساالركيزة األلزبائن فهم يعتربونه باكبري 
رضائهم حسب ما قهم وشكاويهم من أجل الوصول إىل إذواهتم وللتغريات يف أباالزبائن ورغ ستجابة حلاجاتاإل

، 0.60وبقيم متوسطات حسابية  %60واليت تقارب ( 08)، (07)، (06)، (02)تظهره نسب املوافقة على البنود رقم 
هتمامات العاملني موافقة بدرجة متوسطة على سرعة اإلستجابة إليف حني كانت هناك على التوايل،  0.27، 0.21

 (.01)للبند رقم  0.08وهذا مبتوسط حسايب قدره 
من خالل البحث عن بتطوير وظيفة التسويق  هتمام موافقة من طرف املستجوبني على اإل هناك كما كانت

إىل   باإلضافةالبيع والرتويج، العمل على تنفيذ اخلطط التسويقية على حنو فعال نشطة طرق لتحسني كفاءة تكاليف أ
 0.41، فقد قدرت قيمة املتوسط احلسايب هلذا احملور بــ ستعانة بالتقنيات املتطورة يف ذلكالقيام ببحوث التسويق واإل

 .فراد الدراسة حول خيار املوافقةجابات أداال على تركز إ 0.80وباحنراف معياري 
ستجابة للمنافسة الدراسة أن هناك موافقة على اإل ألفرادجابات من جهة أخرى تبني من نتائج اإل

للتكنولوجيا ، بإعتبار أن اإلستجابة 0.48مة يوالتكنولوجيا فقد جاءت قيمة املتوسط احلسايب للمحورين متساوية بق
بائن من طرف ستهداف الز وترتكز هذه اإلستجابة يف مواجهة محالت إستجابة للمنافسة، هي إحدى طرق اإل
ضمن  مة لهيى قعلوهي أ 0.21مبتوسط حسايب  %69حيث عرف هذا البند نسبة موافقة قدرها املنافسني الرئيسيني، 

فقد  -سعار املنافسنيتجابة للتغريات اهلامة يف هياكل أسالالزمة لإلاإلسرتاتيجيات عداد بنود هذين احملورين، وسرعة إ
على املوافقة، ومسايرة التطور التكنولوجي مع القيام مبراجعة دورية  دالة 0.44وسط احلسايب هلذا البند ة املتبلغت قيم

وكل البنود األخرى املتعلقة درجة املوافقة على هذه البنود  كانت  احملتمل للتغريات التكنولوجية على الزبائن وقد للتأثري
 .0.20و 0.40جيا ضمن جمال املوافقة وبقيمة متوسط حسايب حمصورة بني ستجابة للتكنولو باإل
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 0.57ستغالل الفرص بأدىن قيمة للمتوسط احلسايب واملقدرة بــ يف حني حظي احملور األخري املتعلق باملرونة وإ
جراءات العمل، إالتغيريات يف  بإحداثداال بذلك على أن هناك موافقة متوسطة من طرف املستجوبني فيما يتعلق 

 0.50ور واليت تراوحت  قيمتها ما بني حسب ما دل عليه املتوسط احلساب لبنود هذا احمل، االسرتاتيجيات واملنتجات
 .0.09و 

املتعلقة هبا،  ستجابة للمعرفة والبنوداحملاور الفرعية لعملية اإلة على جابات أفراد الدراسمن خالل عرض نتائج إ
افقة يف جابات كانت يف جمال املوافقة، إذ جند أن أربع حماور من أصل  مخس حماور حظيت باملو نالحظ أن أغلب اإل

ط احلسايب يل كانت قيمة املتوسجابات املستجوبني عليه ضمن خيار احملايدة، وبالتاحني حمور واحد فقط كانت إ
 جابات حول هذاع وجود تركز عايل يف اإلم 0.42ستجابة للمعرفة يف فئة املوافقة بقيمة مقدرة بــــ اإلمجايل لعملية اإل

بعملية ملحوظ هتمام ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك إ. 0.68حنراف املعياري اخليار حسب ما تدل عليه قيمة اإل
، وبدرجة ستجابة للزبائناإلوىل على بالدرجة األؤسسات حمل الدراسة، حيث تركز لمعرفة على مستوى املستجابة لاإل

ربعة هي أساس تعترب أن هذه العناصر األ ألهناستجابة للمنافسني والتكنولوجيا وظيفة التسويق واإل على تطويرثانية 
ال حتدث التغيريات   ألهنا الل الفرصيف حني ال تتميز مبرونة كبرية للتغريات واستغ، البقاء وسر التميز ووسيلة للنمو

 .الالزمة
ختالف يف تطبيق عمليات إدارة إجند أن هناك  ،(56)، (52)، (54)نتائج اجلداول رقم حتليل  من خالل 

جابات حول حماور كل عملية من م متوسطاهتا احلسابية الناتج عن إختالف إجتاهات اإلنظرا للتباين يف قي املعرفة،
احل فراد حول احملاور اليت مت الرتكيز عليها أكثر يف كل مرحلة من مر ولتحديد إجتاهات إجابات األالعمليات الثالثة، 

نوضح وفقا للشكل مهية النسبية لكل عملية من عمليات إدارة املعرفة وترتيبها بشكل أفضل األ ظهارإدارة املعرفة  وإ
 .ايل ذلكواجلدول املو 
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 جابات حول  محاور عمليات إدارة المعرفةاتجاهات اإل(:36)الشكل رقم 

 
 . Excel برنامجاعداد الطالبة اعتمادا على  :المصدر

وىل بالدرجة األ ستجابة للزبائناإلترتكز على يف املؤسسات حمل الدراسة إدارة املعرفة يتضح لنا من الشكل أن 
ستجابة للتكنولوجيا اإلكما تعتمد على ،  التكنولوجيا لنشر املعرفة مث يليها تطوير وظيفة التسويقاستخدام ومن مث 

ة للمعرفة هي اليت حظيت ستجابحماور اإل لبغأ هر من الشكل أنويظ. امتالك تقارير مالية متطورةواملنافسني وأخريا 
  . ةفقموا بأكرب

 .النسبية ندرج اجلدول املوايل ألمهيتهادارة املعرفة تبعا بدقة على ترتيب مراحل إوللتعرف 
 حسب أهميتها النسبية ترتيب عمليات إدارة المعرفة(: 27)الجدول رقم 

 الرتتيب (%) األمهية النسبية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب انــــــــالبي
 لثالثا 66.8 0.79 0.04 اكتساب املعرفة

 ينالثا 68 0.67 0.40 نشر املعرفة
 ولاأل 69 0.68 0.42 ستجابة للمعرفةاإل

 / / 0.64 0.40 إدارة المعرفة
 .الدراسةلبيانات  spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر  

مث  ،%61مهية نسبية قدرها بأاألوىل  ستجابة للمعرفة احتلت املرتبةاإليتضح لنا من اجلدول أعاله أن عملية 
املعرفة يف املرتبة الثالثة واألخرية، ومنه  كتسابوجاءت عملية إ %68لية نشر املعرفة بأمهية نسبية قدرها تلتها عم

      تجابة للزبائنساإلخاصة يف ما يتعلق بستجابة للمعرفة من طرف املؤسسات حمل الدراسة باإلهتمام نستنتج أن هناك إ

3,00 
3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
 اتجاهات العاملين

 امتالك نظم تقارير مالية متطورة

 …الحساسية للمعلوات 

 …الجانب العلمي والتقني 

 …الحصول على معلومات عن 

 حرية نشر المعلومات التسويقية

 نشر المعرفة عن العمل
 …استخدام التكنولوجيا لنشر  …استخدام تقنيات متخصصة 

 استخدام االتصاالت المكتوبة

 االستجابة للزبائن

 تطوير وظيفة التسويق

 االستجابة للتكنولوجيا

 االستجابة للمنافسين

 المرونة واستغالل الفرص
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         ،استخدام التكنولوجيا لتأيت بعدها عملية نشر املعرفة يف الدرجة الثانية من خالل الرتكيز على وىلبالدرجة األ
 .متالك نظم تقارير مالية متطورةإهتماما أقل ويتم فيها الرتكيز أكثر على حني تلقى عملية اكتساب املعرفة إ يف

 عرض وتحليل نتائج أداء المؤسسة: المبحث الرابع
اجلزء األول متعلق : ىل جزأينخري إؤسسة نقوم بتقسيم هذا األعرض وحتليل النتائج اخلاصة بأداء املمن أجل 

منظورات الزبائن، العمليات الداخلية والتعلم )واجلزء الثاين متعلق باألداء غري املايل (املنظور املايل) باألداء املايل
حني اجلزء الثاين من األداء  ول عبارة عن مؤشرات مالية يفألف طبيعة البيانات يف كالمها، فاختال، نظرا إل(والنمو

 .فراد على بنودهعبارة عن نتائج إجابات األ( داء غري املايلاأل)
  المنظور الماليمؤشرات عرض وتحليل : ولالمطلب األ

ستثمار، معدل منو املبيعات، العائد على املبيعات والعائد على على اإلالعائد تتمثل مؤشرات املنظور املايل يف 
 :وفقا للجدول اآليت 5096إىل  5095من  األصول واليت يتم عرض تطورها خالل الفرتة القياسية 

 (2116 - 2112)المؤشرات المالية خالل الفترة  (:28)الجدول رقم 
 السنوات 

  (%) 2112 2113 2114 2115 2116المؤشرات
 املتوسط
 احلسايب

 98.01 50.79 59.60 50.97 94.49 95.05  ستثمارعلى اإلالعائد 
 56.56 92.40 09.09 97.02 30.84 06.7 منو املبيعاتمعدل 

 8.25 8.69 8.51 1.79 7.04 8.62 العائد على املبيعات
 1.48 1.59 99.95 95.44 7.84 6.80 صولالعائد على األ

 .على القوائم املالية للمؤسسات حمل الدراسةاعداد الطالبة باالعتماد : املصدر

 .جتاه التطور خالل فرتة القياس ندرج الشكل املوايلتوضيح النسب الواردة يف اجلدول وإول
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  (.01)على املؤشرات املتعلقة بكل مؤسسة انظر امللحق رقم  طالعالية للمؤسسات حمل الدراسة، ولإلمتثل متوسط املؤشرات امل 
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 (2116 - 2112)خالل الفترة للمؤسسات محل الدراسة تطور المؤشرات المالية (: 37)الشكل رقم 

 
 . Exelاعداد الطالبة اعتمادا على برنامج : المصدر

خالل  املؤشرات املالية املعربة عن املنظور املايلر تطو ( 04)والشكل رقم ( 58)يوضح لنا كل من اجلدول رقم 
ذي يعرب عن الستثمار حيث نالحظ أن معدل العائد على اإل ،5096إىل غاية  5095بتداءا من مخس سنوات إ

 % 50.79بلغ   5096سنوات ارتفاعا ففي  2عرف على العموم خالل فرتة س املال املستثمر من رأ رباح احملققةاأل
اعا مستمرا خالل الثالث سنوات تذبذب يف قيمته حيث عرف ارتفرغم ما عرفه من  5095عام  %95.05مقارنة بــــ 

خنفاض من املبيعات تراوح ما بني اإلرتفاع واإلدل منو بينما مع األخريتني،وىل ليشهد اخنفاضا طفيفا خالل السنتني األ
 % 06.7وهذا بنسبة  5095قصى قيمة له يف أبلغ خنفاض فقد أن اإلجتاه العام له يظهر أنه يف إ سنة ألخرى رغم

و املبيعات خالل ، حيث يظهر الشكل أن هناك اخنفاضا مستمرا يف معدل من5096خالل  %92.40لتصبح نسبته 
أما بالنسبة . خنفاض جمددااإل 5096ليشهد يف   5092وىل ليعرف ارتفاعا خالل السنة الرابعة الثالث سنوات األ

فقد   ،ته من سنة ألخرىيعات فقد عرف تغريا طفيفا يف نسببرباح احملققة من املالذي يعرب عن األللعائد على املبيعات 
العائد على األصول ارتفاعا معدل عرف يف حني ، 5096يف  %8.69 وأصبحت 5095يف  %8.62كانت نسبته 

لكن  األخريتني،لينخفض بعدها خالل السنتني  %95.44إىل  %6.80من ( 5094 - 5095)مستمرا خالل الفرتة 
 .5096يف  %1.59إىل  5095يف  %6.80نالحظ أن هناك ارتفاع من  5096و 5095لو نقارن نسبته يف 

كأقصى قيمة خاصة مبعدل منو املبيعات  56.56فقد كانت مقدرة بـــ  ا بالنسبة لقيمة املتوسط احلسايبم  أ
لتنخفض قليال عن هذا املستوى  %06.7والذي يدل على بلوغ املبيعات مستويات مرتفعة فقد كانت أكرب قيمة هلا 

  املستوى املرتفع، وكل هذه النسب تعرب عن 5096يف  %92.4فيما كانت أدىن قيمة  5092و  5090خالل سنيت 
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لتدل على  %98.01بــ ستثمار اإل مث تأيت قيمة املتوسط احلسايب للعائد على. ملتوسط مبيعات املؤسسات حمل الدراسة
 %1.48قدر بــ ا املتوسط احلسايب للعائد على األصول موال املستثمرة، أم  ققة من رؤوس األرباح احملمتوسط نسبة األ

و م  %8.25فيما بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعائد على املبيعات  األصولرباح احملققة من داال على متوسط نسبة األ
رباح احملققة مما يدل على أن هناك تقارب يف األعن هذه النسبة كثريا  خالل الفرتة القياسية، تنحرف قيم هذا املؤشر 

 .من املبيعات خالل اخلمس سنوات

 منظور الزبائنعرض وتحليل بنود : المطلب الثاني
لزبائن، كتساب اا حتفاظ بالزبائن، اإل: حماور فرعية هيبنود موزعة بني أربع  01لقياس هذا املنظور مت ختصيص 

 .منظور الزبائنفراد الدراسة على الل اجلدول املوايل درجة موافقة أونعرض من خ .رحبية الزبائن واحلصة السوقية

 بمنظور الزبائن البنود المتعلقةنتائج إجابات أفراد الدراسة حول (:29)الجدول رقم 
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55 
غالبا ما يكرر نفس الزبائن شراء منتجات 

 املؤسسة
ni 36 147 65 9 2 259 

3.79 0.74 
% 13.9 56.8 25.1 3.5 0.8 100 

56 
 ni 33 123 79 21 3 259 املبيعات للزبائن احلاليني يف تزايد مستمر

3.62 0.85 
% 12.7 47.5 30.5 8.1 1.2 100 

 0.70 3.71 االحتفاظ بالزبائن

57 
 ni 30 129 80 14 6 259 ستمرار زبائن جددتكتسب املؤسسة بإ

3.63 0.84 
% 11.6 49.8 30.9 5.4 2.3 100 

58 
العوائد احملققة من الزبائن اجلدد يف تزايد 

 مستمر
ni 28 121 80 24 6 259 

3.54 0.89 
% 10.8 46.7 30.9 9.3 2.3 100 

 ni 38 120 79 17 5 259 عدد زبائن املؤسسة يف تزايد مستمر  59
3.65 0.87 

% 14.7 46.3 30.5 6.6 1.9 100 
 0.77 3.60 اكتساب الزبائن

61 
قق املؤسسة عوائد صافية مرتفعة من حت

 مبيعاهتا
ni 29 131 69 29 1 259 

3.61 0.84 
% 11.2 50.6 26.6 11.2 0.4 100 

61 
تليب املؤسسة حاجات زبائنها يف الوقت 

 احملدد
ni 30 135 64 22 8 259 

3.60 0.91 
% 11.6 52.1 24.7 8.5 3.1 100 

 0.76 3.60 ربحية الزبائن
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62 
تعرف احلصة السوقية للمؤسسة ارتفاعا 

 مستمرا 
ni 27 129 73 29 1 259 

3.58 0.83 
% 10.4 49.8 28.2 11.2 0.4 100 

63 
احلصة السوقية للمؤسسة مرتفعة مقارنة 

 باملنافسني
ni 25 119 79 31 5 259 

3.49 0.89 
% 9.7 45.9 30.5 12.0 1.9 100 

 0.77 3.54 الحصة السوقية
 0.52 3.61 منظور الزبائن

 .دراسةلبيانات ال spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

درجة موافقة أفراد الدراسة على منظور الزبائن وحماوره الفرعية، حيث نالحظ أن ( 51)رقم  يظهر اجلدول 
حتفاظ بالزبائن الذي حظي بأعلى قيمة للمتوسط احلسايب اور الفرعة، ويف مقدمتها حمور اإلهناك موافقة على كل احمل

جابات، وهذا يدل على أن أغلب الزبائن انس عالية يف اإليدل على درجة جت 0.70 وباحنراف معياري 0.79املقدرة بـــ 
زيادة املبيعات حسب ما املنتجات من جهة مع زيادة معدالت طلباهتم اليت تظهر من خالل  ون شراء نفسر يكر 

فيما كانت  على التوايل( 26)، (22)للبندين رقم  %60.5و %70.7يظهر من نسبة موافقة املستجوبني اليت بلغت 
 .عند خيار موافق 0.65و 0.71قيم متوسطهما احلسايب 

الزبائن وحمور رحبية الزبائن الذي بلغت قيمة متوسطهما  كتسابكما وافق املستجوبني وبالتساوي على حمور ا 
املتعلق بالزيادة املستمرة يف عدد ( 21)ن البند رقم باملوافقة، حيث جند أ ، فقد حظيت كل بنود احملورين0.60احلسايب 

مبتوسط اجلدد  كتساب الزبائناخلاص بإ( 27)مث يليه البند رقم  0.62كرب متوسط حسايب مقدر بـــ حظي بأ الزبائن
عوائد صافية  بتحقيقاملتعلقني ( 69)و( 60)، فيما قاربت قيمة املتوسط احلسايب للبندين رقم 0.60حسايب قدره 

 على الرتتيب 0.60و  0.69ـ هذه القيمة واليت قدرت بـ بائن يف الوقت احملددالز حاجات  ةتلبيو  بيعاتاملمرتفعة من 
 .ستمرارؤسساهتم حتقق رحبية من زبائنها بإن مأداال بذلك على موافقة املستجوبني على 

وباحنراف  0.24خرى ضمن جمال خيار موافق بـــ هي األفيما كانت قيمة املتوسط احلسايب حملور احلصة السوقية 
جابات ضمن خيار املوافقة، وهذا يدل على أن احلصة السوقية تعرف حتسنا من اإل زركيدل على ت 0.77معياري قدره 

 (60)و( 65)جابات املستجوبني على البندين نتائج إسسة وبالنسبة للمنافسني حسب مؤ بالنسبة لل ألخرىسنة 
 .على التوايل 0.41و 0.28ومبتوسط حسايب مقدر بـــــ  %60مقاربة لـــ اللذين حظيا بنسبة موافقة 

ود املتعلقة هبا، الزبائن والبنجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية لعملية ملنظور من خالل عرض نتائج إ
يل كانت قيمة املتوسط ربعة حظيت باملوافقة، وبالتاال املوافقة، إذ جند احملاور األجابات كانت يف جمنالحظ أن كل اإل

 جابات حول هذامع وجود تركز عايل يف اإل 0.69مجايل ملنظور الزبائن يف فئة املوافقة بقيمة مقدرة بــــ احلسايب اإل
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رضا من طرف الزبائن على ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك . 0.25حنراف املعياري حسب ما تدل عليه قيمة اإلاخليار 
، وهذا قد يكون ناجتا عن العمل على ما تقدمه املؤسسات والذي ينتج عنه حتما الوالء وينعكس على رحبية الزبائن

ستجابة الفورية ت املقدمة هلم إضافة إىل العمل على اإلتوفرة يف املنتجاخلق قيمة للزبائن من خالل مجلة اخلصائص امل
 (.جودة، سعر)الوصول إىل مثالية الثنائية  ة، وحماوللطلباهتم ورغباهتم

 بنود منظور العمليات الداخليةعرض وتحليل : المطلب الثالث
العمليات التشغيلية ، بداعاإل: حماور فرعية هي ةثالثموزعة بني  بنود 90 هذا املنظور مت ختصيص لقياس

 .منظور العمليات الداخليةفراد الدراسة على الل اجلدول املوايل درجة موافقة أمن خ نبنيو  .وخدمات ما بعد البيع
 بمنظور العمليات الداخلية إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة نتائج(:31)الجدول رقم 
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64 
نتاج منتجات إغالبا ما تقوم املؤسسة ب

 جديدة
ni 15 110 79 43 12 259 

3.28 0.96 
% 5.8 42.5 30.5 16.6 4.6 100 

65 
حتقق املؤسسة ايرادات مرضية من 

 منتجاهتا اجلديدة
ni 22 107 88 36 6 259 

3.40 0.91 
% 8.5 41.3 34.0 13.9 2.3 100 

66 
طالق منتجات إتعمل املؤسسة على 

 جديدة اسرع من املنافسني
ni 23 108 69 49 10 259 

3.33 1.00 
% 8.9 41.7 26.6 18.9 3.9 100 

67 
هناك تطور يف نسبة انفاق املؤسسة 

 على البحث والتطوير
ni 21 112 67 45 14 259 

3.31 1.02 
% 8.1 43.2 25.9 17.4 5.4 100 
 0.84 3.33 داعــــــــــــــــــــــــــاالب

68 
لص يف معدل اخلطأ يف هناك تق

 نتاجية العمليات اإل
ni 23 130 73 24 9 259 3.51 0.91 
% 8.9 50.2 28.2 9.3 3.5 100 

69 
غالبا ما تنجز العمليات يف الوقت 

 احملدد هلا
ni 23 126 80 25 5 259 3.53 0.86 
% 8.9 48.6 30.9 9.7 1.9 100 

 ni 30 132 68 22 7 259 3.60 0.89 نتاجية هناك حتسن يف اإل 71
% 11.6 51.0 26.3 8.5 2.7 100 

 0.78 3.55 العمليات التشغيلية

71 
هناك اخنفاض مستمر يف عدد شكاوى 

 الزبائن 
ni 27 127 72 27 6 259 3.55 0.90 
% 10.4 49.0 27.8 10.4 2.3 100 
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72 
يف  شكاوى الزبائنل مدة االستجابة
 اخنفاض مستمر

ni 24 142 64 23 6 259 3.60 0.86 
% 9.3 54.8 24.7 8.9 2.3 100 

73 
تكاليف معاجلة املعيب من املنتجات يف 

 اخنفاض مستمر
ni 33 127 66 26 7 259 3.59 0.93 
% 12.7 49.0 25.5 10.0 2.7 100 

 0.79 3.58 خدمات ما بعد البيع
 0.71 3.47 منظور العمليات الداخلية

 .الدراسةلبيانات  spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

وحماوره الفرعية، حيث  العمليات الداخليةدرجة موافقة أفراد الدراسة على منظور ( 00)رقم  يظهر اجلدول
الذي حظي بأعلى قيمة  خدمات ما بعد البيع، ويف مقدمتها حمور اورأغلب احملنالحظ أن هناك موافقة على 

جابات، وهذا نتيجة لية يف اإلجتانس عايدل على درجة  0.71وباحنراف معياري  0.21للمتوسط احلسايب املقدرة بـــ 
ستجابة خنفاض املستمر ملدة اإلاخلاص باإل( 75)احملور حيث حظي البند رقم ملوافقة املستجوبني على كل بنود هذا 

( 70)مث  يليه البند رقم  0.60وأعلى قيمة متوسط حسايب بــ %64.9لشكاوى الزبائن بأكرب نسبة موافقة مقدرة بــ 
ومتوسط  %69.7بنسبة موافقة مقدرة بـــ  وجود اخنفاض مستمر يف تكاليف معاجلة املعيب من املنتجاتاملتعلق ب
ت لغوب %21.4بنسبة موافقة قدرها  خنفاض عدد شكاوى الزبائناخلاص بإ( 79)، مث يليه البند رقم 0.21حسايب 

  .0.22قيمة متوسطه احلسايب 
كما كانت هناك موافقة من طرف املستجوبني على كل البنود املدرجة حملور العمليات التشغيلية، وعليه بلغت 

هذه النتائج ، و جاباتيف اإلدال بذلك على التجانس  0.78واحنراف معياري قدره  0.22قيمة املتوسط احلسايب له 
جناز وقد عربت حملدد وتقلص معدل اخلطأ أثناء اإلتها اجناز العمليات يف وقتدل عن التحسن يف اإلنتاجية الناتج عن إ

وقيم  %20ذلك من خالل نسب املوافقة عليها اليت فاقت عن ( 70)و( 61)، (68)جابة عن البنود رقم نتائج اإل
 .على التوايل اليت تنتمي جملال املوافقة 0.60و 0.20، 0.29متوسطاهتا احلسابية املقدرة بـــ 

، وجاءت أغلب قيم وهو عند خيار حمايد 0.00فقد قدرت قيمة متوسطه احلسايب بــــ بداع أما حمور اإل
الذي يقع متوسطه احلسايب ( 62)عدا البند رقم  ما -حمايد –املتوسطات احلسابية لبنود هذا احملور عند نفس اخليار 

والذي يفسر من وجهني  معربا عن حتقيق ايرادات مرضية من املنتجات اجلديدة  0.40يف جمال خيار املوافقة بقيمة 
 .نتاجها كانت مقبولةوتكاليف إت اجلديدة املنتجاحققت نسبة مبيعات مرضية من  اهنأكون 

والبنود املتعلقة هبا،  العمليات الداخليةجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية ملنظور من خالل عرض نتائج إ
يل كانت حظيت باملوافقة، وبالتا أصل ثالثة حمورين من جابات كانت يف جمال املوافقة، إذ جند اإل أغلبنالحظ أن 
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مع وجود تركز عايل يف  0.47يف فئة املوافقة بقيمة مقدرة بــــ  العمليات الداخليةمجايل ملنظور قيمة املتوسط احلسايب اإل
ومنه ميكن أن نستنتج أن هناك . 0.79حنراف املعياري اخليار حسب ما تدل عليه قيمة اإل ذاجابات حول هاإل

يف قيمة للزبون املتحصل على اليت تض البيع هتمام بالعمليات التشغيلية اليت تعكس كفاءة التنفيذ، وخدمات ما بعدإ
العمليات  منظور خللق سلسلة القيمة يف نطالقج، لكن تفتقد املؤسسات للدورة اإلبداعية اليت تعد نقطة اإلاملنتو 

على البحث والتطوير ما يفقدها ميزة تطوير وتصميم منتجات جديدة  باإلنفاقهتمام فهي ال تويل إ، الداخلية
  .داء املايل للمؤسساتوالذي تظهر آثاره على مؤشرات األ جل املتوسط والطويلبالنتيجة تفقد عوائد مالية يف األو 

 منظور التعلم والنمول بنود رض وتحليع: المطلب الرابع
م املعلومات مهارات األفراد، نظ: ثالث حماور فرعية هيبند لقياس هذا املنظور واليت وزعت على  96 خصص

 .يح درجة موافقة أفراد الدراسة على هذا املنظور وحماوره من خالل اجلدول املوايلوميكن توض .جراءات التنظيميةواإل
 بمنظور التعلم والنمو نتائج إجابات أفراد الدراسة حول البنود المتعلقة(:31)الجدول رقم 
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 ni 27 110 62 45 15 259 املشاركة يف اختاذ القرارات 74
3.34 1.06 

% 10.4 42.5 23.9 17.4 5.8 100 

 ni 21 116 70 41 11 259 التقدير عند القيام بعمل جيد  75
3.36 0.98 

% 8.1 44.8 27.0 15.8 4.2 100 

 ni 22 107 84 36 10 259 دارةمستوى الدعم املقدم من اإل 76
3.36 0.95 

% 8.5 41.3 32.4 13.9 3.9 100 

 ni 18 105 70 48 18 259 بداعاملبادرات واإل تشجيع 77
3.22 1.05 

% 6.9 40.5 27.0 18.5 6.9 100 

78 
احلصول على املعلومات الكافية للقيام بالعمل 

 بشكل جيد
ni 22 124 72 31 10 259 

3.45 0.94 
% 8.5 47.9 27.8 12.0 3.9 100 

 0.87 3.35 رضا العاملين

79 
نادرا ما يغادر العمال ذوي املهارة واخلربة 

 املؤسسة
ni 21 114 67 40 17 259 3.31 1.04 
% 8.1 44.0 25.9 15.4 6.6 100 

 1.04 3.31 االحتفاظ بالعاملين

 ni 23 131 71 29 5 259 3.53 0.87 انتاجية العاملني يف حتسن مستمر 81
% 8.9 50.6 27.4 11.2 1.9 100 

 0.87 3.53 العاملين انتاجية
 0.78 3.37 مهارات األفراد
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81 
توفر املؤسسة املعلومات للعاملني يف الوقت 

 املناسب
ni 22 118 76 36 7 259 3.43 0.92 
% 8.5 45.6 29.3 13.9 2.7 100 

82 
توجد اتصاالت بني خمتلف املستويات داخل 

 املؤسسة 
ni 32 124 61 36 6 259 3.54 0.95 
% 12.4 47.9 23.6 13.9 2.3 100 

83 
حيصل العاملني يف املؤسسة على كل 

 املعلومات الضرورية عن الزبائن
ni 25 105 76 42 11 259 3.35 1.00 
% 9.7 40.5 29.3 16.2 4.2 100 

84 
تتوفر املؤسسة على وسائل لتسهيل االتصال 

 الداخلي مثل االنرتانت
ni 45 131 56 19 8 259 3.72 0.94 
% 17.4 50.6 21.6 7.3 3.1 100 

 ni 18 122 63 42 14 259 3.34 1.00 توفر املؤسسة فضاءات للنقاش 85
% 6.9 47.1 24.3 16.2 5.4 100 

