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I. تمھید:  
تزامنا مع التقدم التكنولوجي الھائل و تطور المعلومات و التعامل مع مجتمعات متعلمة استوجب على المؤسسات 

االرتقاء بھ للرفع من القدرات التنافسیة للمؤسسة التي تحدیث األنظمة و المفاھیم لمواكبة ھذه التطورات لتحسین األداء و 
  .أصبحت تعتمد بشكل متزاید على عنصر المعرفة و ھذا مما عزز اعتماد  المؤسسات على منھج إدارة المعرفة

تم ابتكار سلم أندرسن للقیام  أخرىألھمیة ھذا المنھج من جھة و ضرورة قیاسھ لغرض تسییره من جھة  نظرا
قیاس األداء كان و ال یزال الشغل الشاغل للمؤسسات التي استحدثت العدید من الطرق للقیام بذلك و التي  كما أن. بذلك

  ).المعدلة(من بینھا بطاقة األداء المتوازن 
إننا في مثل ھذه الدراسات التي تستوجب قیاس مستوى تطبیق إدارة المعرفة وقیاس األداء من عدة  باعتبار

فان الطرق التقلیدیة ال تعد ذات إلى اختزالھا وتبسیطھا و تصنیفھا  نحتاجالتي المتغیرات بیر من مناظیر نتعامل مع كم ك
  .كفاءة و إنما نلجأ في ھذه الحالة إلى تحلیل البیانات

و . ھا و بقائھاستمرارمعھ لضمان ا التأقلممواكبتھ و  إلىكلما تطور محیط المؤسسة و تغیر سعت  :اإلشكالیة
العناصر الھامة التي تعتمد  إحدىالمعرفة  أصبحتمعلوماتیة  والتكنولوجیة الھائلة التي یشھدھا العالم نظرا للثورة ال

علیھا المؤسسة في نشاطھا، االمر الذي ادى الى استحداث مناھج من شانھا التعامل مع ھذه الثروة و استثمارھا و الذي 
 اإلشكالیة أمامنامن ھذا المنطلق تبرز . المؤسسة أداءتحسین  إلى أخراستثمار  كأيالمعرفة و الذي یؤدي  بإدارةیعرف 

 ؟ ما ھو اثر تطبیق إدارة المعرفة على أداء المؤسسات  :التالیة
  :الدراسة أھمیتھا من خالل تكتسب :أھمیة الدراسة

االھتمام من  تناولھا لموضوع إدارة المعرفة الذي یعد من المواضیع الحدیثة التي ال تزال تستحوذ على الكثیر من -
 ؛الناحیة النظریة و التطبیقیة

 ؛تسلیط بعض الضوء على درجة تطبیق المؤسسات محل الدراسة إلدارة المعرفة -
 .تحدید اثر تطبیق إدارة المعرفة على أداء مؤسسات العینة -

  :الدراسة أھمیتھا من خالل تكتسب :أھمیة الدراسة
المواضیع الحدیثة التي ال تزال تستحوذ على الكثیر من االھتمام من  المعرفة الذي یعد من إدارةتناولھا لموضوع  -

 ؛الناحیة النظریة و التطبیقیة
 ؛المعرفة إلدارةتسلیط بعض الضوء على درجة تطبیق المؤسسات محل الدراسة  -
 .مؤسسات العینة أداءالمعرفة على  إدارةتحدید اثر تطبیق  -

  :المطروحة یمكن اقتراح الفرضیات التالیة انطالقا من التساؤالت  :فرضیات الدراسة
 " المؤسسة أداءالمعرفة و  إدارةبین  إحصائیةذو داللة  تأثیریوجد  " :الفرضیة الرئیسة

___________________________________ 
eMail : (*) Scmamina@yahoo.fr  &  (**) K.mimoun@live.fr  

  
  حیث یتعین كمرحلة . تھدف الدراسة التالیة إلى إبراز العالقة بین مستوى إدارة المعرفة و األداء في المؤسسة

قنیة أولى  قیاس األداء في المؤسسات محل الدراسة باستخدام بطاقة األداء المتوازنة وحصر عدد أبعاد األداء من خالل ت
التحلیل في مركبات أساسیة ثم باستخدام التحلیل التصنیفي نحاول تصنیف المؤسسات محل الدراسة تبعا لمستوى أدائھا و 

لتخلص الدراسة . محاولة مطابقة ھذا التصنیف مع التصنیف المقترح من طرف سلم أندرسن لمستوى إدارة المعرفة
األبعاد المختلفة لألداء من خالل عینة مؤسسات جزائریة ناشطة بوالیة بتحدید مقدار تأثیر مستوى  إدارة المعرفة على 

  .SPSS v 19سعیدة وذلك باستخدام برنامج 
  

    ل یة، تحلی ات أساس ي مركب ل ف ن، تحلی لم أندرس ة، س وازن، إدارة المعرف ة األداء المت أداء، بطاق
  .تصنیفي

  

JEL  C02,  J24, L25  
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ئیسة مجموعة من الفرضیات الفرعیة التي تخص كل جانب من             و تندرج ضمن الفرضیة الر :الفرضیات الفرعیة
  :األداءجوانب 

