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 :لخصم
         لبناءكمقاربة املعرفة   إدارةو  كمحدد الثقافة التنظيميةىل اختبار العالقة بني إالدراسة هذه  فهتد

يف ني فوومهذين امل التعرف على ىلإهتدف كما الفالحة باجلزائر،  قطاع  مؤسسات داخلاملعرفة ومتكني 
  ،ومتغريي الدراسة مبحوثنيالشخصية لل صائصاخل مشلت ةاستبانهلذا الغرض  صممت ،ةاإلدار أدبيات 

  .عرب عدد من واليات الوطن مستخدمي هذا القطاع منعلى عينة عشوائية عت ِّزو و 
سطا يُعزى إىل تو م كان  وإدارة املعرفة الثقافة التنظيميةحنو  املبحوثة نةالعي   اهت  اأن ج ائتالن  أظورت 

حديث والثقافة  كنوجإدارة املعرفة  و ضعف اإلدراك لدى مستخدمي هذا القطاع بأمهية املعرفة كمورد للثروة 
بني  أثر إجيايب بدرجة متوسطة وجودنتائج إىل التوصلت كما  ،ارة املعرفةإدالتنظيمية كدعامة ناجعة ملقاربة 

 . يف اجلزائر ةسات قطاع الفالحمؤس  داخل  إدارة املعرفةو  ثقافة التنظيميةال
 .الفالحي. القطاع، .املشرتكة .القيم، .، املعرفة.ملعرفةا. إدارة، .التنظيمية. الثقافة: مفتاحيةكلمات 

   .JEL: D83، M14  اتتصنيف
Abstract:  

The objective of this study is to examine the relationship between 

organizational culture and knowledge management as a approach to  
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building and empowering knowledge in agricultural sector institutions in 

Algeria, and aims to identify these concepts in the management literature, 

designed for this purpose a questionnaire that included the personal 

characteristics of the subjects and variables of the study The results showed 

that the trend of the studied sample towards the organizational culture and 

knowledge management is moderately positive, The study results to the 

presence of extrusive average correlation between organizational culture 

and knowledge management within the agricultural sector in Algeria  .  

Keywords: organizational culture; knowledge management; knowledge; 

values; agricultural sector. 

Jel Classification Codes : M14, D83. 

  :مقدمة. 6 
ال  والعمليات القائمة على التكنولوجياالتنافسية أن املزايا  قد أدركت املؤسسات منأن العديد يبدو 

 البشريةهتا قو  امليزة التنافسية الوحيدة املستدامة هي بلتبقى يف الطليعة، و  تندفع واعلجل دهاوح تكفي
أربعة هتمام موجوا صوب كان االلذا  ات، املنظم جناح يف ا متكامال للغايةحمور  باعتبارهم (األفراد)

 Knowledge, People, Processes, andالتكنولوجيا و  فراد، العملياتألا ،فةرلمعا: مكونات

Technology KP
2
T بشكل غرض االستفادة بالتكنولوجيا و  العمليات ،فرادعلى ربط األ الرتكيزه ر جوه

 يف التغيريللمؤسسات  حامسة ةأداو  لألداء اكحمر  باعتبارها (Omotayo, 2015, p. 3) ،ةاملعرفمن أمثل 
عد يُ  املعرفةاقتصاد  يف ظل التوجه حنو حديثةمقاربة  تبينيبدو أن من مث  .تنافسية بناء ميزةلركيزة و  التنظيمي

منذ تسعينيات القرن  حيث بدأت ،مدخال للكثري من املنظمات حلل مشكالهتا يف بيئة دائمة التغري
من أعمال منذ الستينيات الكثري  قبل ذلك  واسبقهنج جديد يف علوم اإلدارة مالمح تشكل املاضي 

املنظمات و  هتمام الدولا فيه تزايدوقت يف  ،إدارة املعرفة مقاربة لظوور مودتاليت منظري األدب اإلداري 
للتكيف مع التحوالت املتسارعة أداة و  دائمةالتنافسية اليزة مصدر للمو  غري ملموس موردكودورها  باملعرفة 

البيئة الثقافية بأبعادها ىل الوقوف على إ يقودنا بيئةالاحلديث عن و  .والبيئة املضطربة واملتغرية باستمرار
املعاين و  يف حتديد أمناط السلوك وبناء القيم هإغفالتأثري ال ميكن  تفوي ذا ،الفرديةو    التنظيمية ، الوطنية
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جديد يف الفكر اإلداري احلديث  مفوومتبلور ى اىل د  أ ،مرتبط باملورد البشري اجتماعييف سياق تفاعلي 
 دارةودعامة إلدا حمد   الباحثني يف علوم اإلدارة  اعتربها الكثري من حيث الثقافة التنظيميةاصطُِلح عليه 

رتكة شالقيم املو  اهليكل التنظيميوطبيعة عالقة تفاعلية يشكل فيوا سلوك القيادة أو اإلدارة العليا  يفاملعرفة 
 .إدارهتا وتعزيزاملعرفة متكني و  لبناء أساسا

 :ل التايلالسؤ ايف  الدراسة ميكن صياغة إشكاليةن هذا املنطلق م
 ة قطاع الفالح تداخل مؤسسا المعرفةدارة إ ىتؤثر عل أنمدى يمكن للثقافة التنظيمية  أيلى إ

 ؟بالجزائـر
 :األسئلة الفرعية التالية  صياغة ارتأينا حمل الدراسةاإلشكالية  على أكثر الوقوف بغرضو 
  املشرتكة القيمو  اهليكل التنظيمي ،العليا ةسلوكيات اإلدار  من خاللالتنظيمية  ةتؤثر الثقافهل 

على  احلريةو  ، الرؤية املشرتكةتصالاإل ،روح الفريق اجلماعي،العمل ، الثقة، التعاون : ثلة يفمم
 ؛؟يف اجلزائر بالقطاع الفالحياملعرفة  إدارة

 الفالحة  داخل قطاعدارة املعرفة إعلى  سلبا أو جياباإ ن تؤثرأللثقافة التنظيمية أي مدى ميكن  إىل
 . ؟

 :فرضيات الدراسة
  :افرتضنا ما يليرئيسة حمل البحث ال شكاليةاإل هبدف اإلجابة على

  ؛يف مؤسسات قطاع الفالحة باجلزائر املعرفة وإدارةني الثقافة التنظيمية ب عالقة تفاعليةال توجد 
 30  لةعند مستوى الدال ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على إدارة املعرفةأثر جد يو ال % . 
 على األسئلة الفرعيــــة  اإلجابةمقابل التالية  لفرضيات الفرعيةلضافة باإل: 
  عند  باجلزائر املعرفة بقطاع الفالحة إدارةعلى لسلوكيات القيادة  ثر ذو داللة إحصائيةأال يوجد

 ؛ 0.05  لةمستوى الدال
  عند  باجلزائر الفالحة عاملعرفة بقطا  إدارة التنظيمي علىويكل للذو داللة إحصائية  رأثال يوجد