 0.79 3.47 نظم المعلومات

86 
قرتاحات لتحسني يهتم العمال بتقدمي اإل

 عملهم
ni 14 123 74 37 11 259 

3.35 0.94 
% 5.4 47.5 28.6 14.3 4.2 100 

87 
قرتاحات اجلديدة اليت تأخذ املؤسسة باإل

 يقدمها العاملون
ni 18 113 76 40 12 259 

3.33 0.97 
% 6.9 43.6 29.3 15.4 4.6 100 

88 
اقرتاحات العاملني هلا دور يف التحسينات 

 والفوائد اليت حققتها املؤسسة
ni 22 116 75 37 9 259 

3.40 0.95 
% 8.5 44.8 29.0 14.3 3.5 100 

89 
قرتاحات تقدم املؤسسة مكافآت ألصحاب اإل

 اجليدة
ni 18 97 68 43 33 259 

3.09 1.15 
% 6.9 37.5 26.3 16.6 12.7 100 

 0.88 3.29 االجراءات التنظيمية
 0.74 3.38 منظور التعلم والنمو

 .الدراسةلبيانات  spssاعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : المصدر

أعاله درجة موافقة أفراد الدراسة على احملاور الفرعية ملنظور التعلم والنمو والبنود املعربة ( 09)يظهر اجلدول رقم 
اليت  0.47وىل من حيث قيمة متوسطه احلسايب  املقدر بـــ نظم املعلومات جاء يف املرتبة األن حمور حيث جند أعنها، 

وسائل لتسهيل تتوفر على  مؤسساهتم ة، فهم يرون أننظم معلومات جيدوجود تدل على موافقة املستجوبني على 
ومبتوسط حسايب مقدر  %68من خالل نسبة موافقتهم على هذا البند اليت بلغت  نرتانتاإلتصال الداخلي مثل األ

املتعلقة بالعمل واملعلومات  داال بذلك على توفر  شبكة داخلية يتبادل من خالهلا العاملني خمتلف امللفات  0.75بـــ 
تصاالت بني خمتلف املستويات توجد إ هكما يرى املستجوبني أيضا أن،  من مكتب آلخر ضطرار إىل التنقلدون اإل

نه ، يف حني يرون أالوقت املناسب من أجل القيام مبهامهميف للعاملني    املعلومات ريتوفحىت يتسىن  داخل املؤسسة
فقد كانت قيمة املتوسط  حيصل العاملني على كل املعلومات الضرورية عن الزبائن كما ال توفر هلم فضاءات للنقاش ال

 .على التوايل عند خيار حمايد 0.04و 0.02احلسايب هلذين البندين مقدرة بـــ 
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ويتكون هذا احملور ، وهو عند خيار حمايد 0.07فراد فقد قدرت قيمة متوسطه احلسايب بــــ أما حمور مهارات األ
خصص لكل منهما )حتفاظ بالعاملني العاملني وحموريني ثانويني مها إنتاجية العاملني واإل ساسي رضامن حمور فرعي أ

داال بذلك أن  0.87واحنراف معياري قدره  0.02لرضا العاملني بـــ ، فقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب (بند واحد
، (74)جابات على بنود احملور تركزت يف نفس جمال اخليار حمايد، فقد كانت قيم املتوسطات احلسابية للبنود أغلب اإل

شراك العاملني يف على أنه توجد موافقة متوسطة على إمعربة بذلك  0.06و  0.55حمصورة بني ( 77)و( 76)، (72)
كانت يف حني  . بداعم هلم وتشجيعهم على املبادرة واإل، تقدمي الدعتقديرهم عند القيام بعمل جيد، اراتاختاذ القر 

ى املعلومات الكافية للقيام احلصول علاملتعلق ب (78)خري ضمن حمور رضا العاملني رقم درجة املوافقة على البند األ
 . 0.42بالعمل بشكل جيد عند خيار موافق مبتوسط حسايب قدره 

فعادة حتفاظ بالعاملني، على معدالت اإل تأثريخنفاض مستويات رضا العاملني له وجتدر اإلشارة هنا أن إ
ميتلكون قدرات  ألهنمالعاملني خاصة ذوي املهارة واخلربة يغادرون املؤسسات اليت يعملون هبا يف حالة عدم رضاهم 

املتوسط احلسايب هلذا البند واملقارب لقيمة احملور  متكنهم من العمل يف مناصب ومؤسسات أخرى أفضل، وقد دل  
املعرب عن ( 80)ما قيمة املتوسط احلسايب للبند رقم أ .0.09املتعلق برضا العاملني على ذلك فقد قدرت قيمته بـــ 

 .وهي عند خيار موافق 0.24رت بـــ نتاجية العاملني قدإ
جراءات التنظيمية حظي بأدىن موافقة ضمن حماور منظور التعلم والنمو مبتوسط كما بي نت النتائج أن حمور اإل

حنصار درجة موافقة املستجوبني ضمن جمال خيار احملايدة على أغلب البنود، ، وهذا نتيجة إل0.51حسايب قدره 
الذي كانت  ا مؤسساهتمقرتاحات العاملني يف التحسينات والفوائد اليت حققتهدور إب اخلاص( 88)ستثناء البند رقم فبإ

( 81)و( 87)، (86)معربة عن املوافقة، كانت قيم املتوسطات احلسابية لباقي البنود  0.40قيمة متوسط احلسايب 
قدمي تهتمام ضعيف من طرف  العاملني بإن هناك د، وهذا يدل على أعند خيار حماي 0.02و 0.01حمصورة بني 

قرتاحات اجلديدة اليت يقدمها العاملون وعدم السعي باإلهتمام املؤسسة ملهم نتيجة لعدم إقرتاحات لتحسني عاإل
 عدم يضا اىلزيادة على ذلك نرجع السبب أ قرتاحات اجليدةقلة املكافآت املمنوحة ألصحاب اإلضافة إىل إ ،لتطبيقها

 .الشعور بالرضا
املتعلقة هبا،  والبنود التعلم والنموجابات أفراد الدراسة على احملاور الفرعية ملنظور من خالل عرض نتائج إ

كان متوسطها احلسايب ضمن جمال ، إذ جند حمورين من  أصل ثالثة  حمايدجابات كانت يف جمال نالحظ أن أغلب اإل
 3.08بقيمة مقدرة بــــ  احملايدةيف فئة  التعلم والنمومجايل ملنظور يل كانت قيمة املتوسط احلسايب اإل، وبالتاخيار حمايد

ومنه ميكن أن . 7.04حنراف املعياري اخليار حسب ما تدل عليه قيمة اإل جابات حول هذاعايل يف اإلمع وجود تركز 
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 تتوفر ذلك لن يساهم بشكل فعال يف التعلم والنمو ما م أن   إال  ه على الرغم من توفر نظم املعلومات نستنتج أن
جزء من  بأهنمعلى توليد الشعور لدى العاملني  اساسة أرتكز املمهية و اجلوانب األخرى اليت هي على قدر كبري من األ

وكل هذه  قرتاحاهتم،بإ واألخذختاذ القرارات شراكهم يف إوإأهم مفاتيح جناحها من خالل حتفيزهم  وأهنممؤسستهم 
نتاجية تجابة وخدمة الزبائن، اجلودة واإلسالذي ينعكس على سرعة اإلجراءات تعد ركائز حتقيق رضا العاملني اإل

  .داء املؤسسة ككلوبالتايل على أواليت ستؤثر على باقي املنظورات واخنفاض معدالت دوران العمال 
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 خالصة الفصل
املتعلقة باملقابالت، أبعاد ثقافة املؤسسة، من خالل ما مت التطرق إليه من عرض وحتليل لنتائج الدراسة امليدانية 

 :يلي ما، نستنتج املعرفة ومنظورات أداء املؤسسةعمليات إدارة 
املداخل لتحسني ستجابة هلا أحد ا من اكتساب للمعرفة ونشرها واإلتعترب إدارة املعرفة من خالل خمتلف عملياهت -

 حسب نتائج حتليل املقابالت؛ قتصادية، رغم أنه ال تتم إدارة املعرفة بطريقة منظمة ومهيكلةأداء املؤسسات اإل

ن كل من غري أ (القبيلة، االبداع، السوق واهلرمية)الثقافة السائدة يف جمتمع الدراسة هي مزيج من الثقافات األربعة  -
 ثقافة السوق والثقافة اهلرمية هي الغالبة حسب نتائج حتليل ثقافة املؤسسة؛

املؤسسات  قيام املعرفة على  سفرت نتائج حتليل عمليات إدارةسط مبمارسات إدارة املعرفة، حيث ألتزام متو وجود إ -
 ؛لكنها  م ترقى مبمارساهتا للمستوى املطلوب كتساب املعرفة، نشرها واستخدامهابإحمل الدراسة 

ومتباين خالل  متذبذبداء املايل للمؤسسات حمل الدراسة ئج عرض وحتليل املؤشرات املالية أن األظهرت نتاأ -
 ؛خريتني األالفرتة القياسية مع وجود اخنفاض يف قيم املؤشرات املالية خالل السنتني

فضل أداء على مستوى حتقق أ هيل أنمتوسط، حيث تظهر نتائج التحلتتصف املؤسسات حمل الدراسة بأداء  -
  .منظور الزبائن مث منظور العمليات الداخلية مث منظور التعلم والنمو

 



 

 

  

 :خامسالفصل ال
 اختبار فرضيات ونموذج الدراسة ومناقشة النتائج

  العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسة اختبار 

  إدارة على العالقة بين  المؤسسةثقافة اختبار تأثير
 وأداء المؤسسة المعرفة

 اختبار نموذج الدراسة 

 مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة 
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 تمهيد
ختبار الفرضيات املوضوعة إما لتأكيدها الفصل إ يف هذانتائج الدراسة امليدانية، سيتم وحتليل بعد ما مت عرض 

راحل نوجزها يف م حصائية وعدةاإلدوات األجمموعة  عتماد على إلبا ،شكالية الدراسةجابة على إإلومن مث ا أو نفيها
 :اآليت

وذلك من خالل اختبار العالقة بني إدارة املعرفة وأداء  ،األولختبار الفرضيات الفرعية للدراسة يف املبحث إ -
اختبار تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني كل عملية من عمليات إدارة  ومن مثم  ،املؤسسة يف املطلب األول

 سة يف املطلب الثاين؛املعرفة وأداء املؤس
ختبار مناذج قياس ملبحث الثاين، ويتم ذلك من خالل إا ختبار الفرضية الرئيسية ومنوذج الدراسة يف إ -

يف ختبار منوذج البناء يف املطلب األول، إ (ثقافة املؤسسة، إدارة املعرفة وأداء املؤسسة)متغريات الدراسة 
 وحتليل املسار ملعرفة أثر املتغريات الفرعية على بعضها البعض يف املطلب الثالث؛ ،املطلب الثاين

ختالف وذلك يف مطلبني نناقش فيها مدى إتفاق وإ ختبار الفرضيات يف املبحث الثالث،مناقشة نتائج إ -
 .ختبار الفرضيات مع الدراسات السابقة املعتمدةيها من إلالنتائج املتوصل إ
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 ختبار العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسةإ: األولالمبحث 
مت قياسها )وبيانات املنظورات األخرى ( رات ماليةعلى شكل مؤش)ختالف طبيعة بيانات املنظور املايل نظرا إل
 يضم)املايل أداء غري و ( يتضمن املنظور املايل)أداء مايل : تقسيم متغري أداء املؤسسة إىل ، فقد مت(ستبيانعن طريق اإل

توجد " ألوىل الفرضية الفرعية ا جتزئة، وهبذا فقد مت (منظور الزبائن، منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو
 :إىل فرضيتني جزئيتني مها" ائية بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسةعالقة ذات داللة احص

ختبارها يف رفة واألداء املايل، واليت سيتم إتوجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املع :األوىلالفرضية اجلزئية 
 املطلب األول؛

ختبارها يف املطلب عرفة واألداء غري املايل، سيتم إتوجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة امل: الفرضية اجلزئية الثانية

 .الثاين
 ن إدارة المعرفة واألداء الماليختبار العالقة بيإ :المطلب األول

توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة املعرفة " وىلختبار الفرضية اجلزئية األطلب ب سنقوم يف هذا امل
 :إىل الفرضيات التالية جنزئهاواليت " واألداء املايل
  ؛املعرفة واألداء املايل عملية اكتسابعالقة ذات داللة احصائية بني توجد 
  ؛املعرفة واألداء املايل عملية نشرعالقة ذات داللة احصائية بني توجد 
  معرفة واألداء املايلستجابة للعملية اإلعالقة ذات داللة احصائية بني توجد. 

 .وميكن توضيح نتائج اختبار هذه الفرضيات يف اجلدول املوايل
 المالي باألداءرتباط بين إدارة المعرفة وعملياتها صفوفة اإلم (:23)رقم  الجدول

 Spearmanمعامل  انـــــالبي
 املعنوية مستوى قيمة املعامل

 0.0.0 0..0 اكتساب املعرفة

 0.0.0 0..0 نشر املعرفة

 0...0 0..0 لمعرفةاالستجابة ل

 0.0.0 0..0 ككل  إدارة املعرفة

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر
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 ،املايل باألداءرتباطية بني إدارة املعرفة وعملياهتا ي يوضح نتائج اختبار العالقة اإلاجلدول أعاله الذمن خالل 
رتباط اإل معنويةمستوى  ألنبني عملية اكتساب املعرفة واألداء املايل غري دال احصائيا رتباط ضعيف يتضح أن هناك إ

 .ذات داللة احصائية بني اكتساب املعرفة واألداء املايل ، وبالتايل ال توجد عالقة0.00أكرب من مستوى الداللة 
رتباط الضعيف غري تشري إىل اإل  %0.ني عملية نشر املعرفة واألداء املايل ب كما بلغت  قيمة معامل اإلرتباط

داللة  تج أنه ال توجد عالقة ذات، وبالتايل نستن0.00بالنظر إىل مستوى املعنوية األكرب من مستوى الداللة عنوي امل
 .بني املتغريين حصائيةإ

على ارتباط  يدل %0.ستجابة للمعرفة واألداء غري املايل فقد بلغ رتباط بني عملية اإلوفيما يتعلق مبعامل اإل
وبناءا عليه ف نه ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني  ،0.00ن مستوى املعنوية له يفوق قوي لكن غري معنوي أل

 .املتغريين
إدارة املعرفة واألداء املايل حسب يفة غري معنوية بني القة ضععتوجد ه أنعاله أل و نتائج اجلد هرتأظكما 

 .0.00ومستوى املعنوية الذي يفوق  %0.قيمة كل من معامل االرتباط 
ف ننا ننفي الفرض البديل ونقبل الفرض  ،واألداء املايل رتباط بني إدارة املعرفة وعملياهتاوبالنظر إىل نتائج اإل

على هذه  فة واألداء املايل، وبناءاالصفري الذي ينص على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعر 
، ومنه ف ن دارة املعرفة واألداء غري املايلعلى دراسة تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إ ةالنتيجة فستقتصر الدراس

 .املؤسسة سيتم قياسه من خالل املنظورات الثالثة فقط أداء
 الماليغير ختبار العالقة بين إدارة المعرفة واألداء إ: ثانيالمطلب ال

توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إدارة "  ختبار الفرضية اجلزئية الثانيةسنحاول من خالل هذا املطلب إ
 :فرضيات هي ثالثقمنا بتجزأهتا إىل واليت  "املعرفة واألداء غري املايل

  ؛املايلغري املعرفة واألداء  عملية اكتسابعالقة ذات داللة احصائية بني توجد 
  ؛املايل غري املعرفة واألداء عملية نشرعالقة ذات داللة احصائية بني توجد 
  املايل غري معرفة واألداءستجابة للعملية اإلعالقة ذات داللة احصائية بني توجد. 

ختبار العالقة اإلرتباطية بني املتغريين ومنوذج إل Pearsonمعامل سنعتمد على ختبار هذه الفرضيات ومن أجل إ
ة املعرفة دار إ( ناجتة عن)اء غري املايل سببها حندار اخلطي البسيط ملعرفة فيما إذا كانت التغريات اليت حتدث يف األداإل

 .خنترب كل فرضية على حدىوفيما يلي  .خرىوعملياهتا أم متغريات أ
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 باألداء غير المالياكتساب المعرفة عالقة اختبار : أوال
 :حدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليتإختبار نضع فرضيتني من أجل القيام هبذا اإل

H0 :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية اكتساب املعرفة واألداء غري املايل؛ 
H1 : تساب املعرفة واألداء غري املايلعالقة ذات داللة احصائية بني عملية اكتوجد. 

 :رتباط بني املتغريين يف اجلدول املوايلالفرضية نقوم أوال بعرض نتائج اإلولنفي أو اثبات 
 غير المالي واألداءرتباط بين عملية اكتساب المعرفة نتائج اختبار اإل(: 22)الجدول رقم 

 Pearsonل ــــــــــــــــــــــــــمعام انـــــــــــــــــــــالبي
 ةـــــــــــاملعنوي وىــــــــــــــــمست لــــــة املعامــــــــــــقيم

 0.000 0.0.0 ةـــــــاب املعرفـــــــــــاكتسعملية 

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

عند  بني عملية اكتساب املعرفة واألداء غري املايل قوية ةوجود عالقة معنوية موجبأعاله توضح نتائج اجلدول 
فراد جابات األ، ويرجع ذلك إىل نتائج إ%0..0املقدرة بــ رتباط وهذا ما تفسره قيمة معامل اإل 0.00مستوى داللة 

ما يعين أن توجه  ،من جهة ومنظورات األداء من جهة أخرىاليت اجتهت إىل املوافقة على عملية اكتساب املعرفة 
 .جابة على هذه املتغريات كان يف اجتاه واحد والذي انعكس على وجود ارتباط معنوي قوي بينهمااإل

سبب يف التغريات (اكتساب املعرفة )ملتغري املستقل ن اأي أ سببية بني املتغريين عالقة الفيما إذا كانت ولتحديد 
داء غري املايل من ثري عملية اكتساب املعرفة على األنقوم باختبار درجة تأ ،(األداء غري املايل) يف املتغري التابعاحلاصلة 

 .اجلدول أدناه يفالذي تظهر قيمه حندار اخلطي البسيط منوذج اإلخالل 
 غير المالي واألداءاكتساب المعرفة  بيننحدار البسيط نتائج اإل(: 23)الجدول رقم 

 ANOVAجدول  النموذجملخص 

 النموذج
 (Sig)مستوى املعنوية  (F)قيمة  اخلطأ املعياري للتقدير  (-R2) معامل التحديد املصحح (R2) معامل التحديد
0.00. 0.00. 0..3... 3....0. 0.000 

 المعامالت

 النموذج
 املعامالت املعيارية املعامالت غري املعيارية

 (Sig)املعنوية  مستوى Student(t)اختبار 
 Beta اخلطأ املعياري Bاملعلمة 

 0.000 .0.30  0.7.0 00..7 الثابت
 0.000 070..7 0.0.0 .0.03 .0..0 اكتساب املعرفة

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

 



 اختبار فرضيات ونموذج الدراسة ومناقشة النتائج              الفصل الخامس 

 

 
167 

 %0..00 ــــب مقدراألداء غري املايل على  كتساب املعرفةإل التباين احملدث  من خالل اجلدول أعاله، نالحظ أن

من التغريات الكلية اليت  %0..00 تفسر ما نسبته عملية اكتساب املعرفةأي أن  R2تحديدوالذي يظهره معامل ال
 .األداء غري املايلتطرأ على املتغري التابع 

 :كما يليمن خالل قيم املعلمات  حندار اخلطي البسيط ميكن كتابة منوذج اإلو 
واحدة يف عملية اكتساب املعرفة يقابله   ةقيمبلتغري ، أي أن اةاكتساب املعرف .0..0+  00..7= األداء غري املايل  

ستوى مدل عليها املعنوية اجلزئية للنموذج اليت ي وهو دال احصائيا تعرب عنه ..0..0يف األداء غري املايل قدره  تغري
ــ  .0....3احملسوبة املقدرة بـــ F  قيمةكما أن  ،0.00األقل من  t معنوية اختبار أكرب من القيمة اجلدولية املقدر بــ

وبالتايل  ،(املعنوية الكلية)البسيط حندار اخلطي ا يدل على ثبوت معنوية منوذج اإلمم 0.00داللة العند مستوى  ...3
 .فرض الصفري ونقبل الفرض البديلنرفض ال

فقد مت اثبات وجود عالقة ذات داللة احصائية بني عملية ( .3)و( 33)نتائج اجلدولني حتليل بناءا على 
 .اكتساب املعرفة واألداء غري املايل

 المعرفة باألداء غير المالي نشرختبار عالقة إ: ثانيا
 :حدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليتختبار نضع فرضيتني إقيام هبذا اإلمن أجل ال

H0 :املعرفة واألداء غري املايل؛ داللة احصائية بني عملية نشرقة ذات ال توجد عال 
H1 : املعرفة واألداء غري املايل نشرتوجد عالقة ذات داللة احصائية بني عملية. 

 :رتباط بني املتغريين يف اجلدول املوايلاإل ثبات الفرضية نقوم أوال بعرض نتائجولنفي أو إ
 داء غير الماليبين عملية نشر المعرفة واألنتائج إختبار اإلرتباط (: 23)الجدول رقم 

 Pearsonل ــــــــــــــــــــــــــمعام البيـــــــــــــــــــــان
 ةـــــــــــوى املعنويــــــــــــــــمست لــــــة املعامــــــــــــقيم

 0.000 ..0.0 ةـــــــاملعرف عملية نشــــــــــــــــــــــــر
 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

 ،قوية بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايلمعنوية موجبة إىل وجود عالقة ( 30)تشري نتائج اجلدول رقم 
مقارب جدا وهو . 0.00الدالة معنويا عند مستوى الداللة  %...0وهذا ما تفسره قيمة معامل االرتباط املقدرة بــ 

عن رتباط بني اكتساب املعرفة واألداء غري املايل نظرا لتقارب املتوسطات احلسابية لكال العمليتني الناتج ملعامل اإل
فراد على بنود كال منهما، وبالتايل ف ن نفس التفسري لسبب وجود ارتباط معنوي قوي جابات األالتجانس الكبري بني إ

  .فراد على املتغريينذي يتضمن توجه واحد يف إجابات األوالري املايل داء غاألبني عملية نشر املعرفة 
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حلاصلة يف ن املتغري املستقل سبب يف التغريات اأي أ  ،ت العالقة بني املتغريين سببيةولتحديد فيما إذا كان
حندار اخلطي منوذج اإلداء غري املايل من خالل املعرفة على األ نشرختبار درجة تأثري عملية املتغري التابع نقوم ب 

 .البسيط الذي تظهر قيمه يف اجلدول أدناه
 داء غير الماليالمعرفة واأل نشر نحدار البسيط بيننتائج اإل(: 23)الجدول رقم 

 ANOVAجدول  ملخص النموذج

 النموذج
 (Sig)املعنوية  مستوى (F)قيمة  اخلطأ املعياري للتقدير (-R2)معامل التحديد املصحح  (R2) معامل التحديد
0.003 0.007 0..303. 370.077 0.000 

 المعامالت

 النموذج
 املعامالت املعيارية املعامالت غري املعيارية

 (Sig)مستوى املعنوية  Student(t)اختبار 
 Beta اخلطأ املعياري Bاملعلمة 

 0.000 .0..0  0.7.7 .7.07 الثابت
 0.000 70..70 0.0.3 0.0.7 ..0.0 املعرفة نشـــــــر

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

التباين  واليت تعرب عن  %00.30 تقدر بـــ R2معامل التحديدأن قيمة اجلدول أعاله،  تظهر األرقام الواردة يف
من التغريات الكلية اليت تطرأ على  %00.30مبعىن أن  املعرفة  نشرعملية  والناتج عن األداء غري املايل  احلاصل يف 

 .سببها املتغري املستقل نشر املعرفة املتغري التابع األداء غري املايل
 :حندار اخلطي البسيط من خالل قيم املعلمات كما يليوميكن كتابة منوذج اإل

يف  املعرفة يقابله  تغري نشرقيمة واحدة يف عملية بلتغري املعرفة، أي أن ا نشر ..0.0+  .7.07= األداء غري املايل  
وهو دال احصائيا تعرب عنه املعنوية اجلزئية للنموذج اليت تدل عليها مستوى معنوية . ..0.0األداء غري املايل قدره 

 .0....3احملسوبة بـــ  اليت تقدر  قيمته Fواملعنوية الكلية  اليت تظهر من خالل اختبار  ، 0.00األقل من  tاختبار 

مما يدل على ثبوت معنوية منوذج االحندار  0.00عند مستوى داللة  ...3بــــ  ةأكرب من القيمة اجلدولية املقدر وهي 
فقد مت اثبات وجود عالقة ذات يه علوبناءا  .نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديلوبالتايل  ،البسيطاخلطي 

 .املعرفة واألداء غري املايل نشرداللة احصائية بني عملية 
 لمعرفة باألداء غير الماليستجابة لاإلختبار عالقة إ: ثالثا

واألداء  ستجابة للمعرفةعملية اإلفيما إذا كانت هناك عالقة ذات داللة معنوية بني  ختبار ملعرفةهذا اإليهدف 
 :فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليتحدامها فرضيتني إو نفي الفرضية نضع من أجل إثبات أو  ، غري املايل

H0 :لمعرفة واألداء غري املايل؛ل ستجابةاإل ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني 
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H1 : واألداء غري املايللمعرفة ستجابة لاإلتوجد عالقة ذات داللة احصائية بني. 
 :املتغريين يف اجلدول املوايلرتباط بني الفرضية نقوم أوال بعرض نتائج اإلثبات ولنفي أو إ

 داء غير الماليواأللمعرفة ستجابة لاإلرتباط بين عملية نتائج اختبار اإل(: 23)الجدول رقم 

 Pearsonل ــــــــــــــــــــــــــمعام انـــــالبي
 ةـــــــــــوى املعنويــــــــــــــــمست لــــــة املعامــــــــــــقيم

 0.000 30..0 ةـــــــلمعرفاالستجابة لعملية 
 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

 ستجابة للمعرفةاإلرتباط معنوي موجب قوي جدا بني املتغريين هناك إ اجلدول أعاله أننتائج من نا ليتبني 
جابات األفراد  بأن نتائج إوميكن تفسري ذلك  ،%3.0.قدرت بــــ اليت  رتباط قيمة معامل اإلواألداء غري املايل حسب 

وسطات احلسابية حملاورها مثل وهذا ما أظهرته نتائج املت ،جتاه معات متقاربة يف درجات املوافقة واإلعلى املتغريين كان
من حيث قوهتا رتباطية بينها س على العالقة اإلنعكمما إ ،ل السابقضح من عرض وحتليل النتائج يف الفصتما إ

 .ومعنويتها
  ،العالقة سببيةهذه حتديد فيما إذا كانت رتباطية معنوية وقوية بني املتغريين حناول لنا وجود عالقة إ وبعدما تبنيم 

ختبار درجة تأثري نقوم ب  من أجل ذلك. ؟املتغري املستقل سبب يف التغريات احلاصلة يف املتغري التابعمبعىن آخر هل 
حندار اخلطي البسيط الذي تظهر قيمه يف اجلدول من خالل منوذج اإل داء غري املايلاأل لمعرفة علىستجابة لاإلعملية 

 .أدناه
 غير المالي واألداءستجابة للمعرفة اإلنتائج االنحدار البسيط بين (: 23)الجدول رقم 

 ANOVAجدول  ملخص النموذج

 النموذج
 (Sig)مستوى املعنوية  (F)قيمة  اخلطأ املعياري للتقدير (-R2)التحديد املصحح  معامل (R2) معامل التحديد
0.00. 0.003 0.30003 .70..00 0.000 

 المعامالت

 النموذج
 املعامالت املعيارية املعامالت غري املعيارية

 (Sig)مستوى املعنوية  Student(t)اختبار 
 Beta اخلطأ املعياري Bاملعلمة 

 0.000 .7...  0.773 0.0.0 الثابت
 0.000 .00... 30..0 .0.03 0.000 لمعرفةاالستجابة ل

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر
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أي أن  ،%..00قدرت بــ  R2أن قيمة معامل التحديد جند ( .3)اجلدول رقم يف  من خالل األرقام الواردة
معربا بذلك عن التأثري املعترب هلذه  ،%..00بنسبة  ستجابة للمعرفةعملية اإل يرجع ملتغرييف األداء غري املايل  التباين

   .ا متوسطبعملييت اكتساب ونشر املعرفة اليت كان تأثريمه ةمقارن العملية على األداء غري املايل
 :حندار اخلطي البسيط كما يليمنوذج اإلكتابة املوضحة يف اجلدول ميكن   قيم املعلمات  واستنادا إىل

لمعرفة ستجابة لاإلقيمة واحدة يف عملية بلتغري معرفة، أي أن استجابة للإلا 0.000+  0.0.0= األداء غري املايل  
نه املعنوية اجلزئية للنموذج اليت تدل عليها وهو دال احصائيا تعرب ع. 0.000يف األداء غري املايل قدره  يقابله  تغري

  اليت تقدر  قيمته  F،  واملعنوية الكلية  اليت تظهر من خالل اختبار 0.00األقل من  tمستوى معنوية اختبار 
يدل على ثبوت  مما 0.00عند مستوى داللة  ...3 وهي أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة بــــ  00..70.احملسوبة بـــ 

وبناءا عليه فقد مت اثبات .نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديلوبالتايل  ،البسيطمعنوية منوذج االحندار اخلطي 
 .لمعرفة واألداء غري املايلاالستجابة لوجود عالقة ذات داللة احصائية بني 

 داء غير الماليالمعرفة باأل إختبار عالقة إدارة: رابعا
في ثبات أو نإلداء غري املايل تبار العالقة بني إدارة املعرفة ككل واألخإىل إ ختبارخالل هذا اإلهندف من 

 :التاليتنيفرضيتني النضع  ومن أجل ذلك الفرضية اجلزئية الثانية
H0 :ملعرفة واألداء غري املايل؛إدارة اقة ذات داللة احصائية بني ال توجد عال 
H1 : ملعرفة واألداء غري املايلإدارة اتوجد عالقة ذات داللة احصائية بني. 