- H1 : المؤسسة في جانبھ المالي أداءالمعرفة و  إدارةبین  إحصائیةذو داللة  تأثیریوجد.   
- H2 : المؤسسة من منظور العمالء أداءالمعرفة و  إدارةبین  إحصائیةذو داللة  تأثیریوجد. 
- H3 :المؤسسة من منظور العملیات الداخلیة أداءالمعرفة و  إدارةبین  إحصائیةذو داللة  تأثیرجد یو. 
- H4 : المؤسسة من منظور النمو و التعلم أداءالمعرفة و  إدارةبین  إحصائیةذو داللة  تأثیریوجد. 
- H5 : المجتمعي و البیئي المؤسسة من المنظور أداءالمعرفة و  إدارةبین  إحصائیةذو داللة  تأثیریوجد.   

  :السابقة الدراسات
المنظمات دراسة میدانیة على  أداء، دور ادارة المعرفة في رفع كفاءة )2010(دراسة سلیمان الفارس  -

ة في تحسین المعرف إدارةھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على دور : شركات الصناعات التحویلیة الخاصة بدمشق
استعان الباحث بالمنھج . المعرفة من عملیات، تقانة و فریق إدارةصر التي ترتكز علیھا من خالل تحدید العنا األداء

كما بین الدراسة العملیة الى المقابالت الشفویة  باإلضافةالوصفي التحلیلي و قام بجمع البیانات عن طریق االستبیان 
  .األداءة و المعرف إدارةبین متغیري  إحصائیةوجود عالقة ارتباط قویة و ذات داللة 

دراسة  – األردنیةالبنوك التجاریة  أداء، اثر تنظیم المعرفة في فاعلیة )2012(دراسة بكر فواز عبد اهللا  -
تطبیقھا في  ھدفت الدراسة الى التعرف على مستوى تنظیم المعرفة و اثر: األردنیةتطبیقیة في قطاع البنوك التجاریة 

حیث اعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي و جمع البیانات من خالل . ردنیةاألداء في البنوك التجاریة فاعلیة األ
بین توفیر المعرفة و  إحصائیةوجود اثر ذو داللة  إلىوتوصل . األردنیةعینة من البنوك التجاریة  إلىاستبیان موجھ 

خدمھا الموظفون في مختلف للعمل یمكن ان یست إجراءات إیجادالمنظمات وھذا من شانھ ان یسھم في  أداءتطویر 
  .المستویات

   دراسة میدانیة  – األعمالفي منظمات  األداءالمعرفة على رفع كفاءة  إدارة، اثر )2011(فریدة  زنینيدراسة  -
 إدارة أھمیةالمسؤولین لمفھوم و  إدراكتسعى الدراسة الى معرفة مدى : على الشركة الوطنیة لالتصاالت بالجزائر

 إلى باإلضافةالوصفي التحلیلي و لجمع البیانات استخدمت االستبیان  المنھجمستعملة  األداءا في كفاءة المعرفة و اثرھ
ان الدراسة خلصت  إلىفباالضافة . في التنظیم األوسطو  األعلىالمقابالت مع ذوي االختصاص والمدیرین في المستوى 

 إدارةالتنظیمي استنتجت الباحثة ان  األداءالمعرفة و  إدارةبین متغیري  إحصائیةلوجود عالقة ارتباط قویة و ذات داللة 
  .المعرفة تمثل حقال علمیا حدیثا و السیما في جانبھ التطبیقي

  :الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بمایلي اختلفت :للدراسة الحالیة التمیز أوجھ -
  ؛المتوازن المعدلة األداءاقة بط أبعادالمؤسسة من خالل  أداءالمعرفة على  إدارةتوضیح اثر  -
  أندرسن؛المعرفة في المؤسسات محل الدراسة على مقیاس  إدارةاعتمادھا في تحدید مستوى  -
 .األثرو التحلیل التصنیفي في دراسة ھذا  أساسیةتمیزت عن الدراسات السابقة باستخدام تقنیة التحلیل في مركبات  -

  :مفھوم إدارة المعرفة و قیاسھا -1
تعریف موحد إلدارة المعرفة وذلك التساع میدانھا و تنوع مجاالتھا ویمكن  یوجدال : المعرفة إدارةتعریف  -1-1

   لإللمامبعض التعاریف التالیة إیراد 
على أنھا تخطیط و تنظیم ورقابة و تنسیق وتولیف المعرفة و األصول المرتبطة  المعرفة إدارة Wiigیعرف 

و القدرات و اإلمكانات الشخصیة و التنظیمیة بحیث یجري اكبر قدر ممكن من التأثیر  برأس المال الفكري و العملیات
  .1االیجابي من النتائج على المیزة التنافسیة

  .2إدارة المعرفة ھي عملیة إدارة المعلومات المخزنة بصورة نظامیة و كفؤة ان LAUDON ویرى
العملیات واألسالیب المستخدمة في التخطیط الذي یساعد المؤسسات على اختیار  مجموعةویمكن القول أنھا 

