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عمالأهمية عوامل الثقافة التنظيمية في دعم عمليات إدارة المعرفة في منظمات األ  
بوالية المسيلة البنوك الجزائرية لعينة مندراسة تطبيقية   

 رياض عيشوش .أ
 جامعة أم البواقي-بكلية العلوم االقتصادية  ،أستاذ مساعد

 r.aichouche@gmail.com: الربيد اإللكرتوين
 : الملخص

، حبيث إدارة املعرفة عملياتذه الدراسة الستكشاف العالقة بني الثقافة التنظيمية وجناح ه هتدف
 جوانب تكنولوجيا املعلومات،على  الرتكيزخاصة بسبب  بادراتاملأثبتت الكثري من الدراسات فشل بعض 

مت بناء منوذج . ةعرفإدارة امل تبين أهم عائق يف جناححسب رأي الكثريين  املالئمة تبقى الثقافة التنظيميةو 
إدراك مفاهيم ادارة املعرفة، البيئة التعاونية، الرؤية : الدراسة بالرتكيز على أربعة عوامل ثقافية أساسية
التوليد، : وبالنسبة لعمليات ادارة املعرفة مت الرتكيز على. التنظيمية املشرتكة، وأخريا ممارسات االدارة العليا

  .املشاركة، والتطبيق
تائج الدراسة اىل أن للعوامل الثقافية تأثريا هاما على عمليات ادارة املعرفة يف البنوك حمل أظهرت ن

أن و بني الثقافة السائدة يف البنوك وجناح عمليات إدارة املعرفة، متوسطة هناك عالقة اجيابية  أن  الدراسة، و 
وتعزيز البيئة  ،ية ادارة املعرفةمث ضرورة ادراك معىن وأمهأكرب عامل مؤثر هو ممارسات اإلدارة العليا، 

أخريا ضرورة وجود رؤية تنظيمية يشرتك فيها كل أعضاء املنظمة تدعم التوجه حنو تبين هذا و  التعاونية،
الضرورية ميكن أن تساهم يف التغيري حنو الثقافة  املقرتحاتقدمت الدراسة بعض  .املنهج االداري احلديث

 .املطلوبة
 .ة المعرفة، الثقافة التنظيمية، عمليات إدارة المعرفة، البنوكإدار : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study sought to explore the role of organizational culture in 

successful implementation of knowledge management Processes. Previous 

studies have shown the failure of Knowledge management initiatives that 
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depend on the technological aspects. The organizational culture factors 

remain an important obstacle to the success of KM adoption. The study 

model focuses on four main cultural factors: the awareness of knowledge 

management concepts, collaborative environment, shared organizational 

vision, and top management practices. For knowledge management 

processes, the study focuses on three processes: Knowledge generation, 

sharing, and application. 

The results showed that there is a moderate positive relationship 

between Bank's culture factors and the success of knowledge management 

processes, and also showed that the most important factor is the 

administrative practices, then the awareness of the meaning and the 

importance of knowledge management, enhancing the collaborative 

environment, and finally the importance of sharing a common vision 

supports the adoption of this new management approach. This study also 

provided some suggestions may lead to the change towards a culture of 

knowledge management. 

Keywords: knowledge management, organizational culture, knowledge 

management process, the banks. 
 

 مقدمة
ة على املوارد يف تغيري الكثري من وجهات يلقد سامهت العديد من املقاربات وخاصة املقاربة املبن

والعوملة، بدأت املنظمات تعطي اهتماماً كبرياً ظل املنافسة الشديدة  النظر وخاصة مع بداية التسعينيات يف
أن تصبح لديها مستوى أفضل من املعرفة كأفضل مورد اسرتاتيجي على االطالق، مبعىن أن تكون ذات 
مستوى متميز ومتفوق يف جمال كيفية احلصول على املعرفة والتعامل معها وتطبيقها، وذلك لتحقيق امليزة 

عتمد بدرجة متزايدة علي استغالهلا الكفء ملصادر املعرفة الداخلية ينظمات فلقد أصبح جناح امل. التنافسية
فبعد أن كان الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات . واخلارجية يف التكيف مع املتغريات اليت حتدث يف حميطها

األساس يف باعتبارهم حجر  ومجع املعلومات، أصبح االجتاه هو االهتمام باألفراد وبقدراهتم وإمكانياهتم،
  .بناء جمتمع واقتصاد املعرفة
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لقد كانت املقاربة املبنية على املعرفة كجزء هام منن املقاربنة املبيننة علنى املنوارد، انطالقنة هامنة ملفهنوم 
املنظمننننات املبنيننننة علننننى املعرفننننة، حيننننث أصننننبح النمننننوذج اةدينننند ل سننننرتاتيجية يننننرى أن املؤسسننننة كمحفظننننة 

ة للنشناطات  وبالتناا ااداد االهتمنام باملعرفننة كمنورد اسنرتاتيجي أكثننر للمعنارف والكفناءات ولنيم كمحفظنن
 .قيمة من املعلومات وظهرت احلاجة إىل إدارهتا

 

I. للدراسة االطار المنهجي 
 إشكالية الدراسة :أوال

اإلدارية احلديثة، وقد أثبتت التجارب اليت  األساليبالكثري من املنظمات تتحمم بداية يف تطبيق 
ليست كل املنظمات سواء يف تبين أي أسلوب وتطبيقه،  :املنظمات الرائدة أمرا أساسيا خاضتها بعض

و أتطبيق بعض األساليب احلديثة يكلف املنظات مبالغ كبرية وأن نتائجه ميكن أن تطول  ن  أخاصة و 
 دارة املعرفة يف منظمات االعمال قضية جوهرية يفلت مسألة كيفية التطبيق السليم إللقد شك. تقصر

جيب أن  بعض الكتابات واملقاالت خاصة يف اآلونة األخرية، أين تساءل كثريون عن النموذج األمثل الذي
ت الاالت ختطأ يف النظر امدارة املعرفة، وأكد بعض الباحثني أن الكثري من املنظيتبع يف تبين أي مشروع إل

. ان يكون حول التكنولوجيا واستعماالهتاعلى انه جمرد إدارة للمعلومات وأن الرتكيز جيب  هذا املفهوماىل 
 غري ان اةوانب السلوكية هلا أمهية كبرية يف تبين وجناح إدارة املعرفة  

 :التاا سؤالاالشكالية يف العليه مت صياغة و 
 هي أهمية العوامل الثقافية في منظمات األعمال في نجاح عمليات إدارة المعرفة؟ ما

 : وضع الفرضيات الفرعية التاليةجابة على هذه اإلشكالية متول 

  هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني مستوى إدراك األفراد إلدارة املعرفة وجناح عملياهتا -

  هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني البيئة التعاونية وجناح عمليات إدارة املعرفة -

  ة التنظيمية املشرتكة وجناح عمليات إدارة املعرفةهناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني الرؤي -
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 .هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني ممارسات اإلدارة العليا وجناح عمليات إدارة املعرفة -
 الدراسةأهمية :ثانيا

ففنني  .أمهيننة تبننين إدارة املعرفننة ملواكبننة التطننورات يف االقتصنناديات يف إطننارللتنبيننه الدراسننة  تننأه هننذه
يف و , املتقدمة جند هناك اهتمام أكرب مبوضوع إدارة املعرفة، ويقل هذا يف جمتمعاتنا بشكل عام االقتصاديات

ظل التغريات املتسارعة اليت تشنهدها بيئنة األعمنال املصنرفية، واالنفتناح علنى املنافسنة العاملينة، يتطلنب األمنر 
حقينق التمينز واإلبنداع املسنتمر، وتعند إدارة املعرفننة منن البننوك ضنرورة االهتمنام بناألدوات اإلدارينة احلديثننة، لت

القطاع إال أن الدراسات اليت أجريت عليه مااالت هذا رغم أمهية و  .احد تلك األدوات اهلامة لتحقيق ذلك
 .حمدودة باملقارنة بالبحوث والدراسات اليت أجريت على القطاع الصناعي مما جعله جماال خصبا للبحث

  الدراسةأهداف :ثالثا

 .التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك اةزائرية ودرجة دعمها إلدارة املعرفة -

، بننداعز واإلللتميننالتأكينند علننى دور إدارة املعرفننة يف رعايننة وتعزيننز وتنشننئة الثقافننة التنظيميننة الداعمننة  -
 .األداء واالجناا واملزايا التنافسية ومعايري لدعموبناء قيم 

اننت البننوك اةزائرينة تندرك أمهينة إدارة املعرفنة، ومنا إذا كاننت قند بندأت فعلينا يف تبنين معرفة منا إذا ك -
 .مبادرات إدارة املعرفة