 :رتباط بني املتغريين يف اجلدول املوايلالفرضية نقوم أوال بعرض نتائج اإلثبات ولنفي أو إ
 داء غير الماليلمعرفة واألا دارةنتائج إختبار اإلرتباط بين إ(: 23)الجدول رقم 

 Pearsonل ــــــــــــــــــــــــــمعام البيــــــــــــــــــــــــــــــان
 ةـــــــــــوى املعنويــــــــــــــــمست لــــــة املعامــــــــــــقيم

 0.000 33..0 إدارة املعرفة ككل
 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

عالقة معنوية على  وجود دل واليت ت %3.3. بـــ تقدر  اليترتباط أعاله إىل قيمة معامل اإل اجلدولتشري نتائج 
جابات األفراد  على وميكن تفسري ذلك بأن نتائج إ ،ارة املعرفة واألداء غري املايلموجبة وقوية جدا بني كل من إد

وهذا ما أظهرته نتائج املتوسطات احلسابية حملاورها مثل ما  ،جتاه معات متقاربة يف درجات املوافقة واإلاملتغريين كان
من حيث قوهتا ا مرتباطية بينهمما انعكس على العالقة اإل ل السابقائج يف الفصاتضح من عرض وحتليل النت

 .ومعنويتها
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العالقة سببية  هذه نت حتديد فيما إذا كاحناول فيما يأيت  ،بني املتغريين ةرتباطيالعالقة اإلثبات وجود وبعد إ
على إدارة املعرفة ختبار درجة تأثري إمن خالل  ،ن املتغري املستقل سبب يف التغريات احلاصلة يف املتغري التابعأي أ

 .حندار اخلطي البسيط الذي تظهر قيمه يف اجلدول أدناهداء غري املايل من خالل منوذج اإلاأل
 غير المالي واألداء إدارة المعرفةنحدار البسيط بين نتائج اإل(: 34)الجدول رقم 

 ANOVAجدول  ملخص النموذج

 النموذج
 (Sig)مستوى املعنوية  (F)قيمة  اخلطأ املعياري للتقدير  (-R2) معامل التحديد املصحح (R2) معامل التحديد
0..0. 0..0. 0.3.700 0.7.... 0.000 

 المعامالت

 النموذج
 املعامالت املعيارية غري املعيارية املعامالت

 (Sig)مستوى املعنوية  Student (t)اختبار 
 Beta اخلطأ املعياري Bاملعلمة 

 0.000 0.737  0.773 .7..0 الثابت
 0.000 770... 33..0 .0.03 0...0 إدارة املعرفة

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

احلاصل التباين  واليت تعرب عن  %0..0. قدرت بـــ R2معامل التحديدجند أن قيمة اجلدول أعاله،  خالل من
من التغريات الكلية اليت تطرأ على املتغري التابع األداء  %0..0.مبعىن أن  ،املعرفة إدارةالناتج عن األداء غري املايل  يف 

 .املعرفة إدارة سببها املتغري املستقل غري املايل
 :حندار اخلطي البسيط كما يليميكن كتابة منوذج اإل قيم املعلماتوبناءا على 

املعرفة يقابله   املتغري املستقل إدارةقيمة واحدة يف بلتغري املعرفة، أي أن ا إدارة 0...0+  .7..0= األداء غري املايل  
وهو دال احصائيا تعرب عنه املعنوية اجلزئية للنموذج اليت تدل عليها . يف املتغري التابع األداء غري املايل 0...0قدره  تغري

  اليت تقدر  قيمته  F،  واملعنوية الكلية  اليت تظهر من خالل اختبار0.00األقل من  tمستوى معنوية اختبار 
مما يدل على ثبوت  ،0.00عند مستوى داللة  ...3 وهي أكرب من القيمة اجلدولية املقدرة بــــ ....0.7احملسوبة بـــ 

وجود  الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي ينص على نرفض وبالتايل  ،البسيطمعنوية منوذج االحندار اخلطي 
 .املعرفة واألداء غري املايل إدارةعالقة ذات داللة احصائية بني 

وىل مبعىن عدم وجود عالقة ذات األالهلا مت رفض الفرضية اجلزئية ختبار الفرضيات اليت من خءا على نتائج إبنا
الثانية املتعلقة بوجود عالقة ذات داللة احصائية  ةوقبول الفرضية اجلزئي ،داللة احصائية بني إدارة املعرفة واألداء املايل

ني ف ننا نقبل الفرضية الكلية اليت تنص على وجود عالقة ذات داللة احصائية ب ،بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل
 .إدارة املعرفة وأداء املؤسسة
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ختبار الفرضية املوالية املتعلقة بتأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة وبناءا على هذه النتيجة سنقوم ب 
 داء املايل لعدم ارتباطهإىل أننا نقصد بأداء املؤسسة األداء غري املايل بعد استثناء األ مع التنويه .أداء املؤسسةاملعرفة و 

 .تغري ادارة املعرفةمب

 ختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسةإ: المبحث الثاني
لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة " الرئيسية للدراسةختبار الفرضية ب  املبحثسنقوم يف هذا 

 :التاليةالفرعية  إىل الفرضيات جتزئتهامتت واليت " وأداء املؤسسة
 ؛لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة 
 ؛لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة 
 وأداء املؤسسةمعرفة ستجابة للاإل لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني. 

 المعرفة وأداء المؤسسة اكتسابتأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين ختبار إ: المطلب األول
 :ختبار نضع فرضيتني احدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليتمن أجل القيام هبذا اإل

H0 : ؛املؤسسة أداءاكتساب املعرفة و  بني تأثري لثقافة املؤسسة على العالقةوجد يال 
H1 : اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة بني املؤسسة على العالقةيوجد تأثري لثقافة.  

 :ختبار الذي تظهر نتائجه يف اجلدول املوايلباإل ثبات الفرضية نقومإولنفي أو 
 ستبعاد ثقافة المؤسسةإكتساب المعرفة وأداء المؤسسة بإ بينرتباط الجزئي نتائج اختبار اإل(: 34)رقم  دولالج

 العالقة باستبعاد متغير ثقافة المؤسسة متغير ثقافة المؤسسة استبعاد العالقة دون البيان

 املعرفة وأداء املؤسسة اكتسابالعالقة بني 
 (Sig)مستوى املعنوية  معامل االرتباط اجلزئي (Sig) مستوى املعنوية  االرتباط معامل 

0.0.3 0.000 0.07. 0.000 

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

غريين قد تغريت حيث كان طبيعة العالقة بني املتأن  ،النتائج املوضحة يف اجلدول أعالهنالحظ من خالل 
على عالقة معنوية قوية بني متغريي  اكتساب املعرفة وأداء  الدا %3..0 رتباط يف وجود متغري ثقافة املؤسسةمعامل اإل

وعليه . عالقة معنوية متوسطةداال على  %..07رتباط صبح معامل اإلثقافة املؤسسة أستبعاد متغري ن ب لك ،املؤسسة
أي  ،نه كان ملتغري ثقافة املؤسسة تأثري على العالقة ما يعين رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديلالقول أ ميكن

 . املعرفة وأداء املؤسسة إكتسابن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني أ
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 تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين نشر المعرفة وأداء المؤسسةختبار إ: المطلب الثاني
 :حدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليتمن أجل القيام هبذا اإلختبار نضع فرضيتني إ

H0 :املعرفة وأداء املؤسسة؛ نشر بني ال يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة 
H1 :املعرفة وأداء املؤسسة نشر بني تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة يوجد.  

 :ختبار الذي تظهر نتائجه يف اجلدول املوايلولنفي أو إثبات الفرضية نقوم باإل
 ستبعاد ثقافة المؤسسةبين نشر المعرفة وأداء المؤسسة بإتباط الجزئي نتائج إختبار اإل(: 33)رقم  الجدول

 العالقة باستبعاد متغير ثقافة المؤسسة متغير ثقافة المؤسسة استبعاد دونالعالقة  البيان

 املعرفة وأداء املؤسسة نشرالعالقة بني 
 (Sig)مستوى املعنوية  معامل االرتباط اجلزئي (Sig)مستوى املعنوية  االرتباط معامل 

0.0.7 0.000 0.0.0 0.000 

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

أن طبيعة العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة قد تغريت من معنوية موجبة  ،نالحظ من خالل اجلدول أعاله
ستبعاد متغري ثقافة املؤسسة ب  %.0رتباط الذي أصبح متوسطة حسب ما يدل عليه معامل اإلقوية إىل معنوية موجبة 

خري على العالقة، ومنه ف ننا نرفض الفرض الصفري وهذا يدل على تأثري هذا األعاده، قبل استب %7..0بعدما كان 
 ونقبل الفرض البديل الذي ينص أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة 

 ستجابة للمعرفة وأداء المؤسسةقافة المؤسسة على العالقة بين اإلتأثير ثختبار إ: المطلب الثالث
 :من أجل القيام هبذا االختبار نضع فرضيتني احدامها فرضية صفرية واألخرى فرضية بديلة كاآليت

H0 :لمعرفة وأداء املؤسسة؛ستجابة لاإل بني ال يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة 
H1 :لمعرفة وأداء املؤسسةستجابة لاإل بني يوجد تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة. 

 :ختبار الذي تظهر نتائجه يف اجلدول املوايلباإل فرضية نقومثبات الأو إولنفي 
 ستبعاد ثقافة المؤسسةلمعرفة وأداء المؤسسة بإستجابة لاإلرتباط الجزئي بين نتائج إختبار اإل(: 32)رقم  الجدول

 ستبعاد متغير ثقافة المؤسسةالعالقة بإ متغير ثقافة المؤسسة دون استبعادالعالقة  البيان

 وأداء املؤسسة االستجابة للمعرفةالعالقة بني 
 (Sig)مستوى املعنوية  معامل االرتباط اجلزئي (Sig)مستوى املعنوية  االرتباط معامل 

0.... 0.000 0..00 0.000 

 .لبيانات الدراسة spssاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

ستبعاد متغري ثقافة املؤسسة وبعد تباط بني املتغريين قبل إر معامل اإلجمال يف  ريهناك تغن يتضح من اجلدول أ
داال على عالقة  %....رتباط بعاد ثقافة املؤسسة كان معامل اإلستبعاد أي العالقة دون استحيث قبل اإل، استبعاده
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صبح متغري ثقافة املؤسسة أعد استبعاد لكن ب ،ستجابة للمعرفة وأداء املؤسسةية موجبة قوية جدا بني متغريي اإلمعنو 
ناءا وب .غريين، ومنه نستنتج أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني املتداال على عالقة معنوية موجبة قوية 0.0%.

بني االستجابة للمعرفة أي أن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة فري ونقبل الفرض البديل عليه نرفض الفرض الص
 .وأداء املؤسسة

ثبات كل الفرضيات ماعدا فرضية جزئية واحدة متعلقة سبق من اختبار للفرضيات فقد مت إ خالل مامن 
بالعالقة بني إدارة املعرفة واألداء املايل والذي استبعد من الدراسة، حيث وجد أن هناك عالقة بني كل عمليات إدارة 

ثبات أو نفي الفرضية الرئيسية للدراسة قات، ومن أجل إأثري على هذه العالاملؤسسة ت ةاملعرفة وأداء املؤسسة وأن لثقاف
للوصول إىل نتائج دقيقة ومتكاملة  Amosختبار منوذج الدراسة من خالل برنامج على اإلشكالية جيب إ واإلجابة

 .وهذا من خالل ما سيتم عرضه يف املبحث املوايل

 ختبار نموذج الدراسةإ: المبحث الثالث
ثبات أو نفي الفرضية الرئيسية ومن مث إ ،ختبار للفرضيات الفرعيةالتوصل إليه من إأجل تأكيد ما مت من 

 :كل وذلك من خالل العمل علىاسة سيتم اختبار منوذج الدراسة كللدر 
ختبار منوذج القياس اخلاص بكل متغري من متغريات الدراسة أي لكل من ثقافة املؤسسة، إدارة املعرفة وأداء إ -

 املؤسسة؛
 أي العالقة بني متغريات الدراسة الرئيسية؛ ،النموذج املتكاملختبار إ -
 .ختبار العالقات بني املتغريات الظاهرة أي املتغريات اجلزئية لكل متغري رئيسيحتليل املسار ب  -

 ألهناحتماالت الكربى باإلعتماد على طريقة اإل Amosمن خالل برنامج  وتقدير معامل النماذج ختباراتوتتم هذه اإل
 .بيانات أو الواقعختالف والتباين ما بني النموذج النظري والتقلل من اإل

 (نموذج القياس)للمقياس ختبار الصدق البنائي إ: المطلب األول
أي دراسة العالقات  ،ختبار الصدق البنائي لنموذج القياس من خالل القيام بالتحليل العاملي التوكيدييتم إ

 (احملاور الرئيسية والفرعية)واملتغريات أو العوامل الكامنة ( ستبيانمت إستخدامها يف اإللعبارات اليت ا)بني املؤشرات 
ة كوماترية أو أدليق من اخلصائص السوهذا هبدف التحق. 1ودراسة العالقة بني املتغريات الكامنة فيما بينها أيضا

 .عرفة ومنوذج قياس أداء املؤسسة، منوذج قياس إدارة اململؤسسةالصدق البنائي لكل من منوذج قياس ثقافة ا
 

                                                           
1
 .0. -00، ص .07.، عمان، األردن، 7، دار وائل للنشر والتوزيع، طالنمذجة بالمعادالت البنائية باستخدام برنامج اموسأمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد،   
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 ختبار الصدق البنائي لنموذج قياس ثقافة المؤسسةإ: أوال
: وهي ةيتكون من ستة عوامل كامنحيث  ،نعكاسياس ثقافة املؤسسة سداسي العوامل إيعترب منوذج قي

سرتاتيجي ومعيار النجاح، ني، التماسك املنظمي، الرتكيز اإلدة، أسلوب إدارة العاملاخلصائص املهيمنة، أسلوب القيا
ختبار والعالقات بني هذه املتغريات نتائج هذا اإل تجاء، و (عبارات)أربع مؤشرات ظاهرة وكل  منها تتشبع عليه 

 :الشكل املوايلحسب ما يظهره 
 قياس ثقافة المؤسسةالمعياري لنموذج ال(: 23)الشكل رقم 

 

 
 .Amosلبة اعتمادا غلى خمرجات ااعداد الط: المصدر

، (A1,B1,C1,D1)عامل اخلصائص املهيمنة تتشبع عليه العبارات عاله نالحظ أن من خالل الشكل أ
فقد   .رتباطات العالية بني العبارات والعامل الذي متثلهأو حتميل العبارات نسبة اإلقيمة التشبعات املعيارية  وتظهر

املؤسسة "  C1على صدق التقارب حيث كانت أعلى نسبة تشبع للعبارة دالة بذلك وهي  0.0كرب من أ كانت كلها
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أنه حظي بأكرب متثيل عل دالة  %..اليت بلغت " العمل اجناز حنو تنصب فيها الرئيسة عتباراتفاإل لإلنتاج، متوجهة
   .األوىل ةوبالتايل فخصائص ثقافة السوق هي املهيمنة بالدرج للعامل

وتظهر قيمة تشبع هذه العبارات ، (A2,B2,C2,D2)سلوب القيادة فتتشبع عليه العبارات أما عامل أ
  اإلدارة ريادي" B2 هرت النتائج أمهية كل من العبارة   قد أظ، فرتباطات العالية بينها وبني العامل الذي متثلهاإل

 وتنافسية نتاجيةاإلدارية هتتم بأن تكون إالقيادة "  C2والعبارة  28.0اليت بلغ تشبعها " باملخاطرة وتأخذ بداعيةإ

بداعي سلوب القيادة ميزج بني التوجه اإلليدل هذا على أن أ ،28.0اليت بلغت قيمة التشبع هلا " الصعاب وتدير
 "جنازاإلأكثر من  واإلجراءاتواللوائح  باألوراقهتتم  ومنظمة دارية منسقةالقيادة اإل" D2 يف حني العبارةوالسوقي 

 .ثقافة اهلرميةة ال يتم وفقا للسلوب القيادلتدل على أن أ 28.0 مبقدار صغر تشبع مع العامل ويف كل النموذجعرفت أ
ة تشبعها كلها ، وقد كانت قيم(A3,B3,C3,D3)دارة العاملني فتتشبع عليه العبارات وبالنسبة لعامل أسلوب إ
بينها وبني العامل الذي متثله مما يعين حتقق  العايلرتباط دالة على اإل ...0و .0.0عالية احنصرت ما بني القيمة 

 يسود االبتكار" B3 و" واملشاركة اآلراء واتفاق الفريق يسود العمل بروح " A3وقد كانت العبارتني  .صدق التقارب

 أندالة على  ،...0ة واليت بلغت عكثر تعبريا عن هذا العامل نظرا لقيمة تشبعهما املرتفاأل" واحلرية واملخاطرة
 .واإلبداعيالقبلي  لألسلوبدارة العاملني يف جمتمع الدراسة يتم وفقا سلوب  املعتمد يف إاأل

ويظهر من الشكل القيم املرتفعة  ،(A4,B4,C4,D4) العباراتعليه  فتتشبعا عن العامل التماسك املنظمي أمم 
وأعلى  ...0فقد بلغت أدىن قيمة تشبع  ،على صدق التقارب ةتشبعات هذه العبارات على العامل الذي متثله دالل

 ." جناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهدافاملؤسسة تركز على اإل"  C4للعبارة  ...0قيمة 

سرتاتيجي بقيم حتميل مرتفعة دالة على متثيلها على عامل الرتكيز اإل (A5,B5,C5,D5)وتتشبع العبارات 
على أمهيتها  0..0واليت بلغت   B5,C5وقد دلت القيم املرتفعة للعبارتني  0.0كرب من حيث كانت كلها أ ،للعامل

  .بالعبارتني املتبقيتنييف متثيل العامل مقارنة 
واليت تدل قيم تشبعاهتا اليت  ،(A6,B6,C6,D6) فتتشبع عليه العباراتخري معيار النجاح ا العامل األأمم 

وعدم تداخلها من جهة ومتايزها نسبة ارتباطاهتا العالية ومتثيلها اجليد للعامل  على 0.0إىل  0.0تنحصر يف اجملال من 
 .0..0مبقدر  معيار النجاحعلى أمهيتها يف متثيل  B6، كما دلت قيمة حتميل العبارة أخرى ةمن جه

خر أحد أدلة صدق يعد هو اآل القياس الذي أو خطأ رتباط الرتبيعي املتعددأما فيما خيص متوسط اإل
سلوب إدارة العاملني، أل 0..0، لعامل أسلوب القيادة 0..0لعامل اخلصائص املهيمنة،  .0.0فقد بلغت  ،التقارب

                                                           
   راجع يف ذلك .عدد فقرات العامل/ جمموع خطأ القياس لفقرات العامل : ويطلق عليه مصطلح التباين املستخلص وحيسب كما يلي: 
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على دالة وهي بذلك  0.0ملعيار النجاح، وهي أكرب من  0.00للرتكيز االسرتاتيجي و ...0للتماسك املنظمي،  ..0
 .ن العبارات متثل العامل املرتبطة بهصدق التقارب مبعىن أ

 0..0، وقد بلغت أصغر قيمة له دلة صدق التمايزالذي يعترب من أ أما بالنسبة ملربع االرتباطات بني العوامل
وأسلوب إدارة العاملني  ةسلوب القياد أبني العاملنْي  ...0، وأكرب قيمة له بني العاملني أسلوب القيادة ومعيار النجاح

 .ن العوامل ال تتداخل فيما بينهامبعىن أ 1على توفر صدق التمايزيدل مما  ،0.0 – ..0وهي حمصورة يف اجملال من 
 :النموذج مع البيانات كانت كما يليمبؤشرات تطابق أما فيما يتعلق 

تدل على أنه ال  ،ةوبالتايل فهي غري دال ،0.00وهي أكرب من مستوى الداللة  .......قدرت قيمة كاي تربيع بـــ  -
 توجد فروق بني النموذج النظري والبيانات؛

ثقافة اس املفرتض لقياس يوبالتايل فهي تؤكد أن املق ،وهي أقل من مخسة 0....بلغت قيمة مربع كاي املعياري  -
 يتطابق مع الواقع؛ املؤسسة

قيمته ) 0.0فاألول جتاوز  ،النموذج مقبولهما تدل على أن تفقيمبالنسبة ملؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس  -
الذي يفرتض )فرتاضي بتعاد النموذج اإلومها بذلك  يفسران إ( .0..0قدرت بـــ ) 0.0والثاين قاربت قيمته ( 0.07

الذي يدل )عن النموذج الصفري  (والعبارات اليت تتشبع عليها ةوجود عالقات بني أبعاد ثقافة املؤسسة كعوامل كامن
رتباط أو عالقات بني ما يدل على أن هناك إ ،(على عدم وجود عالقة بني املتغريات الكامنة والعبارات اليت تقيسها

  .اليت متثلها( املؤسسة ثقافةبعاد أ)تقيس املتغريات الكامنة متغريات النموذج وأن العبارات 
لقياس ثقافة نات الواقعية والنموذج االفرتاضي ن هناك تطابق ما بني البياأ على .0.0تفسر قيم رمسي اليت بلغت  -

 .املؤسسة
وبناءا على النتائج أعاله اليت أظهرت أن منوذج القياس اخلاص بثقافة املؤسسة يتوفر على اخلصائص 

وتقيس ما أبعاد ثقافة املؤسسة   متثل أي أن العبارات املستخدمة  ،السيكوماترية الدالة على الصدق البنائي للنموذج
 .وضعت من أجله

 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 .00مين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد، مرجع سابق، ص أ -
   وجيب ان تكون قيمته  .0.0=  .0.00= النجاح ويعرف بالتباين املشرتك حيث حيسب لكل ارتباط بني عاملني برتبيع قيمته فمثال قيمة التباين املشرتك بني الرتكيز االسرتاتيجي ومعيار

 :، وملزيد من التفاصيل راجعحيت نقول انه يوجد صدق متايز 0.0و  ..0حمصورة بني 
 ..07.عمان، األردن، ، 7دار وائل للنشر والتوزيع، طالنمذجة باملعادالت البنائية باستخدام برنامج اموس، اد، اأمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عو   -
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 ختبار الصدق البنائي لنموذج قياس إدارة المعرفةإ: ثانيا
 ،دلة الصدق البنائيافر منوذج القياس املعتمد لقياس إدارة املعرفة على أختبار إىل معرفة مدى تو يهدف هذا اإل

شرات تطابق النموذج مع البيانات على مقدار التشبعات بينها ومؤ عتمادا ل العبارات للعوامل املرتبط هبا إأي مدى متثي
 ذا كانت قيم مؤشرات التطابق اخلاص به جيدة نستبقي عليه ف، تم يف البداية رسم النموذج األويل، حيث يو الواقعأ

 .حىت تتحسن مؤشراته وإال يتم  تعديله
لى العوامل حتوائه عإلعلى التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية  ختبار هذا النموذجمد يف إتيعو 

الثانية اليت ترتبط بالعوامل  ةوالعوامل الكامنة من الدرج واليت ترتبط مباشرة بالعبارات، وىلالكامنة من الدرجة األ
 فةلة يف عمليات إدارة املعر ة الثانية واملتمثالدرج حيث جند ثالثة عوامل كامنة من ،من الدرجة األوىل ةالكامن

واليت  من الدرجة األوىل ةواليت يرتبط كل منها خبمسة عوامل كامن (، نشر املعرفة واالستجابة للمعرفةةاكتساب املعرف)
ختبار والعالقات بني هذه املتغريات نتائج هذا اإل جاءتو  ،متثل احملاور الفرعية لكل عملية من عمليات إدارة املعرفة

 :الشكل املوايلحسب ما يظهره 
 قياس إدارة المعرفةالمعياري لنموذج ال(: 30)الشكل رقم 

 

 
 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر
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قيمها مقبولة خاصة مؤشر مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات ن ، نالحظ أعالهبناءا على معطيات الشكل أ
 كاي املعياري الذي يقل عنمربع  ومؤشر  ،التطابق بني منوذج القياس والبياناتمعربا عن  .0.0رمسي الذي يقل عن 

ي أتامة وىل الثانية وتلك اليت من الدرجة األ بعض قيم التشبعات بني املتغريات الكامنة من الدرجةن ضافة إىل أإ 0
د يكون تاما، وبعضها مرتفع جدا ويكا (تقنيات متخصصة لنشر املعرفةبني نشر املعرفة واستخدام )تساوي الواحد 

 :اجلدول املوايليف رتباطات هذه اإل مستوى داللةنستعرض ختاذ قرار تعديل النموذج من عدمه ومن أجل إ
 ج قياس إدارة المعرفةالمتغيرات الكامنة لنموذ مستوى داللة االرتباطات بين (: 33)الجدول رقم 

 مستوى الداللة االرتباط مسار مستوى الداللة مسار االرتباط
  استخدام التكنولوجيا املعرفة نشر   اجتاهات العاملني اكتساب املعرفة 
  االتصاالت املكتوبة املعرفة نشر   نظم التقارير املالية اكتساب املعرفة 
  االستجابة للزبائن لمعرفة االستجابة ل  احلساسية للتغريات اكتساب املعرفة 
 .0.00 تطوير وظيفة التسويق لمعرفة االستجابة ل  اجلانب العلمي اكتساب املعرفة 
  االستجابة للتكنولوجيا لمعرفة االستجابة ل  مسح السوق اكتساب املعرفة 

  االستجابة للمنافسني لمعرفة االستجابة ل  االستجابة للزبائن االستجابة للمعرفة 
  استغالل الفرص لمعرفة االستجابة ل  عن العمل نشر املعرفة 
 %0دال معنويا عند   ....0 استخدام التقنيات نشر املعرفة 

 Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

رتباط بني عامل نشر اإلستثناء ب  ،%0رتباطات معنوية عند من خالل نتائج اجلدول أن معظم اإلنالحظ 
رتباط بني عامل اطا تاما بلغت قيمته الواحد، واإلاملعرفة وعامل استخدام التقنيات لنشر املعرفة والذي كان ارتب

م حذف هذين وبالتايل سيت، .0.0اليت كانت قيمة ارتباطه االستجابة للمعرفة وعامل تطوير وظيفة التسويق 
مع مالحظة فيما إذا حتسنت  ،ن سلبا على جودة مؤشرات تطابق النموذج مع البياناتيؤثراا مرتباطني كوهناإل
وبناءا على ، Amosبرنامج  هعتماد على دليل تغيري املؤشرات الذي يقرتحؤشرات أو جيب تطوير البدائل باإلامل

 أصبحت دالة ة رتباطياإلالعالقات مجيع ن أ فقد اتضح من النتائج لغاء العالقات غري الدالةب  التغيريات اليت متت
 :ليظهر النموذج املعدل كما يليوحتسنت مؤشرات التطابق، 
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 قياس إدارة المعرفة المعدلالمعياري لنموذج ال(: 34)الشكل رقم 

 
 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

توكر لويس القريبني من مؤشر رن و ااملق ةاملطابق حتسن يف كل من مؤشر كهناأن من خالل الشكل  نالحظ
التشبعات بني العوامل فيما مع وجود حتسن يف قيم  .اجملال كاي املعياري بقيا يف نفسمربع  الواحد ومؤشر رمسي و 

الذي   ،0.0و ..0، فنجد أن عمليات إدارة املعرفة الثالثة تربط فيما بينها بتشبعات تنحصر يف معظمها بني بينها
يف  أمهية حمور احلساسية للتغريات  من الشكل نالحظ يضا، كمالتقارب فيما بينها وصدق التمايز أايدل على صدق 

يف متثيله لعملية ، وأمهية حمور استخدام التكنولوجيا 0.0حيث بلغت قيمة التشبع بينهما متثيله لعميلة اكتساب املعرفة 
ستجابة للمنافسني يف متثل اإلستجابة للتكنولوجيا واإل، وأمهية حمور 0.03نشر املعرفة اليت بلغت قيمة التشبع بينهما 

 .على التوايل .0.0و 0.00تشبعهما بالعامل  ستجابة للمعرفة اليت بلغت قيمةاإل ةعملي
 دالة 0.0 – 0.0غلبها يف اجملال املثايل من حملاور اليت متثلها فقد كانت أما بالنسبة لقيم تشبع العبارات على اأ

كل ذ جند أن  إجله، هنا تقيس ما وضعت ألارات متثل متثيال جيدا حماورها وأن العبأي أ ،بذلك على صدق التقارب
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تشجع "  AC4لعبارة لأعلى نسبة تشبع كانت و  ..0كرب من ارات على عامل اجتاهات العاملني أقيم تشبع العب
 .%.. بلغت اليت "املؤسسة العاملني لتخصيص الوقت للتفكري يف عمل املؤسسة