 ؛ 0.05 لة مستوى الدال
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 روح الفريق العمل اجلماعي،، الثقة، التعاون : قيم املشرتكةلل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية، 
 لة عند مستوى الدال باجلزائر ةقطاع الفالحبدارة املعرفة إعلى   احلريةو  ، الرؤية املشرتكةتصالإلا 

 ؛ 5%
  ال ميكن أن تؤثر الثقافة التنظيمية إجيابا على إدارة املعرفة داخل مؤسسات قطاع الفالحة يف

  . اجلزائر
 :ىلإهتدف الدراسة  :أهداف الدراسة  -

  ؛اإلدارياألدب منظور  املعرفة من إدارةو  الثقافة التنظيمية يمفوومالتعرف على 
 اتابع امتغري ا باعتبارهاملعرفة  وإدارةمتغريا مستقال  ادراسة العالقة بني الثقافة التنظيمية باعتباره 

 ؛املبحوثنيالقطاع الفالحي من وجوة نظر داخل 
  ؛البحثاملؤسسات حمل  داخلعلى إدارة املعرفة لثقافة التنظيمية اإلحصائي ل ثراألدراسة 
 القيم املشرتكة و  دراسة األثر اإلحصائي لكل من سلوكيات اإلدارة العليا، طبيعة اهليكل التنظيمي

 . على إدارة املعرفة داخل قطاع الفالحة يف اجلزائر
 :الدراسة  منهجية
ج واملن نافقد انتوج جتماعياإلو  اإلنساين بعدمها يف نيرتبطم نيالدراسة تناولت مفووم عتباراب

 . ختبار فرضيات الدراسةالأدوات إحصائية ب فيه استعنا انب تطبيقيجب امعزز ي، الوصفي التحليل
 :محددات الدراسة

 . 2312شور جويلية من سنة  و  شور فيفري  بنيأجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة :  الحدود الزمانيـة
 ي مركز الصيدالبيطر  بالط براخم ،املزارع النموذجية مديريات املصاحل الفالحية، :الحدود المكانية 

 عني الدفلة،: ذات طابع فالحي بامتياز يف كل من  الوطن والياتعدد من ب احملافظات السامية للسووبو 
 .تيارتو  األغواط اجللفة، ،تيبازة ،ميلة، الطارف املدية، الشلف، غليزان،
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 :أو اإلطار التصوري للبحث نموذج الدراسة: 6الشكل 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

 الباحثانمن إعداد : المصدر
 اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة . 1

 :ةـفعر وم المهـمف .1.2
وا  عرف فقدمن طرف الباحثني  املعرفة على نطاق واسع يف أدبيات إدارة املعرفة فتعاريمتت مناقشة 

القيم واملعلومات السياقية واخلربات اليت توفر و  ةرن من اخلرب املزيج املب  Prusakو Davenportكل من 
إىل  Leidenerو Alaviبت فيما ذه (Davenport & Prusak, 2005, p. 04) إطارًا للمعلومات

ىل املعرفة نادرا ما ينجو من إىل املعلومات إياق التسلسل اهلرمي من البيانات القائم على س رتاضفاالاعتبار 
تتعلق و  ميتلكوا األفراد يف أذهاهنماملعلومات اليت  تلك هي فاملعرفة بدال من ذلكو  ،التقييم الدقيق

 ,Alavi & Leidener) .حكامألاو  املالحظات، األفكار، التفسريات، املفاهيم، جراءاتاإل ،قئباحلقا

2001, p. 109)  أما  Nonaka رأس املال شكل جزءا من يمورد غري ملموس هي املعرفة ريى أن ف
  (K.North, 2014, p. 31) .الفكري للمؤسسات

  : المعرفة تصنيفات .2.2
القرن  يف ستينياتM .Polany  ميشيل بوالين ميزفقد األهم للمعرفة و  قدماأل التصنيف باعتباره

شياء دون أن نكون األأن نعمل  مكانناإبقوله ب Tacit الضمنيةو  Explicitحية ر املعرفة الص بني املاضي

ة ــــــــــــافـــــالثق
 ـةيــــالتنظيم

دارة إ
 المعرفـــة

األثرو  العالقة  

 دارة العلياسلوك اإل   -
 الهيكل التنظيميطبيعة   -
    القيم والمعتقدات     -
ماعي اجل العمل، الثقة، التعاون)
، الرؤية االتصال ،روح الفريق ،

 )احلريةو  التشاركية
 

المتغير 
 المتابع

المتغير 
 المستقل

 خصائص المتغير المستقل
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 التصنيف يشملكما   (22، صفحة 2332جنم، ) واكيف نعمل  آلخرين بالضبطا على إخبارقادرين 
  خزهناو  مشاركتوا ،توثيقوا ميكن اليتو  الواضحة املعرفة Nonaka حسب التنظيمية للمعرفة الشائع

 . (Jacobs & Rood, 2011, p. 6) داألفرا تاربو  ثقافاتو  عقول يف تكمن اليت الضمنية عرفةاملو 

 :المعرفـة إدارةمفهوم  .2.3 
املعرفة عملية  ةإدار  به على نطاق واسع باعتبار ستشودࣳيDavenport  تعريف كان   اإذ

 Gartner أنشأته جمموعةلتعريف  قد أشار Duhonفإن   استخدام للمعرفة بفعاليةو  التقاط، توزيع
ج ِّيرو انظام إدارة املعرفةحيث يعترب  ،كثر استخداماأأصبح و  Davenportسنوات قليلة بعد تعريف 

واليت قد  ،مشاركة مجيع أصول املعلومات اخلاصة باملؤسسةو  التقاط، تقييم، حتصيل لنوج متكامل لتحديد،
ت لدى خرباو  ات  م يتم احلصول عليوا سابقاخرب و  سياسات إجرائيةو  تتضمن مستندات قواعد البيانات

النظرية  بع األفكاراتت بدأأنه منذ فرتة طويلة  علما  ، (Michael E.K, 2018, p. 2) األفراد العاملني
ح لِࣳ ا جديدا اصطتعريف   Peter Druckerحني قدم 7551سنة  ىلإعلى األقل  دارة املعرفةإملفووم 
من طرف كثري من  املعرفةإدارة بالرغم من اعتبار و  (Eduardo, 2015, p. 195) .عامل املعرفةعليه 

 خارجيا)توا مشاركو  نقل املعرفةالصلة بال يشمل فقط املفاهيم ذات فوو  جديًدا نسبًيا مصطلحاالباحثني 
عملية  هي  Nonakaو Takeuchi ذكر وا مثلمالكنو  فحسب( أو داخلًيا بني أعضاء الشركة /و

والتقاطوا مبا يف ذلك املعرفة الضمنية اليت  ابالكامل بداية بتحديد مكاهنعرفة للم استخدامو   اكتساب
  (Anshu, 2015, p. 72) .ةلشركا يلي ذلك متكني تلك املعرفة داخل ،يصعب تقنينوا