  الدراسةمنهج :رابعا
1سنيعتمد يف البحنث علنى املننهج االستكشنايف أو االسنتطالعي

l'exploration   فاالسنتطالع هنو
والفهننم، حيننث ينطلننق مننن اخلننا  إىل العننام  اكتشنناف أو تعميننق نشننال معننني لتحقيننق هنندفني مهننا التفسننري

هبنندف جعننل نتننائج البحننث معممننة، مننن جانننب اخننر سننيتم اسننتةدام تقنيننة دراسننة حالننة بعننض وكنناالت 

                                                 
1
 Pour aller loin voir: Raymond-Alain Thiétart et coll, Méthodes de recherche en 

management, Dunod, Paris, France, 1999, pp 65-69. 
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االقرتاحننات  بعننضالبنننوك العموميننة اةزائريننة مننن خننالل اسننتبيان لغننرت اختبننار فرضننيات الدراسننة وإعطنناء 
   .الضرورية
 الدراسةمحددات :خامسا

 .معنيومكاين ة على االستبيان ةمع املعلومات وفق إطار امين اقتصرت الدراس .1
كذلك مبدى صدق تقييم و  مدى متثيلها جملتمع الدراسةو  تتحدد نتائج الدراسة بطريقة اختيار العينة .2

 .أفراد العينة كما عربوا عنها يف مقياس الدراسة
 نموذج الدراسة: سادسا

 :الذي حيدد طبيعة كل متغري من متغريات الدراسة الشكل املواا ميثل النموذج النظري للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ادراك مفاهيم ادارة المعرفة

 ممارسات االدارة العليا

 الرؤية التنظيمية المشتركة

 البيئة التعاونية

 المتغير المستقل
 الثقافة التنظيمية

 المتغير التابع
 عمليات ادارة المعرفة
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II.  للدراسةاإلطار النظري 
 مفهوم إدارة المعرفة:أوال

بالنسنبة  أمهينةأننه شنبيها مبنا حيندث منع املفناهيم اإلدارينة النيت أثبتنت   1991Wiig ويجج لقد أشنار
ل تندرجيي يف العمنل الينومي للمنظمنات، لبقاء املنظمنات، فن ن إدارة املعرفنة وتطبيقاهتنا سنيتم اسنتيعاهبا بشنك

تتكامنننل منننع و  وسننتعترب كمننننهج إلدارة القيمنننة أو منننا يشنننبهها منننن التوجهننات اإلسنننرتاتيجية، وسنننوف تنننندمج
بالتنناا فنن ن التوقعننات تشننري أن إدارة املعرفننة ستواصننل  2.التطبيقننات األخننرى علننى أن تكننون مسننتقلة بننذاهتا

، وسنننيزداد اإلنفننناق عليهنننا، وتبنننين املزيننند منننن تكامنننل املفننناهيم النمنننو، وسنننتغطي أغلنننب املنظمنننات يف العنننام
الشاملة إلدارة املعرفة، أي بناء منظمة املعرفة، بل إن املنظمات ستتمكن منن حسناب أصنوهلا الفكرينة بدقنة 

 & Capshow فرابججوالو  كابشججاويعننرف كننل مننن مننن جهننة أخننرى  .يف خننالل السنننوات القليلننة القادمننة

Frappola املمارسننات والتقنيننات الننيت تسننهل تولينند وتبننادل املعرفننة علننى مسننتوى "ة علننى أ ننا إدارة املعرفنن
ال و  حيننث يشننري هننذا التعريننف إىل أن إدارة املعرفننة تعننرب عننن ممارسننات تنظيميننة وأيضننا إىل تقنيننات3"املنظمننة

ة أكثنر إدارة املعرفن"أن   Carlisle 2002 كارآليجلتعنرب فقنع عنن تكنولوجينا املعلومنات، وهنذا منا يؤكنده  
مننن جمننرد إدارة ألجهننزة وبرجميننات وحلننول املشنناكل، بننل تتعلننق أيضننا سلننق أفضننل إمكانيننة السننتةدام إبننداع 

 4."وخربة البشر واإلدارة الفعالة للعمليات االجتماعية لتوليد واستغالل أنواع عديدة من املعارف
نا   I. Becerra بيسجيرارى أيضا ف دارة املعرفة ال تركز على استغالل املعرفة الفردية فقع، حيث ين أ  

تشننري إىل حتدينند املعننارف اةماعيننة واالسننتفادة منهننا لنندعم تنافسننية املنظمننة، حيننث يتوقننف أداء الشننركة " 
عمومنا علنى مندى القندرة علنى حشند املنوارد املعرفيننة النيت ميتلكهنا األفنراد وفنرق العمنل، وحتويلهنا إىل أنشننطة 
                                                 
2 KARL M.  WIIG: Knowledge Management: Where Did It Come From and Where 

Will It Go? The Journal of Expert Systems with Applications, Vol.13, No. I, 1997, p08 
، 8002صفاء للطباعة والنشر والتوايع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  دارإدارة المعرفة، عليان رحبي مصطفى،  3

 832. 
4 Hafizi Muhamad, Nor Hayati Ahmad Ali: knowledga management in malysian banks- 

a new paradigm-, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 7, No. 3, 

September 2006.  
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ليجدنر و  شجولتز، حينث ينرى اةماعينةة يتمثنل بتنظنيم وتوجينه األنشنطة جوهر إدارة املعرفإن  . 5"خللق القيمة
Schultze & Leidner  تولينند، متثيننل، ختننزين، نقننل، حتويننل، تطبيننق، دمننج و ايننة املعرفننة "أ ننا تشننمل

. 6"التنظيمية، وتعترب مفاهيم الذاكرة التنظيمية وتبادل املعلومنات والعمنل التعناوين مرتبطنة جندا بن دارة املعرفنة
عن هتيئة  حقيقة ، يعرب-إدارة املعرفة-ن أن هذا املصطلحمع ما ذهب إليه البعض م تتفقريف االتع ههذ ن  إ

وآخجرو   أحمد بجارفيزمن جهة أخرى يرى  .البيئة الثقافية والتنظيمية املالئمة خللق ومشاركة وتطبيق املعرفة
Ahmed Pervaiz & al  عملينة تنظيميننة  هنيقلة، بنل أن إدارة املعرفنة ليسنت وظيفنة أو عملينة مسنت

متعنننددة االرتباطنننات، هتننندف إىل تعزينننز ومواصنننلة خلنننق املعرفنننة اةديننندة، منننن خنننالل تعزينننز رافعنننة التكامنننل 
احلاصل بني تكنولوجيا املعلومات والقدرة اخلالقة واإلبداعية للبشر، وال ميكن فصل إدارة املعرفة عنن التوجنه 

وبننذلك فكننل تلننك العوامننل تشننكل عناصننر أساسننية ال  7.لياهتننااالسننرتاتيجي للمنظمننة وال عننن ثقافتهننا وعم
 .املتكاملميكن فصلها عن إدارة املعرفة يف مفهومها 

 عمليات إدارة المعرفجججة :ثانيا
تتعلق عمليات إدارة املعرفة بتحديد اآلليات اليت تستةدم لكي تكون املعرفة متاحة للنشال املعني، 

 8.يكل حسب املتطلبات املتكررة واملنطقية للحاجة والنشال املطلوبهبذا املعىن ف ن العمليات ترتب وهت
    كيرلي وكيفوتجججججججججزويرى  اختلف الباحثون يف مراحل دورة إدارة املعرفة من حيث تعداد هذه املراحل،و 

K F. Curley & B. Kivowitz  أن إدارة األصول املعرفية يف املنظمة يتضمن ثالث عمليات

                                                 
5 IRMA BECERRA et al. Knowledge Management: An Evolutionary View, M.E Share, 

New York, USA, 2008, p 06. 
6 Imed Boughzala & Jean-Louis Ermine: Trends in Enterprise Knowledge Management, 

ISTE Ltd, UK, London, 2006, p 118. 
7
 Pervaiz K. Ahmed, Kwang Kok Lim, Ann Y. E. Loh, Learning Through Knowledge 

Management, Butterworth-Heinemann, First edition, 2002, p 12. 
دراسجة اسجتطالعية آلراع عينجة مجن مجدراع  :رأس المال الفكري وإدارة المعرفة العالقة واألثر، لطيف عبد الرضا عطية 8