رتباطات العالية نسب اإلمتالك املؤسسة لنظم تقارير مالية متطورة قيم تشبع العبارات على عامل إ تظهركما 
كثر األ" حنن نعرف بالضبط كم تكلفنا خدمة كل زبون"  AC7حيث كانت العبارة  ،بني العبارات والعامل الذي متثله

 .%0. تشبع متثيال للعامل بقيمة

مهية أ حساسية املؤسسة للمعلومات املتعلقة بالتغريات يف السوق قيم تشبع العبارات على عامل كما تظهر لنا 
قيمة  بأكربيف متثيلها للعامل " املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني يف جمال التسويق واملبيعات"  AC12 العبارة 

املدربني مي جمال الرياضيات، العلوم،  املؤسسة ناجحة يف جذب العاملني"  AC14ية العبارة مه، وأ3..0 تشبع
بقيم تشبع  يف متثيل العامل املتعلق باجلانب العلمي والتقين  للمورد البشري" التكنولوجيا والتقنيات املعلوماتية واهلندسية

حصول املؤسسة على معلومات عن طريق مسح السوق بنسبة يف متثيل عامل  AC16مهية العبارة ، وأ0..0عالية جدا 
 .%..تشبع 

هناك "  PC20ة فنجد أن العبار وىل املرتبطة بعملية نشر املعرفة بة للعوامل الكامنة من الدرجة األا بالنسأمم 
تشجع املؤسسة العاملني على  "PC24 العبارة و  "قسام ملناقشة اجتاهات السوق ومدى تطورهالقاءات منتظمة بني األ

ونشر حرية نشر املعلومات التسويقية  نْي كرب يف متثيل العامل  أ ةمهيا أمكانت هل" هتمام بالعمل معا حلل املشاكلاإل
أما  .على التوايل 28.0و 28.2خرى واملقدرة بـــ يميت تشبع تفوق تشبع العبارات األوذلك بق ،املعرفة عن العمل

تصاالت املكتوبة فقد كانت استخدام اإلالتكنولوجيا لنشر املعرفة و   استخدامنْي العبارات للعامل  بالنسبة لقيم تشبع 
 ..28و  280متقاربة فيما بينها حمصورة بني 

بينها وبني  رتباط العايلإلستجابة للمعرفة فقد كانت كل تشبعها عالية دالة على اأما العوامل املمثلة لعملية اإل
وقد كانت ، ..28 و 28.0 ما بني القيمتني فقد كانت كلها حمصورة  ،العامل الذي متثله مما يعين حتقق صدق التقارب

كثر األ" ئن عن جودة السلعة أو اخلدمةتستجيب املؤسسة على الفور حال معرفتها بعدم رضا الزبا"  RC35العبارة 
ستجابة للتكنولوجيا أما عن عامل اإل ...28ستجابة للزبائن نظرا لقيمة تشبعها املرتفعة واليت بلغت متثيال  لعامل اإل

كثر األ" تراجع املؤسسة بشكل دوري التأثري احملتمل للتغريات التكنولوجية على زبائنها"  RC45فقد كانت العبارة 
على قيمة تشبع للعبارتني كما كانت أخرى اليت تتشبع عليه،  يمة حتميل من بني كل العبارات األكرب قأمهية يف متثيله بأ

RC48 وRC49 وقد تقاربت قيم تشبع عبارات عامل أو  ،على التوايل 28.0و ..28ستجابة للمنافسني بــــ حملور اإل
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دالة على  28.0و ..28اليت كانت ما بني  RC54و RC53و RC52خاصة العبارات حمور املرونة واستغالل الفرص 
 .ما يدل على صدق التقارب بني العبارات والعامل الذي متثله رتباطات العاليةنسبة اإل
خر أحد أدلة صدق التقارب القياس الذي يعد هو األ رتباط الرتبيعي املتعدد أو خطأاإلفيما خيص متوسط و 
يف السوق، أما بالنسبة احلساسية للتغريات  حملور .280بالنسبة حملاور عملية اكتساب املعرفة  قل قيمة لهت أفقد بلغ

قل قيمة بالنسبة حملاور عملية حملور استخدام التكنولوجيا لنشر املعرفة، أما أ 2.05 كانت  حملاور عملية نشر املعرفة
صدق  الة بذلك علىد 280أكرب من كلها   اهنوما يالحظ أ ،ستجابة للزبائنحملور اإل .28 هي ستجابة للمعرفةاإل

 .ن العبارات متثل العامل املرتبطة بهالتقارب مبعىن أ
لعملية نشر  2800لعملية اكتساب املعرفة،  .280ا التباين املستخلص للمحاور الفرعية لكل عملية فقد بلغ مم أ
أن كل احملاور الفرعية متثل متثيال جيد عملية ما يدل على  ،280وهي أكرب من  ستجابة للمعرفةلعملية اإل .28واملعرفة 

 .وهذا ما يثبت لنا اتصاف النموذج املعدل بصدق التقاربإدارة املعرفة 
 2.00 قد بلغت أصغر قيمة لهدلة صدق التمايز، فلذي يعترب من أرتباطات بني العوامل اأما بالنسبة ملربع اإل

وهي حمصورة  عملية نشر املعرفة واالستجابة للمعرفةبني  28.0 قيمة له، وأكرب عملية اكتساب املعرفة ونشر املعرفةبني 
 .ال تتداخل فيما بينها( العمليات)ن العوامل مبعىن أ ،مما يدل على توفر صدق التمايز 280 – 280يف اجملال من 

 :أما فيما يتعلق مبؤشرات تطابق النموذج مع البيانات كانت كما يلي
تدل على أنه  ةغري دال وبالتايل فهي ،2820مستوى الداللة  وهي أكرب من 000.8000قدرت قيمة كاي تربيع بـــ  -

 ال توجد فروق بني النموذج النظري والبيانات؛
لقياس  املعدل اس املفرتضيوبالتايل فهي تؤكد أن املق ،وهي أقل من مخسة 0.050بلغت قيمة مربع كاي املعياري  -

 عرفة يتطابق مع الواقع؛امل ةإدار 
بذلك   ومهاالقريبة من الواحد،  ..28و 28.0اللذين بلغت قيمتهما  لويس مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر -

كعوامل كامنة   عمليات إدارة املعرفة وحماورهاالذي يفرتض وجود عالقات بني )فرتاضي يفسران ابتعاد النموذج اإل
الذي يدل على عدم وجود عالقة بني املتغريات الكامنة والعبارات )عن النموذج الصفري ( والعبارات اليت تتشبع عليها

ما يدل على أن هناك ارتباط أو عالقات بني متغريات النموذج وأن العبارات تقيس املتغريات الكامنة ( اليت تقيسها
 . اليت متثلها

 فرتاضي البيانات الواقعية والنموذج اإلما بنيجيد ن هناك تطابق على أ .282رمسي اليت بلغت ر مؤش  ةتفسر قيم -
 .إدارة املعرفةلقياس  املعدل 
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يتوفر على اخلصائص السيكوماترية  دارة املعرفةاملعدل إلوبناءا على النتائج أعاله اليت أظهرت أن منوذج القياس 
متثل  ةخري حماور إدارة املعرفة وأن هذه األأن العبارات املستخدمة  متثل   مبعىن، الدالة على الصدق البنائي للنموذج

دارة املعرفة هو إل( غري املعدل)ويل كما أن منوذج القياس األ  .تقيس ما وضعت من أجلهأهنا و  عمليات إدارة املعرفة
ال  احملاور اليت مت حذفها واليت ستثناءقيمة مؤشرات التطابق اخلاصة به ب ظهرته آلخر يقيس ما وضع له حسب ما أا

 .حصائية يف قياس ما وضعت لهتتصف  بالداللة  اإل
 نموذج قياس أداء المؤسسةل الصدق البنائي ختبارإ: ثالثا

صدق يف املتمثلة اخلصائص السيكوماترية لنموذج القياس  مدى توفر ةختبار هو معرفاهلدف من هذا اإل
 فعال عن وهل تعربم  وعدم تداخلها يف الوقت نفسه، فيما بينهاالعبارات  ارتباطمدى ي ق التمايز أالتقارب وصد
سيتم اجراء  ولتحقيق هذا اهلدف. (منظور الزبائن، منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو)داء منظورات األ

ويل ئي  يف شكله األبالصدق البنان املقياس يتصف درجة الثانية للمقياس للتثبت من أالتحليل العاملي التوكيدي من ال
 .ظهار النموذج املعياري للنموذج القياسي يف الشكل املوايلوميكن إ .أو حيتاج إىل تعديل

 داء المؤسسةقياس أالمعياري لنموذج ال(: 34)الشكل رقم 

 
 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر
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ن مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات قيمها مقبولة خاصة مؤشر عاله نالحظ أبناءا على معطيات الشكل أ
،   0ملعياري الذي يقل عن معربا عن التطابق بني منوذج القياس والبيانات ومؤشر كاي ا .0.0رمسي الذي يقل عن 

مثال بني منظور الزبائن )وىل والثانية قريبة من الواحد املتغريات الكامنة من الدرجة األ بعض قيم التشبعات بني لكن
، هلذا مت مراجعة املخرجات للتأكد فيما إذا كانت ( 0.00، منظور التعلم والنمو ونظم املعلومات .0.0ورحبية الزبائن 

اطات يف رتبنستعرض نتائج مستوى داللة هذه اإلو  .من أجل اختاذ قرار تعديل النموذج من عدمه ،ال مهلا داللة أ
 :اجلدول املوايل

 رتباطات بين المتغيرات الكامنة لنموذج قياس أداء المؤسسةمستوى داللة اإل(: 33)الجدول رقم 
 مستوى الداللة مسار االرتباط مستوى الداللة مسار االرتباط

  العمليات التشغيلية منظور العمليات الداخلية  االحتفاظ بالزبائن  منظور الزبائن
  خدمات ما بعد البيع منظور العمليات الداخلية  اكتساب الزبائن  منظور الزبائن
  مهارات األفراد  منظور التعلم والنمو 0.070 رحبية الزبائن  منظور الزبائن
  نظم املعلومات  منظور التعلم والنمو  احلصة السوقية  منظور الزبائن

  االجراءات التنزميية  منظور التعلم والنمو  االبداع  الداخليةمنظور العمليات 
  0دال معنويا عند% 

 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

منظور الزبائن ورحبية رتباط بني اإلستثناء ب  %0رتباطات معنوية عند إلاكل نتائج اجلدول أن   املالحظ من
سلبا على جودة مؤشرات  نه يؤثرأل الزبائن ةحمور رحبيذف حن، وبالتايل 0.00 لةعند مستوى الدالالزبائن الغري دال 

 :وفقا ملا يظهره الشكل املوايل الحظة فيما إذا حتسنت املؤشرات  أم ال، تطابق النموذج مع البيانات مع م
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 المعدل المؤسسة أداءقياس المعياري لنموذج ال(: 33)الشكل رقم 

 

 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

النموذج من خالل حتسن  ةودجحتسن يف  كهناأن  داء املؤسسةمنوذج القياس املعدل ألمن خالل  نالحظ
تشبعات مع وجود حتسن يف قيم  0.00 ةداللالدالة عند مستوى  ةيرتباطصبحت كل املسارات اإلكما أ.مؤشراته

الذي   0.0- ..0 حمصورة يف اجملال منالثالثة فيما بينها  قيم تشبع منظورات األداءجند أن ، حيث العوامل فيما بينها
، كما تهاغري متماثلة يف داللمبعىن وصدق التمايز األداء  أي أهنا كلها تقيس ،يدل على صدق التقارب فيما بينها

، وأمهية .0.0حيث بلغت قيمة التشبع بينهما  الزبائنمنظور  يف متثيل الزبائناكتساب نالحظ من الشكل أمهية حمور 
، وأمهية حمور .0.0بلغت قيمة التشبع بينهما  حيث ملنظور العمليات الداخليةيف متثيله  العمليات التشغيليةحمور 

 .0.00تشبع ال ةاليت بلغت قيم منظور التعلم والنمول ييف متثاملعلومات  ةنظمأ
دالة  0.0 – 0.0غلبها يف اجملال املثايل من ى احملاور اليت متثلها فقد كانت أبالنسبة لقيم تشبع العبارات عل امم أ

ذ جند أن كل جله، إارات متثل متثيال جيدا حماورها وأهنا تقيس ما وضعت ألن العبأي أ ،بذلك على صدق التقارب
املبيعات "  CP57للعبارة أعلى نسبة تشبع وكانت  0.0كرب من ارات على عامل اجتاهات العاملني أقيم تشبع العب

 ....0اليت بلغت "  للزبائن احلاليني يف تزايد مستمر
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نسب االرتباطات العالية بني العبارات والعامل  اكتساب الزبائنكما تظهر قيم تشبع العبارات على عامل 
 كثر متثيال للعامل بقيمةاأل"  الزبائن اجلدد يف تزايد مستمرالعوائد احملققة من "  CP58الذي متثله حيث كانت العبارة 

احلصة السوقية  عامليف متثيل " تعرف احلصة السوقية للمؤسسة ارتفاعا مستمرا "  CP62مهية العبارة  وأ ...28تشبع 
 ...28 بقيمة تشبع

بينها  الرتباط العايلدالة على ا تشبعها عاليةقيم ا العوامل املمثلة ملنظور العمليات التشغيلية فقد كانت كل أمم 
، فقد  28.0و 2800فقد كانت كلها حمصورة ما بني القيمتني   ،وبني العامل الذي متثله مما يعين حتقق صدق التقارب

هناك  "IPP68 والعبارة "  سرع من املنافسنيأاملؤسسة على اطالق منتجات جديدة تعمل "  IPP66العبارة كانت 
تكاليف معاجلة املعيب من املنتجات يف اخنفاض "  IPP73والعبارة  " نتاجية العمليات اإل لص يف معدل اخلطأ يفتق

تشبع تفوق تشبع  وذلك بقيم ،وخدمات ما بعد البيع والعمليات التشغيلية االبداع  كرب يف متثيلهلم أمهية أ " مستمر
 . على التوايل 28.5و ..28، 28.0خرى واملقدرة بـــ العبارات األ
رضا ال"  LGP76 تنيالعبار  فنجد، وىل املرتبطة مبنظور التعلم والنموة من الدرجة األبالنسبة للعوامل الكامنأما 

كثر متثيال  لعامل األ "بداعتشجيع املبادرات واإلالرضا عن مدى  " LGP77و" دارة عن مستوى الدعم املقدم من اإل
نظم أما عن عامل . مقارنة بباقي عبارات نفس العامل 28.5واليت بلغت ا املرتفعة منظرا لقيمة تشبعه مهارات األفراد

كرب قيمة حتميل األكثر أمهية يف متثيله بأ LGP82و LGP81قيم تشبعها متقاربة وجاءت العبارات  فقد كانت املعلومات
تأخذ "  LGP87 للعبارةعلى قيمة تشبع ، كما كانت أ2800مبقدار  خرى اليت تتشبع عليهمن بني كل العبارات األ

 ...28بــــ  جراءات التنظيميةاإلحملور   "قرتاحات اجلديدة اليت يقدمها العاملوناملؤسسة باإل
 ،القياس الذي يعد هو األخر أحد أدلة صدق التقارب رتباط الرتبيعي املتعدد أو خطأاإلوفيما خيص متوسط 

ن كلها وما يالحظ أ ملنظور الزبائن 28.5التعلم والنمو و ملنظور ..28، ملنظور العمليات الداخلية 2.00 تفقد بلغ
 .املرتبطة به املنظورمتثل كل احملاور ن  الة بذلك على صدق التقارب مبعىن أد 280أكرب من 
 ،حتفاظ بالزبائنحملور اإل .2.0 قيمة هلاأصغر  تفقد بلغمنظور ا التباين املستخلص للمحاور الفرعية لكل مم أ

 امتثل متثيال جيد العباراتما يدل على أن كل  280أكرب من وبالتايل فكلها  حملور اكتساب الزبائن 280وأكرب قيمة 
 .وهذا ما يثبت لنا اتصاف النموذج املعدل بصدق التقارب  ،حماورها

منظور )كل من   بني .280فقد كان دلة صدق التمايز، اطات بني العوامل الذي يعترب من أرتبمربع اإلوعن 
بني منظور التعلم والنمو  2800، و(منظور العمليات الداخلية –منظور الزبائن )و( منظور الزبائن –التعلم والنمو 
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لة بذلك على صدق التمايز بني اد 0.0إىل  ..0هي حمصور يف اجملال من فومنظور العمليات الداخلية وبالتايل 
 .ال تتداخل فيما بينها( املنظورات)ن العوامل مبعىن أ املنظورات الثالثة

 :أما فيما يتعلق مبؤشرات تطابق النموذج مع البيانات كانت كما يلي
تدل على أنه  ة،غري دال وبالتايل فهي ،0.00وهي أكرب من مستوى الداللة  .0..77.0قدرت قيمة كاي تربيع بـــ  -

 ال توجد فروق بني النموذج النظري والبيانات؛
لقياس  املعدل وبالتايل فهي تؤكد أن املقياس املفرتض ،وهي أقل من مخسة 3.0..بلغت قيمة مربع كاي املعياري  -

 يتطابق مع الواقع؛ ةأداء املؤسس
 القريبة من الواحد، ومها  ...0و 0..0اللذين بلغت قيمتهما  لويس يفسر مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر -

وحماورها كعوامل كامنة  منظورات األداءالذي يفرتض وجود عالقات بني )فرتاضي بذلك  يفسران ابتعاد النموذج اإل
الذي يدل على عدم وجود عالقة بني املتغريات الكامنة والعبارات )عن النموذج الصفري ( والعبارات اليت تتشبع عليها

قات بني متغريات النموذج وأن العبارات تقيس املتغريات الكامنة ما يدل على أن هناك ارتباط أو عال( اليت تقيسها
 . اليت متثلها

 البيانات الواقعية والنموذج ن هناك تطابق جيد ما بنيعلى أ 0.003تفسر قيمة  مؤشر رمسي اليت بلغت  -
 .أداء املؤسسةفرتاضي املعدل  لقياس اإل

يتوفر على اخلصائص السيكوماترية املعدل أداء املؤسسة قياس ائج أعاله اليت أظهرت أن منوذج وبناءا على النت
 منظورات األداءمتثل  ةخري وأن هذه األ احملاورالدالة على الصدق البنائي للنموذج أي أن العبارات املستخدمة  متثل  

 . وأهنا تقيس ما وضعت من أجله
 (نموذج البناء)المتكامل  Amosنموذج : المطلب الثاني

منة أي متغريات الدراسة الرئيسية، وبالتايل النموذج املتكامل أو منوذج البناء بالعالقة بني املتغريات الكايتعلق 
ي العام للدراسة مبعىن تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء فرتاضاإلعبارة عن اختبار النموذج فهو 

 :فقد مت وضع ثالث فروض Amos لى برنامج من أجل رسم النموذج االفرتاضي عاملؤسسة، و 
 ؛داء املؤسسةأإدارة املعرفة تؤثر على : ولاأل الفرض

 ؛ثر على إدارة املعرفةثقافة املؤسسة تؤ : الفرض الثاين
 .ثقافة املؤسسة تؤثر على أداء املؤسسة: (غري املباشر) الفرض الثالث
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املتعلق بالتأثري أما الفرض الثالث  ، معنويا أن يكونا دالنين يف النموذج  جيب أساسيا ول والثاين حبيث الفرض األ
  .املفرتض صحة النموذجللحكم على  معنويا ن يكون داالثانوي وال يشرتط أ فهو غري املباشر

 :وفقا للشكل املوايلختبار منوذج الدراسة ظهرت نتائج إعليه فقد وبناءا 
 (نموذج البناء)المتكامل  Amosنموذج (:32)الشكل رقم 

 
 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

حمقق والفرض الثاين املتعلق داء ارة املعرفة على األول املتعلق بتأثري إدمن خالل الشكل يتضح أن الفرض األ
أما يف ما يتعلق بالفرض الثالث أي تأثري ثقافة املؤسسة على األداء فقد كانت قيمة  ،بتأثري ثقافة املؤسسة حمقق

حبذف سهم العالقة وهلذا سنقوم   ،عنوياملامشي وغري ما يدل على التأثري اهل وهي ضعيفة جدا 0.00-معامل التأثري 
 :التايلفرتاضي كما هو موضح يف الشكل غريين ليظهر النموذج املعياري اإلبني املت
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 (نموذج البناء المعدل)المتكامل المعدل   Amosنموذج  (:33)الشكل رقم 

 
 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

، كما يوجد 3..0لثقافة املؤسسة على إدارة املعرفة مبقدار  يوجد تأثري معنوي موجبمن الشكل أنه يتضح 
، كما تؤثر ثقافة املؤسسة على ...0ثقافة املؤسسة بــــ  على أداء املؤسسة يف وجودملعرفة دارة اتأثري موجب معنوي إل

فرضيات بت صحة يثوهذا ما  (...0 ×3..0) 0.07أداء املؤسسة بطريقة غري مباشرة عن طريق إدارة املعرفة بـــ 
أما بالنسبة ملدى  . ة وأداء املؤسسةاملعرفدارة إلثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني ن ؤكد أي اليت تفرتاضالنموذج اإل

بعاد ثقافة املؤسسة أفنالحظ أن  ،ارتباط املتغريات الظاهرة باملتغريات الكامنة والذي تعرب عنه قيم التشبعات فيما بينها
لها مهية كبرية يف متثية بعد اخلصائص املهيمنة الذي له أترتبط بقيم تشبعات مقبولة ما يدل على متثيلها هلا خاص

تدل على متثيلها وهي نسبة ضعيفة جدا  0.73قيمة تشبعه بالعامل الذي بلغت  ويستثىن من ذلك معيار النجاح 
 .املؤسسة ثقافةاهلامشي ل

                                                           
  حيث جيب أن تتجاوز العالقات املباشرة للمتغريات ب عن طريق ضرب قيمة التأثري بنيثريات غري املباشرة وهلذا فهي حتسالتأنتائج التحليل باستخدام برنامج اموس ال تعطي قيمة ،

 .707أمين سليمان القهوجي وفريال حممد أبو عواد، مرجع سابق، ص : وملزيد من التفاصيل راجع. حىت نقول أن هناك عالقة غري مباشرة  .0.0القيمة املتحصل عليها 



 اختبار فرضيات ونموذج الدراسة ومناقشة النتائج              الفصل الخامس 

 

 
190 

دارة املعرفة فقد كانت قيم تشبعاهتا مرتفعة دالة بذلك على متثيلها اجليد ملتغري إدارة فيما خيص عمليات إا مم أ
 إدارة املعرفةدالة بذلك على أمهيتها يف متثيل  (.0.0) قيمة تشبعكرب ستجابة للمعرفة بأحظيت عملية اإل املعرفة وقد

 .0..0يت اكتساب املعرفة ونشرها بقيمة تشبع متساوية يمث يليها كل من عمل
على دالة  0.0إىل  ..0ا بالنسبة لقيم تشبعات منظورات أداء املؤسسة فقد كانت كلها حمصورة يف اجملال من مم أ

مث يليه  0..0كرب قيمة تشبع العامل املرتبط به حبيث كانت األمهية األكرب يف متثيله ملنظور العمليات بأ أمهيتها يف متثيل
 ..0.3منظور التعلم والنمو بقيمة تشبع  خرباوأ ...0ــــ منظور الزبائن ب

 :فنجدأما فيما خيص مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات 
نه ال توجد فروق بني مما يعين أ ،0.00وهي أكرب من مستوى الداللة  .777.00 تربيع قدرت قيمته بـــكاي  -

 النموذج النظري املفرتض والبيانات أو الواقع؛
 املفرتض يتطابق مع الواقع؛ النموذجوبالتايل فهي تؤكد أن  ،وهي أقل من مخسة .30.. قيمته مربع كاي املعياري  -
 يفسر  مامن الواحد، جدا  قريبة وهي  ..0.0و .0.00بلغت قيمتهما  لويس املقارن ومؤشر توكرمؤشر املطابقة  -

الذي يدل على )عن النموذج الصفري ( متغريات الدراسةالذي يفرتض وجود عالقات بني )فرتاضي ابتعاد النموذج اإل
 ؛وإدارة املعرفة وأداء املؤسسةثقافة املؤسسة  بني ارتباطاتما يدل على أن هناك ، (بينهاعدم وجود عالقة 

 البيانات ن هناك تطابق جيد ما بنيعلى أما يدل  .0.0وهي أقل من  0.003 قيمتهبلغت  الذي مؤشر رمسي  -
 .للدراسةفرتاضي الواقعية والنموذج اإل

كوماترية كما بدا يفرتاضي يتصف باخلصائص السن منوذج الدراسة اإلأ تبني عالهوبناءا على النتائج املوضحة أ
أي أن لثقافة فرتاضي للدراسة مع البيانات هذا ما يدل على تطابق النموذج اإلو  ،ؤشرات التطابققيم مواضحا من 

على إدارة املعرفة ارة املعرفة باألداء، حيث تؤثر ثقافة املؤسسة عالقة إدعلى معنوي موجب وكبري املؤسسة تأثري 
ي لكن رمبا  نتساءل عن أ. ...0 ارمبقداملؤسسة ثقافة املعرفة على األداء يف ظل وجود ثر إدارة وتؤ  3..0بـــمقدار 

تؤثر على كل ىن هل كل املتغريات الفرعية لثقافة املؤسسة ، مبعاملتغريات الفرعية من كل متغري هي سبب هذه النتيجة
الت تتم جابة على هذه التساؤ ن اإلإ؟ الغري دالةن هناك بعض االرتباطات داء أم أدارة املعرفة واألاملتغريات الفرعية إل

 .من خالل القيام بتحليل املسار والذي هو موضوع املطلب املوايل
 تحليل المسار: المطلب الثالث

 .7 واملتمثلة يف (ال حيتوي على املتغريات الضمنية)ما مييز حتليل املسار أنه يتضمن املتغريات الظاهرة فقط 
سلوب إدارة العاملني، التماسك صائص املهيمنة، أسلوب القيادة، أاخل :أبعاد ثقافة املؤسسة الستة :متغري هي
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اكتساب املعرفة، نشر املعرفة : املعرفة  ضافة إىل عمليات إدارة ز االسرتاتيجي ومعيار النجاح باإلالرتكياملنظمي، 
. علم والنمو، منظور العمليات الداخلية ومنظور الزبائنور التمنظ: وأخريا منظورات أداء املؤسسةواالستجابة للمعرفة 

ليات إدارة املعرفة  وبني هذه مالتأثريات املمكنة من أبعاد ثقافة املؤسسة إىل ع حيث سيتم يف البداية وضع مجيع
حتليل املسار وفيما يلي نعرض منوذج لتعديل أم ال، ى النتائج نقرر فيما إذا نقوم باوبناءا عل خرية ومنظورات األداءاأل

 :األويل
 ولي لتحليل المسارالنموذج األ(: 33)الشكل رقم 

 
 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

بعاد متغريات رتباطية بني أأي العالقات اإلمن خالل الشكل أعاله الذي يوضح النموذج األويل لتحليل املسار 
ي كامربع  ن قيمة حيث جند أ ،ضمن جمال القبولنالحظ أن كل قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات الدراسة، 

قريبة جدا من الواحد وقيمة مؤشر رمسي صغرية وقيمة مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس  0املعياري أكرب من 
لقيم الذي يعترب احلد األدىن  0.00العديد من قيم تشبعات املسارات أقل من  هناك ، غري أن.0.0جدا أقل من 
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 .(رتباطاتاإل) قراءة خمرجات الربنامج تظهر عدم معنوية بعض املساراتضافة إىل أن إ ،التشبعات يف حتليل املسار
ابتداءا باملسار  خرالواحد تلوى اآل اجراء التعديالت على النموذج  من خالل حذف املسارات غري الدالةوهلذا سيتم 

ويف الوقت نفسه أكرب من  0.00عند مستوى الداللة  يف كل مرة حىت تصبح كل املسارات دالة Pالذي له أكرب قيمة 
 :بعد التعديالت يف الشكل املوايل النموذجهار ظإوميكن  .(0.00املقدرة بـــ ) دىن لقيمة التشبعاحلد األ

 المعدل تحليل المسار نموذج(: 33)الشكل رقم 

 
 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

 :جرائها يف ما يلييل  ميكن حصر التعديالت اليت مت إمبقارنة النموذج املعدل لتحليل املسار مع النموذج األو 
حيث قدر مستوى املعنوية  ،حذف بعد معيار النجاح نظرا لعدم معنوية تأثرياته على كل عمليات إدارة املعرفة -

ابة للمعرفة على ستجــ، نشر املعرفة واإلاكتساب املعرفة كل منبينه وبني   (00..0، ..0.3،.0.07 )للمسارات 
البعد والعمليات  تشبعات بني هذاالإىل أن كل قيم  باإلضافة ،0.00كرب من مستوى الداللة الرتتيب، وكلها أ

 ؛0.00دىن من احلد األ كربأ

                                                           
  (70)طالع على املخرجات انظر امللحق رقم لإل. 
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، فقد كان مستوى رفةه على كل عمليات إدارة املعاملنظمي أيضا بسبب عدم معنوية تأثري  التماسك بعدذف ح -
ستجابة تساب املعرفةــ، نشر املعرفة واإلبينه وبني كل من اك (0.303، .0.77، 0.077)املعنوية للمسارات 

 للمعرفة على الرتتيب؛
للتأثري غري املعنوي لعملية نشر املعرفة لعمليات الداخلية والتعلم والنمو بني نشر املعرفة ومنظوري احذف املسار  -

 0.00أقل بكثري من  للمنظور الثاين ومها 0.03 -ول وللمنظور األ 0.07بــــ  والذي قدرت قيمة التشبععليهما، 
 ؛0.00فوق كثريا مستوى الداللة للمنظورين على التوايل الذي ي 0.007و 0.037مبستوى داللة و 