General Conrad and Newman (1999)  دارة المعرفةإنموذج  :6 شكلال

 

 توليد معرفة جديدة   

 نقل املعرفة ختزين املعرفة

 تشارك املعرفة

استخدام  
 املعرفة
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Source: (Gholam, Aghdas, & Maryam, 2016, p. 392) 
 : المعرفة إدارة وتمكينبناء  .2.4

صول على املعرفة، توثيقوا، تنظيموا، ومتكني الوصول إىل احلدارة املعرفة يف املمارسة العملية إ تسعى
، صفحة 2332الزيادات، ) تنميتواو  واتوزيع ،ىل عمليات توليد املعرفةإ  Mcelroyأشار حيث. ليواإ

تعمل مبجملوا يف ، عةبدارة املعرفة أر إالعمليات األساسية يف " العلواين أن و  Alavi من رى كليفيما  (22
من و  مث التكنولوجيا التنظيميةو  الثقافية، حييط به مكونان أساسيان مها العناصر االجتماعيةعمل طار إ

تكوين  :فوي ةاألربعأما العمليات  .دارة املعرفةإهذه العناصر يتم و  الل التفاعل التام بني العملياتخ
  (20، صفحة 2332الظاهر، ) .تطبيقواو  بثواو  واتوزيع، ختزينواو  واتنظيم، اقتناؤهاو املعرفة 

 :توليد المعرفة 2.6.1
داخل املعرفة  إىل  Prusakو Davenport يث عن نشأة املعرفة وتوليدها أشار يف سياق احلد

 ،قط يف املستندات أو املستودعات ولكن أيًضا يف الروتني التنظيميفمدجمة  تصبحال  حيث املنظمات
وي بالتايل جمموع رأس املال الفكري النقدي ف ،ثقافات املعرفة التنظيميةو  القواعد، املمارسات، العمليات

  املعرفة استنادا توليدكما أن  (Aabid Hussain & Chandran, 2017, p. 70) .املنظمةداخل  القائم
إطار يف  اليومنشاط حيدث طوال ك منظمة مياضروري لبقاء أ أمر  Takeuchiو   Nonaka لِ 

من خالل الوسائل  تتشكلالعديد من األشكال الديناميكية اليت  حيث يأخذ ،العملأو أثناء  اجتماعي
 رغم أمهيتوااليت و  التكنولوجيا قبل اإلنسانمرتبطة بيف املقام األول عملية فوي أو اآلليات التقنية  اإلنسانية

 (Aabid Hussain & Chandran, 2017, p. 72) .اإلنسانال ميكن أن حتل حمل 

  : تشارك المعرفةنقل و  .2.1.1
ميكن و  إليوااليت تكون حباجة  املواقعإىل نقل املعرفة خبصوص  Goldإىل ما ذكره  ةتدر اإلشار 

 إىليؤدي س خالف ذلكألن صرحية العرفة املاملعرفة الضمنية إىل من بعناية  يلواحتو يف سياق وا، استخدام
 هواملعرفة  تشاركيف حني   (Christina Ling-hsing & Lin, 2015, p. 436) ع املعرفة الضمنيةيتضي
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ضمن مشاركتوا اآلخرين يف عملية تفاعلية و  (املعرفة الضمنيةو  اتاخلرب ، املوارات) ارفمعللعملية تبادل 
  .العمليات التنظيميةو  اجملموعة، سياق اجتماعي بني الفرد

  :تطبيق المعرفــة. 2.3.1
هنج  ،املعرفةن لتطبيق هناك هنجان أساسيا أنوآخرون   Hansenريىأما خبصوص تطبيق املعرفة ف

تقنني املعرفة التنظيمية من خالل الضوابط ات يتيح للمنظمات نوج العمليف .هنج املمارسةو  اتالعملي
ختزينوا ونشرها ، كيفية مجع املعرفةيف   حكم تتنفيذ سياسات واضحة ت حفتتي التكنولوجياتأما  ،والعمليات

   Fahey،Gupta ،DeLongهنج املمارسة الذي يدعمه باحثون كثريون مثل املقابل  يف نمابي

بداًل من بناء أنظمة ف ،التقنيات الرمسية ليست مناسبةو  العملياتو  الضوابطأن  نو فرتضفيWenger و
بناء بيئات اجتماعية أو جمتمعات من املمارسات الضرورية لتسويل يركزون على  فومرمسية إلدارة املعرفة 

  (Aabid Hussain & Chandran, 2017, p. 70) .اوفومو  املعرفة مشاركة
 :المعرفة إدارةهميــة أ 2.1.1

املعرفة هي العامل الذي يستطيع من خالله رجال األعمال متييز أنفسوم  أن إىل  Disouzaأشار
 ،سيئة لأعما ببيئة يف هبا عاليت نستطيالوسيلة فإن املعرفة هي هذا وبصرف النظر عن ، عن منافسيوم

 & Aabid Hussain) .منواغرض االستفادة بالتكنولوجيا و  العمليات ،ربط الناسعلى  زيكالرت 

Chandran, 2017, p. 70) املعرفة ليست مبادرة تكنولوجية بل هي مبادرة للقوة العاملة تستخدم ارةفإد 
لذا  مة للغاية ال ميكن تاهلوا من قبل املديرينهافوي كمقاربة  ،التكنولوجيا لتحسني أداء العمال فيوا

 اليت لديوا أفضلاملعرفة  إدارةمن خالل تطوير وتنفيذ حلول  السياقو  املعاجلةو  جب إدارة احملتوى املعريفو 
 تقييم أصولو  ومراجعة هبذه املقاربةن خالل بناء الوعي م إضافة قيمة للمنظمةو  لتعزيز املعرفة اإلمكانات

يف اقتصاد حيث نه أ Nonaka يشري  السياقيف هذا و  .(Alan M, 2001, p. 367) موارد املعرفةو 
 & Mc Carty) ةدائم تنافسية ميزةيضمن  مصدرا املعرفة دارةإكون تس اليقني عدم هو الوحيد ليقنيا

Aronson, 2004, p. 01)  بقاء املنظمات يف لأساسي  كعنصر  بالغة تنفيذ إدارة املعرفة أمهيةلأن كما
 اليت وتأثري خصائصوم اجلماعية يف تشكيل ثقافة املنظمة ى األفرادعتمد فيه بشكل كبري علࣳيوقت 
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 ,Mehran, Mohamad Asghari, Hamid)  .فةقبول أو رفض إدارة املعر أساسي لمبثابة عامل تعترب 

& Somayeh, 2013, p. 708) 
 لثقافة التنظيمية ل المفاهيمياإلطار . 3

:مفهوم الثقافة 6.3   
 جتماعاإلالوطنية يف ختصصات علم و  الثقافة أساًسا بدراسة االختالفات العرقية مارتبط مفوو 