 ،)3(العننندد )80 (اإلدارينننة واالقتصنننادية، اجمللننند ، جملنننة القادسنننية للعلنننوم المصجججارف الحكوميجججة فجججي محافظجججة الديوانيجججة
  .811   ،8002جامعة القادسية، العراق، 
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بالتاا  .وأخريا تطبيقها يد املعرفة  مشاركتها أي جعلها متوافرة يف املكان والوقت املناسبني تول 9:أساسية
 :وألغرات هذه الدراسة سيتم الرتكيز على ثالث عمليات أساسية

 توليد أو إنشاع المعرفجججة  .1
ذلك هو  يتزايد االهتمام بتوليد املعرفة التنظيمية داخل املنظمات مبعدل ال مثيل له، ومن أسباب

أن املعرفة تنتشر بسرعة أكرب يف األسواق هذه األيام اليت حيتدم فيها التنافم املستند إىل حد كبري للمعرفة 
وبالرغم ف ن هذه العملية هي األصعب يف اإلدارة، إال أن إدارهتا بالنسبة إىل بعض املنظمات معناه البقاء 

عرفة السابقة اليت مت التوصل إليها تكون ذات رشيمية ف ن امل منوذج نوناكا املعروفوحسب   10.واالستمرار
Seminal Feature  وهي مسة أن يكون املنتج احلاا أو املعرفة احلالية حتمل بذور التطوير ملنتجات أو

تحقيق دورة التعزيز الذاه خالفا لألشياء عموما لمعارف أخرى فيما بعد  مما يعىن أ ا ذات إمكانية أكرب 
 11.ة التدهور الذاهاليت متر بدور 

 مشاركة المعرفججججة  .2

واملهارات بني األشةا  تنمو  باالستةدام واملشاركة، وبتبادل األفكار واخلربات املعرفة تزداد
، حيث يرى الكثري من الباحثني أن أهم تشجيع املشاركة وتتعاظم لدى كل منهم، لذا سعت املنظمات إىل

 .ة وحتقيقه ألهداف املنظمة هو جناح اةزء املتعلق مبشاركة املعرفةعناصر النجاح يف تبين نظم إدارة املعرف

أن املشاركة باملعرفة أصعب من توليدها، ف ذا كانت املعرفة موردا فريدا ومصدرا للميزة  البعضيعترب 
ا  والتميز، فلماذا وألي مربرات عقلية وعملية ميكن املشاركة هبا مع اآلخرين، وقبول انتقاهلا ورمبا خسارهت

                                                 
9 Kathleen Foley Curley & Barbara Kivowitz, The manager's guide to knowledge 

management, HRD PRESS, Canada ,USA, 2001, p 43. 
مقاربججة تجريبيججة فججي قطاعججات مركزيججة فججي دول : يججة إدارة المعرفججةمنهجاللجنننة االقتصننادية واالجتماعيننة لغننر  اسننيا،  10

 .83،   8002، نيويورك، االسكو األعضاع
،الوراق للنشر والتوايع ،عمان، األردن ،الطبعة  -المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات-إدارة المعرفةجنم عبود جنم،  11

  .82،   8002الثانية ،



 رياض عيشوش .أ
 ليات إدارة المعرفة في منظماتأهمية عوامل الثقافة التنظيمية في دعم عم

 بوالية المسيلة لجزائريةالبنوك ا لعينة مندراسة تطبيقية  :عمالاأل
 

71 

 

، بالتاا ف ن املشكلة احلقيقة يف إدارة املعرفة "املعرفة قوة"كقيمة حقيقية، فاملنطق السائد عند األفراد أن 
فاملنظمات اليت تستطيع إجياد الطرق الكفيلة بتسهيل املشاركة وغالبا من . تتعلق مبسائل املشاركة باملعرفة

وم يبق هلا إال أن حتقق قيمة . ا املنظمات املتعلمةخالل طرق حتفيزية لألفراد، ستكتسب ميزة هامة من مزاي
 .  تلك املعرفة من خالل تطبيقها

 تطبيججججججججق المعرفججججة  .3
من املالحظ يف أدبيات إدارة املعرفة عدم الرتكيز كثريا على هذه العملية باالستناد إىل أنه من 

يعين تطبيق "و. تطبيق الفعال هلا واالستفادة منهااملفرتت أنه طاملا مت توليد املعرفة ف نه حتما سيتم الحقا ال
املعرفة جعلها أكثر مالئمة لالستةدام يف تنفيذ األنشطة املؤسسة وأكثر ارتباطا باملهمات اليت تقوم 

أن املعرفة تأه من العمل وكيفية تعليمها  Peffer & Sutton 1999 سوتنو  بافرويبني  .12"هبا
علم والشرح، فالتعلم يأه عن طريق التجريب والتطبيق مما حيسن مستوى لآلخرين، حيث تتطلب املعرفة الت

املعرفة ويعمقها، ولذلك ال بد من أن يؤخذ تطبيق املعرفة يف املقام األول، وأنه ال يوجد عمل بدون 
أخطاء، وما على الشركة إال أن تستوعب ذلك وتطبق مفهوم التسامح كثقافة تنظيمية، ألن الوحيد الذي 

 13.ئ هو من ال يعمل ، ف ذا فعلت الشركة ذلك ف  ا تستوجب االحرتام واإلعجاب وليم اخلوفال خيط
توليد المعرفة يعني اإلبداع ومشاركتها تعني تحقيق التعلم التنظيمي ميكن القول أن 

، ف دارة املعرفة تشمل إدارة اإلبداع وتعزيز التعلم التنظيمي حنو حتقيق واستخدامها يعني خلق القيمة
ولكي تستطيع املنظمات تنفيذ ما تعرفه عليها أن . القيمة أو خلق املزايا التنافسية وبالتاا االستمرار والبقاء

 .وحتويلها إىل التنفيذ املعرفة هي اليت ترشد اإلدارات إىل كيفية استثمار املعرفة حتدد النموذج، فنماذج إدارة
 

                                                 
، الطبعة األوىل، 8002األردن،  ، عام الكتب احلديث للنشر والتوايع، عمان،لمعرفةإدارة ا: عيم إبراهيم الظاهرن 12

 38. 
، مداخلة ضمن فعاليات املؤمتر دراسة استعراضية تحليلية: مفهوم خريطة المعرفةعبد الستار العلي غسان العمري،  13

 .02،    82/2/8002-88" لزيتونة، األردنإدارة املعرفة يف العام العر ، جامعة ا" العلمي الدوا السنوي الرابع 
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 ليات إدارة المعرفةكمدخل لنجاح عم: الثقافة التنظيميجججججة: ثالثا
 )ما هو مهم(جمموعة القيم املشرتكة "بأ ا الثقافة التنظيمية  Uttal (1983) آتل يعرف
 14".اليت تتفاعل مع اهليكل التنظيمي ونظم الرقابة لتنتج قيم سلوكية )كيف تعمل األشياء(واالعتقادات

، حبيث تتضح القيم بناء على ة منهاالثقافة وخاصة غري العلنييركز هذا التعريف على املكونات اخلاصة ب
  شاين سالف. األثر بني تلك املكونات، غري أن التعريف م يذكر اهلدف أو الدور الذي تقوم به الثقافة

Schein  جمموعة املبادئ والقيم األساسية اليت اخرتعتها اةماعة أو "الذي عرف الثقافة على أ ا
املتعلقة بالتكيف اخلارجي واالندماج الداخلي واليت أثبتت فعاليتها ل مشكالهتا أو طورهتا أثناء ح اكتشفتها

فالثقافة التنظيمية . 15"واليت يتم تعليما لألعضاء اةدد واعتبارها أفضل طريقة مبعاةة املشكالت وإدراكها 
فكر هبا جمموعة القيم والعادات واملعايري واملعتقدات واالفرتاضات املشرتكة اليت حتكم الطريقة اليت ي"هي

أعضاء املنظمة وطريقة اختاذ القرارات وأسلوب تعاملهم مع املتغريات البيئية، وكيفية تعاملهم مع املعلومات 
 16."واالستفادة منها لتحقيق امليزة التنافسية

 تأثيرات الثقافة على المعرفة التنظيميججة .1

 ،ميثل اةانب املةفي أو غري الرمسي مةإن  جزءا هاما من ثقافة املنظ: الثقافة كجزع من المعرفة التنظيميجة
يفسر مسألة هامة  ولعل هذا. واملتمثل أساسا يف املعتقدات والتصورات، االجتاهات، والقيم واملعايري وغريها

الثقافة مع  للتكيفتتعلق بصعوبة فهم بعض العاملني اةدد للثقافة املوجودة وملاذا يستغرقون بعض الوقت 
أن الضرورة تقتضي إضافة نوع  Chooجو  عتبار أمهية مكونات الثقافة وتأثريها يرىوبا .التنظيمية احلالية
وتتكون من جمموعة من القيم، االفرتاضات  .Cultural Knowledgeبالمعرفة الثقافية اخر ويسم يه 