التعلم والنمو والزبائن للتأثري غري املعنوي لعملية اكتساب املعرفة ي ومنظور بني اكتساب املعرفة  حذف املسار -
 ؛0.00ومها أكرب من مستوى الداللة  للمسارين على التوايل 03..0و 0.770قدر مستوى الداللة عليهما، حيث 

سارين، اكتساب ونشر املعرفة لعدم معنوية التأثري للمحذف املسار بني بعد اخلصائص املهيمنة وكل من عملييت  -
 ؛0.00للمسارين على الرتتيب الذي يفوق  .0.00و  0.7.0فقد كان مستوى املعنوية 

لكون  مستوى  املعنوية  سلوب القيادة وكل من عملييت نشر املعرفة واالستجابة للمعرفةذف املسار بني بعد أح -
 ثري؛ما يدل على عدم معنوية التأ 0.00واليت  تفوق على التوايل،  0.730و  .3..0للمسارين املقدر بــ 

ن أل ،ملعنوي هلذا البعد على العمليةثري غري املعرفة للتأوعملية نشر اسلوب إدارة العاملني حذف املسار بني بعد أ -
 .0.00أكرب من   0.003مستوى املعنوية للمسار املقدر بــ 

 صبحت كل املسارات يف النموذج املعدل دالة معنوياواليت مبوجبها أهبا القيام  وبناءا على التعديالت اليت مت
 :كما حتسنت املؤشرات الدالة على جودته حيث جند،  0.00عند مستوى الداللة 

 ما يشري إىل تطابق النموذج مع البيانات؛ 0.00كرب من مستوى الداللة وهي أ 00....قيمة كاي تربيع قدرت بــــ  -
 تؤكد أن النموذج املفرتض يتطابق مع الواقع؛واليت  0قل من األ 0...7قدرت قيمة مربع كاي املعياري بـــــ  -
قريبة جدا من و  0.00أكرب من وهي  .0.0و 0.00مؤشر املطابقة املقارن ومؤشر توكر لويس بلغت قيمتهما  -

الفرعية  تغرياتاملبني  تأثريات مباشرة وغري مباشرة الذي يفرتض وجود )فرتاضي بتعاد النموذج اإلالواحد، ما يفسر إ
وبالتايل وجود تأثري ( بينها تأثرياتالذي يدل على عدم وجود )عن النموذج الصفري ( الدراسة للمتغريات الرئيسية يف

أثري غري وت  خرية على منظورات أداء املؤسسةوتأثري هذه األبعاد ثقافة املؤسسة على عمليات إدارة املعرفة مباشر أل
 ؛ء املؤسسة من خالل إدارة املعرفةبعاد على منظورات أدامباشر هلذه األ

ن هناك تطابق جيد ما بني البيانات على أما يدل  .0.0وهي أقل من  0.000 قيمتهبلغت  الذي مؤشر رمسي  -
 .املعدلالواقعية والنموذج 

 :متغريات منوذج حتليل املسار املعدل يف اجلدول اآليتظهار مقدار التأثريات املباشرة وغري املباشر بني وميكن إ
                                                           

   (..7)لالطالع على مستوى معنوية املسارات لنموذج حتليل املسار املعدل راجع امللحق رقم 
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 المعدل قيم التأثير المباشر وغير المباشر بين متغيرات نموذج تحليل المسار(: 33)الجدول رقم 
 قيمة  األثر ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملس نوع األثر

مب
ــاش

ـ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

 ر

 .0.7 اخلصائص املهيمنة على االستجابة للمعرفةاثر 
 ...0 اثر اسلوب القيادة على اكتساب املعرفة

 0.37 اثر اسلوب ادارة العاملني على اكتساب املعرفة
 0.73 اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة

 0..0 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على اكتساب املعرفة
 .0.7 االسرتاتيجي على نشر املعرفة اثر الرتكيز

 .0.7 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة
 0.0 اثر اكتساب املعرفة على نشر املعرفة

 7..0 اثر نشر املعرفة على االستجابة للمعرفة
 .0.7 اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات الداخلية

 0.70 املعرفة على منظور الزبائن اثر نشر
 ...0 اثر االستجابة للمعرفة على منظور التعلم والنمو

 3..0 اثر االستجابة للمعرفة على منظور العمليات الداخلية
 .0.7 اثر االستجابة للمعرفة على منظور الزبائن

 0.70 اثر منظور التعلم والنمو على منظور العمليات الداخلية
 0.00 منظور العمليات الداخلية على منظور الزبائناثر 

غي
ـــــــــــ

ـــــــ
باش

ر م
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

 ر

 ..0.7=  0.0×...0 اكتساب املعرفةاثر اسلوب القيادة على نشر املعرفة من خالل 
 0.77=  7..0×0.0×...0 اثر اسلوب القيادة على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

 70..0=  0.0×0.37 اثر اسلوب ادارة العاملني على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة
 0.73= 7..0×0.0×0.37 اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

 0.7.0=  0.0×0..0 اكتساب املعرفةاثر الرتكيز االسرتاتيجي على نشر املعرفة من خالل 
 0.770=  7..0×0.0×0..0 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة

 0...0=  7..0×0.0 اثر اكتساب املعرفة على االستجابة للمعرفة من خالل نشر املعرفة
 0.770=  0.70×0.0 املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفة اثر اكتساب

 0.73=  0.0×3..0×7..0×0.0 اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر واالستجابة للمعرفة ومنظور العمليات
 0.770=  ...0×7..0×0.00 اثر اكتساب املعرفة على منظور التعلم من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا

 0..0=  3..0×7..0×0.0 اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا
 0.70=  ...0×7..0 اثر نشر املعرفة على منظور التعلم من خالل االستجابة للمعرفة
 .0.3=  3..0×7..0 رفةاثر نشر املعرفة على منظور العمليات من خالل االستجابة للمع
 0.000=  .0.7×7..0 اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة

 0.70=  0.0×3..0×7..0 اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور العمليات الداخلية 
 0.370=  0.0×3..0 للمعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات اثر االستجابة

 .Amosاعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :المصدر
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إن القراءة األولية ألرقام اجلدول تعطي لنا صورة واضحة على تأثري أبعاد ثقافة املؤسسة على عمليات إدارة 
على منظورات األداء الثالثة بطريقة مباشرة وغري ثري عمليات إدارة املعرفة ، وتأاملعرفة بصفة مباشرة وغري مباشرة

، وأن ثقافة املؤسسة مما يعين أن عمليات إدارة املعرفة تعترب وسيط بني أبعاد ثقافة املؤسسة ومنظورات األداء ،مباشرة
الذي بدا ق تأثريها على إدارة املعرفة فقط، وهذا ما أكدته نتائج منوذج البناء يكون تأثريها  على األداء عن طري

منا تأثريها عليه يكون عن طريق إدارة وإ على األداء مباشرة املؤسسة ثقافةواضحا من خالله أنه ال يوجد تأثري معنوي ل
 .املعرفة

بعاد ثقافة املؤسسة تؤثر على عمليات أكل ات اجلدول جند أن  يذا حاولنا التدقيق والتفصيل أكثر يف حمتو إو 
ألسلوب إدارة العاملني على املباشر  املوجب وىل التأثري ة وغري مباشرة، ويأيت بالدرجة األملعرفة بطريقة مباشر اإدارة 

من خالل  %73وغري املباشر بــــ  %73ستجابة للمعرفة بـــ وأيضا تأثريه املباشر على اإل %37بــــ كتساب املعرفة عملية إ
فهو غري مباشر من خالل اكتساب املعرفة  عملية نشر املعرفةعملييت اكتساب ونشر املعرفة، أما تأثري هذا البعد على 

 باألمانومنه نستنتج أن أسلوب إدارة العاملني القائم على مبدأ العمل بروح الفريق واملشاركة والشعور . %7.0.بـــ 
ستجابة املعرفة ومن مث نشر املعرفة واإل الوظيفي له تأثري اجيايب على إدارة املعرفة وبالدرجة األوىل على اكتساب

 .للمعرفة
وعلى نشر املعرفة  %0.سرتاتيجي على اكتساب املعرفة بــــ لبعد الرتكيز اإلالـتأثري املباشر ويأيت يف الدرجة الثانية 

على نشر املعرفة من خالل ، كما أن هلذا البعد تأثريات غري مباشرة %.7 للمعرفة بـــــستجابة وعلى اإل %.7بـــــ 
وبناءا عليه ميكن . %77.0 اكتساب ونشر املعرفة بـــــستجابة للمعرفة من خالل وعلى اإل %0..7اكتساب املعرفة بــــ 

أثري اجيايب مباشر وغري الثقافة اهلرمية وثقافة السوق له ت أبعادعلى  كرببدرجة أالقائم سرتاتيجي أن الرتكيز اإلالقول 
 .ستجابة هلااملعرفة ومن مث نشر املعرفة واإل مباشر على عمليات إدارة املعرفة وبدرجة أوىل على اكتساب

غري املباشر  والتأثري  %..لبعد أسلوب القيادة على اكتساب املعرفة بـــ أما يف الدرجة الثالثة جند التأثري املباشر 
ابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة بـــ وعلى االستج %...7على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة بـــ 

وبالتايل ف ن النتائج تظهر لنا أن لألبعاد األربعة لثقافة املؤسسة تأثري على عمليات إدارة املعرفة، حيث هلا تأثري  .77%
ستجابة هلا وهناك من مباشر على عملية نشر املعرفة واإلفة، يف حني أن هناك من هلا تأثري مباشر على اكتساب املعر 

 .هلا تأثري غري مباشر
فنجد أن عملية اكتساب املعرفة  ،كما نالحظ من خالل اجلدول أن عمليات إدارة املعرفة ترتبط فيما بينها

كما تؤثر عملية   ،%7.على االستجابة للمعرفة بــــ  مباشرة ونشر املعرفة تؤثر %00على نشر املعرفة بــــ مباشرة تؤثر 
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منا يدل على أن وهذا إ، %0...ستجابة للمعرفة من خالل نشر املعرفة بـــ املعرفة بصفة غري مباشرة على اإل اكتساب
 نه يتم نشركما أهنا عمليات متسلسلة حيث أهذه العوامل متقاربة فيما بينها فهي متثل متغري واحد إدارة املعرفة  

 .ستفادة منهانشرها يتيح استخدامها وحتقيق اإل وىل ومن خاللاملعرفة املكتسبة من العملية األ
 وبالدرجة األوىل التأثري املباشر فنجداألداء، ورات عمليات إدارة املعرفة على منظ تأثريا فيما خيص مم أ

وري التعلم ن تأثري نفس العملية على منظحني أيف  ،%3. ستجابة للمعرفة على منظور العمليات الداخلية بـــلإل
 ستجابة للمعرفة واليت تتجلىن اإلمما يدل على أ ،على الرتتيب %.7و %..قل بكثري قدر بــــ والنمو والزبائن كان أ

ينعكس بدوره على منظور ثر تأثري يف األداء وبالضبط على العمليات والذي كإلدارة املعرفة األالتطبيقي  انبيف اجل
ستجابة للمعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات ضحه نسبة التأثري غري املباشر لإلب ما تو الزبائن حس
يب حاجات اليت تل نتاج املنتجاتن اإلستجابة للمعرفة تظهر يف إ، وتعد هذه نتيجة منطقية أل%37.0الداخلية بـــ 

والئهم وبالتايل االحتفاظ هبم وحتقيق الرحبية وحتسني احلصة  رضائهم ومن مث احلصول علىالزبائن اليت تؤدي إىل إ
 .السوقية

 وتأثريها غري املباشر على نفس املنظور  %70لنشر املعرفة على منظور الزبائن بـــ وبالدرجة الثانية التأثري املباشر 
تأثريها يف حني أن ، %70لمعرفة ومنظور العمليات بـــ ستجابة لومن خالل اإل %0.0بـــ ستجابة للمعرفة من خالل اإل

وعلى  %70لم من خالل االستجابة للمعرفة بـ على املنظورين املتبقيني غري مباشر، فنجد أهنا تؤثر على منظور التع
ء ااألدمنظورات ومنه نستنتج أن لنشر املعرفة تأثري على  .%.3منظور العمليات من خالل االستجابة للمعرفة بـــ 

عتبار أن عملية نشر املعرفة هي ستجابة للمعرفة، ب ري مباشر من خالل تأثريها على اإلأو غ الثالثة بشكل مباشر
طالع األطراف ذات املصلحة على كل أن نشر املعرفة تتيح إ ستجابة للمعرفة، حيثعملية األسبق لعملية اإلال
وسائل خاصة التكنولوجيا ما ميكنهم من القيام برد الفعل املناسب ستعانة بعدة ملعارف الضرورية وذلك من خالل اإلا

عماهلم، حتصيل املهارات الالزمة لتحسني أليات تدريبية جديدة للعمال حىت يتمكنوا من مسواء ما تعلق بربجمة ع
ة املرتبطة صللرفع من جودة املنتجات وتقليص هفوات التنفيذ خا( التشغيلية)تغيريات على مستوى اخلطط التكتيكية 

توفري اخلصائص املرغوبة يف ستجابة للزبائن فيما يتعلق بالتسليم يف الوقت احملدد و اإلو خطاء، بالتكلفة والوقت واأل
 .املنتج

املباشر على نفس  وتأثريها غري  %.7كتساب املعرفة على منظور العمليات الداخلية بـــ وأخريا التأثري املباشر إل  
يف حني أن تأثريها على املنظورين املتبقيني غري مباشر، فنجد ستجابة هلا، نشر املعرفة واإل خاللومن  %0.املنظور بـــ 

ستجابة للمعرفة ومنظور العمليات الداخلية بــــ املعرفة واإل ومن خالل نشر %77.0ـ الزبائن بـ أهنا تؤثر على منظور
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النتائج ذه يتضح لنا من خالل ه .%77.0ستجابة هلا بـــ والنمو من خالل نشر املعرفة واإل وعلى منظور التعلم 73%
وهذا يثبت العالقة السببية ن لعمليات إدارة املعرفة تأثري كبري بشكل مباشر وغري مباشر على منظورات األداء الثالثة أ

 .القوية بني متغريي إدارة املعرفة وأداء املؤسسة
ثري منظور العمليات الداخلية وخاصة تأداء فيما بينها األ وجود تأثريات مباشرة ملنظوراتيضا كما يظهر لنا أ

وهذا الرتابط بني  .%70وتأثري أقل ملنظور التعلم والنمو على منظور العمليات بــــــ  %00على منظور الزبائن بــــ 
الكبري ملنظور العمليات الداخلية على  التأثرياملنظورات يظهر لنا تقارهبا يف متثيل متغري األداء جمتمعة، كما يفسر 

ن خمرجات العمليات موجهة للزبائن واليت بناءا عليها ترتفع أو تنخفض أللقوي بينهما، للرتابط ا منظور الزبائن 
 .مؤشرات منظور الزبائن من حيث اكتساب الزبائن واالحتفاظ هبم وحتسني احلصة السوقية

، ئي لنموذج قياس كل من ثقافة املؤسسة، إدارة املعرفة وأداء املؤسسةستنادا إىل نتائج اختبار الصدق البناإ
ات الفرضية الرئيسية التي تنص على أن لثقافة المؤسسة تأثير على العالقة بين ثبإم ومنوذج البناء وحتليل املسار يت

  .إدارة المعرفة وأداء المؤسسة

 على ضوء الدراسات السابقة مناقشة النتائج: المبحث الثالث
قة من ليها يف الدراسات السابراسة مقارنة مع النتائج املتوصل اختبار فرضيات الدخيصص  هذا املبحث إل
الثاين  أما ،وىل مقارنة مع نتائج الدراسات السابقةختبار الفرضية الفرعية األنتاج إ ولخالل مطلبني، حيث يناقش األ

ختبار الفرضيات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والفرضية الرئيسية على ضوء ليها من إفيناقش النتائج املتوصل إ
 . الدراسات السابقة

 ة وأداء المؤسسةفختبار العالقة بين إدارة المعر نتائج إ مناقشة: المطلب األول
 ،الفرضية الفرعية األوىلختبار هذه العالقة من خالل شقني كل منها ميثل فرضية جزئية من يتم مناقشة نتائج إ

داء غري املايل من جهة أخرى كما املايل من جهة واأل ختبار العالقة بني إدارة املعرفة وبني األداءإ نتائجحيث ننقاش 
 .سيأيت التفصيل

 مناقشة نتائج اختبار العالقة بين إدارة المعرفة واألداء المالي: أوال
عة للفرضية الفرعية األوىل، الفرضية اجلزئية األوىل التاب ضمندارة املعرفة واألداء املايل ختبار العالقة بني إإدرج ي  
ن قضية مسامهة إدارة املعرفة  يف حتقيق فوائد على ال السابع من دليل املقابلة إىل أشارت نتائج حتليل السؤ حيث أ

رتباطية بني إدارة املتعلق ب ختبار العالقة اإل (.3)كما أشارت نتائج اجلدول رقم   ،اجلانب املايل غامضة وغري واضحة
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اكتساب املعرفة، نشر املعرفة، ) بني املتغريات املستقلة ةتوجد عالقة ذات داللة معنوي أنه ال ،املعرفة وعملياهتا واألداء
ال توجد عالقة  نهأي أ وىلما ينفي الفرضية اجلزئية األهذا و  ،واملتغري التابع (لمعرفة وإدارة املعرفة ككلاإلستجابة ل

 .ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة واألداء املايل
اليت توصلت من  North et al  klaus مع  دراسة ختبار هذه الفرضية إليها من وتتفق النتائج املتوصل إ

مرتبطة  قليلة فوائد املعرفةإىل أن إلدارة  تقدمة جلائزة مدير املعرفةملانية املأشركة  .5ستبيان املوجه لـــ اإل نتائجخالل 
لعملية  باشرة يف دراستها خبصوص املسامهة امل  Darroch  Jennyليه وختتلف عما توصلت إ ،ةبالنتائج املالي

  .داء املايلللمعرفة يف األ ستجابةاإل
 ماليفة واألداء غير الختبار العالقة بين إدارة المعر مناقشة نتائج إ: ثانيا

، التابعة للفرضية الفرعية األوىلختبار العالقة بني إدارة املعرفة واألداء غري املايل بالفرضية اجلزئية الثانية يتعلق إ
 إلجاباتالكيفي  الثامن، التاسع والعاشر من املقابلة والتحليل جابات السؤالإ عرضحيث مت التوصل من خالل 

قة ذات داللة معنوية بني اليت تؤكد على وجود عال( .3)و (33)رقم  نيوكذلك من خالل نتائج اجلدول املستجوبني
اليت تشري إىل وجود عالقة ذات داللة معنوية ( .3)و (30) كتساب املعرفة واألداء غري املايل، ونتائج اجلدولنيعملية إ

ذات داللة  ىل وجود عالقةاليت تشري إ (.3)و( 30) ونتائج اجلدولني ،بني عملية نشر املعرفة واألداء غري املايل
ارتباطية  اليت تؤكد وجود عالقة( 0.)و( 30) ألداء غري املايل، ونتائج اجلدولنياحصائية بني عملية اكتساب املعرفة وا

ن هناك عالقة اليت تؤكد على أ الفرضية اجلزئية الثانية ثباتإىل إإدارة املعرفة واألداء غري املايل  بني كل من  وسببية
اليت  klaus North et al وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة  .إدارة املعرفة واألداء غري املايلذات داللة معنوية بني 

 دراسة ونتائج .ترتكز يف حتسني العمليات وأداء العاملني وحتسني جودة املنتجات إدارة املعرفة فوائد غلبأأظهرت أن 

ختتلف معها فيما  يف األداء الداخلي، يف حنيستجابة للمعرفة لإل عنوياملتأثري الخبصوص  جار اهلل الخشالي شاكر
وما توصلت إليه  .يف األداء الداخلي متالك ونشر املعرفةإتأثري معنوي لعنصري  بعدم وجود فيما يتعلق ليهتوصلت إ

اكتساب املعرفة، نشرها )الثة عمليات إدارة املعرفة الثل وجود تأثري مباشر  خبصوص Darroch Jennyدراسة 
  .ما جيعل أداءها أفضل بداععلى اإل (هلاستجابة واإل

وىل اليت تنص الفرضية الفرعية األثبات يتني األوىل والثانية مت تأكيد وإختبار الفرضيتني اجلزئوبناءا على نتائج إ
 وتتفق هذه النتائج مع النتائج اليت توصل إليها .وية بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسةنعلى وجود عالقة ذات داللة مع

توليد املعرفة، ) إدارة املعرفةلعمليات عالقة ارتباط موجبة  يف دراستهم خبصوص وجود محمد الياسري وآخرون أكرم
املنظور املايل، منظور الزبائن، منظور العمليات )األداء االسرتاتيجي ب( خزن املعرفة، توزيع املعرفة، تطبيق املعرفة
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-Carrascoودراسة  .تأثري لعمليات إدارة املعرفة يف األداء االسرتاتيجي ووجود (ومنظور التعلم والنمو الداخلية

hernandez & Jiménez-Jiménez  املعرفة  إلدارةجيايب إارتباط معنوية اجيابية وتأثري  عالقة أن هناك اليت وجدت
عملية اكتساب إىل أن كل من  توصلت  اليت  Isaac Kiprotich Kimaiyo and alودراسة  .على أداء الشركة

  .ومحاية املعرفة تأثري معنوي اجيايب على أداء املؤسسة املعرفة، حتويل املعرفة، تطبيق املعرفة
 ختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المؤسسةمناقشة نتائج إ: المطلب الثاني

، سنقوم على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة ختبار هذا التأثري لثقافة املؤسسةمن أجل مناقشة نتائج إ
 .ية املنبثقة عنها حسب ما سيأيت تفصيلهئمبناقشة كل فرضية من الفرضيات اجلز 

 ختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين اكتساب المعرفة وأداء المؤسسةمناقشة نتائج إ: أوال
ن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة كفرضية مت إفرتاض أ التأثريختبار هذا إل

رتباط بني ظهرت أن معامل اإلباط اجلزئي اليت أرتاملتعلقة باإل (7.)نتائج اجلدول رقم خالل ومن فرعية ثانية، 
بعاد اليت أوضحت أن أل ونتائج حتليل املسار  ،ستبعاد متغري ثقافة املؤسسةب املعرفة وأداء املؤسسة يتأثر ب اكتسا

واليت بدورها تؤثر على منظور التعلم والنمو ومنظور العمليات  ثقافة املؤسسة تأثري على عملية  اكتساب املعرفة 
 وهذالثقافة املؤسسة تأثري معنوي على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة ضح أن يت ،الداخلية ومنظور الزبائن

 نتائجها  مناليت Lee and Choiدلة من دراسة النتائج تدعمها األ وهذه .ما يؤكد صدق الفرضية الفرعية الثانية

 توصلت إليهوما  ،ميداء التنظيعلى األ جيايبإلتنظيمي والذي له تأثري بداع اأثري اجيايب خللق املعرفة على اإلوجود ت
املعرفة من خالل تأثري خلق املعرفة وأن عوامل  إلدارةسرتاتيجية اإل ن حتقق الفوائدأ مكانية املؤسسةفيما يتعلق ب 

  .هاعلى إدارة معرفت ؤسسةومهمة بالنسبة لقدرة امل حامسة التنظيمية الثقافية

 ختبار تأثير ثقافة المؤسسة على العالقة بين نشر المعرفة وأداء المؤسسةمناقشة نتائج إ: ثانيا
نشر املعرفة على العالقة بني  تأثريسسة ن لثقافة املؤ الثة اليت تنص على أالث ية الفرعيةختبار الفرضجل إمن أ

واليت تشري إىل أن معامل  ،نتائجه( ..)ر اجلدول رقم  رتباط اجلزئي الذي أظهتماد على اإلعاإلمت  ،وأداء املؤسسة
إىل ما أوضحته نتائج حتليل  باإلضافة، ستبعاد متغري ثقافة املؤسسةر املعرفة وأداء املؤسسة يتأثر ب االرتباط بني نش
ن ومنه ف  ،لألداءثقافة املؤسسة على عملية نشر املعرفة واليت بدورها تؤثر على املنظورات الثالثة  أبعاداملسار من تأثري 

 & Kurcharska.wيه الباحثان لوتتفق النتائج املتوصل إليها مع ما توصل ا .الفرضية الفرعية الثالثة حمققة

Wildowicz-Giegie l. A  غري الرمسية بني املوظيفني  العالقاتاملرتبطة ب التنظيمية الثقافة ألبعادخبصوص وجود تأثري
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مان األبالعمل والشعور  والعالقات اجليدة بني زمالء واإلجراءات املبنية على التعليمات وقواعد العمل الواضحة واإلدارة
 .التنظيمياألداء و لى تقاسم املعرفة عالوظيفي 

 ستجابة للمعرفة وأداء المؤسسةقافة المؤسسة على العالقة بين اإلختبار تأثير ثمناقشة نتائج إ: ثالثا
ستجابة للمعرفة وأداء املؤسسة بالفرضية الفرعية الرابعة، قافة املؤسسة على العالقة بني اإلث تأثريختبار يتعلق إ

لمعرفة ن معامل االرتباط بني االستجابة لأ ائج اختبار االرتباط اجلزئيتاملتعلق بن( 3.)حيث تشري نتائج اجلدول رقم 
ثقافة املؤسسة تأثري  ألبعاداليت أوضحت أن ونتائج حتليل املسار  ،ستبعاد متغري ثقافة املؤسسةوأداء املؤسسة يتأثر ب 

ستجابة للمعرفة واليت بدورها تؤثر على منظور التعلم والنمو ومنظور العمليات الداخلية ومنظور الزبائن، على عملية اإل
وهذا ما يؤكد صدق  ،وأداء املؤسسة ستجابة للمعرفةاإلأن لثقافة املؤسسة تأثري معنوي على العالقة بني  ما يدل على

 .ات السابقة املعتمدةوهذا ما مل تشر إليه الدراس .الرابعةالفرضية الفرعية 
 ختبار الفرضية الرئيسية للدراسةمناقشة نتائج إ: رابعا

ن لثقافة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة الفرضية الرئيسية اليت تنص على أ و نفيجل اثبات أمن أ
أن ثقافة املؤسسة  تضحإدراسة أو منوذج البناء والذي من خالله ال منوذجمدى صالحية  ختبارإمت  ،املؤسسة وأداء

وهذا مل تشر  .الفرضية الرئيسية للدراسة تأكيدثر على األداء وبالتايل مت خرية تؤ عرفة وأن هذه األتؤثر على إدارة امل
املتغريين ومل يتم التطرق حدى لبها ركز على دراسة العالقة بني إغسابقة املعتمدة يف الدراسة ألن أإليه الدراسات ال

اختبار الفرضية الرئيسية  من، وبالتايل ف ن هذه النتائج املتوصل إليها على هذا النحو هلم مجيعا يف دراسة واحدة
اليت  Cheron Lawsonكدراسة   تتجانس يف جزء منها مع النتائج املتوصل إليها يف بعض الدراسات السابقة

ودراسة  .إدارة املعرفةتدعم أكثر ثقافة السوق  وأن  جيايب ب دارة املعرفةإرتباط إإىل أن للثقافة التنظيمية  توصلت
Bing Li et al ودراسة  .جيايب الذي متارسه الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفةثر الكبري واإلاأل هاكدت نتائجاليت أ

De long & Fahey  ألهنااملعرفة  إلدارةكثر أمهية وامل األالعمن ن الثقافة التنظيمية تعترب من خالهلا أ اتضحاليت  
على السلوكات املرتكزة  تأثريما متارسه من خالل وذلك من  ،الكربى خللق واالستفادة من أصول املعرفة العقبة متثل

أن إدارة  من خالهلا الباحث  وجد  الذي Chin Loy  Claudetteودراسة   .على خلق، تقاسم واستعمال املعرفة
، وإدارة املعرفة ةيهناك عالقة اجيابية بني أنواع الثقافة التنظيم  املعرفة ترتبط ارتباطا قويا واجيابيا بالفوائد التنظيمية، وأن

 .والفوائد التنظيمية نواع الثقافة التنظيميةأمل تكن هناك تفاعالت كبرية بني  يف حني
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 خالصة الفصل

منوذج االرتباط البسيط وكذلك عامالت اإلرتباط، عتماد على ماإلختبار الفرضيات من خالل عملية إإن 
، منوذج متغري رئيسي من متغريات الدراسة اختبار منوذج قياس كل) عتماد على طريقة منذجة املعادالت البنائيةباإل

رتباطية  التوصل إىل أن هناك عالقة إيث متأظهرت تأييد الفرضيات املوضوعة يف الدراسة، ح (البناء وحتليل املسار
ستثناء ب  وأداء املؤسسة (اكتساب املعرفة، نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة)بعملياهتا  ة بني كل من إدارة املعرفةيوسبب

سة كما تبني أن لثقافة املؤساألداء املايل الذي مل تظهر النتائج وجود أي ارتباط معنوي له مع عمليات إدارة املعرفة،
تضح ا على نتائج منوذج البناء اتأثري معنوي على العالقة بني كل عملية من عمليات إدارة املعرفة وأداء املؤسسة، وبناء

ة وأداء املؤسسة، وذلك من خالل ثري على العالقة بني إدارة املعرفي لثقافة املؤسسة تأكيد الفرضية الرئيسة للدراسة أتأ
معنوي لثقافة  تأثرين يظهر أي ملؤسسة دون أاملعرفة واليت بدورها تؤثر على أداء اثري ثقافة املؤسسة على إدارة تأ