السلوك اليت  طألمناا صفو لثقافة ا Haggett . P حيث اعترب ، جتماعيعلم النفس اإلو  األنثروبولوجياو 
 Alan) .خرىألأو من جمموعة  خرآلالصور من جيل و  تشكل منوذًجا دائًما ميكن من خالله نقل األفكار

M, 2001, p. 354)  الوسط و  التعبري احلسي بني الفردو  بالصلةفعرفوا   مالك بن نيب أما املفكر اجلزائري
، صفحة 2312بن نيب، ) فيه وجوده املادي والروحي والنفسي نتيجة االتصال بذلك املناخ ينم  الذي يُ 

03)  
 :التنظيميةمفهوم الثقافة . 1.3

داخل  القيم املشرتكةو  املعتقداتو  فرتاضاتاإل تشكل ريقة اخلاصة اليتالط   أهناعلى إليوا  نظريُ 
 Deal وي كما وصفواف (Elmer H, 1991, p. 89) التوقعات السلوكيةو  القواعد ةددحم املنظمات

 .Karel & Jaap J, 1999, p) تالشركاو  تمعفراد واجملمتاسك األ يعززلصمغ الذي ا  Kennedyو

منوذج الفرضيات األساسية اليت اخرتعتوا جمموعة معينة أو أهنا ب  E. Schein يف حني يرى (498
اليت عملت و  التكامل الداخليو  اكتشفتوا أو طورهتا لتتعلم كيفية التعامل مع مشاكل التكيف اخلارجي

 التفكريو  اجلدد كطريقة صحيحة لإلدراك ءلألعضاوا تعليميتم  بالتايلو  تعترب صاحلةبشكل جيد لكي 
هي  Tierneyالثقافة التنظيمية كما ذكر  كما أن (Shein, 2004, p. 17) .تملشكالاالشعور هبذه و 

 شارةاإلتدر   (Seyed, Ali, & Maryam, 2016, p. 03) .مستخدميواسلوك اليت متك ن من مراقبة 
 ألهنا تعتمد على استيعاب األفكار ،الثقافة التنظيمية تعد مثاال منوذجيا ملمارسة القوة إدارة أن إىل

املقصود من قبل املديرين التمثالت من قبل املوظفني من أجل جعل سلوكياهتم العفوية تسري يف االتاه و 
  (Zgal, 1997, p. 85) .تعليماتالو  وامريصيغون األسديا يف مكان العمل أو ج ى هؤالءدون أن يتجل
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طار املرجعي الذي حيدد هوية املؤسسة إلاهي فريى بأن الثقافة التنظيمية   Maurice Thivenet أما 
جموعة املرجعيات املشرتكة داخل األعمال بوعي أو بغري ذلك واليت تطورت طوال تارهخوا مب " يعرفواحيث 

") (Lekhlef, 2014, p. 244)  كل من    يرىكما Buchanan وHuxzynsky  أن ثقافة املنظمة
 املنظمة من أجل فوم كيف يتولد متيز املنظمةاملعاين اليت يستخدموا أفراد و  املعتقداتو  ز على القيمترك  
على  حيث جيبالثقافة التنظيمية من منظمة ألخرى، ختتلف بناءا على ذلك و  كيف يتطورو  تفردهاو 

 (112، صفحة 2312عليان، ) .املديرين أن يقوموا بتغيري ثقافة املنظمة كلما كان األمر ضروريا
 :الثقافة التنظيميةأبعاد  .3.3

 ،الوظيفة مقابل توجيه املوظفنيه جيتو  :هيللثقافة التنظيمية  ستة أبعاد مستقلة Hofstede ذكر
مقابل  اإلحرتافية، حيث مييز هذا البعد الثقافات القوية عن الضعيفة العمليات توجيه مقابلالنتائج  توجيه

الواقعية أخريا و  مقابل اإلنفالتالصرامة و  اإللتزام ،قةلغن، أنظمة منفتحة مقابل أخرى ماحمللية احملدودة
 مع خاصةو  البيئة مع للتعامل( جامدة أو مرنة) السائدة الطريقة البعدهذا  يصفحيث  مقابل املعيارية

 حيثات كإطار عمل لوصف ثقافات املؤسس هذه األبعاد ستخدامعلما أنه إذا كان باإلمكان ا ،العمالء
يقة حبيث ال ضتبقى  اعدة أحباثوا إال أن ق، اتمن التنوع يف ممارسات املنظم صف اجلزء األكرب و  تتيح

أخرى  اطأو أمن /و يف البلدان األخرى ات كافية لوصف ثقافات املؤسسو  اعتبارها صاحلةو  تعميمواميكن 
 .Hofstede, 2009, p) .لفوم الثقافات التنظيمية ةضروري أبعاد أخرى إضافة لذا جيب من املنظمات،

، ممثلة يف التكيف أبعادربعة أعليا بني جا تفاذالثقافة التنظيمية منو إىل اعتبار  Denisson فيما ذهب (10
 ,Gholam, Aghdas)( و اخلارجيأ/أو ثبات الطيف الداخلي و /و نةمرو )مع  التالئمو  املشاركة، املومة

& Maryam, 2016, p. 389).        
 لتقييم الثقافة التنظيمية    Denisonنموذج: 1ل الشك



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 660-95ص ، (1960) مكرر 61: العـــدد/  90 المجلد

 

105 

 
Source: (Gholam, Aghdas, & Maryam, 2016, p. 389) 

 :ةالمعرف إدارةدعم  يالتنظيمية فأهمية الثقافة  . 4.3
ن أمع تُ تكاد دارة املعرفة إمت يف تطبيق ُقدالدراسات اليت أن  Choiو   Chong كل من أكد

يف و  (120، صفحة 2310الذهييب، ) دارة املعرفةإهم يف جناح تطبيق العامل األ هيالثقافة التنظيمية 
من الضروري أن تدعمه ثقافة  املعرفةكي ينجح مشروع إدارة  أنه Lucie Rivard أكدتالسياق  نفس

من النجاح  ٪02: كالتايلأن نسب أسباب جناح هذه املشروعات هي   Shaw. D أكد  لوباملث املنظمة
إجراء حيث  الثقافة التنظيمية املناسبة= من النجاح ٪80بينما  ألدوات املناسبةاو  التكنولوجيا الصحيحة= 

ل من كيؤكد  املنحى يف نفس   (Homri, 2012, p. 01) .ةاملطلوبتغيري ثقايف قد يكون اخلطوة األوىل 
Hutchings  وMichailova   عملييت يف بلورة اقيعمتأثريا  راد العاملني تؤثرفالقيم الثقافية لأل أن 

 & ,Jeevan, Sindhu) .ميتصال والتعليم التنظيىل تعزيز اإلإضافة باإل  مشاركتواو  املعرفةتوليد 