                                                 
14 Shili Sun, Organizational Culture and Its Themes, International Journal of Business 

and Management, Vol. 3, N. 12, December 2008, p 137. 
15  Edgar Schein, The corporate culture: survival guide, Published by Jossey-Bass, New 

and Revised Edition, San Francisco, United States of America, 2009, p 27. 
، 8001، الدار اةامعية، اإلسكندرية، مصر، التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرةمصطفى حممود أبو بكر،  16

  208. 
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ف األفراد يف حتديد املشاكل والفر  وإدراك قيمة املعار  واألعراف واالجتاهات املشرتكة اليت يستةدمها
ويعترب هذا النوع مربرا ل شارة إىل األمهية الكبرية للثقافة يف تشكيل املعرفة التنظيمية، بالرغم  17.اةديدة

 غري واضح Choo جويرى أن الصنف الذي أضافه Stenmark D. 18ستانمارك ومنهم  من أن البعض
فالثقافة التنظيمية تتعلق  .ضمَّنة أصال يف الصنفني السابقنيال يضيف جديدا  فاملعرفة الثقافية متو 

باملمارسات اليومية اليت هي جزء من املعرفة الضمنية، وأن الروتينيات والقواعد واإلجراءات ما هي إال جزء 
 .ةفياملمن املعرفة الصرحية  فالثقافة ذاهتا منها ما هو ظاهر ومنها 

 

 الثقافة كعنصر مؤثر في المعرفة التنظيميجججة  2.1
 حول املهم من املعرفة الثقافة حتدد التوقعات 8.8.8

االعتقادات يف حد ذاهتا فأكثر مبا يعتقده ويتوقعه األفراد، وأيضا  وترتبعضمين  إن اغلب املعرفة
مكون أساسي من مكونات الثقافة التنظيمية، وعليه فالثقافة حتدد املعرفة، أي حتدد ما يعتقده األفراد أنه 

 .اكمة السابقةرفهم الضمنية املرت صحيح، وبالتاا يضاف إىل معا
 الثقافة وسيع للتفاعل بني املعرفة الفردية واملعرفة التنظيمية  8.8.8
 مكتوبة حتدد سلوك األفراد، من الثقافة ميثل قواعد غري أن جزءا هاما De Long & Faheyيرى 

 19.حيدد كيف تتحول املعرفة من املستوى الفردي إىل اةماعي ومن مث إىل املستوى التنظيميها ومن
 
 

                                                 
17

 Chun Wei Choo, The Knowing Organization: How Organizations Use Information to 

Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions, Oxford University Press, 

Second Edition, New York, USA, 2006, p 144. 
18

 Stenmark, D: The Relationship between Information and Knowledge, in Proceedings 

of IRIS 24, Ulvik, Norway, August, 2001, p 17. 
19

 David W. De Long and Liam Fahey: Diagnosing cultural barriers to knowledge 

management, academy of Management Executive, Vol. 14, No. 4, 2000, p 118. 
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 افة تنشئ إطارا للتفاعل االجتماعي الستةدام املعرفةالثق 3.8.8

الذي يقرر بدوره كيف سوف إن املعرفة التنظيمية ينظر هلا كنتاج للتفاعل اةماعي داخل املنظمة 
تؤطر السلوك التنظيمي  ف ذا كان تدعم توجها و  ، فالثقافة كما عرفنا حتددتستةدم املعرفة يف مواقف معينة

 .من خالل نشرها وتطبيقهاها لك يساعد على تعزيز االستفادة منة معينة  ف ن ذمعينا حنو تبين معرف

حينئذ لن تنفع اخلربات والدروس اليت يتعلمو ا، و  ال يكون معروفا أن يتشارك األفراد املعارف عندما
نر ليدخرى يرى أمن جهة  .ة املضافة من املعرفة تكون ضائعةتكنولوجيا التشارك أو غريها، اذن فالقيم

أن السياق االجتماعي هو الذي يظهر تأثريات القيم اةوهرية على سلوكات  Leidner & al وآخرو 
عن حتويل القيم واالعتقادات اةوهرية  املسؤولالسياق االجتماعي للثقافة التنظيمية هو ف 20.إدارة املعرفة

، ويصبح ظاهرا  جانبها الظاهرانبها الضمين إىلمن جها إدارة املعرفة، وبالضبع يف حتويللتةدم ممارسات 
 .سات سلوكية تدعم إدارة املعرفةأن املنظمة تتبع بشكل واضح ممار 

 اجتاه املعرفة اةديدة )ردة الفعل  (الثقافة حتدد التفاعل 2.8.8

الثقافة تعين ما تعلمه األفراد خالل فرتة امنية معينة من خالل حماولتهم التعامل مع مشاكل بيئتهم 
وأكثر الثقافات متيزا هي اليت يصل . د بقاء املنظمة، إضافة إىل املشاكل الداخلية للتنظيماخلارجية اليت هتد

أفرادها إىل مرحلة من اإلدراك املشرتك وطريقة التفكري املوحد حبيث تتحكم يف شعور وأحاسيم اجملموعة 
ظيمية حتدد أن الثقافة التن David De Longيرى  .واجتاهاهتم وقيمهم وسلوكهم يف  اية املطاف

وأيضا توايعها داخل  )إجااهتا أو رفضها  (  أي كيفية التقاطها واستقباهلا21االستجابة اجتاه املعرفة اةديدة
ديناميكية هذه العملية متثل مشكلة لدى كثري من املنظمات اليوم واليت تواجه الكثري من التغريات . املنظمة

                                                 
20

 Dorothy Leidner & al: The Role of Culture in Knowledge Management: A Case 

Study of Two Global Firms, International Journal of e-Collaboration, V 2(1), January-

March 2006, p 21. 
21

 David De Long: Building the Knowledge-Based Organization: How Culture Drives 

Knowledge Behaviors, WORKING PAPER, CENTER FOR BUSINESS  

INNOVATION, may 1997, p 21. 
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د بقاءها، واليت يتوجب عليها االستجابة بالسرعة الكافية التكنولوجية وأيضا املنافسة الشديدة اليت هتد
 .وحتديد التوجه االسرتاتيجي وختصيص املوارد

III. الجانب التطبيقي للدراسججججججججججججججة 
ويعاجل اةانب التطبيقي  ،لتحديد صحة الفرضيات مت اختيار عينة من البنوك اةزائرية بوالية املسيلة

اعتمادها الختبار الفرضيات، انطالقا من كيفية حتديد أداة الدراسة اىل غاية  االختبارات اإلحصائية اليت مت
 .دراسة الشرول األساسية لتطبيق كل اختبار احصائي

 تحديد أداة الدراسة: أوال  
خا   القسم األول: من قسمني االستبيان من أجل مجع البيانات يتكونلقد مت  استةدام تقنية 
اةنم، العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات : فية املتعلقة بأفراد العينة وتشملباملعلومات الشةصية والوظي

الثقافة التنظيمية كمتغري : خا  باألسئلة املتعلقة مبتغريات الدراسة اليت هي الثاينو  .اخلربة، املركز الوظيفي
 .همستقل وإدارة املعرفة كمتغري تابع، حيث مت وضع لكل متغري متغريات فرعية لغرت قياس

 الثقافة التنظيميجججة: المحور األول. 1
متثل كل منها  ربعة أبعادأل ميثل متغري الثقافة التنظيمية املتغري املستقل للدراسة ولقياسه مت تقسيمه 

 :فرضية من الفرضيات الفرعية وهي ميثل كل متغري فرعي، متغريات مستقلة فرعية
مدى إدراك أفراد العينة  قياسضمن تسع فقرات لغرت حيث ت (:مستوى إدراك إدارة املعرفة) البعد األول

  ملفهوم إدارة املعرفة
  تضمن سبع فقرات لقياس متغري البيئة التعاونية داخل البنوك األربعة (:البيئة التعاونية) البعد الثاين
  تضمن سبع فقرات لغرت معرفة هل هناك رؤية تنظيمية مشرتكة (:الرؤية املشرتكة) البعد الثالث

 .تضمن تسع فقرات تتمحور حول املمارسات اإلدارية (:ممارسات اإلدارة العليا) د الرابعالبع
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 إدارة المعرفة: المحور الثاني. 2
عمليات األساسية إلدارة املعرفة متغريات فرعية متثل الخالل  مت قياسه من التابع للدراسة املتغري يعد