 .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 

 ،ال يكمن يف اجلانب املادي املؤسساتداء املنشود يف أ  سنيتحالإدارة املعرفة حتقيق مفادها أن املشكلة يف 
بتوافر ثقافة تنظيمية تتماشى مع مبدأ االستمرار يف التعلم وتقاسم املعرفة التكنولوجي واملايل بقدر ما هو متعلق 

 .  هتمام باملعرفة والنجاح يف إدارهتاسلوك اجيايب يدعم التوجه حنو اإلتوليد ، لوحسن استغالهلا
دارة املعرفة إىل مصاف ميكنها من يف تطبيق إ رتقاءاإلأن  ميكن التنويه إىل  ،املوضوع هذاحتليل طالقا من نوا

ساسي لقرارت ألهنا تعترب احملرك األبعدد من املتطلبات أساسها وقاعدهتا الثقافة التنظيمية  وق متعلقحتقيق أداء متف
توطئ الوحدة والتشارك ( شرتكةمن قيم ومعتقدات تنظيمية م)من خالل مكوناهتا وسلوكات املؤسسة واألفراد، ف

 ،تقاسم املعرفةا تركزت على مبدأ استمرار التعلم، ذا مإ وبالتايل، وقواعد التعامل واألهدافاملفاهيم  على مجاعواإل
التقارب وبالتايل اجياد  وانسياب املعلومات االتصاالت لسه، واتسمت باملرونة مبا يالثقةو  العمل بروح الفريق
وجبت حتقيق فعالية أ ،فراد بغية حتفيزهم لتوليد واكتساب املعرفة ونشرها من أجل االستفادة منهاواالنسجام بني األ

بداعية تكون دعامة للمؤسسة من أجل مواجهة التغريات يف عكس آثارها على خلق معرفة قّيمة إ تنليت، ادارة املعرفةإ
بطريقة ديناميكية يف اجلانب املعريف وكفاءة ومهارات األفراد وجانب العمليات وجانب الزبائن  بيئتها والتكيف معها

    .مد البعيدبيا على اجلانب املايل ولو يف األواليت يكون هلا انعكاسا اجيا
واقعيا مت ( رفة وأداء املؤسسةثقافة املؤسسة، إدارة املع)وبغرض فهم وتقييم العالقة بني متغريات الدراسة 

ة باستخدام النوعي ،عتماد على املنهج الوصفي التحليلي وانتهاج الطريقة املختلطةباإلالدراسة امليدانية  عتماد علىاإل
أين مت جتميع البيانات من مفرادت العينة العشوائية على االستبيان واملؤشرات املالية، عتماد املقابلة والكمية باإل

املؤسسة ، سات ت كل من مؤسسة  كوندور، مؤسسة ايريسنتاجية ضمّ إقتصادية إ س شركاتطارات مخإلالبسيطة 
، وعلى ضوء ومؤسسة شي علي بروفيبالست اجملمع الوطين للبالستيك واملطاط، جهزة القياس واملراقبةالوطنية أل

 .حتليلها واختبار الفرضيات مت التوصل إىل مجلة من النتائج

 دراسة علمية يتم ضمن إطار منهجي وحمدد وهادف إىل حتقيق مجلة من النتائج القيام بأي  إنّ : نتائج الدراسة
واالستنتاجات اليت تدعم وتثري هذه الدراسة وجتعلها على قدر من األمهية، وسنحاول فيما يلي عرض النتائج 

 :املتوصل إليها
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ن وجود إدراك من طرف مسؤويل بالرغم م ،نية هيكلية تنظيمية مرتبطة مبصاحل معنية بإدارة املعرفةتوجد ب ال -
عتبارها أحد مداخل حتسني أداء املؤسسة ، بإغة الرمسيةعطائها الصبمهية املعرفة وضرورة إألاملؤسسات حمل الدراسة 
 ومحايتها؛ فرادتثمني للخربات وتعزيز ملعارف األ االقتصادية ملا تتضمنه من

ثقافة القبيلة، ثقافة االبداع، ثقافة السوق )الثقافة التنظيمية السائدة يف جمتمع الدراسة هجني من الثقافات األربعة   -
حيث جند التوجه بالدرجة األوىل حنو كل من درجات تبين أبعاد كل منها،  يفالتباين  وجود بعضمع ( والثقافة اهلرمية

 ؛التوجه حنو ثقافة القبيلة مث ثقافة االبداعلثقافة اهلرمية وثقافة السوق مث يليه ا
وعملياهتا مع الرتكيز أكثر على عملية االستجابة  بإدارة املعرفة تويل املؤسسات حمل الدراسة اهتماما متوسطا -

 للمعرفة مث تليها عملية نشر املعرفة  مث اكتساهبا؛
التقارير املالية واملعلومات حول التغريات يف كتساب املعرفة على نظم إل ينصب اهتمام املؤسسات حمل الدراسة  -

والعمل على اكتشاف معرفة اسهامات السلع اليت تقدمها وحتديد احتياجات السوق الفعلية  وذلك عن طريق، السوق
للحصول على ويل أمهية كبرية ن املؤسسات املعاصرة ت، ويعترب هذا اإلهتمام طبيعيا ألرغبات وتفضيالت الزبائن

املعرفة كتساب با هتمام الكايف اإلمات اليت تتعلق بالزبائن واحتياجاهتم، فيما مل تعطي هذه املؤسسات أحدث املعلو 
تشجع العاملني لاللتحاق باملؤمترات  قلة من ، فاملؤسسات حمل الدراسة تعاين البشري عن طريق مسح السوق والعنصر

نقص األحباث اليت ضافة إىل باإل ،مع العاملني هاءاجرااللقاءات اليت يتم   حمدوديةو  بالدورات متعددة التقنياتو 
وقلة العمالة  مسوحات قليلة للمستهلك النهائي وهذا بسبب ارتفاع التكاليفو  مستقبل السوق جتريها املؤسسات عن

 ة تقنيا؛متالك العناصر البشرية املدربرا لضعف اإلهتمام بإاملدربة واخلبرية نظ
حيث تعمد إىل نشر املعرفة الصرحية ، بني عماهلابنشر املعرفة  متوسطااهتماما حمل الدراسة تويل املؤسسات  -
وشبكات التواصل الداخلية  املواقع االلكرتونية معلومات على تصاالت املكتوبة يف شكلواإل للتكنولوجياستخدامها بإ

ن عن العمل ع كل مهارات وخرباتشاملتجسدة ب الضمنية نشر املعرفةإىل  ومتيل، وجمموعة الوثائق والتقارير الدورية
واحلوار خبصوص حاالت الفشل والنجاح يف  هتمام بالعمل  املشرتك حلل املشكالتطريق احملادثات واملناقشات واإل

 اليت تبقى حبيسة املصاحلقل حنو نشر املعلومات التسويقية ، يف حني هناك توجه أتقنيات التدريب ، واستخدامالعمل
 ؛اهل حاجتهم بقدر طارات العلياجدا من اإل التسويقية وعدد حمدود

ستجابة لزبائنها باإل خاصة فيما يتعلق ستجابة للمعرفةإلمن طرف املؤسسات حمل الدراسة لهناك اهتمام  -
، نشطة املرتبطة هباكفاءة لتطوير وظيفة التسويق واأل  كثرطرق أعن طريق البحث الدائم عن  وحاجاهتم وشكاويهم
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مع ، ستجابة الفورية للمنافسنيالتطور التكنولوجي لتأمني التحسني يف اجلانب الفين لنشاطها واإلفضال عن مسايرة 
 ؛حداث التغيريات الالزمةة استخدام املعرفة لإلستجابة  للفرص وإبة إىل حمدودشار اإل
الذي  داء املايللأل، سواء كان ذلك بالنسبة داء املؤسسات حمل الدراسةالنتائج إىل مستويات متوسطة يف أ شارتأ -

ستثمار، معدل منو املبيعات، العائد على املبيعات والعائد على األصول أو األداء غري متثله مؤشرات العائد على اإل
 والتعلم والنمو؛ الداخلية املايل الذي خيص منظورات الزبائن، العمليات

الدراسة متذبذب ومتباين خالل الفرتة  للمؤسسات حملداء املايل ن األأاملؤشرات املالية املتعلقة بنتائج الظهرت أ  -
 ؛العام مقبول هاتوسطإال أن م، خريتنيالية خالل السنتني األامل القياسية مع وجود اخنفاض يف قيم املؤشرات

حتفاظ بالزبائن فيما يتعلق باإلملنظور الزبائن مقبولة داء أإىل مستويات  ظهرت النتائج املتعلقة باألداء غري املايلأ -
نب ملنظور العمليات الداخلية يف جا ، زيادة على وجود حتسنةالرحبية واحلصة السوقيواكتساهبا والذي ينعكس على 

البيع من ما بعد مات خد نتاجية وجانبالعمليات التشغيلية من حيث اإلجناز يف الوقت، تقليص األخطاء وحتسن اإل
كما اتضح وجود مستويات أداء مقبولة   شكاوى الزبائن،االستجابة ل معاجلة املعيب ومدة تكاليفاخنفاض حيث 

ن حيث جودهتا وتوفر وسائل تفعيل االتصاالت بني خمتلف مملنظور التعلم والنمو يف جانب نظم املعلومات 
  فضاءات النقاش والتواصل املباشر؛حمدودية غري أن هناك قصور يف جانب جودة املعلومات و  ،املستويات االدارية

نفاق على البحث والتطوير والعزوف عن جد حتسن ملحوظ يف االبداع نظرا إلخنفاض مستويات اإليف حني ال يو   -
ما حيول دون رسم بداع السبب يف ذلك إىل غياب ثقافة اإل كتفاء بالتقليد، وقد نرجعاإل تطوير منتجات جديدة و 

 قصري األجل من املنتجات احلالية؛ بداعية وتفضيل الربحإلسرتاتيجية إ

لتهميش مشاركتهم الفعلية يف اختاذ ض مستويات الرضا بني أوساط اطارات املؤسسات حمل الدراسة نتيجة افاخن -
وهذه ، املعلومات الكافية للقيام بالعمل بشكل جيد ويكتفى يف ذلك بتوفري ،جيع املبادرات واالبداعتشوقلة القرارات 

لى جوانب أخرى متس قلة اهتمام األفراد بتقدمي خذ هبا ما تنعكس ععدم تقييم اقرتاحات األفراد واأل النتيجة تطال
وامر أو البحث عن فرص عمل خارج املؤسسة وبالتايل خلق ما يعرف لتحسني العمل واإلكتفاء بتنفيذ األقرتاحات اإل

 بدوران العمل؛

دارة املعرفة ي عالقة معنوية بني عمليات إاملايل، حيث ال توجد أ داءاألال توجد عالقة معنوية بني إدارة املعرفة و  -
 ؛للمؤسسات حمل الدراسة واألداء املايل( ر املعرفة واالستجابة للمعرفةاكتساب املعرفة، نش)

داء غري املايل ، نشرها واالستجابة هلا واألمن اكتساب املعرفة توجد عالقة معنوية قوية بني عمليات إدارة املعرفة -
 لمؤسسات حمل الدراسة؛ل
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يف حتسني األداء ( ر املعرفة واالستجابة للمعرفةاكتساب املعرفة، نش)املعرفة هناك دور اجيايب معنوي لعمليات إدارة  -
 ؛للمؤسسات حمل الدراسة غري املايل

ل دنشر املعرفة واالستجابة للمعرفة مما ي ملعرفة من اكتساب املعرفة،وجود عالقة اجيابية معنوية بني عمليات إدارة ا -
 اخلاصة بإدارة املعرفة؛ عتمادية بني هذه العملياتعلى التكامل املنطقي واإل

هناك تأثري اجيايب معنوي ضعيف ملنظور التعلم والنمو على منظور العمليات الداخلية، بينما هناك تأثري اجيايب   -
 ؛ر الزبائنمنظو نظور العمليات الداخلية على معنوي كبري مل

منظور الزبائن، منظور ) لثقافة املؤسسة تأثري اجيايب معنوي على العالقة بني اكتساب املعرفة وأداء املؤسسة -
 ؛(العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو

 لثقافة املؤسسة تأثري اجيايب معنوي على العالقة بني نشر املعرفة وأداء املؤسسة؛ -

 ؛معرفة وأداء املؤسسةاالستجابة لللثقافة املؤسسة تأثري اجيايب معنوي على العالقة بني  -

بعادها ثر ثقافة املؤسسة من خالل أتؤ ة املؤسسة تأثري على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة، حيث لثقاف -
على عمليات اكتساب  (رتاتيجيوالرتكيز االس اخلصائص املهيمنة، أسلوب القيادة، أسلوب إدارة العاملني)

واليت بدورها تؤثر على منظور الزبائن، منظور العمليات الداخلية ومنظور نشر املعرفة واالستجابة للمعرفة املعرفة، 
 ؛التعلم والنمو

ة املعرفة عمليات إدار ال يوجد تأثري لبعدي ثقافة املؤسسة املتمثلني يف التماسك املنظمي ومعيار النجاح على  -
 ؛(ر املعرفة واالستجابة للمعرفةاكتساب املعرفة، نش)

 اليت من شأهنا حتسني  قرتاحاتاإل ميكن اخلروج جبملة منعلى ضوء مجلة النتائج اليت توصلنا إليها : قتراحاتاإل
 :وضع املؤسسات 

فراد عليه أيشرف أو قسم خاص  خليةتشكيل  وذلك من خالل ،دارة املعرفة يف املؤسسةي إلالطابع الرمساعطاء  -
ا حىت استغالهلا وتقييم مقدار شراف عليها  ومتابعة عملياهتا من اكتساب املعرفة ونشرهإدارهتا واإل مؤهلون يتولون

 ؛ستفادة منهااإل

ستعانة هبيئة استشارية وطنية أو دولية ملساندة وتوجيه املشرفني على مشروع إدارة املعرفة حىت يتسىن دراسته من اإل -
 اقرتاح التعديالت املمكنة مبا يتناسب مع وضع املؤسسة؛كافة اجلوانب و 

الدخول يف من خالل  ومعاهد التكوين واجلامعات ومراكز البحث قتصاديةروابط بني املؤسسات اإلحداث إ -
لغاء القطيعة بني احمليط امليداين ممثال يف املؤسسات لتقليص الفجوة وإواجتماعات تنسيقية دورية مشاريع حبثية مشرتكة 
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قصى من أجل إحداث التكامل بينهما وحتقيق أ االقتصادية واحمليط الفكري ممثال يف اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث
 استفادة للطرفني؛

إلكتساب  توفري املتطلبات الضرورية ولية يفومنحها األقتصادية رفة ضمن اسرتاتيجيات املؤسسات اإلدارة املعدمج إ -
شجعة والداعمة لتطبيق الثقافة التنظيمية امل غرس قيم وذلك من خالل ،ستفادة منهااملعرفة ونشرها وحتقيق اإل

فراد وهتيئتهم من أجل يم دورات تدريبية متخصصة لدمج األوتنظثقافة املعرفة والثقة  ممارسات إدارة املعرفة كقيم
وانسياب  تصاالتاإل يلسهلكفيلة بتخرى اتوفري املتطلبات األ ضافة إىل، إاملسامهة يف خلق وبناء املعرفة التنظيمية

يحه من تكنولوجيا املعلومات اليت متثل دعامة إدارة املعرفة مبا تتك  ستجابة للتغرياتاإل على ة املؤسسةوقدر  املعلومات
دميقراطي ومنط قيادي فراد وتفعيل خمتلف عملياهتا، وهيكل تنظيمي مرن وأفقي وسائل تساعد على تواصل األ

   ؛لتبادل اآلراء واملعارف بني خمتلف العمال يف املستويات اإلدارية اجملالفتح يوتشاركي 

قرتاحات العاملني يف  من إ ستفادةوتفعيلها من أجل اإلقتصادية اإلطراف داخل املؤسسة تشجيع مشاركة مجيع األ -
دراسة هذه كل قسم أو مصلحة والعمل على قرتاحات يف  عن طريق وضع صناديق اإل ،داريةتويات اإلكل املس

 ؛ومكافأة أصحاهباقرتاحات ومناقشتها وتطبيق اجليدة منها اإل

 العنصرهتمام باإلوذلك من خالل الداخلية، كتساب املعرفة يادة اهتمام املؤسسات اإلقتصادية حمل الدراسة بإز  -

معهم اللقاءات  جراء وإ بالدورات متعددة التقنياتو لتحاق باملؤمترات ع العاملني لإليتشج من حيث البشري
التكنولوجيا افة إىل الرتكيز يف اختيار العمال اجلدد على من ميلكون املعرفة يف جمال ضلإلستفادة من أفكارهم باإل

األحباث جراء وذلك بإ هتمام باكتساب املعرفة اخلارجية عن طريق مسح السوقإلا، و والتقنيات املعلوماتية واهلندسية
ن كل سائل املادية والبشرية الالزمة ألورصد لذلك كافة الو  ،املستهلك النهائيوعن مدى رضا  مستقبل السوق عن

 ؛هذا سينعكس اجيابيا على أدائها
تقاسم املعرفة ونشرها يف كل أحناء املؤسسة عن طريق توجيه الرتكيز على الوسائل الفعالة لذلك مثل تشكيل تفعيل  -

والعمل على استغالل الشبكات  ةواملستقبلي ةاملؤسسة احلالي اتتفعيل النقاشات اهلادفة حول نشاط، حلقات اجلودة
طالع تسويقية وغريها تتيح للعاملني اإلالداخلية لتقاسم املعرفة عن طريق توفري قواعد بيانات تتوفر على املعلومات ال

  ؛عليها

كما جيب على   ،حلريةبداع برتسيخ قيم املبادرة واالعمل على تشجيع دورة اإلبداع وذلك عن طريق دعم ثقافة اإل -
حذو طريق التميز تركيزا على أنشطة البحث والتطوير وختصيص املؤسسات االقتصادية عموما وحمل الدراسة خصوصا 

  ك؛ا يلزم من موارد مالية ومادية لذلم
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فيها جراءات مبا يناسب التغريات احلاصلة يف البيئة اليت تعمل بالتغيري يف اخلطط واإلسرتاتيحيات واإلهتمام اإل -
 .املؤسسات

 شكالية املوضوعة والقيود اليت أحاطت هبذه الدراسة فإننا تأسيسا على املعاجلة املنهجية لإل: آفاق الدراسة
 :نقرتح

ث تشمل يحب ،توسيع عينة الدراسة لفحص تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة واألداء التنظيمي -
الدراسة نتائج ون قارن بني النتائج يف كل قطاع لتكقطاعات مع اتباع املنهج املجمموعة ممثلة من املؤسسات يف عدة 

 قابلة للتعميم؛

ولية قبل الشروع يف واقع تطبيق إدارة املعرفة كخطوة أتشخيص الثقافة التنظيمية لكل مؤسسة حمل الدراسة و  -
 الدراسة امليدانية املتعلقة باملوضوع ككل؛

 ؛قياس متغريات الدراسةعتماد على مناذج أخرى يف اإل -

ى أهنا فرص لبحوث مستقبلية ميكن ت الصلة مبتغريات الدراسة والين نر عض املواضيع ذاننا نقرتح بإىل ذلك فإاضافة 
 : اجملالجراؤها من طرف املفكرين والباحثني يف هذا إ

 سلوب القيادة كوسيط يف العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة؛أ -

 وأثرها يف رأس املال الفكري يف املؤسسىة؛إدارة املعرفة  -

 قتصادية وتأثريه على تطبيق إدارة املعرفة؛التباين الثقايف للمؤسسات اإل  -

 .OCAIباستخدام أداة  قتصادية اجلزائريةتشخيص ثقافة املؤسسات اإل -
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املؤمتر العلمي الدويل عوملة  س املال الىكري كتوجه حديث للمنظمات يف عطر العوملة،وي موس ، إدارة املعرفة وتنمية رأسعدا.27
 .2112ديسمرب  17 -17عمال، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، ة يف عطر املعرفة، كلية إدارة األدار اإل
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قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـــالم  
 

 قائمة المحكمين(: 10)الملحق رقم 
 الجامعة الرتبة االسم واللقب
 1جامعة سطيف  التعليم العايل  ةأستاذ غراب رزيقة

 / أستاذ حماضر أ بن سديرة عمر
 / أستاذة حماضرة أ بوحرود فتيحة
 / أستاذ حماضر أ بومعراف الياس

 / أ ةحماضر أستاذة  رقام ليندة
 / حماضر ب أستاذ برباش التوفيق

 (10)الملحق رقم 
 دليل المقابلة قبل التحكيم

 ...................المؤسسة    ..........الوظيفة   ................تاريخ اجراء المقابلة
 اسئلة المقابلة

 يف رأيكم ماذا تعين إدارة املعرفة يف املؤسسة؟ (1
 هل تطبق مؤسستكم إدارة املعرفة؟ منذ مىت؟ (2
 انكم ناجحني حلد بعيد يف تطبيقها؟ هل ترى (3
 ؟"داءاأل " ما ذا يعين لكم مصطلح (4
 داء املؤسسة؟أ مهية كبرية يف حتسنيأدارة املعرفة ن إلأال تعتقد أ (5
 داء؟إدارة املعرفة على األ يف اعتقادك فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق (6
 ؟(داخل املؤسسة وبالنسبة للمنافسني)املعرفة على اجلانب املايل  ق إدارةيك فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيأيف ر  (7
باخلصوص الرحبية واحلصة السوقية مقارنة )املعرفة على منظور الزبائن  يك فيما تكمن الفوائد احملققة من تطبيق إدارةأيف ر  (8

 ؟(باملنافسني
 بداع، العمليات التشغيليةما يتعلق باإل)العمليات الداخلية ة على مستوى املعرف يف اعتقادك ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة( 9

 ؟(وخدمات ما بعد البيع
 نتاجية،ضا العاملني، تنمية مهاراهتم، اإلر )املعرفة على مستوى التعلم والنمو  يك ما هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارةأيف ر ( 11

 ؟(االتصال، االجراءات التنظيمية 
 داء؟اجلزائرية وحتسني األ مقرتحكم لنجاح إدارة املعرفة يف املؤسسةما هو  (11
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 (10)الملحق رقم 

 دليل المقابلة بعد التحكيم

 
 معلومات عامة

 :..............املؤسسة  :...........الوظيفة  : .........املقابلةاجراء تاريخ 
 سئلة المقابلةأ

 ؟قتصادتصادية اجلزائرية يف ظل تنامي اإلهتمام باجلانب غري املادي يف اإلقاإلما هي التحديات اليت تواجهها املؤسسة ( 1
 ؟ما هي اآلليات اليت تعتمد عليها مؤسستكم ملواجهة هذه التحديات وحتصيل األداء املرغوب( 2
 ؟هتمام باملعرفة أحد اآلليات املهمة ملواجهة هذه التحديات وحتصيل األداء املرغوبأال ترون أن اإل( 3
 ؟(اكتساب املعرفة، نشرها واالستجابة هلا)هتمام باملعرفة مهيكل أي يتم يف شكل عمليات منظمة هل اإل( 4
 داء املؤسسة؟أكبرية يف حتسني   أمهيةاملعرفة  إلدارةن أ ون تعتقدالأ( 5
 داء؟ة من تطبيق إدارة املعرفة على األفيما تتمثل الفوائد احملقق معتقادكإيف ( 6
 ؟(داخل املؤسسة وبالنسبة للمنافسني)فيما تتمثل الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على اجلانب املايل  ميكأر يف ( 7
باخلصوص الرحبية واحلصة السوقية مقارنة )فيما تكمن الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على منظور الزبائن  ميكأيف ر ( 8

 ؟(باملنافسني
بداع، العمليات التشغيلية ما يتعلق باإل)العمليات الداخلية فوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى الما هي  معتقادكإيف ( 9

 ؟(وخدمات ما بعد البيع
، نتاجيةاإل ملني، تنمية مهاراهتم،رضا العا)هي الفوائد احملققة من تطبيق إدارة املعرفة على مستوى التعلم والنمو  ما ميكأيف ر ( 11
 ؟(جراءات التنظيمية ، اإلتصالاإل
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 " " في الخانة

  واملبدعة األفكار اجلديدة

  

  الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

  

  المعلومات العامة

 أخرى  
 

................................................  

" يرجى وضع اشارة 

األفكار اجلديدة ولتقدمي
  العمل
  

  تم باالوراق واللوائح واالجراءات أكثر من االجناز

   بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة
الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

  

المعلومات العامة

  1
  

  

جامعي   
  

................................................

يرجى وضع اشارة 

  الشركة مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
ولتقدمي للمخاطرة يبادرون

العمل اجناز حنو تنصب
  الفرد نشاط حتكم

  ابوية وتراعي االعتبارات االنسانية

  الصعاب 
تم باالوراق واللوائح واالجراءات أكثر من االجناز

بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة
الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

  العايل وااللتزام 
  التميز
  املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف

   الرمسية

المعلومات العامة

  أنثى       

ثانوي  
  

  

................................................

الشركة مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
يبادرون فيها فرادفاأل

تنصب فيها الرئيسة
حتكم اليت هي الثابتة

ابوية وتراعي االعتبارات االنسانية
  باملخاطرة
 وتدير وتنافسية 

تم باالوراق واللوائح واالجراءات أكثر من االجناز

  واملشاركة 

بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة
الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

املتبادلة والثقة والعادات
التميز وحتقيق والتطوير

املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف
الرمسية والسياسات

ذكـر       
  

ثانوي           

: ................................................