Roomi, 2015, p. 125)  القيم اليت يتقامسوا األفراد داخل املنظمة ضمن بيئة  يبدو جليا أنوعليه
تنتقل من صورهتا ل إدارة املعرفةمقاربة تاه  فرادات األيسلوكاجتماعية تفاعلية ستؤدي حتما لتشكل 

يعتربان السياق إذ   T. Kayworthو Leidner د عن هذا املنحى يحيال و  .الصريحكلوا شىل إ الضمنية
 Dorota) .اإلجتماعي وسيطا لنقل اإلفرتاضات األساسية واملعتقدات إىل سلوكيات إدارة املعرفة

Chmielewska, 2013, p. 1364)  ة دارة املعرفة ضرورة وجود ثقافإالسياق تناولت أدبيات  نفس يف
 عنصر الثقافةاعتبار ب Grant إليه ذهب إىل مثل ما آخرون و   Allamehريشحيث يحمددة يف املنظمة 
 ,KBV.. (Jeevanيف املقاربة القائمة على املعرفة و  يف اقتصاد املعرفةو  وث إدارة املعرفةحبمتواجد دوما يف 

 التوافق على القيم•
 الرئيسة •

 فريق التمكني•
 اتاهات تنمية القدرات •

توقعات تقرتح التوجه •
 اإلسرتاتيجي

خلق تغيريات تركز على •
 المهمة التكيف التعلم  التنظيمي

 

المشار 
 التوافق كة
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Sindhu, & Roomi, 2015, p. 111)  ىل أن هناك جمموعة إكما تشري العديد من أدبيات إدارة املعرفة
التشارك فيوا و  من العوامل الثقافية ميكن للمنظمات اعتمادها من أجل تشجيع األفراد على توليد املعرفة،

ارتباط    Van Winkelenو Mc Kenzie العوامل كما يرى همن هذو  .خرينار اآلعلى أفك ابناء
مساعدة بعضوم و  تشجيع األفراد على التعاون عملية التشارك يف املعرفة بالقيمة األساسية للمنظمة،

تكامل عملية التشارك يف املعرفة مع األعمال اليومية من خالل تسيد ذلك ، البعض من خالل إدارة قوية
دوث حالتأكد من  فغري الرمسية هبدو  للشبكات الرمسيةتقدمي التسويالت املطلوبة و  يف العمليات الروتينية

فاملطلوب من املنظمات املعرفية تبين  (110، صفحة 2312عليان، ) .التشارك يف املعرفة من قبل األفراد
و حمور الرتكيز يف ثقافة منظمات املعرفة ه حيثركة فيوا ااملشو  شجع على توليد املعرفةيت تثقافة التعاون ال

العلي،قنديلجي؛ ) .املؤسسةعملية متكني العاملني من خالل الثقة هبم يف حل املشكالت وفوم مومة 
العالقة بني الثقافة   ىلإ  Weiو  Lee ، Choi  كما أشار أيضا كل من.(000، صفحة 2312العمري، 
عملية إنشاء املعرفة و  وفقا لعالقة إجيابية بني الثقافة التنظيمية" مرتابطةو  قوية كوهنا  نشاء املعرفةإو  التنظيمية

هذا يف الوقت " قدرة الشركة على إدارة املعرفة بفعالية لتشكل العوامل الثقافية التنظيمية مفتاحا  حيث
 من خالل بناء ثقافة داعمةإال يتحقق ال أن جناح إدارة املعرفة   Koskinenو  Ajmal الذي يعتقد 

إن الثقافة التنظيمية متثل عنصرا حيويا لقدرة املؤسسة على خلق ف بالتايلو  أثناء تطوير أنظمة إدارة املعرفة
  (Christina Ling-hsing & Lin, 2015, p. 437) .ستفادة من أصول املعرفةاإلبالقيمة 
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 الجزائرب ةقطاع الفالحالتنظيمية السائدة في  ثقافة ال مظاهر .3.3
الدول يف ظل التحوالت و  القفزة اليت عرفتوا اجملتمعاتو  التكنولوجي املتسارعرغم التطور 

اإلقتصادية الكربى اليزال أهم القطاعات اإلسرتاتيجية اليت تعو ل عليوا الدولة كبديل اسرتاتيجي خالق 
 ال يتماشىذلك أن اإلطار املرجعي الثقايف للمورد البشري  للثروة مرتبطا بالتأثريات الثقافية القدمية،

التوجه حنو اقتصاد املعرفة،  و  قتصادية يف ظل العوملةاملؤسسات اإلو  التغريات اليت صاحبت تطور اجملتمعاتو 
 التحقيق ال تزال بعيدة مقاربة إدارة املعرفةو  سائدة املرتبطة باملعرفةالقيم ال و عتقادتاإلو  كما أن التمثالت

العقلية احملركة هلا ضمن  و  التسيريية القدميةو  ألساليب القياديةهذا عائد بالدرجة األوىل إىل او  إىل حد كبري
واقع ثقايف  م يبلغ مرحلة الرشد بعد حيث النظرة  لإلنسان ال تزال حبيسة النظريات اإلقتصادية 

 خمرجاته املتمثلة يف ماذا أنتجنا؟و  الكالسيكية اليت تعترب الفرد جزءا من عملية اإلنتاج جبانبه املادي امللموس
 فالحنيو  ملستخدمي هذا القطاع من عمال( السوسيو نفسي)اإلطار على كم أنتجنا ؟ بدل الرتكيز و 

طبيعة األعمال اليت يغلب إىل  باإلضافةخزانات معرفية، و  مديرين كوهنم أصوال دائمةومسريين و إطارات و 
قطاع الفالحة بعناصر موين غري قادر على بناء منوذج إقتصادي وإداري يرقى ملستوى و  عليوا طابع حريف

 .حجم فرصهو  قوته
 :الدراسة التطبيقية4 

 :أدوات جمع البيانات . 6.1
حمور يتناول البيانات الشخصية :مشلت ثالثة حماور ستبانةاخالل  األولية منمجع البيانات  مت

سلوكيات القيادة أو : للمبحوثني ، حمور يتعلق بالثقافة التنظيمية كمتغري مستقل من خالل ثالثة أبعاد هي
عنه ر ِّحمور ثان يتعلق بإدارة املعرفة باعتبارها متغريا تابعا ُعبـو  القيم املشرتكةو  اإلدارة العليا ،اهليكل التنظيمي

على سلم ليكرت ذو  يف قياس إجابات املبحوثني  االعتماد مت حيثمتكني املعرفة و  بفقرات تناولت بناء
مت توزيع االستبانة على عينة  ،(بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدةموافق ) مخس مستويات 

لعدم حتقق استبانات  20 تدبعاستُ  واتبانة، بعد تفحصاس 71 اناسرتدفردا  50عشوائية متكونة من 
 .%17.47 ستبانة بنسبةا 77 ةيكون عدد االستبانات اخلاضعة للدراس كبذلو  الشروط املطلوبة لإلجابة
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  :عينة الدراسةخصائص  2.2
 خصائص عينة الدراســــــــــــة: 6 الجدول

 SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإ من:لمصدرا
من  % 90ت الوطن عرب عدد من والياموزعني  مفردة  77ن معينة مشل جمتمع الدراسة  

من املبحوثني تفوق % 23 أن نسبةكما   %2.1ناث نسبة عينة الدراسة من الذكور بينما متثل اإل
فئة  نأمما يدل  سنة 20سنة و03رتاوح أعمارهم بني ت  % 2.2سنة يف حني نسبة  20أعمارهم 
من عينة %    14.7  كما أن نسبةهذا القطاع   التوجه حنو  تفضل السنة  دون الثالتني ماالشباب 
يعين أن عينتنا ، نةس 23وسنوات  13بني  متتلك خربة %14.6و سنة 23ة تفوق تلكون خرب الدراسة مي

 .ؤهلوا لفوم بيئة القطاع الفالحي باجلزائرما ي متتلك من اخلربات املرتاكمة

 التراكميةالنسبة  النسبة الصالحة %النسبة المئوية  التكرارات المستوى العــــــامــل

 الجنس
 90.9 90.9 90.9 40 ذكر

 100.0 9.1 9.1 4 أنثى

  100.0 100.0 44 المجموع

 الفئة العمرية
 18.2 18.2 18.2 8 سنة 45 الى 31 من

 100.0 81.8 81.8 36 فوق فما سنة  45

  100.0 100.0 44 لمجموعا

 الخبرة العملية
 13.6 13.6 13.6 6 سنة 20 الى 10 من

 100.0 86.4 86.4 38 فوق فما سنة 20

  100.0 100.0 44 المجموع

 المؤهل العلمي

 47,7 47,7 47,7 21 ثانوي

 63,6 15,9 15,9 7 تقني 

 72,7 9,1 9,1 4 خريج معهد عالي 

 100,0 27,3 27,3 12 دبلوم آخر 

  100,0 100,0 44 المجموع

 الوظيفة
  86.4 86.4 38 موظف/عامل

 90.9 4.5 4.5 2 مصلحة رئيس

 100.0 9.1 9.1 4 فريق مسؤول

  100.0 100.0 44 المجموع
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 :نتائج تحليل آراء عينة الدراسة .3.1 
 مستوى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجاباتهم حسب مجاالت المتوسط الحسابي :1 الجدول

 بشدةغير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة جابةاإل

 [1.23-1] [2.63-1.23[ [0.23-2.63[ [2.23-0.23[ [ 0.33-2.23[ مجالال
 ضعيف جدا ضعيف متوسط عايل عايل جدا مستوى الموافقة

 (110، صفحة 2332الصرييف، ): المصدر

حتليل أجوبة  ،واالحنراف املعياري لوصف إجابات عينة الدراسةط احلسايب ساملتو نتائج مت استخراج 
 : يف اجلداول التاليةاملوضحة  النتائجمن خالل التعرف على اتاهاهتم خبصوص أسئلة اإلستبانة و  املبحوثني
  :عبارات الثقافة التنظيمية نتائج تحليل   .6.3.1

 اإلدارة العليااإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة على بعد سلوكيات  :3 لجدولا

   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإ من:المصدر
 ،بدرجة متوسطة إجيابيةمعظم العبارات  تاهجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة يشري ا

يف املرتبة  32جاءت العبارة رقم فيما   31 حيث أن أعلى املتوسطات احلسابية كانت للفقرة األوىل
مجايل وا املتوسط احلسايب اإلسجاءت مبوافقة متوسطة عك  ف جاباتباقي اإل أمااألخرية بدرجة ضعيفة 

ىل التأثري يف إاإلدارة العليا اليت  م تصل بعد تصرفات تعرب عن وهي نسبة متوسطة  0.27املقدر ب 
 .سلوكيات املرؤوسني واستجاباهتم مبا يدعم ويعزز تنفيذ إدارة املعرفة

نحراف اإل المتوسط الحسابي اتالعبار 
 يبدي وال ومرن سلس بشكل مرؤوسيه ىلإ التعليمات دارإصب املدير يقوم:1 المعياري

 البةوص قوة

3,614 1,205 

 املشكالت حلل حبرية آرائوم بداءإ يف األفراد استقاللية املديرون يدعم:2
 املتوقعة

2,568 1,021 

 1,00211 3,13636 ضيقة املستويات وباقي العليا دارةاإل بني املعنوية املسافة:0

 1,18905 2,56818 احللول جيادإو  بداعاإل على هنمو ويشجع سيومو ملرؤ  بعنايةون دير امل يستمع:2

 1,13748 2,90909 اجلماعي والعمل عاوندأ التمب العليا دارةاإل أو القيادة شجعت:0

 1,19967 2,65909 مرؤسيوم على منغلقني وغري متسلطني غري املسؤولون:6

 0.716 3.0435 وعــــــــــــــــــــــــالمجم
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 الهيكل التنظيمي ت عينة الدراسة على بعد ااإلحصاء الوصفي إلجاب:1 لجدولا
نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي عباراتال  

 1,26821 2,7045 دقيقة التعليماتو  واضحة المهام،  معقدة غير جراءاتاإل: 6

 1,12063 3,0000 القاعدةو  العليا دارةاإل بين رةيكث داريةإ مستويات توجد ال:  1

 1,04750 2,8636 مرن على جميع المستوياتو  بسيط التنظيمي الهيكل: 3

 1,20780 3,2727  الهرمية فيها تحترمو  منتظمة بخطوات المهام تجري: 1

 0.800 3.0978 وعــــــــــــــــــــــــالمجم

  SPSS 22على خمرجات برنامج باالعتماد: المصدر
حيث العبارات  مجيعيشري اجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة إجيابية بدرجة متوسطة  حنو 

يف املرتبة األخرية  27فيما جاءت العبارة رقم  27أن أعلى املتوسطات احلسابية كانت للفقرة الرابعة 
طبيعة عرب عن ت ةموافقة متوسطجميعوا جاءت بدرجة أما باقي العبارات ف. 0.12مبتوسط حسايب بلغ 

بعيدا عن  ،سلوكيات اإلدارة العلياو  ؤسسات حمل الدراسة وهو يتماشىاهليكل التنظيمي السائد يف امل
 .إدارة املعرفةوا طلباليت تت املرونة

 الوصفي إلجابات عينة الدراسة على بعد القيم المشتركةاإلحصاء  :3 لجدولا

نحراف اإل المتوسط الحسابي اتالعبار 
 1,22237 3,2500   األفراد مجيع بني متبادلة ثقة العمل مناخ سودي 1 المعياري