 :وهي
 .أسئلة حول اجتاه البنوك حمل الدراسة يف جانب توليد املعارف متعلق بتوليد املعرفة، وتتضمن: البعد األول
 .املشاركة باملعرفة، يتضمن سبع فقرات تتمحور حول عملية املشاركة باملعرفة داخل البنوك: البعد الثاين
 .تطبيق املعرفة تضمن مخم فقرات تتعلق بعملية تطبيق املعرفة داخل البنوك حمل الدراسة:البعد الثالث

 .فقرة 10بلغ عدد  الفقرات مجيعها وبذلك 
 :وقد كانت إجابة كل فقرة من حماور الدراسة وفق أسلوب ليكارت اخلماسي كما يلي

1 2 3 4 5 
 متفق تماما متفق متفق نوعا ما غير متفق غير متفق تماما

مث ، مت حساب املدى (احلدود الدنيا والعليا) ولتحديد طول اخلاليا مقياس ليكرت اخلماسي
، مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي الواحد ( 0.2=1/2)تقسيمه على عدد اخلاليا

 :الصحيح وذلك لتحديد احلد األعلى للةلية، وعليه سيتم تفسري النتائج حسب اةدول التاا
 إجابات األسئلة وداللتها : 1جدول رقم

 الوان النسيب املتوسع احلسا  الرمننز اإلجابة على األسئلة
 %38أقل من  8.20إىل أقل من  8من  8 غري موافق متاما

 52 %أقل من-%38 8.8اىل أقل من   8.20 8 غري موافق
 % 82أقل من  - 52 % 3.2اىل أقل من  8.8من   3 موافق إىل حد ما

 %22أقل من  - %82 2.8اىل أقل من  3.2 2 موافق
 فأكثر %22 فأكثر 2.8 1 موافق متاما

دار خوارام ، SPSSباستخدام  االستدالليو  الوصفي اإلحصاع في مقدمة :الفتاح عز عبد: اعتمادا على: المصدر
 .120،   8002العلمية للنشر والتوايع، 
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 %80مت القيام بقياس صدق وثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ، وتعد نسبة 
اةدول املقابل أن كل النسب بالنسبة لكل احملاور واألبعاد من . سبة ملعامل ألفا مقبولة إحصائيابالن

وفقرات االستبيان كانت أعلى بكثري من هذه النسبة، مما يدل على أن فقرات االستبيان هلا معدالت ثبات 
 .عالية

 نتائج اختبار ثبات وصدق أداة الدراسججججججة: 2الجدول رقم 

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامججججج : المصججججججججدر
ية وثبات البيانات من عكم نتائج العينة على جمتمع إن ايادة قيمة معامل ألفا تعين ايادة مصداق

ألفا )عن طريق حساب جذر معامل الثبات  The validityالدراسة، كما ميكن حساب معامل الصدق 
، هذا املعامل يقيم فيما إذا كان املقياس وهو استبيان الدراسة يقيم فعال ما وضع لقياسه، (كرونباخ

، األمر الذي يدل %80اكرب من النسبة املعتمدة إحصائيا والبالغة ويالحظ أن كل النسب كانت عالية و 
 .على صدق أداة الدراسة

 عدد الفقرات األبعاد واحملاور الرقم
 لثباتا معامل

Cronbach's Alpha 
 معامل الصدق
Validity c 

 0.228 0.221 02 مستوى إدراك إدارة المعرفة 8
 0.223 0.222 02 البيئة التعاونية 8
 0.212 0.231 02 الرؤية المشتركة 3
 0.282 0.212 02 ممارسات اإلدارة العليا 2
 0.220 0.211 08 توليد المعرفة 1
 0.281 0.222 02 المشاركة بالمعرفة 8
 0.228 0.228 01 تطبيق المعرفة 2
 0.288 0.212 82 محور إدارة المعرفة 2
 0.221 0.222 38 محور الثقافة التنظيمية 2

 0.220 0.221 10 االستبيجججججا  عباراتكل 
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باستةدام احلزمة اإلحصائية لتطبيقات العلوم ( حمل البحث)مت القيام بتحليل البيانات األولية 
 :يلي مبا ومتت االستعانة Statistical Package for Social Science {SPSS}االجتماعية 

  وسطات واالحنرافات املعيارية املت (Mean & Standard Deviation )،  ومعامل االختالف
  لقياس درجة التشتت النسيب لقيم اإلجابات عن وسطها احلسا 

  وكذلك معامل االرتبال بريسون لبيان العالقات االرتباطني بني املتغريات املستقلة والتابعة يف الدراسة
  املستقلة وبعضها البعض درجة االرتبال بني املتغريات

  اختبار(Kolmogrov-Smirnov(K-S) )للبيانات التوايع الطبيعي اخلا  باختبار  
  مصفوفة معامل االرتبالMatrix Correlation  وذلك للتعرف على درجة االرتبال بني املتغري

  التابع واملتغريات املستقلة
  اختبار شيفيه البعدي حتليل التباين وتطبيق Scheffe والتعرف على ت إلجياد الفروق بني املتوسطا

 .داللتهاو  اجتاه تلك الفروق
ومن املعروف أن الطرق املعلمية تستلزم توفر بعض الشرول، وتعتمد فرضيات أساسية جيب 

جتانم ، إعتدالية توايع األخطاء  ، استقاللية األخطاء ، اخلطية 22:هاأمهو  اختبارها عند التطبيق العملي،
 .اخلطأ

 
 

                                                 
 :لمزيد حول هذه الفروت ومشاكلها من اةانب النظري ميكن الرجوع إىلل   22
-880،      8228، ملةصات شوم، دار ماكروهيل، ، اإلحصاع واالقتصاد القياسيدومينيك سلفادور -

838. 
 :ميكن مراجعة spssولكيفية التعامل معها من خالل برنامج 

- Julie Pallant: SPSS Survival; Manual A Step by Step Guide to Data Analysis 

using SPSS for Windows, Open University Press, third edition, England, 2007, pp 

155-165. 
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  خصائص عينة الدراسججة :ياثان
ألن الدراسة هتدف إىل معرفة مسامهة الثقافة التنظيمية يف جناح إدارة  ايعترب جمتمع الدراسة حمدود

املعرفة بالتطبيق على بعض وكاالت البنوك العمومية بوالية املسيلة، ويرجع اختيار العينة على أساس أ ا 
على عينة اختيارية من العاملني يف البنوك حمل الدراسة، وقد  استبيان 21حتقق أغرات الدراسة، مت توايع 

 :اةدول التاا يلةص اخلصائص املتعلقة بأفراد عينة الدراسة. %800أعيدت بأكملها ونسبة االسرتجاع 
 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسجججة: 3الجدول رقم
 % النسبة العدد الفئات والسمات المتغيججججججججر

 الجنججس
 75.6 34 ذكر
 24.4 11 أنثى

 100 45 المجموع

 العمجججر

 17.8 20 سنة 22-22
 51.1 23 سنة 32-32
 24.4 11 سنة 42-42
 6.7 3 فأكثر 52

 100 45 المجموع

 المستوى العلمججي

 13.3 6 ثانوي أو أقل  
 82.2 37 ليسانس
 4.5 2 ماجستير
 22 22 دكتوراه

 100 45 المجموع

 الخبرة الوظيفيججة
 28.9 13 سنوات 1-5
 51.1 23 سنوات 6-12

 8.9 4 سنة 11-15
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 11.1 5 سنة 15أكثر من 
 100 45 المجموع

 المركجز الوظيفجي
 

 2.2 1 مدير عام
 8.9 4 نائب المدير
 6.7 3 رئيس فرع

 33.3 15 رئيس مصلحة
 48.9 22 موظف

 100 45 المجموع

 بنججكاسم ال

BADR 13 28.9 
CPA 12 26.7 
BNA 10 22.2 
BEA 10 22.2 
 100 45 المجموع

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : المصججججججججدر         
يالحظ من اةدول أن غالبية أفراد العينة من حاملي شهادات الليسانم  ويعود ذلك من جهة، 

داخل البنوك نتيجة شرول التوظيف اليت يتطلبها العمل فيها لوجود حاملي الشهادات بنسبة معتربة 
خصوصا خالل السنوات األخرية، ومن جهة أخرى إىل الرتكيز على هذه الفئة يف توايع االستبيان، مما يؤثر 

كل ذلك مؤشر على أن البنوك تستقطب الكوادر البشرية ذات املستويات العلمية . على مصداقيتهإجيابا 
 .ينعكم اجيابيا على املعرفة املوجودة بالبنك وكذلك على تنافسيتهاالعالية، مما 