الشركة مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
فاأل ، باالبتكار 
الرئيسة فاالعتبارات ،

الثابتة فاإلجراءات

ابوية وتراعي االعتبارات االنسانية و ميسرة
باملخاطرة وتأخذ 

تم بان تكون انتاجية  القيادة االدارية 

تم باالوراق واللوائح واالجراءات أكثر من االجناز ومنظمة

 اآلراء واتفاق الفريق

  واحلرية واملخاطرة
بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة القوة الدافعة للعمل هي املنافسة

الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

والعادات السائد يف املؤسسة هو الوالء 
والتطوير باالبتكار تركز املؤسسة على االلتزام

املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف
والسياسات والقواعد تلتزم  باالجراءات

  :    

:

  الثقافة التنظيمية

  الخصائص المهيمنة
الشركة مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة

 ومتتاز الشركة ديناميكية

، لإلنتاج الشركة متوجهة
فاإلجراءات ، الشركة متتاز بالرمسية

  
ميسرة و االدارة ناصحة

 ابداعية و ريادية

تم بان تكون انتاجية القيادة االدارية 
ومنظمة القيادة االدارية منسقة

  أسلوب إدارة العاملين
الفريق يسود العمل بروح

واملخاطرة يسود االبتكار
القوة الدافعة للعمل هي املنافسة

الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات
  المنظمي

السائد يف املؤسسة هو الوالء 
تركز املؤسسة على االلتزام

املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف
تلتزم  باالجراءات املؤسسة 

  
  

  

الثقافة التنظيمية.1

الخصائص المهيمنة
Aالشركة مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
Bالشركة ديناميكية
Cالشركة متوجهة
D الشركة متتاز بالرمسية

  أسلوب القيادة 
A االدارة ناصحة
B رياديةاالدارة
C تم بان تكون انتاجية القيادة االدارية 
D القيادة االدارية منسقة

أسلوب إدارة العاملين
Aيسود العمل بروح
B يسود االبتكار
C القوة الدافعة للعمل هي املنافسة
D الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

المنظمي التماسك
A  السائد يف املؤسسة هو الوالء
Bتركز املؤسسة على االلتزام
Cاملؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف
D املؤسسة

الجنـــس

1

الخصائص المهيمنة
A 
B 
C 
D 

أسلوب القيادة 
A 
B 
C 
D 

أسلوب إدارة العاملين
A 
B 
C 
D 

التماسك
A 
B 
C 
D 

الجنـــس•



  
 

  التركيز االستراتيجي
A املشاركة يف صنع القرار و واالنفتاح العالية تؤكد املؤسسة على تدريب وتوجيه املوظفني والثقة            
B واالبتكار والتجديد التحديات ، مواجهة اجلديدة املوارد تعمل املؤسسة على اكتساب ،            
C  والتغلب على املنافسني  األهداف وحتقيق واالجناز التنافسية على األفعالتركز املؤسسة            
D الرتكيز على ارساء االجراءات، االستقرار، الرقابة ومتابعة مجيع األقسام لضمان الكفاءة            

  معيار النجاح
A  االنسانية باجلوانب واالهتمام العمل وفرق البشري املورد النجاح بالنسبة للمؤسسة يرتكز على تطوير            
B ومبدعة للخدمات قائدة فهي واملتميزة املنتجات اجلديدة النجاح بالنسبة للمؤسسة هو امتالك            
C ناءا على نصيب املؤسسة من السوق والتفوق على املنافسنيالنجاح يتحدد ب            
D  خالل التخطيطالنجاح هو االلتزام مبواعيد التسليم وأداء املهام يف وقتها من            
  

  ادارة المعرفة. 2
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  اكتساب المعرفة
            تقوم املؤسسة مبسح منظم لتقييم اجتاهات العاملني حنو العمل 1
            كثريا ما حياول املديرون معرفة الشعور احلقيقي للعاملني خبصوص أعماهلم  2
            كثريا ما حياول املديرون معرفة الشعور احلقيقي للعاملني خبصوص أعماهلم  3
م  4             تقوم املؤسسة بتقييمات منتظمة للعاملني، واليت عن طريقها ميكن مناقشة احتياجا
            تشجع املؤسسة العاملني لاللتحاق باملؤمترات واجلامعات وبالدورات متعددة التقنيات  5
            املؤسسة العاملني لتخصيص الوقت للتفكري يف عمل املؤسسةتشجع   6
            تقوم املؤسسة باجراء لقاءات منتظمة مع العاملني  7
            حنن نعرف بالضبط كم تكلف  كل سلعة أو خدمة تنتجها املؤسسة   8
            حنن نعرف بالضبط كم تكلفنا خدمة كل زبون  9

            للمعلومات املاليةلدى املؤسسة نظام جيد   10
            غالبا ما نقوم بتحليل اسهامات سلعنا وخدماتنا  11
جديدة بدال من ) خدمة(عادة احتياجات السوق الفعلية هي اليت تدفع املؤسسة لتطوير سلعة   12

  السياسات الداخلية
          

            تكشف املؤسسة بسرعة التغريات يف رغبات وتفضيالت الزبائن  13
            املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني يف جمال التسويق واملبيعات  14
            واحد داخل مؤسستنا) مصلحة(جتمع املعلومات عن املنافسني للمؤسسة عن طريق اكثر من قسم   15
          املؤسسة ناجحة يف جذب العاملني املدربني مي جمال الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا والتقنيات   16



  
 

  املعلوماتية واهلندسية
لدى املؤسسة عدد كبري من العاملني املدربني يف جمال الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا والتقنيات   17

  املعلوماتية واهلندسية
          

            جتري املؤسسة العديد من االحباث عن مستقبل السوق  18
) اخلدمة(السنة على االقل لتقييم جودة املنتج  تقوم املؤسسة مبسح للمستخدم النهائي مرة واحدة يف  19

  مستقبال
          

  نشر المعرفة
خيصص العاملني يف التسويق أغلب وقتهم ملناقشة احتياجات الزبائن املستقبلية مع العاملني يف   20

  االقسام الفنية
          

ا عندما حيتاج العاملني يف املؤسسة إىل معلومات عن القضايا التسويقية،  21             فهم يعرفون بالضبط ممن يطلبو
            هناك لقاءات منتظمة بني االقسام ملناقشة اجتاهات السوق ومدى تطورها  22
            حتتفظ املؤسسة بقاعدة بيانات عن الزبائن ومن السهل على العاملني الوصول اليها   23
            االدارية يف املؤسسة وبشكل منتظميتم نشر املعلومات عن مدى رضا الزبائن جلميع املستويات   24
            يسهل مكان العمل للعاملني التحدث مع بعضهم البعض  25
            تشجع املؤسسة العاملني على االهتمام بالعمل معا حلل املشاكل  26
            غالبا ما تقوم املؤسسة مبراجعة حاالت النجاح وحاالت االخفاق اليت حصلت وحتصل يف العمل  27
            كثريا ما تستخدم املؤسسة تقنيات مثل حلقات اجلودة  28
            تشجع املؤسسة بقوة التوجيه والتدريب  29
            غالبا ما تقوم املؤسسة بتسجيل املالحظات عن حاالت النجاح والفشل يف املنتجات والعمليات  30
            لتقاسم املعلومات حول املنتجات والعمليات  متتلك املؤسسة شبكة داخلية  31
ا   32             متتلك املؤسسة موقع على شبكة االنرتنت لتزويد الزبائن مبعلومات حول منتجا
            تقوم املؤسسة بالتواصل عن بعد بعماهلا وزبائنها   33
            يتم توزيع عدد كبري من التقارير املكتوبة يف املؤسسة  34
            كثريا ما يتم حتديث كتيبات السياسات واالجراءات داخل املؤسسة  35
حول اعماهلا ) التقارير ونشرات االخبار: مثال ذلك(تقوم املؤسسة بتوزيع الوثائق بشكل دوري   36

  لألطراف ذات املصلحة
          

  االستجابة للمعرفة
            رضا الزبائن عن جودة السلعة أو اخلدمة متستجيب املؤسسة على الفور حال معرفتها بعد  37
            عادة ما تستجيب املؤسسة للتغريات يف احتياجات الزبائن بالنسبة للسلعة أو اخلدمة  38
            تقوم االقسام جبهود مشرتكة لتحقيق ذلك) اخلدمة(عندما تعرف املؤسسة برغبة الزبون يف تعديل السلعة   39
            لشكاوى الزبائن تستجيب املؤسسة بسرعة  40
            تستجيب املؤسسة بسرعة الهتمامات العاملني  41
            عادة حبوث السوق والتقنيات املتطورة هي اليت تقود اجتاه عمل املؤسسة  42



  
 

            تبدو املؤسسة قادرة على تنفيذ خطط تسويقية على حنو فّعال  43
            تكاليف انشطة البيع والرتويجكثريا ما تبحث املؤسسة عن طرق لتحسني كفاءة   44
            حتافظ املؤسسة على مسايرة التطور التكنولوجي وحتديدا الذي يؤثر على أعماهلا  45
            هناك تداول سريع للمعلومات حول التطورات التكنولوجية اليت قد تؤثر على عمل املؤسسة   46
            بشكل دوري التأثري احملتمل للتغريات التكنولوجية على زبائنها تراجع املؤسسة  47
            املؤسسة سريعة يف اختاذ القرار بشأن كيفية االستجابة للتغريات التكنولوجية  48
            تعرف املؤسسة ويف مجيع اجزائها عن كل شيء هام حيصل للمنافس وبسرعة  49
االسرتاتيجيات الالزمة لالستجابة للتغريات اهلامة يف هياكل اسعار متتاز املؤسسة بالسرعة يف اعداد   50

  املنافسني
          

إذا قام املنافس الرئيسي للمؤسسة حبملة مركزة يستهدف فيها زبائننا، فإن املؤسسة تقوم باستجابة   51
  فورية ملواجهتها

          

            املؤسسة الرئيسيتعرف مجيع اجزاء املؤسسة وبسرعة عندما حيصل شيء هام لزبون   52
            غالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري اجراءات العمل   53
ا الفنية   54             )التقنية(كثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري اسرتاتيجيا
            غالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري جمموعة السلع واخلدمات اليت تعرضها  55
ا التسويقيةكثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري   56             اسرتاتيجيا

  

  :عن) ة(إلى اي درجة أنت راضي : مستوى الرضا. 3
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            يف اختاذ القرارات املشاركة  1
            التقدير عند القيام بعمل جيد   2
            مستوى الدعم املقدم من االدارة  3
            تشجيع املبادرات واالبداع  4
            احلصول على املعلومات الكافية للقيام بالعمل بشكل جيد  5

شدة  نظم المعلومات. 4
ق ب

مواف
  

افق
مو

  
أقل

جة 
بدر

فق 
موا

  
افق

 مو
غير

  
القا

 اط
افق

 مو
غير

  

            توفر املؤسسة املعلومات للعاملني يف الوقت املناسب  6
            خمتلف املستويات داخل املؤسسة  توجد اتصاالت بني  7
            حيصل العاملني يف املؤسسة على كل املعلومات الضرورية عن الزبائن  8
            ة على وسائل لتسهيل االتصال الداخلي مثل االنرتانتتتوفر املؤسس  9
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  اقرتاحات العاملني هلا دور يف التحسينات والفوائد اليت حققتها املؤسسة

عبارة دون جوابمن فضلك تأكد انك لم تترك اي 

................................................................................
..........................................................................................................................

..............................

فاضل لكم منا جزيل الشكر على تعاونكم وصبركم معنا
ٔ
سادتي اال

  تأخذ املؤسسة باالقرتاحات اجلديدة اليت يقدمها العاملون
اقرتاحات العاملني هلا دور يف التحسينات والفوائد اليت حققتها املؤسسة

  

من فضلك تأكد انك لم تترك اي 

................................................................................
..........................................................................................................................

..............................

فاضل لكم منا جزيل الشكر على تعاونكم وصبركم معنا
ٔ
سادتي اال

   عملهماالقرتاحات لتحسني
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  االستبيان بعد التحكيم )05(الملحق رقم 
  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  –سطيف  –جامعة فرحات عباس 
  والعلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

  
  :رقم االستمارة

   ...:..االستمارة ءتاريخ مل
  
  

  
  
  
  

            

ثير" بعنوان  الطور الثالث رسالة الدكـتوراهبغرض اعداد     
ٔ
على مؤسسة ثقافة ال دراسة تا

العالقة بين إدارة المعرفة
*

داء المؤسسة 
ٔ
يديكم هذ" وا

ٔ
راجين  بياناالست ا، نضع بين ا

سئلة الواردة فيهمنكم اإلجابة 
ٔ
ن ما يرد فيهعلى اال

ٔ
لن يستخدم إال  ، ولكم منا وعد ا

غراض البحث العلمي
ٔ
  ال

  
  .ولكم منا فائق الشكر على حسن تعاونكم معنا            

  
  
  
  
  

  
                                                            

  سيدها يف وجت املؤسسةونشرها يف مجيع أحناء ، على توليد واحلصول على املعرفة املؤسسةالعمليات والنشاطات اليت تساعد يقصد بإدارة املعرفة
  .جراءاتاملنتجات واخلدمات واإل

 االستبيان
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ت
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ايد
مح

افق  
 مو

غير
  

افق
 مو

غير
 

ماما
ت

  

      
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

 

  

 سنوات 
  

التي تعبر عن رأيكمفي الخانة 
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ت
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   شهادات اخرى
  

 10 – 5من   

في الخانة " " يرجى وضع اشارة 

فق 
موا

ماما
ت

  

  
    واملبدعة األفكار اجلديدة

  
  

  
  
  

    

  
  
  

    الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

  

  المعلومات العامة

شهادات اخرى   

  سنوات
  

  
    

يرجى وضع اشارة 

األفكار اجلديدة ولتقدمي
  العمل
  

  أكثر من االجناز

   بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة
الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

  

المعلومات العامة

  1
  

  

جامعي   
  

سنوات 5أقل من  

سنوات 10من 

يرجى وضع اشارة 

  مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
ولتقدمي للمخاطرة

العمل اجناز حنو تنصب
  الفرد نشاط حتكم

  ابوية وتراعي االعتبارات االنسانية

  الصعاب 
أكثر من االجناز تم باالوراق واللوائح واالجراءات

بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة
الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

  العايل وااللتزام 
  التميز
  املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف

المعلومات العامة

  أنثى       
  

  

 : )في المؤسسة الحالية 

من  كثرأ

مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
للمخاطرة يبادرون فيها فاألفراد
تنصب فيها الرئيسة 

حتكم اليت هي الثابتة

ابوية وتراعي االعتبارات االنسانية
  باملخاطرة
 وتدير وتنافسية 

تم باالوراق واللوائح واالجراءات

  واملشاركة 

بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة
الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

املتبادلة والثقة والعادات
التميز وحتقيق والتطوير

املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف

ذكـر       
  

ثانوي         

في المؤسسة الحالية ( :

مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة
فاألفراد ، باالبتكار

 فاالعتبارات ، لإلنتاج

الثابتة فاإلجراءات ،

ابوية وتراعي االعتبارات االنسانية و ميسرة
باملخاطرة وتأخذ 

تم بان تكون انتاجية  القيادة االدارية 

تم باالوراق واللوائح واالجراءات ومنظمة
  
 اآلراء واتفاق الفريق

  واحلرية واملخاطرة
بني العمال لتحقيق االجنازات املطلوبة القوة الدافعة للعمل هي املنافسة

الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

والعادات السائد يف املؤسسة هو الوالء 
والتطوير باالبتكار تركز املؤسسة على االلتزام

املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف

  :    

:

  الثقافة التنظيمية

  الخصائص المهيمنة
مكان مريح نفسيا فهي أشبه ما يكون ببيت العائلة 
باالبتكار ومتتاز ديناميكية 
لإلنتاج متوجهة 
، متتاز بالرمسية ؤسسة

  أسلوب القيادة 
ميسرة و ناصحة

 ابداعية و ريادية

تم بان تكون انتاجية القيادة االدارية 
ومنظمة القيادة االدارية منسقة
  أسلوب إدارة العاملين

الفريق يسود العمل بروح
واملخاطرة يسود االبتكار

القوة الدافعة للعمل هي املنافسة
الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

  التماسك المنظمي
السائد يف املؤسسة هو الوالء 

تركز املؤسسة على االلتزام
املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف

  
  

الثقافة التنظيمية

 الخصائص المهيمنة
 ؤسسةامل
 ؤسسةامل
 ؤسسةامل
ؤسسةامل 
  أسلوب القيادة

ناصحةاالدارة  
رياديةاالدارة 

تم بان تكون انتاجية  القيادة االدارية 
القيادة االدارية منسقة 
 أسلوب إدارة العاملين
Aيسود العمل بروح
B يسود االبتكار
C القوة الدافعة للعمل هي املنافسة
D الروح السائدة يف بيئة العمل هي االمان الوظيفي، االلتزام، امكانية التنبؤ واستقرار العالقات

 التماسك المنظمي
السائد يف املؤسسة هو الوالء  

تركز املؤسسة على االلتزام
املؤسسة تركز على االجناز وتنفيذ اخلطط  وحتقيق األهداف

الجنـــس

الثقافة التنظيمية.1

A1 
B1 
C1 
D1 

A2 
B2 
C2 
D2 

A3 
B3 
C3 
D3 

A4 
B4 
C4 

الجنـــس•



  
 

D4  الرمسية والسياسات جراءات والقواعدتلتزم  باإل املؤسسة             
 التركيز االستراتيجي  
A5 املشاركة يف صنع القرار و واالنفتاح العالية تؤكد املؤسسة على تدريب وتوجيه املوظفني والثقة            
B5 التحديات، واالبتكار والتجديد اجلديدة، مواجهة املوارد تعمل املؤسسة على اكتساب            
C5 والتغلب على املنافسني  األهداف وحتقيق واالجناز التنافسية تركز املؤسسة على األفعال            
D5 الرقابة ومتابعة مجيع األقسام لضمان الكفاءة ستقرار،الرتكيز على ارساء اإلجراءات، اإل            

 معيار النجاح  

A6 
 باجلوانب واالهتمام العمل وفرق البشري املورد النجاح بالنسبة للمؤسسة يرتكز على تطوير 

  االنسانية
          

B6 ومبدعة للخدمات قائدة فهي واملتميزة املنتجات اجلديدة النجاح بالنسبة للمؤسسة هو امتالك            
C6 ناءا على نصيب املؤسسة من السوق والتفوق على املنافسنيالنجاح يتحدد ب            
D6 النجاح هو االلتزام مبواعيد التسليم وأداء املهام يف وقتها من خالل التخطيط            

  

فق   ادارة المعرفة. 2
موا

ماما
ت

  
افق  

مو
ايد  

مح
افق  

 مو
غير

  

وا ف
ر م

غي
 ق

ماما
ت

  

  اكتساب المعرفة  ) أ
 اتجاهات العاملين  

            كثريا ما حياول املديرون معرفة الشعور احلقيقي للعاملني خبصوص أعماهلم  1
م  2             تقوم املؤسسة بتقييمات منتظمة للعاملني، واليت عن طريقها ميكن مناقشة احتياجا
            املؤسسة العاملني لاللتحاق باملؤمترات واجلامعات وبالدورات متعددة التقنيات تشجع  3
            تشجع املؤسسة العاملني لتخصيص الوقت للتفكري يف عمل املؤسسة  4
            جراء لقاءات منتظمة مع العاملنيتقوم املؤسسة بإ  5

 امتالك المؤسسة لنظم تقارير مالية متطورة  
            حنن نعرف بالضبط كم تكلف  كل سلعة أو خدمة تنتجها املؤسسة   6
            حنن نعرف بالضبط كم تكلفنا خدمة كل زبون  7
            لدى املؤسسة نظام جيد للمعلومات املالية  8
            غالبا ما نقوم بتحليل اسهامات سلعنا وخدماتنا  9

  السوقحساسية المؤسسة للمعلومات المتعلقة بالتغيرات في  
جديدة بدال من ) خدمة(عادة احتياجات السوق الفعلية هي اليت تدفع املؤسسة لتطوير سلعة   01

  السياسات الداخلية
          

            تكشف املؤسسة بسرعة التغريات يف رغبات وتفضيالت الزبائن  11



  
 

            املؤسسة ناجحة يف جذب عاملني مدربني يف جمال التسويق واملبيعات  12
            واحد داخل مؤسستنا) مصلحة(املعلومات عن املنافسني للمؤسسة عن طريق اكثر من قسم  جتمع  13
 الجانب العلمي والتقني للعنصر البشري  
املؤسسة ناجحة يف جذب العاملني املدربني مي جمال الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا والتقنيات   14

  املعلوماتية واهلندسية
          

لدى املؤسسة عدد كبري من العاملني املدربني يف جمال الرياضيات، العلوم، التكنولوجيا والتقنيات   15
  املعلوماتية واهلندسية

          

 حصول المؤسسة على معلومات عن طريق مسح السوق  
            جتري املؤسسة العديد من االحباث عن مستقبل السوق  16
) اخلدمة(مرة واحدة يف السنة على االقل لتقييم جودة املنتج  تقوم املؤسسة مبسح للمستخدم النهائي  17

  مستقبال
          

  نشر المعرفة) ب
 حرية نشر المعلومات التسويقية  
خيصص العاملني يف التسويق أغلب وقتهم ملناقشة احتياجات الزبائن املستقبلية مع العاملني يف   18

  االقسام الفنية
          

ا  19             عندما حيتاج العاملني يف املؤسسة إىل معلومات عن القضايا التسويقية، فهم يعرفون بالضبط ممن يطلبو
            هناك لقاءات منتظمة بني االقسام ملناقشة اجتاهات السوق ومدى تطورها  20
            حتتفظ املؤسسة بقاعدة بيانات عن الزبائن ومن السهل على العاملني الوصول اليها   21
            يتم نشر املعلومات عن مدى رضا الزبائن جلميع املستويات االدارية يف املؤسسة وبشكل منتظم  22
 نشر المعرفة عن العمل  
            يسهل مكان العمل للعاملني التحدث مع بعضهم البعض  23
            تشجع املؤسسة العاملني على االهتمام بالعمل معا حلل املشاكل  24
            تقوم املؤسسة مبراجعة حاالت النجاح وحاالت االخفاق اليت حصلت وحتصل يف العمل غالبا ما  25
 استخدام تقنيات متخصصة لنشر المعرفة  
            كثريا ما تستخدم املؤسسة تقنيات مثل حلقات اجلودة  26
            تشجع املؤسسة بقوة التوجيه والتدريب  27
            املالحظات عن حاالت النجاح والفشل يف املنتجات والعملياتغالبا ما تقوم املؤسسة بتسجيل   28
 استخدام التكنولوجيا لنشر المعرفة  
            متتلك املؤسسة شبكة داخلية لتقاسم املعلومات حول املنتجات والعمليات   29
ا   30             متتلك املؤسسة موقع على شبكة االنرتنت لتزويد الزبائن مبعلومات حول منتجا
            تقوم املؤسسة بالتواصل عن بعد بعماهلا وزبائنها   31
 استخدام االتصاالت المكتوبة  
            يتم توزيع عدد كبري من التقارير املكتوبة يف املؤسسة  32



  
 

            كثريا ما يتم حتديث كتيبات السياسات واالجراءات داخل املؤسسة  33
حول اعماهلا ) التقارير ونشرات االخبار: مثال ذلك(تقوم املؤسسة بتوزيع الوثائق بشكل دوري   34

  لألطراف ذات املصلحة
          

  االستجابة للمعرفة) ج
 االستجابة للزبائن  
            تستجيب املؤسسة على الفور حال معرفتها بعدم رضا الزبائن عن جودة السلعة أو اخلدمة  35
            ما تستجيب املؤسسة للتغريات يف احتياجات الزبائن بالنسبة للسلعة أو اخلدمة عادة  36
            تقوم االقسام جبهود مشرتكة لتحقيق ذلك) اخلدمة(عندما تعرف املؤسسة برغبة الزبون يف تعديل السلعة   37
            تستجيب املؤسسة بسرعة لشكاوى الزبائن  38
            الهتمامات العاملنيتستجيب املؤسسة بسرعة   39
 تطوير وظيفة التسويق  
            عادة حبوث السوق والتقنيات املتطورة هي اليت تقود اجتاه عمل املؤسسة  40
            تبدو املؤسسة قادرة على تنفيذ خطط تسويقية على حنو فّعال  41
            والرتويجكثريا ما تبحث املؤسسة عن طرق لتحسني كفاءة تكاليف انشطة البيع   42
 االستجابة للتكنولوجيا  
            حتافظ املؤسسة على مسايرة التطور التكنولوجي وحتديدا الذي يؤثر على أعماهلا  43
            هناك تداول سريع للمعلومات حول التطورات التكنولوجية اليت قد تؤثر على عمل املؤسسة   44
            بشكل دوري التأثري احملتمل للتغريات التكنولوجية على زبائنها تراجع املؤسسة  45
            املؤسسة سريعة يف اختاذ القرار بشأن كيفية االستجابة للتغريات التكنولوجية  46
 االستجابة للمنافسين  
            تعرف املؤسسة ويف مجيع اجزائها عن كل شيء هام حيصل للمنافس وبسرعة  47
املؤسسة بالسرعة يف اعداد االسرتاتيجيات الالزمة لالستجابة للتغريات اهلامة يف هياكل اسعار متتاز   48

  املنافسني
          

إذا قام املنافس الرئيسي للمؤسسة حبملة مركزة يستهدف فيها زبائننا، فإن املؤسسة تقوم باستجابة   49
  فورية ملواجهتها

          

            عندما حيصل شيء هام لزبون املؤسسة الرئيسيتعرف مجيع اجزاء املؤسسة وبسرعة   50
 المرونة واستغالل الفرص  
            غالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري اجراءات العمل   51
ا الفنية   52             )التقنية(كثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري اسرتاتيجيا
            السلع واخلدمات اليت تعرضها غالبا ما تقوم املؤسسة بتغيري جمموعة  53
ا التسويقية  54             كثريا ما تقوم املؤسسة بتغيري اسرتاتيجيا
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  منظور الزبائن )1
 االحتفاظ بالزبائن  
            غالبا ما يكرر نفس الزبائن شراء منتجات املؤسسة  55
            املبيعات للزبائن احلاليني يف تزايد مستمر   56
 اكتساب الزبائن  
            تكتسب املؤسسة باستمرار زبائن جدد   57
            العوائد احملققة من الزبائن اجلدد يف تزايد مستمر  58
            عدد زبائن املؤسسة يف تزايد مستمر   59
 ربحية الزبائن  
ا ققحت  60             املؤسسة عوائد صافية مرتفعة من مبيعا
            تليب املؤسسة حاجات زبائنها يف الوقت احملدد  61
 الحصة السوقية  
            تعرف احلصة السوقية للمؤسسة ارتفاعا مستمرا   62
            احلصة السوقية للمؤسسة مرتفعة مقارنة باملنافسني  63

  منظور العمليات الداخلية )2
 االبداع  
            غالبا ما تقوم املؤسسة بانتاج منتجات جديدة  64
ا اجلديدة  65             حتقق املؤسسة ايرادات مرضية من منتجا
            تعمل املؤسسة على اطالق منتجات جديدة اسرع من املنافسني  66
            هناك تطور يف نسبة انفاق املؤسسة على البحث والتطوير  67
 العمليات التشغيلية  
            هناك تقلص يف معدل اخلطأ يف العمليات االنتاجية   68
            غالبا ما تنجز العمليات يف الوقت احملدد هلا  69
            هناك حتسن يف االنتاجية   70
 خدمات ما بعد البيع  
            هناك اخنفاض مستمر يف عدد شكاوى الزبائن   71
            اض مستمرفيف اخن شكاوى الزبائنل مدة االستجابة  72
            تكاليف معاجلة املعيب من املنتجات يف اخنفاض مستمر  73

  منظور التعلم والنمو )3
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جدا
ضي 

را
  

ضي
را

ايد  
مح

ضي  
ر را

غي
القا  

 اط
ضي

ر را
غي

  

            املشاركة يف اختاذ القرارات  74
            التقدير عند القيام بعمل جيد   75
            مستوى الدعم املقدم من االدارة  76
            تشجيع املبادرات واالبداع  77
            احلصول على املعلومات الكافية للقيام بالعمل بشكل جيد  78

 االحتفاظ بالعاملين  

فق 
موا
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ت

  
  

افق
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ايد  
مح

افق  
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غير
فق   

موا
ير 

غ
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ت
  

            نادرا ما يغادر العمال ذوي املهارة واخلربة املؤسسة  79
 انتاجية العاملين  

            انتاجية العاملني يف حتسن مستمر  80
 نظم المعلومات  
            توفر املؤسسة املعلومات للعاملني يف الوقت املناسب  81
            توجد اتصاالت بني خمتلف املستويات داخل املؤسسة   82
            العاملني يف املؤسسة على كل املعلومات الضرورية عن الزبائنحيصل   83
            تتوفر املؤسسة على وسائل لتسهيل االتصال الداخلي مثل االنرتانت  84
            توفر املؤسسة فضاءات للنقاش  85
 جراءات التنظيميةاإل  
            يهتم العمال بتقدمي االقرتاحات لتحسني عملهم  86
            تأخذ املؤسسة باالقرتاحات اجلديدة اليت يقدمها العاملون  87
            اقرتاحات العاملني هلا دور يف التحسينات والفوائد اليت حققتها املؤسسة  88
            تقدم املؤسسة مكافآت ألصحاب االقرتاحات اجليدة  89

  

  ي عبارة دون جوابأنك لم تترك أ من فضلك تأكد
............................................................................................................:مالحظات

..........................................................................................................................  
فاضل لكم منا جزيل الشكر ع

ٔ
  .لى تعاونكم وصبركم معناسادتي اال



 (OCAI)النموذج االصلي الداة تقييم الثقافة التنظيمية (: 60)الملحق رقم 
The Organizational Culture Assessment Instrument 

1. Dominant Characteristics Now Preferred 

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 100 100 

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 no-

nonsense, aggressive, results-oriented focus. 

  

D The leadership in the organization is generally considered to exemplify coordinating, 

organizing, or smooth-running efficiency. 