 1,12815 3,7273 كفريق العملو  تعاونلل فرصة توفر املوظفني بني دةئالسا الثقة  2

 1,14559 3,1136 ادر األف بني عالية الفريق روحو  املوام يف التناغم سودي 0

 1,18549 3,3864 دوره يعيو  ذلكب يشعر الكلو  مجاعية مسؤولية املؤسسة مصري 2

 1,27755 2,6364  املستويات باقيو  دارةاإل بني تشاركية ةفبص القرارات اختاذ يتم 0

 1,20780 3,2727 اهلرمية فيوا حترتمو   منتظمة خبطوات املوام تري 6

 1,31104 2,9545 أفقياو  عموديا بسوولة املعلومات تتدفق 2

 1,18839 3,2727 حواجز أو قيود دون املرؤوسنيو  املسؤولني بني تصالاإل يتم 2

 1,08687 2,5682 معترب احلرية وهامش ضئيلة املسؤولني سيطرةو  حتكم درجة 2

 0.646 3.1261 وعـــــــــــــــــــــالمجم
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   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإمن :المصدر
املتوسط احلسايب  امتوسطة عكسويشري اجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة إجيابية بدرجة   

كان اتاه  فيما لفقرة الثانية حيث أن أعلى املتوسطات احلسابية كانت ل  0.704 بلغ  الذي مجايلاإل
 .0.54 ضعيفا مبتوسط حسابيب بلغ األخرية  عبارةالالعينة حنو 

 إدارة المعرفة  عباراتنتائج تحليل  .1.3.1
 عبارات إدارة المعرفةاإلحصاء الوصفي إلجابات عينة الدراسة على : 1 الجدول

   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإمن :المصدر

وهي  32عبارات من أصل  30ضعيفة تاه  يشري اجلدول أعاله إىل أن اتاهات عينة الدراسة
ة بينما العبارة فعر بتوليد امل 32ىل إ 31حيث تتعلق العبارات من  32و 32، 30، 32، 31العبارات 

 .باقي العبارات حنو متوسطةإجيابية بدرجة جابات رتتبط بتطبيق املعرفة فيما جاءت اإلف 32رقم 

 المتوسط اتالعبار 
 سابيالح

 نحرافاإل
 1,04548 2,50000 املؤهلة البشرية املواردو  ى الكفاءاتعل للحصول باستمرار العليا دارةاإل تسعى 7 المعياري

 1,03710 2,25000  حتفيزهمو  ملعرفةاو  اخلربة ذوي األفراد على احلفاظ يتم 0

 1,07710 2,34091 واملعرفة والكفاءة اخلربة ذات البشرية للموارد حمفزةو  مشجعة دارةاإل اتيسلوك 0

 1,24741 2,54545 بتكارواإل بداعاإل على مشجع احلوافز نظام 7

 86603, 3,04545 تشاركية اجتماعية بيئة يفانسيابية و  بسوولة املعلومات األفراد يتشارك 0 

 96119, 2,77273 جديدة أفكار لتطوير الزبائن راءآل بالغة أمهية املؤسسة دارةإ تويل 4

 1,12628 3,18182  مؤسستوم تطوير يف املعرفة دور مهيةأ مستوياهتم خمتلف على املوظفون يدرك1

 1,14004 2,84091 للجميع متاحة بيانات قاعدة خالل من املعلومة على احلصول يتم 8

 2.50527 2,43182  معلومات نظام وأ املعرفة دارةإل ةخاص وحدة وأ قسم وأ مصلحة توجد  2

 0.58624 2.6640 وعـــــــــــــــــــالمجم
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 :ستبانةاإل ةوصدق أدا ثبات .1.1  
   (Alpha Cronbach)ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات وصدق اإلستبانة قمنا حبساب معامل

لعبارات الثقافة   85%كرونباخαالذي حيدد مدى ترابط وتوافق عبارات االستبيان حيث بلغت نسبة 
 تتجاوز احلد األدىن املقبول ملعامل ألفا املعرفة وهي نسبة مرتفعة كوهنا إدارةلعبارات  %22والتنظيمية 
Alpha  42والبالغ %  

  ألفا كرونباخنتائج اختبار الثبات :(90)رقم  لجدولا

   SPSS  22 على برنامج باالعتماد ثحعداد الباإ من:المصدر

 :النتائج وتحليل اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات التابعة لها  3.1
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية :8 لجدولا 

 SPSS22على خمرجات برنامج باالعتماد: المصدر
 كانت ذاإ Hoحيث تقبل الفرضية الصفرية  مت استعمال القاعدة التالية يف اختبار الفرضيات

، 2.25أكرب من   sigالقيمة املعنويةو  1.87 املقدرة بو  احملسوبة أقل من القيمة اجلدوليةF إحصائية فيشر

أكرب F  ةكانت القيمة احملسوبذا  إ  Ha  البديلةتحل حملوا الفرضية ل  Ho ترفض الفرضية الصفرية بينما
 .3.30أقل من   sig القيمة املعنويةو  من القيمة اجلدولية

 محاور متغيرات الدراسة α (Alpha Cronbach)قيمة  √=معامل الصدق
 الثقافة التنظيميـــــــــة .2.157 2.500
 المعرفــــــــــــــــة ةدار إ 2.11 2.500

R R المتغير المستقل أبعاد
2 F 

 المحسوبة 
sig الداللة  

دالة  0.01 1.700 0.279 0.528 سلوكيات القيادة   
 ةدال 2.207 5.707 0.196 0.443 الهيكل التنظيمي
 ةدالغير   0.06 5.017 0.309 0.555 القيم المشتركة
      المتغير المستقل
 ةدال 0.03 11.420 0.352 70.59 الثقافة التنظيمية
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 األولى الفرعية الفرضية اختبار .6.3.1
عند مستوى ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسلوكيات القيادة على إدارة املعرفة :  Hoالفرضية الصفرية

 .0.05الداللة 
عند مستوى لسلوكيات القيادة على إدارة املعرفة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية :  Haالبديلةالفرضية 

  0.05الداللة 
قد مت من التباينات يف املتغري التابع  % 01.5 ةأن نسب 70 يف اجلدول رقمالواردة نتائج ال تشري

اليت جاءت  sigقيمة و   ةيدولاجلليت تاوزت القيمة او  (1.700) احملسوبة  Fكما تؤكد إحصائية  تفسريها
 Ha الفرضية البديلةقبل ࣳتو    Hoرفض الفرضيةࣳتبالتايل و  ،النموذج على معنوية 2.25أقل من 

   0.52 يساوي Rن كو   %50 ارتباط طردي متوسط يساوي ب

 :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية  .1.3.1
للويكل التنظيمي   3.30ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : Ho الفرضية الصفرية

 .على إدارة املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر
للويكل التنظيمي على إدارة .3.30يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  : Haالفرضية البديلة

 .املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر
من التباينات يف املتغري  % 75.4ة أن نسبيتبني  10  يف اجلدول رقم الواردةنتائج المن خالل 