 )سنوات80-8 (من حيث مدة اخلدمة أو اخلربة الوظيفية يف العمل املصريف، ف ن الفئة الثانية 
، بينما بلغت فئة أكرب من %82.2بنسبة [ سنوات1 -8]مث تلتها الفئة األوىل  %18.1بلغت نسبة 

كل هذه األرقام   .%2.2بنسبة  [سنة81-88]وأخريا فئة  %88.8ا بنسبة سنة نسبة ال بأس هب 81
تؤشر على تراكم اخلربة املعرفية يف العمل املصريف ألفراد العينة  مما يؤثر على صدق اإلجابات على استبيان 
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 الدراسة، ملا متنحه هذه اخلربة من قدرات ومهارات تنعكم يف سهولة فهم املتغريات املراد االستفهام
 ويوضح اةدولمراكز إدارية عليا،  تشغليالحظ من اةدول أن نسبة ال بأس هبا من أفراد العينة  و.عنها

 .يف وكاالت البنوك حمل الدراسة املسؤولنيمن أفراد العينة هم من بني  50%أن أكرب من 
 اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة:ثالثا

يع تكراري ملتغريات الدراسة واملستةدم ألغرات التحليل مت إعداد جدول توا لتبسيع النتائج 

 واالحنرافات املعيارية  اإلحصائي الوصفي، للحصول على األوسال احلسابية املرجحة 
 :متغري من متغريات الدراسة وفيمايلي نتائج كل. واألواان املئوية لنسب االتفاق احملققة 

 :يف اةدول التااها ميكن تلةيصسصو  األبعاد املتعلقة مبتغري الثقافة التنظيمية 
 الثقافة التنظيميججة:ملخص لنتائج أبعاد المحور األول: 4جدول رقم 

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : رالمصججججججججد

بوان نسيب  3.02بشكل إمجاا حقق احملور األول اخلا  بالثقافة التنظيمية متوسطا حسابيا قدره 
، مما يشري إىل درجة موافقة متوسطة على هذا احملور من قبل %38.01ومعامل اختالف  88.80%
التعاونية أوال مث يليه متوسع فقرات الرؤية املشرتكة مث  حبيث جاء متوسع العام لفقرات البيئة.أفراد العينة

مستوى إدراك إدارة املعرفة وأخريا املتوسع املتعلق مبمارسات اإلدارة العليا داخل البنك، وهذه النتائج 

__

)( Xw Si

 األبعججججججججاد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوز  
 النسبي

الترتيب 
 األهمية حسب

 االختالف معامل
C.V % 

 30.222 8 %82.80 0.2220 3.88 اك إدارة المعرفةمستوى إدر 
 82.212 8 %20.20 8.0820 3.12 البيئة التعاونية

 38.232 3 %12.00 0.2812 8.21 الرؤية المشتركة
 38.228 2 %13.00 0.2221 8.81 ممارسات اإلدارة العليا

 38.011  %88.80 0.2223 3.02 (محور الثقافة التنظيمية) 
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تعكم أن األفراد لديهم الرغبة يف العمل اةماعي ويف العمل وفق رؤية مشرتكة ولكن تبقى ممارسات 
 .يان كثرية عائقا أمام االستفادة من كل نتائج ذلكاإلدارة يف أح

 :وميكن تلةيص نتائج األبعاد الثالثة اخلاصة مبتغري إدارة املعرفة يف اةدول التاا
 إدارة المعرفة: ملخص لنتائج أبعاد المحور الثاني: 5جدول رقم 

 SPSSلى خمرجات برنامننننج اعتمادا ع: المصججججججججدر
 

عامل مب 3.002بشكل إمجاا حقق احملور الثاين اخلا  ب دارة املعرفة متوسطا حسابيا قدره 
 .، مما يشري إىل درجة موافقة متوسطة على هذا احملور من قبل أفراد العينة%32.32اختالف 

 نحو متغيرات الدراسةالعينة دراسة اتفاق أفراد : رابعا
: إىل اجتاهات أفراد العينة حنو حماور وفقرات االستبيان، لكن يرد سؤال هام ما سبق لقد تعرفنا يف

هل هناك اتفاق لدى أفراد العينة يف البنوك األربعة حنو فقرات االستبيان؟ أي هل نستطيع إن نقبل بشكل 
ل جابة على هذا  ؟عام أن هناك توافقا بني األفراد املبحوثني لكل بنك على اإلجابة على فقرات االستبيان

السؤال، نستةدم حتليل التباين األحادي، من خالل حتليل متوسطات اخلاصة بكل بنك، حبيث إذا كانت 
لكن قبل إجراء حتليل التباين ف نه ال بد من حتقيق فرت جتانم . املتوسطات متساوية نقبل بأن هناك اتفاقا

 األبعججججججججاد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوز  
 النسبي

 يب حسبالترت
 األهمية

 معامل
 االختالف
C.V % 

 32.328 3 %12.20 8.022 8.22 توليد املعرفة
 38.883 8 %88.80 0.222 3.02 املشاركة باملعرفة
 32.820 8 %12.20 8.030 8.22 تطبيق املعرفة
 إجمالي األبعاد

 (محور إدارة المعرفة)
3.002 8.032 80.82%  32.328 
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اختبارا هلذا الغرت   SPSSيوفر برنامج  . ختباروت األساسية إلجراء هذا االالتباين حيث يعد أحد الفر 
 :ما يننلي، والذي بني test Levene   جيار ليجفجنجججاختبججوهو 

 تجانس التبايني لاختبار ليفن :6الجدول رقم 

 Levene Statistic df1 df2 املتغريات
 مستوى املعنوية

Sig. 
 689. 41 3 494. الثقافة التنظيمية
 063. 41 3 2.633 إدارة املعرفة

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج  :المصججججججججدر              
( عدم التجانم)يف مقابل الفرضية البديلة ( جتانم التباين)اةدول يبني نتيجة اختبار فرضية العدم 

  ف ن ذلك يدعونا إىل قبول فرضية العدم القائلة 0.01ومبا أن مستوى املعنوية بالنسبة للمتغريين أكرب من 
إمجاا ) نبدأ أوال بتحليل التباين باجتاه حموري الدراسة . بتجانم التباين وهو ما ميكننا من إجراء التحليل

 : على النحو التاا( األبعاد
 تحليل التباين التجاهات أفراد العينة نحو محوري الدراسة :7 الجدول رقم

 
جمموع 

 ربعاتامل
درجة  
 احلرية

 متوسع
 املربعات

F   قيمة
 مستوى املعنوية

Sig 

 الثقافة التنظيمية
 044. 2.952 664. 3 1.992 بني اجملموعات
   225. 41 9.219 داخل اجملموعات

    44 11.211 اإلمجاا

 إدارة املعرفة
 463. 873. 272. 3 815. بني اجملموعات
   311. 41 12.762 داخل اجملموعات

    44 13.578 اإلمجاا

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : المصججججججججدر

 :نياةدول يبني نتيجة اختبار فرضيت
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الجتاه األفراد تعزى إىل متغري اسم البنك: الفرضية الصفرية
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 .اسم البنكمتغري إحصائية تعزى إىل توجد فروق ذات داللة : الفرضية البديلة
مما يدعونا إىل قبول  0.01وهو أكرب من  0.283بالنسبة حملور إدارة املعرفة ف ن مستوى املعنوية بلغ 

ويالحظ أن مستوى املعنوية بالنسبة حملور  .الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بوجود فروق ذات داللة  القولمما يدعونا إىل  0.01أقل من وهي  0.044الثقافة التنظيمية بلغ

ل جابة على السؤال ال بد من إجراء حتليل التباين خا  . ولكن أين تكمن الفروق أساسا. ةإحصائي
 :أوال البد من إجراء اختبار خا  بالفرت املتعلق بتجانم التباين. بأبعاد الثقافة التنظيمية كل على حدة

 اختبار ليفن لتجانس التبايججن:  0الجدول رقم 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 189. 41 3 1.668 مستوى إدراك إدارة المعرفة
 436. 41 3 927. البيئة التعاونية
 184. 41 3 1.693 الرؤية المشتركة

 801. 41 3 333. ممارسات اإلدارة العليا

 SPSSاعتمادا على مخرجات برنامججججج : جدرالمصج
أنظر ) وبالتاا نقبل الفرت القائل بتجانم التباين 0.01لكل األبعاد أكرب من  .Sigمستوى املعنوية 

  مما 0.01نوية بالنسبة لألبعاد الثالثة األوىل كان أكرب من يالحظ أن مستوى املعحيث (. 2ول اةد
مستوى املعنوية  ف نجيعلنا نقبل بالفرت القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، ماعدا البعد الرابع 

أي   ولكي نعرف ترتيب البنوك. تتعلق باملمارسات اإلدارية  مما يشري إىل وجود فروق 0.01أقل من 
م أكثر مع ي حيقق أكرب فروق معنوية يأه أوال، والذي كانت املمارسات اإلدارية فيه تتالءالبنك الذ

البعدي اخلا  ب جياد الفروق بني املتوسطات  scheffe اختبار شيفيهيستةدم  .متطلبات إدارة املعرفة
 . والتعرف على اجتاه تلك الفروق وداللتها
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 تحليل التباين التجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة: 2 جدول رقم 

 Df مجموع المربعات المصدر المتغيججججرات
 متوسط
 المربعات

Fقيمة Sig. 