  

Total 100 100 

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 100 100 

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 100 100 

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 100 100 

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 100 100 
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 (80)الملحق رقم 
 2802 - 2802االخيرة  سنوات 5مؤشرات األداء لمدة 

 المنظور المالي .0

 العائد على االستثمار  -
 منو املبيعات  -
 العائد على املبيعات -
 العائد على االصول  -

 منظور الزبائن .2

 االحتفاظ بالزبائن. 0.2
 معدل االحتفاظ بالزبائن -
 تطور عدد الزبائن -

 اكتساب الزبائن 2.2

 عدد الزبائن اجلدد -
 نسبة العوائد من الزبائن اجلدد -
 زبائنمعدل اكتساب ال -
 املبيعات الكلية للزبائن اجلدد -

 رحبية الزبائن. 2.3

 صايف العائد احملقق -
 وقت االستجابة لطلبات للزبائن -
 نسبة التسليم يف الوقت احملدد -
 رضا الزبائنمعدل  -

 احلصة السوقية - احلصة السوقية. 2.3

منظور العمليات  .3
 الداخلية

 االبداع. 3.0

 عدد املنتجات اجلديدة يف السنة -
 نسبة مبيعات املنتجات اجلديدة -
 (نسبة رقم االعمال احملقق منها) نسبة االيرادات من املنتجات اجلديدة -
 اجلديدةهامش الربح من املنتجات  -
 القيمة املضافة من املنتجات اجلديدة مقارنة باملنتجات احلالية -
 املستغرق لتطوير منتجات جديدة متوسط املدة السنوي -
 تطور نسبة االنفاق على البحث والتطوير -
 معدل تقدمي منتوج جديد مقابل منتجات املنافسني -
 العائد على استثمارات البحث والتطوير معدل -

 العمليات التشغيلية. 2.3

 ة االنتاجيةيف العملي( اخلطأ)معدل اخللل  -
 نسبة تكاليف االنتاج   -
 معدل تكرار العمليات -
 نسبة االجناز يف الوقت احملدد -
 (او عدد الوحدات التالفة)نسبة املعيب  -
 (فاعلية العمليات)إىل املخرجات  خالتدنسبة امل -
 (التحسني يف االنتاجية)القيمة املضافة  -

 خدمات ما بعد البيع. 3.3

 (املبيعات املعادة من طرف الزبائن) مردودات املبيعات -
 عدد الشكاوى املقدمة من طرف الزبائن -
 نسبة الشكاوى املعاجلة -

منظور التعلم  .4
 والنمو

 االستجابة للشكاوى متوسط زمن -
 تكلفة املواد املستخدمة ملعاجلة املعيب -

 مهارات االفراد. 0.4

 مفصل حسب املستوى الوظيفيمعدل دوران العمال  - االحتفاظ بالعمال( أ

 انتاجية العمال( ب
 (او االمجايل ) معدل انتاجية العامل الواحد سنويا -
 (او االمجالية) االيرادات السنوية احملققة من طرف العامل الواحد -
 (او االمجالية) القيمة املضافة للعامل الواحد -

 نسبة تطور املكافآت املمنوحة للعمال سنويا -  االجراءات التنظيمية. 2.4



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

  
  

Return on investment (%)   

2012 2013 2014 2015 2016 moyenne 

IRIS 17,62 21,18 56,38 48,42 47,04 38,128 

CONDOR 7 18 20 20 19 16,8 

AMC 11,5 11,85 12 10 11,34 11,338 

ENPC   7 2 4,45 2,74 2,16 3,67 

CHIALI 17 19 23 27 24 22 

moyenne 12,02 14,41 23,17 21,63 20,71 18,39 

  
  

Sales growth   

2012 2013 2014 2015 2016 moyenne 

IRIS 83,22 59,53 48,74 69,55 32,23 58,654 

CONDOR 51 38 9 54 21 34,6 

AMC 31,46 37,54 6 -14,89 15 15,022 

ENPC   2,82 -0,86 7 5,39 -0,22 2,826 

CHIALI 15 20 16 41 9 20,2 

moyenne 36,7 30,842 17,348 31,01 15,402 26,2604 

  
  

Return on sales   

2012 2013 2014 2015 2016 moyenne 

IRIS 4,08 4,44 9,11 6,19 10,72 6,908 

CONDOR 2 4 5 4 4 3,8 

AMC 17,74 15,45 17,29 17,28 16,94 16,94 

ENPC   9,44 2,79 6,13 4 3,41 5,154 

CHIALI 10 10 11 10 8 9,8 

moyenne 8,652 7,34 9,71 8,29 8,61 8,5204 

  
  

Return on Assets   

2012 2013 2014 2015 2016 moyenne 

IRIS 9,53 9,91 28,06 20,94 17,95 17,278 

CONDOR 5 10 10 13 9 9,4 

AMC 9,15 9,69 10,44 8,43 9,43 9,428 

ENPC   2,3 1,61 3,69 2,24 1,65 2,298 

CHIALI 8 8 10 11 8 9 

moyenne 6,80 7,842 12,438 11,122 9,21 9,4808 

 

 

 

 



 الملحق رقم )01(: مستو ى معنوية المسارات في النموذج االولي لتحليل المسار 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

acquisition <--- caractristic ,100 ,069 1,457 ,145 
 

acquisition <--- leader ,227 ,071 3,201 ,001 
 

acquisition <--- labor ,246 ,067 3,665 *** 
 

acquisition <--- coherence -,051 ,078 -,657 ,511 
 

acquisition <--- strategy ,237 ,073 3,274 ,001 
 

acquisition <--- succe ,034 ,053 ,646 ,518 
 

partage <--- caractristic ,034 ,061 ,564 ,572 
 

partage <--- leader ,030 ,064 ,470 ,638 
 

partage <--- labor -,159 ,061 -2,622 ,009 
 

partage <--- coherence ,107 ,068 1,571 ,116 
 

partage <--- strategy ,121 ,065 1,858 ,063 
 

partage <--- succe -,046 ,047 -,981 ,326 
 

partage <--- acquisition ,691 ,055 12,642 *** 
 

repond <--- caractristic ,137 ,049 2,829 ,005 
 

repond <--- labor ,119 ,047 2,498 ,012 
 

repond <--- leader -,076 ,051 -1,495 ,135 
 

repond <--- coherence ,049 ,055 ,892 ,373 
 

repond <--- strategy ,098 ,052 1,862 ,063 
 

repond <--- succe ,009 ,038 ,247 ,805 
 

repond <--- partage ,633 ,039 16,112 *** 
 

learning <--- acquisition ,162 ,103 1,569 ,117 
 

learning <--- partage -,035 ,133 -,265 ,791 
 

learning <--- repond ,196 ,121 1,621 ,105 
 

processes <--- acquisition ,119 ,068 1,760 ,078 
 

processes <--- partage ,007 ,087 ,086 ,931 
 

processes <--- repond ,644 ,079 8,112 *** 
 

processes <--- learning ,091 ,041 2,242 ,025 
 

client <--- acquisition ,008 ,061 ,135 ,893 
 

client <--- partage ,158 ,078 2,012 ,044 
 

client <--- repond ,150 ,080 1,870 ,061 
 

client <--- processes ,455 ,056 8,179 *** 
 

 



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

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

acquisition <--- leader ,260 ,067 3,895 *** 
 

acquisition <--- labor ,255 ,062 4,090 *** 
 

acquisition <--- strategy ,252 ,056 4,526 *** 
 

partage <--- acquisition ,656 ,048 13,601 *** 
 

partage <--- strategy ,105 ,044 2,361 ,018 
 

repond <--- labor ,101 ,041 2,433 ,015 
 

repond <--- partage ,626 ,039 15,861 *** 
 

repond <--- strategy ,126 ,042 3,022 ,003 
 

repond <--- caractristic ,122 ,045 2,701 ,007 
 

learning <--- repond ,302 ,065 4,620 *** 
 

processes <--- learning ,091 ,041 2,250 ,024 
 

processes <--- acquisition ,121 ,060 2,019 ,044 
 

processes <--- repond ,648 ,064 10,143 *** 
 

client <--- processes ,456 ,055 8,245 *** 
 

client <--- partage ,161 ,071 2,283 ,022 
 

client <--- repond ,154 ,079 1,935 ,053 
 

 



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

 قيمة  األثر المسار نوع األثر

ــــــر
ـــــــــــ

شــــــــــ
مبا

 

 21.0 اثر اخلصائص املهيمنة على االستجابة للمعرفة
 2100 اثر اسلوب القيادة على اكتساب املعرفة

 ..21 العاملني على اكتساب املعرفةاثر اسلوب ادارة 
 ..21 اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة

 2100 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على اكتساب املعرفة
 21.0 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على نشر املعرفة

 21.0 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة
 210 املعرفة على نشر املعرفةاثر اكتساب 

 .210 اثر نشر املعرفة على االستجابة للمعرفة
 21.0 اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات الداخلية

 21.0 اثر نشر املعرفة على منظور الزبائن
 2100 اثر االستجابة للمعرفة على منظور التعلم والنمو

 .210 العمليات الداخليةاثر االستجابة للمعرفة على منظور 
 21.0 اثر االستجابة للمعرفة على منظور الزبائن

 21.2 اثر منظور التعلم والنمو على منظور العمليات الداخلية
 21.2 اثر منظور العمليات الداخلية على منظور الزبائن

غي
ـــــــــــ

ــــــــ
باش

ر م
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــ

 ر

 .212=  2100×21.0 املهيمنة على منظور التعلم والنمو من خالل االستجابة للمعرفةاثر اخلصائص 
 2120=  .210×21.0 اثر اخلصائص املهيمنة على منظور العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة

 2120=  21.0×21.0 اثر اخلصائص املهيمنة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة
اثر اخلصائص املهيمنة على منظور العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة 

 ومنظور التعلم
21.0×2100×21.  =2122. 

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

21.0×2100×21.×21.  =2122.0 

 212.0=  .21×.210×21.0 ة على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور العملياتاثر اخلصائص املهيمن
 .212=  21.0×2100 اثر اسلوب القيادة على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة

 ..212=  .21×21.0×2100 اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ومنظور العمليات
 ..212=  21.0×21021×2100 اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من خالل اكتساب ونشر املعرفة

 212.0=  21.0×.210×210×2100 اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من خالل اكتساب، نشر واالستجابة للمعرفة
خالل اكتساب، نشر واالستجابة للمعرفة  اثر اسلوب القيادة على منظور الزبائن من

 ومنظور العمليات
2100×210×210.×210. ×21.  =212.. 

 ..212= 2100×.210×210×2100 اثر اسلوب القيادة على منظور التعلم من خالل اكتساب، نشر واالستجابة للمعرفة
 2120=  .210×.210×210×2100 للمعرفة اثر اسلوب القيادة على منظور العمليات من خالل اكتساب، نشر واالستجابة

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

2100×210×210.×2100×21.  =2122.0 

 21.00=  210×2100 كتساب املعرفةاثر اسلوب القيادة على نشر املعرفة من خالل ا 
 ..21=  .210×210×2100 على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفةاثر اسلوب القيادة 



 2120=  21.0×..21 اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة
 212.0=  2100×..21 اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور التعلم والنمو  من خالل االستجابة للمعرفة

 212.0=  .210×..21 اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة
 2120=  21.0×..21 اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور  الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة

ساب، نشر واالستجابة اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور التعلم والنمو من خالل اكت
 للمعرفة 

21.. ×210×260.×2100  =212.0 

 2622.0=.21×2100×..21 اثر ادارة العاملني على العمليات الداخلية من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور التعلم
اثر ادارة العاملني على منظور العمليات  الداخلية من خالل االكتساب، النشر ، 

 ومنظور التعلم والنمواالستجابة للمعرفة 
21..×210×260.×2100×21.  =2622.0 

 .2120=  .21×.210×..21 اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور العمليات
اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة، منظور التعلم ومنظور 

 العمليات
21..×2100×21.×21.  =2122.0 

 212.0=  .21×21.0×..21 اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ومنظور العمليات
 212.0=  21.0×210×..21 اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل اكتساب، نشر املعرفة

 2120=  21.0×.210×210×..21 من خالل االكتساب، النشر واالستجابة للمعرفةاثر ادارة العاملني على منظور الزبائن 
اثر ادارة العاملني على منظور الزبائن من خالل االكتساب، النشر ،االستجابة للمعرفة 

 ومنظور التعلم ومنظور العمليات 
21..×210×210.×2100×21.×21.  =

2122.0 

لزبائن من خالل االكتساب، النشر واالستجابة اثر اسلوب ادارة العاملني على منظور ا
 للمعرفة ومنظور العمليات

21..×210×210.×210.×21.  =21200 

 210.0=  210×..21 اثر اسلوب ادارة العاملني على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة
 ..21= .210×210×..21 اثر اسلوب ادارة العاملني على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة
 212.0= 21.0×2100 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة ونشرها 
 واالستجابة هلا

2100×210×210.×210. =21200 

االسرتاتيجي على منظور العمليات الداخلية من خالل اكتساب املعرفة، نشرها اثر الرتكيز 
 ، االستجابة هلا ومنظور التعلم

2100×210×210.×2100×21.  =2122.0 

 212.0=  2100×.210×210×2100 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور التعلم من خالل اكتساب،نشر واالستجابة للمعرفة
 2120=  21.0×21.0 االسرتاتيجي  على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفةاثر الرتكيز 

 2120=  21.0×21.0 اثر الرتكيز االسرتاتيجي  على منظور الزبائن من خالل االستجابة للمعرفة
 212.0=  21.0×210×2100 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ونشرها

ر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة، نشرها واالستجابة اث
 هلا

2100×210×210.×2100  =212.0 

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة ومنظور العمليات 
 الداخلية

2100×21.0  =212.0 

منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة، نشرها واالستجابة اثر الرتكيز االسرتاتيجي على 
 هلا ومنظوري التعلم والعمليات

2100×210×210.×2100×21.×21.  =
2122.0 

اثر الرتكيز االسرتاتيجي على منظور الزبائن من خالل اكتساب املعرفة، نشرها واالستجابة 
 هلا ومنظور العمليات

2100×210×210.×210.×21.  =212.0 

 21.00=  210×2100 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على نشر املعرفة من خالل اكتساب املعرفة



 ...21=  .210×210×2100 اثر الرتكيز االسرتاتيجي على االستجابة للمعرفة من خالل اكتساب ونشر املعرفة
 2120=  .21×21.0 اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات الداخلية

 0..21=  21.0×210 اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفة
 21200=  21.0×.210×210 اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر واالستجابة للمعرفة

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

210×210.×210.×21.  =21.. 

 0..21=  2100×.210×2102 اثر اكتساب املعرفة على منظور التعلم من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا
 2100=  .210×.210×210 اثر اكتساب املعرفة على منظور العمليات من خالل نشر املعرفة واالستجابة هلا

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

210×210.×2100×21. =212.0 

اثر اكتساب املعرفة على منظور الزبائن من خالل نشر املعرفة االستجابة هلا ومنظوري 
 التعلم والعمليات

210×210.×2100×21.×21.  =21220 

 21.0=  2100×.210 االستجابة للمعرفةاثر نشر املعرفة على منظور التعلم من خالل 
 212.0=  .21×2100×.210 اثر نشر املعرفة على منظور العمليات من خالل االستجابة للمعرفة ومنظور التعلم

 21.0=  .210×.210 اثر نشر املعرفة على منظور العمليات من خالل االستجابة للمعرفة
 21200=  21.0×.210 خالل االستجابة للمعرفةاثر نشر املعرفة على منظور الزبائن من 

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

210.××2100×21.×21. =21220 

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

210.×210.×21.  =21.0 

 212.0=  .21×.21×2100 اثر االستجابة للمعرفة على منظور الزبائن من خالل منظوري التعلم والعمليات
 ...21=  .21×.210 اثر االستجابة على املعرفة على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات

 21200=  .21×2100 اثر االستجابة للمعرفة على منظور العمليات من خالل منظور التعلم

 .212=  .21×.21 اثر منظور التعلم على منظور الزبائن من خالل منظور العمليات

 26000=  .210×210 اثر اكتساب املعرفة على االستجابة للمعرفة من خالل نشر املعرفة 
 



 SPSSمخرجات ): 13(الملحق رقم 
Frequency Table 

sex 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 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 259 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 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 االستجابة للمعرفة  
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.959 20 

 إدارة المعرفة ككل  
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.979 54 

 داء ككل األ  
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 

 
 نظور التعلم والنموم 



 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.949 16 

 التجزئة النصفية  
  التنظيميةالثقافة  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .926 

N of Items 12a 

Part 2 Value .932 

N of Items 12b 

Total N of Items 24 

Correlation Between Forms .764 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .866 

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. 

  المعرفةإدارة  
 اكتساب المعرفة  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .916 

N of Items 9a 

Part 2 Value .906 

N of Items 8b 

Total N of Items 17 



Correlation Between Forms .818 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .900 

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. 

 المعرفة نشر  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .910 

N of Items 9a 

Part 2 Value .892 

N of Items 8b 

Total N of Items 17 

Correlation Between Forms .788 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .881 

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. 

 االستجابة للمعرفة  
 



Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .930 

N of Items 10a 

Part 2 Value .933 

N of Items 10b 

Total N of Items 20 

Correlation Between Forms .812 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .896 

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 

N of Items 27a 

Part 2 Value .965 

N of Items 27b 

Total N of Items 54 

Correlation Between Forms .858 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .924 

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 

N of Items 27a 

Part 2 Value .965 

N of Items 27b 

Total N of Items 54 

Correlation Between Forms .858 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .924 

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 

Both Parts 183.6371 1221.565 34.95090 54 

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. 

 االداء 
  
  
  
 



 منظور الزبائن  
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .879 

N of Items 5a 

Part 2 Value .818 

N of Items 4b 

Total N of Items 9 

Correlation Between Forms .750 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .857 

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 

Part 1 18.2471 11.993 3.46309 5a 

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 

N of Items 5a 

Part 2 Value .897 

N of Items 5b 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms .707 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .828 

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 .908 

N of Items 8a 

Part 2 Value .915 

N of Items 8b 

Total N of Items 16 



Correlation Between Forms .838 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .912 

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. 

 ككل  االداء  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .943 

N of Items 18a 

Part 2 Value .951 

N of Items 17b 

Total N of Items 35 

Correlation Between Forms .826 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .905 

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 

Both Parts 121.4131 526.143 22.93780 35 



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 االربعة  

 
Statistics 

 moyA moyB moyC moyD 

N Valid 259 259 259 259 

Missing 471 471 471 471 

Skewness -.658 -.539 -.550 -.456 

Std. Error of Skewness .151 .151 .151 .151 

Kurtosis -.015 -.297 .506 .428 

Std. Error of Kurtosis .302 .302 .302 .302 



 

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 لالداء وابعاده 

  



  

Statistics 

 client processus learning performance 

N 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 

Skewness -.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 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Statistics 

 AC9 AC10 AC11 AC12 AC13 AC14 AC15 AC16 AC17 

N 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 

Skewness 

.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 

Statistics 

 acquisition partage KM repondre 

N 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 واالنحرافات للمحاور الفرعية الكتساب المعرفة  

Statistics 

 attitudes rapfinancier sensibilité technichum enquetes 

N Valid 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.1977 3.4788 3.4151 3.2992 3.3282 

Std. Deviation .88018 .78351 .77135 .97659 .82618 

 
 المتوسطات واالنحرافات للمحاور الفرعية لنشر المعرفة  

Statistics 

 liberté pertravail techdiffusion technologie commecrit 

Statistics 

 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 

N Valid 259 259 259 259 259 259 259 259 

Missing 471 471 471 471 471 471 471 471 

Mean 3.2664 3.2046 3.1467 3.1853 3.1853 3.4093 3.4556 3.5907 

Std. Deviation 1.07223 .95673 1.04255 1.00984 1.02129 1.00506 .98485 .86852 

Skewness -.548 -.447 -.318 -.265 -.291 -.430 -.575 -.532 

Std. Error of Skewness .151 .151 .151 .151 .151 .151 .151 .151 

Kurtosis -.479 -.340 -.605 -.680 -.698 -.322 -.213 .207 

Std. Error of Kurtosis .302 .302 .302 .302 .302 .302 .302 .302 



N Valid 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.3120 3.4160 3.3966 3.5418 3.3806 

Std. Deviation .76471 .80973 .76046 .77479 .80483 

 
 لمعرفةت واالنحرافات للمحاور الفرعية لالستجابة لالمتوسطا  

Statistics 

 Rclient devmarketing Rtechnologie Rconcurrents flixibilité 

N Valid 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.5514 3.4916 3.4785 3.4788 3.2683 

Std. Deviation .73344 .80633 .82852 .77010 .79995 

 
Statistics 

 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 

N Valid 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Missing 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 

Statistics 

 RC35 RC36 RC37 RC38 RC39 RC40 RC41 RC42 RC43 

N Valid 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Missing 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 

Statistics 

 RC44 RC45 RC46 RC47 RC48 RC49 

N Valid 259 259 259 259 259 259 

Missing 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 

Statistics 

 RC50 RC51 RC52 RC53 RC54 

N Valid 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.4826 3.3127 3.2587 3.2317 3.2703 

Std. Deviation .87752 .83913 .91852 .96870 .95860 

 
 داءاأل  

Statistics 



 customerpers processespers learningpers performance 

N Valid 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.6164 3.4707 3.3863 3.4731 

Std. Deviation .65238 .71755 .74414 .65258 

  داءالمحاور الجزئية لأل  

Statistics 

 keepcust acquircust profitablitécust marketshare innovation 

N Valid 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.7104 3.6087 3.6081 3.5405 3.3301 

Std. Deviation .69962 .77764 .76242 .77716 .84542 

Statistics 

 operprocesses SAV satisfaction skills information orgprocesses 

N Valid 259 259 259 259 259 259 

Missing 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 

 منظور الزبائن  

Statistics 

 CP55 CP56 CP57 CP58 CP59 CP60 CP61 CP62 CP63 

N Valid 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Missing 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 

Statistics 

 IPP64 IPP65 IPP66 IPP67 IPP68 

N Valid 259 259 259 259 259 

Missing 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 

Statistics 

 IPP69 IIPP70 IPP71 IPP72 IIPP73 

N Valid 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.5290 3.6023 3.5483 3.5985 3.5907 

Std. Deviation .85936 .89797 .89820 .86320 .92890 

 
  والنموالتعلم  



Statistics 

 LGP74 LGP75 LG76 LGP77 LGP78 LGP79 LGP80 LGP81 

N Valid 259 259 259 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.3436 3.3668 3.3668 3.2201 3.4517 3.3166 3.5328 3.4324 

Std. Deviation 1.06461 .98468 .95673 1.05002 .94448 1.04184 .87708 .92671 

Statistics 

 LGP82 LGP83 LGP84 LGP85 LGP86 LGP87 LGP88 LGP89 

N Valid 259 259 259 259 259 259 259 259 

Missing 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 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 clan 3.5619 259 .74353 .04620 

hier 3.6479 259 .59511 .03698 

Pair 2 clan 3.5619 259 .74353 .04620 

inno 3.4278 259 .75144 .04669 

Pair 3 clan 3.5619 259 .74353 .04620 

market 3.6215 259 .66594 .04138 

Pair 4 inno 3.4278 259 .75144 .04669 

market 3.6215 259 .66594 .04138 

Pair 5 inno 3.4278 259 .75144 .04669 

hier 3.6479 259 .59511 .03698 

Pair 6 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 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

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 .257 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT performance 
  /METHOD=ENTER acquisition. 

Regression 
[DataSet2]  

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 acquisitiona . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: performance 

 
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .747a .558 .556 .43464 

a. Predictors: (Constant), acquisition 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61.322 1 61.322 324.608 .000a 

Residual 48.550 257 .189   

Total 109.872 258    

a. Predictors: (Constant), acquisition 

b. Dependent Variable: performance 

 
Coefficientsa 



Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.207 .129  9.378 .000 

acquisition .678 .038 .747 18.017 .000 

a. Dependent Variable: performance 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT performance 
  /METHOD=ENTER partage. 

Regression 
[DataSet2]  

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 partagea . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: performance 

 
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .743a .553 .551 .43732 

a. Predictors: (Constant), partage 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 60.722 1 60.722 317.511 .000a 

Residual 49.150 257 .191   

Total 109.872 258    

a. Predictors: (Constant), partage 

b. Dependent Variable: performance 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.014 .141  7.208 .000 

partage .724 .041 .743 17.819 .000 

a. Dependent Variable: performance 
 



REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT performance 
  /METHOD=ENTER knowmanag. 

Regression 
[DataSet2]  

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 knowmanaga . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: performance 

 
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .833a .694 .692 .36195 

a. Predictors: (Constant), knowmanag 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 76.202 1 76.202 581.648 .000a 

Residual 33.670 257 .131   

Total 109.872 258    

a. Predictors: (Constant), knowmanag 

b. Dependent Variable: performance 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .618 .120  5.131 .000 

knowmanag .840 .035 .833 24.117 .000 

a. Dependent Variable: performance 

 
 

 



Nonparametric Correlations 
[DataSet2]  

Correlations 

 totalKM financialperf 

Spearman's rho totalKM Correlation Coefficient 1.000 .200 

Sig. (2-tailed) . .747 

N 5 5 

financialperf Correlation Coefficient .200 1.000 

Sig. (2-tailed) .747 . 

N 5 5 
 
NEW F 
ILE. 
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT. 
DATASET ACTIVATE DataSet0. 
DATASET CLOSE DataSet3. 
NEW FILE. 
DATASET NAME DataSet4 WINDOW=FRONT. 
DATASET ACTIVATE DataSet0. 
DATASET CLOSE DataSet4. 
NEW FILE. 
DATASET NAME DataSet5 WINDOW=FRONT. 
DATASET ACTIVATE DataSet0. 
DATASET CLOSE DataSet5. 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
NONPAR CORR 
  /VARIABLES=acquisitionKM pertageKM repondreKM totalKM ROI SG ROS ROA financialperf 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Nonparametric Correlations 
[DataSet2]  

Correlations 

 acquisitionKM pertageKM repondreKM totalKM ROI SG ROS ROA financialperf 

Spearman's rho acquisitionKM Correlation Coefficient 1.000 1.000** .900* 1.000** .100 .200 -.700 -.500 .200 

Sig. (2-tailed) . . .037 . .873 .747 .188 .391 .747 



*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

pertageKM Correlation Coefficient 1.000** 1.000 .900* 1.000** .100 .200 -.700 -.500 .200 

Sig. (2-tailed) . . .037 . .873 .747 .188 .391 .747 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

repondreKM Correlation Coefficient .900* .900* 1.000 .900* .500 .600 -.600 -.100 .600 

Sig. (2-tailed) .037 .037 . .037 .391 .285 .285 .873 .285 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

totalKM Correlation Coefficient 1.000** 1.000** .900* 1.000 .100 .200 -.700 -.500 .200 

Sig. (2-tailed) . . .037 . .873 .747 .188 .391 .747 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ROI Correlation Coefficient .100 .100 .500 .100 1.000 .900* .100 .600 .900* 

Sig. (2-tailed) .873 .873 .391 .873 . .037 .873 .285 .037 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SG Correlation Coefficient .200 .200 .600 .200 .900* 1.000 -.200 .700 1.000** 

Sig. (2-tailed) .747 .747 .285 .747 .037 . .747 .188 . 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ROS Correlation Coefficient -.700 -.700 -.600 -.700 .100 -.200 1.000 .300 -.200 

Sig. (2-tailed) .188 .188 .285 .188 .873 .747 . .624 .747 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ROA Correlation Coefficient -.500 -.500 -.100 -.500 .600 .700 .300 1.000 .700 

Sig. (2-tailed) .391 .391 .873 .391 .285 .188 .624 . .188 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

financialperf Correlation Coefficient .200 .200 .600 .200 .900* 1.000** -.200 .700 1.000 

Sig. (2-tailed) .747 .747 .285 .747 .037 . .747 .188 . 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Correlations 

 acquisitionKM pertageKM repondreKM totalKM ROI SG ROS ROA financialperf 

Spearman's rho acquisitionKM Correlation Coefficient 1.000 1.000
**
 .900

*
 1.000

**
 .100 .200 -.700 -.500 .200 

Sig. (2-tailed) . . .037 . .873 .747 .188 .391 .747 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

pertageKM Correlation Coefficient 1.000
**
 1.000 .900

*
 1.000

**
 .100 .200 -.700 -.500 .200 

Sig. (2-tailed) . . .037 . .873 .747 .188 .391 .747 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

repondreKM Correlation Coefficient .900
*
 .900

*
 1.000 .900

*
 .500 .600 -.600 -.100 .600 

Sig. (2-tailed) .037 .037 . .037 .391 .285 .285 .873 .285 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

totalKM Correlation Coefficient 1.000
**
 1.000

**
 .900

*
 1.000 .100 .200 -.700 -.500 .200 

Sig. (2-tailed) . . .037 . .873 .747 .188 .391 .747 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ROI Correlation Coefficient .100 .100 .500 .100 1.000 .900
*
 .100 .600 .900

*
 

Sig. (2-tailed) .873 .873 .391 .873 . .037 .873 .285 .037 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SG Correlation Coefficient .200 .200 .600 .200 .900
*
 1.000 -.200 .700 1.000

**
 

Sig. (2-tailed) .747 .747 .285 .747 .037 . .747 .188 . 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ROS Correlation Coefficient -.700 -.700 -.600 -.700 .100 -.200 1.000 .300 -.200 

Sig. (2-tailed) .188 .188 .285 .188 .873 .747 . .624 .747 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ROA Correlation Coefficient -.500 -.500 -.100 -.500 .600 .700 .300 1.000 .700 

Sig. (2-tailed) .391 .391 .873 .391 .285 .188 .624 . .188 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

financialperf Correlation Coefficient .200 .200 .600 .200 .900
*
 1.000

**
 -.200 .700 1.000 

Sig. (2-tailed) .747 .747 .285 .747 .037 . .747 .188 . 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

 learning processes client performance knowmanag repond partage acquisition 

learning Pearson Correlation 1 .802
**
 .716

**
 .948

**
 .840

**
 .839

**
 .742

**
 .769

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

processes Pearson Correlation .802
**
 1 .728

**
 .919

**
 .727

**
 .745

**
 .643

**
 .643

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

client Pearson Correlation .716
**
 .728

**
 1 .861

**
 .671

**
 .674

**
 .621

**
 .584

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

performance Pearson Correlation .948
**
 .919

**
 .861

**
 1 .833

**
 .839

**
 .743

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

knowmanag Pearson Correlation .840
**
 .727

**
 .671

**
 .833

**
 1 .945

**
 .935

**
 .923

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

repond Pearson Correlation .839
**
 .745

**
 .674

**
 .839

**
 .945

**
 1 .843

**
 .798

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

partage Pearson Correlation .742
**
 .643

**
 .621

**
 .743

**
 .935

**
 .843

**
 1 .790

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

acquisition Pearson Correlation .769
**
 .643

**
 .584

**
 .747

**
 .923

**
 .798

**
 .790

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 259 259 259 259 259 259 259 259 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  :الملخص
فهم مدى التأثري الذي  بغية تأثري ثقافة املؤسسة على العالقة بني إدارة املعرفة وأداء املؤسسة، هو دراسة الرسالةهذه الغرض من 

التحسني  حتقيق انطالقا من قناعة مفادها أن املشكلة يف  وذلك متارسه ثقافة املؤسسة على مسامهة  إدارة املعرفة يف حتسني أداء املؤسسة،
ثقافة تنظيمية تتماشى بتوافر التكنولوجي واملايل بقدر ما هو متعلق  ،ال يكمن يف اجلانب املادي املؤسساتداء يف أإدارة املعرفة املنشود من 
اسلوك اجيايب يدعم التوجه حنو اإلتوليد ، لستمرار يف التعلم وتقاسم املعرفة وحسن استغالهلامع مبدأ اإل   .  هتمام باملعرفة والنجاح يف إدار

ة النوعي ،الطريقة املختلطةانتهاج و  اتباع املنهج الوصفي التحليلي أهداف الدراسة مت جابة على اإلشكالية وحتقيقاإلوبغرض 
البالغ  أين مت جتميع البيانات من مفرادت العينة العشوائية البسيطةستبيان واملؤشرات املالية، على اإلعتماد ستخدام املقابلة والكمية باإلبإ

  .Condor ،IRIS ،ENAMC ،ENPC ،Chiali Profiplast: ت كل مننتاجية ضمّ إقتصادية إ مؤسساتس مخ طار يفإ 259عددها 

وجود تأثري لثقافة املؤسسة على العالقة بني عمليات إدارة املعرفة من البيانات امليدانية خلصت الدراسة إىل  وعلى ضوء حتليل 
املعرفة واألداء املايل يف  أنه ال توجد عالقة معنوية بني عمليات إدارة، كما كشفت النتائج ستجابة للمعرفة وأداء املؤسسةاإلاكتساب، نشر و 

  .ناك عالقة معنوية قوية بني إدارة املعرفة واألداء غري املايلحني ه

  .عمليات إدارة املعرفةثقافة املؤسسة، إدارة املعرفة، أداء املؤسسة،  :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. 
   