    (0.101) ةاحملسوبF كما تؤكد إحصائية   ،R2 = 2.754معامل التحديد  حيث قد مت تفسريها التابع
معنوية  لىع % 2.25من  أقل أي(  2.207) اليت تساوي sigقيمة و  اجلدوليةاليت تاوزت القيمة و 

 22بلغ ارتباط طردي ضعيف ب Ha الفرضية البديلة قبلࣳوت Ho الفرضية رفضࣳت وبالتايل النموذج
  R      = 0.44 كون معامل اإلرتباط  %

 :الثالثةالفرعية  إختبار الفرضية  3.3.1
للقيم املشرتكة على  0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة :   Hoالفرضية الصفرية

   .يف قطاع الفالحة يف اجلزائر املعرفةإدارة 
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 للقيم املشرتكة على إدارة 0.05 وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة يHa :   ةالفرضية البديل
 .املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر

 % 02.5ة أن نسبيتبني  70 يف اجلدول رقماملبينة  حندار البسيطاختبار حتليل اإل من خالل نتائج
R = 2.025قد مت تفسريها من التباينات يف املتغري التابع 

( 2.24)اليت تساوي  sig  قيمةتؤكد ، كما  2

على إدارة املعرفة بقطاع  لقيم املشرتكةبعدم وجود أثر ل Ho لفرضيةقبول اعلى  2.25من  أكرب يأ
   .2.25عند مستوى الداللة  الفالحة حمل الدراسة

 : الرئيسيةإختبار الفرضية  1.3.1
للثقافة التنظيمية على  0.05 لة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدال:  Hoالفرضية الصفرية

 .إدارة املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر
للثقافة التنظيمية على إدارة 0.05 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : Haالفرضية البديلة

  .قطاع الفالحة يف اجلزائراملعرفة يف 
من نتائج اجلدول  تبني حيث، املتعددحندار مت استخدام اختبار حتليل اإلالرئيسية الختبار الفرضية 

2.05R قيمةإذ  مت تفسريهامن التباينات يف املتغري التابع  % 05 أن نسبة 70 رقم
2
تؤكد  كما   =

أقل أي (  3.30)اليت تساوي sig قيمةو  اجملدولةاليت تاوزت القيمة و  (77.702)احملسوبة  Fإحصائية 
 Haالفرضية البديلة قبلࣳوت Hoالفرضية  رفضࣳتعلى املعنوية الكلية للنموذج، وبالتايل  3.30من 

ثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة يف قطاع الفالحة يف اجلزائر عند مستوى وجود أب 
عليه و  R= 2.55  رتباطمعامل اإل كون  % 55متوسط بلغ ارتباط طردي و  درجة تأثريب 5% الداللة 

 :التالية املتعدد حندارمعادلة اإل وفقبداللة املتغريات املستقلة  متغري التابعللميكن التنبؤ بتغري 
Ŷ= 0.881 + 0.432 x1 + 0.325 x2 + 0.504 x3 

 

=Ŷ ة،إدارة املعرف=X1  سلوكيات اإلدارة العليا، =X2طبيعة اهليكل التنظيمي، =X3  القيم
 .داخل مؤسسات قطاع الفالحة يف اجلزائروهذا   املشرتكة

 :خاتمــة. 3
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بقطاع الفالحة بات لزاما على أصحاب القرار  الداخلية املتغرية باستمرارو  استجابة للبيئة اخلارجية
تنمية مستدامة لضمان و  تنافسية دائمةيف اجلزائر التفكري يف تبين مقاربات قائمة على موارد تضمن ميزة 

تأثريات العوملة فيه حتديا اسرتاتيجيا خاصة يف و  املونيةو  البقاء يف ظل حميط تنافسي متثل القيود التنظيمية
االهتمام باملورد البشري  تزايدو  حتول الكثري من الدول حنو اقتصاد املعرفةو  ظل التطور السريع للتكنولوجيا

، تعظيم أصوهلا غري امللموسةو  اخلرباتو  التقاط املعرفةو  التعليم التنظيميو  التدريب املستمراملؤهل من خالل 
دارة املعرفة ستكون حال للكثري من مشكالت اليوم اليت تقف عائقا يف إيبدو أن مقاربة يف هذا السياق 

ذا  م يرافقه إلموس ال أن ذلك يبقى دون أثر مإقتصاديات الكثري من البلدان على غرار اجلزائر إتطور 
دارية وباقي املستويات ترقية القيم ذات الصلة ببناء الثقة بني القيادة اإلو  اهتمام بالسلوكيات التنظيمية

تشجيع التشارك و  غري الرمسيو  تصال الرمسيترقية اإلو  روح الفريقو  تفعيل قيم التعاونو  دارية األخرىاإل
دارة املعرفة أي بناء إاليت تعزز ، التنظيميةو  ملناسبة بأبعادها الوطنيةرساء الثقافة التنظيمية اإو  وتبادل املعارف

 إمجاهلا ميكن النتائج من جمموعة سة إىلراالد توص لت املتحصل عليوا املخرجاتعلى ضوء و  .ثقافة املعرفة
 :يلي فيما

ا إجيابي   جاءطبيعة اهليكل التنظيمي على إدارة املعرفة و  سلوكيات القيادة يعد  بُ بِ أثر الثقافة التنظيمية   −
  ؛3.30وذات داللة إحصائية عند مستوى  متوسطةبدرجة تأثري 

 للقيم املشرتكة على إدارة املعرفة؛ عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية  −
 ضعف اإلدراكه د  مر  على إدارة املعرفة للثقافة التنظيمية  بدرجة متوسطةوجود أثر ذو داللة إحصائية   −

 . ماأمهيتوو  إدارة املعرفةقاربة مبو  مبفووم الثقافة التنظيميةلدى العينة املبحوثة 
  :قتراحاتا.6.3

تنظيمية  ةثقاف  تبين على سااأسعتمد ي يالقطاع الفالح مؤسساتيف  املعرفةأن جناح إدارة  يبدو جليا −
مفاهيم و  وما حتمله من مظاهر البريوقراطية ةالتقليدياإلدارة النتقال من ل املعرفةبيئة إدارة و  منسجت داعمة
 ؛عمل جديدةمفاهيم و  إدارة ِبِقي م إىلبالية 

 ؛لثروة كمورد لمبدى أمهية املعرفة   اإلدراكهتيئة املناخ التنظيمي املناسب لبناء ثقافة املعرفة وترقية ضرورة  −
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 املستدامة اليت نتطلع إليوا؛لتحقيق التنمية البشرية رد اترقية املو ضرورة الرتكيز على  −
  ؛داخل هذا القطاعمن قبل  املعرفة إدارةاليت خاضت تربة  والدول املؤسساتمن تارب  ستفادةاإل −
 القيماليت تتالءم و و  واقع بيئة األعمال الناجحةو  م الثقافة التنظيمية مبا يتماشىيهامفتوظيف - −

 .بالدنا السائدة يف التنظيمية والوطنية
  قائمة المراجع .6
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