رفةمستوى إدراك إدارة المع  

 218. 1.543 559. 3 1.676 بني اجملموعات
   362. 41 14.838 داخل اجملموعات

    44 16.514 اإلمجاا

 البيئة التعاونية

 140. 1.927 867. 3 2.601 بني اجملموعات
   450. 41 18.444 داخل اجملموعات

    44 21.045 اإلمجاا

 الرؤية المشتركة

 270. 1.356 480. 3 1.440 بني اجملموعات
   354. 41 14.512 داخل اجملموعات

    44 15.952 اإلمجاا

 ممارسات اإلدارة العليا
 

 019. 3.700 1.390 3 4.170 بني اجملموعات
   376. 41 15.406 داخل اجملموعات

    44 19.576 اإلمجاا

 SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر    

يالحظ من اةدول أن بنك ، حيث 80بينها اةدول نستطيع احلصول على نتائج االختبار كما 
،  مما 0.01وهي أقل من  0.082بداللة إحصائية   0.281حق ق أكرب فروق معنوية  BADRالبدر 

العينة ف ن بنك البدر أحسن من البنوك األخرى يف جانب املمارسات  يشري أنه حسب إجابات أفراد
 . اإلدارية اليت تدعم إدارة املعرفة
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 نتائج اختبار شيفيه البعدي التجاهات األفراد نحو متغيرات الدراسة:  12 الجدول رقم 

 
 SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر   
 

 اختبار فرضيات الدراسججة: خامسا
، حيث تعد من اهلام جدا إجراء بعض االختبارات اإلحصائية قبل استةدام االختبارات املعلمية

 .إثبات أو نفي تلك الفرضياتيف  شروطا أساسية لتطبيقها، ومن مث استةدامها

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات  .1

متهيدا الستةدام ،  K.Sمن أجل التحقق من فرضية التوايع الطبيعي، مت اللجوء إىل اختبار 
ألن االختبارات املعلمية تشرتل أن   أحد األساليب اإلحصائية املعلميةأسلوب حتليل االحندار باعتباره 

ميكن إجراء االختبار املسمى باختبار جودة  SPSSات طبيعيا، ومن خالل برنامج يكون توايع البيان
  :كما يتضح يف اةدول التاا( Kolmogorov-Smirnov) كولمنجروف سمرنوف املطابقة 
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 اختبجججار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة:11الجدول رقم 

 

 المتغيججججججججججججججججججججججججججججججججرات

 إدراك
إدارة 
 المعرفة

 البيئة
 التعاونية

 الرؤية
 المشتركة

 الممارسات
 اإلدارية

 توليد
 المعرفة

 مشاركة
 المعرفة

 تطبيق
 المعرفة

محور 
الثقافة 
 التنظيمية

محور إدارة 
 المعرفة

إجمالي (
 (األبعاد

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Positive 
Negative 

.089 .082 .109 .116 .091 .121 .116 .101 .150 

-.098 -.094 -.111 -.114 -.091 -.082 -.070 -.072 
-

.075 

 ks .656 .632 .745 .780 .611 .810 .777 .675قيمة اختبار 
1.00

5 
 مستوى المعنوية
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

.783 .819 .636 .577 .850 .527 .582 .753 .265 

  SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر

 :اةدول يعطي نتائج اختبار الفرضيتني التاليتني
(Ho): تتبع البيانات التوايع الطبيعي . 
(H1): ال تتبع البيانات التوايع الطبيعي. 

،  مما يدعونا إىل قبول الفرضية 0.01يالحظ أن مستوى املعنوية لكل األبعاد واحملاور أكرب من 
يع الطبيعي، وهذا ميكننا من استةدام االختبارات املعلمية وخاصة الصفرية وبالتاا إتباع البيانات للتوا 

 .أسلوب االحندار املعتمد على طريقة املربعات الصغرى وكذلك حتليل التباين
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 الفرضيات المتعلقة باستخدام االنحدار المتعدد  .2

رية ف نه سيتم سيتم استةدام االحندار املتعدد يف اختبار الفرضية الرئيسية وباعتبار أمهية هذه األخ
فيما يتعلق سطية النموذج ومالئمة خع االحندار  .اختبار الفروت األساسية املتعلقة بنموذج الدراسة

، حيث ظهر B1الختبار الفرضية اخلاصة مبعلمة امليل  ANOVAللبيانات مت إجراء جدول حتليل التباين 
 :ضح نتائج هذا التحليلأن خع االحندار ميثل البيانات متثيال جيدا واةدول التاا يو 

 لالنحدار المتعدد  نتائج تحليل التباين: 12جدول رقم 
 تحليل التبججججججاين

 المصدر مجموع مربعات dfدرجات الحرية   متوسط مربعات
  SSRاالنحججججججججدار 10.276 2 2.569

 SSEالبواقججججججججي   3.302 20 0.083

 SSTالكلججججججججججي   13.578 
 Sig.       =2.222:  عند مستوى معنوية        F =             31.110قيمة 

 SPSSخمرجات برنامننننج : المصججججججججدر            
 

إن الفروت الالامة لتطبيق االحندار املتعدد هي نفسها فرضيات النموذج البسيع، إضافة إىل شرل 
. (multicollinearity)ات املستقلة أساسي اخر وهو عدم وجود ارتبال خطي متعدد بني املتغري 

 Variance Inflation Factorولغرت الكشف عن ذلك سيتم حساب معامل تضةم التباين 

(VIF)  واختبار التباين املسموح بهTolérance  لكل متغري من املتغريات املستقلة، حبيث أن احلصول
يشري إىل تأثر املتغريات املستقلة   0.8من أو كانت قيمة التباين أقل  10يتجاوا  VIFعلى معامل التباين 
 : حيث. مبشكلة التعدد اخلطي

Tolerance =  ; VIF= 

 

othersXiR .
2

1 
Tolerance

1
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 :ف نه ميكن احلصول على النتائج التالية SPSS  ومن خالل برنامج 
 نتائج اختبار التعدد الخطي بين متغيرات نموذج الدراسة:  13الجدول رقم 

 المتغيرات
 المستقلة

Collinearity Statistics Normality test 

معامل تقييم 
 التباين
VIF 

التباين المسموح 
 به

Tolerance 

 معامل
 االلتواع

Skewness 

 الخطأ
 المعياري
Std. 

Error 

 نسبة معامل االلتواع
الى  الخطأ 
 المعياري

 0.223- 0.312 0.322- 0.377 2.655 إدراك إدارة المعرفة

 8.812- 0.312 0.222- 0.499 2.003 البيئة التعاونية

 0.330- 0.312 0.882- 0.760 1.316 الرؤية المشتركة

 0.082 0.312 0.008 0.598 1.673 ممارسات اإلدارة العليا
 

 SPSSاعتمادا على خمرجات برنامننننج : المصججججججججدر
من اةدول ميكن مالحظة أنه ال توجد مشكلة تتعلق بوجود ارتبال عال بني املتغريات املستقلة 

بالنسبة لكل  (VIF<10, Tolerance >0.1) كن أن يسبب مشكلة، حيث يالحظ حتقق الشرل مي
كما يوضح اةدول اختبارا اخر للتوايع الطبيعي، انطالقا من معامل االلتواء . املتغريات املستقلة

Skewness بة تقع ضمن املدى النس: كل املتغريات ه يفف نيف حالتنا هذه . إىل اخلطأ املعياري له
 .وهذا ما يدعم النتيجة السابقة بالتاا نقبل الفرضية القائلة بالتوايع الطبيعي للبيانات،و  (8،8-)املطلوب 

علمية يف اختبار الفرضيات، ويعطي كل ما سبق من االختبارات ميكننا من اعتماد الطرق امل
 .مصداقية أكرب لنتائجها، وبالتاا االعتماد عليها يف رفض أو قبول الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية

ميكن تلةيص نتائج الدراسة وفق النموذج املقرتح، ب دراج معامالت االرتبال وكذلك درجة التأثري ومعامل و 
ختتصر النتائج املتعلقة  . املتغريات، وترتيب املتغريات حبسب درجة تأثريهاالتحديد يف كل عالقة تأثري بني
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ليها تدعم اةانب ن كل النتائج املتوصل إبأ الذي يوضح منوذج الدراسة 8رقم  باالختبارات يف الشكل
  .النظري للدراسة

 يمثل نتائج اختبار الفرضيات وفق نموذج الدراسة: 21الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستقل
 الم

ات
غير
لمت
ا

عية
لفر
ة ا

 

ابع
 الت
غير
لمت
 ا

 المتغير المستقل

3.54x 

63.0
2
R

75.0
2
R

 

49.0
2
R

21.0
2
R

16.0
2
R

 الثقافة التنظيميجججججة

 ممارسات اإلدارة العليجججا
 

 مستوى إدراك إدارة المعرفة
 

 الرؤية المشتركججججججججة

 البيئة التعاونيججججججججة
 

 توليد المعرفة المشاركة بالمعرفة تطبيق المعرفة

المعرفة توليد رفةالمشاركة بالمع   تطبيق المعرفة 

 تطبيق المعرفة المشاركة بالمعرفة

المعرفةتوليد   تطبيق المعرفة المشاركة بالمعرفة 

 إدارة المعرفججججججججة
 

 توليد المعرفة

71.0R

39.0R

67.0R 73.0R

58.0R 60.0R

34.0R

69.0R

44.0R 44.0R

45.0R 35.0R

2.65x 

3.21x 

2.95x 
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حيث جاء  ,حيث أظهرت النتائج صحة الفرضية الفرعية املتعلقة بدور ممارسات اإلدارة العليا
، مث مستوى االدراك ملفاهيم إدارة %83هذا املتغري أوال من حيث نسبة تفسريه للمتغري التابع إدارة املعرفة 

 .%88، وأخريا البيئة التعاونية %88، مث الرؤية املشرتكة %22املعرفة 
ال كما يظهر الشكل نتائج معامالت االرتب. وقد أظهر اختبار فيشر معنوية معامالت التحديد

ومشاركتها وتطبيقها والبعد املرتبطة به، حبيث جاءت كل  ةبني عمليات إدارة املعرفة املتمثلة يف توليد املعرف
وتأه أمهية ممارسات اإلدارة العليا من جانب أن البنوك اةزائرية حمل . معامالت االرتبال إجيابية ومعنوية

ركزية يف اختاذ القرارات، مما يؤثر سلبا على عمليات إدارة الدراسة الاالت تتبع اهلياكل التنظيمية اهلرمية وامل
. فبدون إدارة داعمة من الصعب جدا أن تؤثر العوامل األخرى بشكل كاف لدعم إدارة املعرفة ،املعرفة

من التغريات يف متغري إدارة املعرفة  %21بالنسبة للفرضية الرئيسية فقد فسر متغري الثقافة التنظيمية عموما 
ظهر أمهية توفري بيئة تشجع ثقافة إدارة املعرفة من أجل ضمان حناجها ومسامهتها يف دعم املزايا مما ي

 .  التنافسية ألي منظمة يف أي قطاع نشال
 

 خاتمججججججججججججججة
اةننزء األصننعب يف تطبيننق بننرامج إدارة  أن: ن خننالل هننذه الدراسننةإن أهننم مننا ميكننن الوصننول اليننه منن

فقد ظهنرت أمهينة اةواننب السنلوكية والثقافينة يف جنناح إدارة  .الثقافة الصحيحة واملناسبة هلا توفرياملعرفة هو 
. منناتنننه ينبغنني إعطاؤهننا اهتمامننا أكننربا يف تبننين هننذا املنننهج اإلداري احلننديث يف بيئننة أعمننال املنظأاملعرفننة، و 

رغم التنأثريات النيت تركتهنا التحنوالت املةتلفنة يف بيئنة األعمنال املصنرفية، فن ن وسصو  اةانب التطبيقي، ف
التوجهننات احلاليننة تشننري إىل ضننعف توجننه البنننوك العموميننة يف تبننين املمارسننات احلديثننة ، فننرغم العدينند مننن 

رمبنا يكنون ذلنك الن اإلصنالحات النيت  اإلصالحات اليت مسنت البننوك إال أ نا م تنؤثر بالشنكل املطلنوب،
مشلنننت البننننوك اةزائرينننة، م تكنننن هتننندف يف أساسنننها إال إىل تطنننوير عمنننل البننننوك ورفنننع مشننناركتها يف تنمينننة 
االقتصاد بصنورة مادينة، منع جتاهنل أمهينة العناصنر غنري املادينة  وهنذا منا يوضنح مندى البعند الشاسنع للبننوك 

 .بنوك األجنبية اليت أصبحت إدارة املعرفة من بني أهم اهتماماهتاالعمومية اةزائرية عن درجة تطور ال
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ولعننننل املرحلننننة احلاليننننة الننننيت ميننننر هبننننا النظننننام املصننننريف اةزائننننري، جنننندير بننننأن تنننندرك اإلدارة يف البنننننوك 
وحسن توظيفها يساهم يف خلنق لذلك ف ن امتالك املعرفة . واملؤسسات املالية طبيعة ومعطيات هذه املرحلة

 . فة لألعمال يف قطاع نشال أي مؤسسةقيمة مضا
 :االقتراحات

  أظهننرت النتننائج فنن ن ملمارسننات اإلدارة العليننا أكننرب تننأثري، ممننا يشنندد علننى ضننرورة ا ننرال اإلدارة العليننا
 بشكل أكرب يف برامج إدارة املعرفة وفهم مضمو ا 

 ممنننا يتطلنننب األمنننر منننن . شنننودملنإن مسنننتوى إدراك إدارة املعرفنننة يف البننننوك حمنننل الدراسنننة دون املسنننتوى ا
ولني يف هذه البنوك بذل جهود حثيثة مكثفة وخمططة، منن خنالل عقند دورات تدريبينة يف البننوك املسؤ 

  لزيادة إدراك املستويات اإلدارية املةتلفة والعاملني
  بدرجنة إن الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك العمومينة حمنل الدراسنة، تندعم وتشنجع تبنين إدارة املعرفنة

حبيث من الضروري تشةيص اةوانب واألبعاد الثقافينة املةتلفنة وأن تعمنل . متوسطة، وهذا غري كاف  
  اإلدارة على تغيريها مبا يشجع ويدعم إدارة املعرفة

  جتدر اإلشارة إىل ضرورة ختصيص فرينق مهنين متةصنص ضنمن قسنم إدارة املنوارد البشنرية منثال، يكنون
  طة وجهود ادارة املعرفةهدفه األساسي هو إدارة أنش

 ضرورة االهتمام بالندوات واملؤمترات العلمية وتشجيع األحباث والدراسات والعمل بنتائجها وخمرجاهتا   . 
 االهتمام بأسلوب الدافعية والتحفيز ملا ثبت من تأثريه اهلام يف حتسني جوانب املشاركة باملعرفة  
   جه حنو االقتصاد املعريف، من خالل ختصيص مبالغ معتربة نتيجة اقتناع الدولة اةزائرية بضرورة التو

إنشاء هيئة حكومية ، ميكن 8082-8080لالستثمار يف هذا الباب يف إطار املةطع اخلماسي 
مبادرات إدارة  ب طالقتعىن بشؤون إدارة املعرفة، وتتلةص مهمتها برسم السياسات العامة املتعلقة 

  املالية العمومية البنوك واملؤسسات املعرفة يف خمتلف



 رياض عيشوش .أ
 ليات إدارة المعرفة في منظماتأهمية عوامل الثقافة التنظيمية في دعم عم

 بوالية المسيلة لجزائريةالبنوك ا لعينة مندراسة تطبيقية  :عمالاأل
 

93 

 

 م إدارة يهايتمكن الطالب من خالله من استيعاب مف زائريةاستحداث مساق دراسي يف اةامعات اة
مما يعزا من مسامهته يف تنفيذ مبادرات إدارة املعرفة عند  وعملياهتا، وأهدافها، وفوائدها، املعرفة،

  العملالتحاقه بسوق 
  اعتماد املستوى املعريف كأساس لتقسيم  اةزائرية عموما البنوك العمومية ومنظمات األعمالعلى

  االنفتاح على التجارب الدولية يف جمال إدارة املعرفة لالستفادة من تطبيقاهتاوضرورة  .الوظائف
 املؤسسات اةزائريةإدارهتا يف و  إجراء املزيد من البحوث النوعية املتعمقة حول املعرفة. 
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