الخبرات القادرة على تحویل المعلومات الھامة إلى معرفة كما أنھا تساعد في تنظیم و نشر و استخدام ھذه األخیرة في 
  .ارات قادرة على حل المشكالت و كذا لتحقیق میزة تنافسیةاتخاذ قر
  :أھدافھا ابرزمن   :أھمیة إدارة المعرفة -1-2

المعلومات و المعرفة بین جمیع أفراد المؤسسة لزیادة تمكین العاملین و رفع مستوى األداء و تحقیق كفاءة و  نشر -
  ؛فعالیة االنجاز المستھدف

  ؛3فھا في مختلف المدد الزمنیةدعم المنظمة في تحقیق أھدا -
  ؛4تطبیق المعرفة في المواقف المناسبة و ضبط استخدامھا لتحسین فعالیتھا -
  ؛5كبرأحل المشاكل المؤسسة بجذب رأس مال فكري  -
  ؛ن المؤسسة من البقاء في صدارة المنافسةیتمك -
  .بناء ذاكرة معرفیة قویة للمؤسسة -
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تحد واجھ ھذه اإلدارة في بدایة ظھورھا ھو صعوبة قیاسھا خاصة أننا نتعامل  اكبر :قیاس إدارة المعرفة -1-3
في قیاس ھذه اإلدارة من  )CIBC(مع موجودات غیر ملموسة، حیث أثمرت بعض الجھود مثل البنك الكندي للتجارة 

و معدل تعلم األفراد و المجموعات و المنظمة جمیعھا خالل فھمھ للمنظمة كونھا منظمة تعلیمیة و أن معیار نجاحھا ھ
مقیاسا إلدارة المعرفة یتمثل في استبیان یحتوي  Dorrahكما وضع   .مساو أو یتجاوز معدل التغییر في البیئة الخارجیة

فقد  Guptaو  Govindarajanأما ).االستجابة للمعرفة 31نشر المعرفة،  29اكتساب المعرفة،  37(بند  97على 
من مجموعة من األسئلة لقیاس تدفق المعرفة الداخلي و الخارجي بین وحدة المصدر ووحدة الھدف، یقیس  اطورا مقیاس

  .6محددات انتقال المعرفة من خالل سلم أندرسن السباعي
أندرسن بالتعاون مع المركز األمریكي لإلنتاج و  آرثرطور  :7)سلم أندرسن(مقیاس مستوى إدارة المعرفة 

 KMAT : Knowledgeالجودة أداة الختبار قدرة المؤسسة على إدارة المعرفة أطلق علیھا اسم أداة تقییم إدارة المعرفة
Management Assesment Tool)( 4إلى  0م ترمیزھا من شر أسئلة مع سلم لیكارت الخماسي تو ھي عبارة عن ع 

  :لیتم بعد ذلك جمع نقاط كل مؤسسة و تحدید مستوى تطبیق إدارة المعرفة حسب التصنیف التالي
  .المؤسسة تحتاج إلى تحسین مستمر: نقطة) 9 -1( -
  .المؤسسة تسیر في االتجاه الصحیح: نقطة) 19 -10( -
  .المؤسسة تسیر في االتجاه الصحیح: نقطة) 30 – 20( -
  .المؤسسة رائدة في میدان المعرفة: نقطة) 40 – 31( -

  :مفھوم أداء المؤسسة و قیاسھ  -2
على انھ قدرة المؤسسة على االستمرار و البقاء محققة  Drukerحسب  األداءیعرف : تعریف األداء -2-1

یعرفھ  على انھ التفاعل بین السلوك و االنجاز أي انھ  Thomas Gillert أما.  8التوازن بین رضا المساھمین و العمال
انھ درجة  حمد سید مصطفىأویرى . 9مجموع السلوك و النتائج التي تحققت معا على ان تكون ھذه النتائج قابلة للقیاس

  .لفرد الفرد أو الفریق أو المنظمة لألھداف المخططة بكفاءة و فعالیةبلوغ ا
ومنھ یمكن القول أن األداء ھو الطریقة أو الكیفیة التي تعتمدھا المؤسسة الستغالل مواردھا من راس المال، المعرفة 

  .10بطریقة كفئة تمكنھا من الوصول إلى األھداف المسطرة...
لقیاس األداء معروفة فكل ماال یمكن قیاسھ ال یمكن إدارتھ أو تحسینھ، ومن ھنا  الحاجة :قیاس األداء نماذج -2-2

  :س األداء متفاوتة في توجھاتھا و تركیزھا و درجة تعقیدھا و نذكر منھاظھرت العدید من نماذج قیا
یبتغي  امحاسبی او التي تعتبر نظام ):مراكز المسؤولیة(نموذج قیاس األداء باستخدام محاسبة المسؤولیة  -ا

ات المفوضة لھم وفق الرقابة على األداء و تقییمھ في ضوء قیام األفراد أو المسؤولین بتنفیذ واجباتھم بحدود الصالحی
و یتسنى ذلك بتحدید . 11، وذلك بربط التقاریر المحاسبیة بفعالیة العاملینالمناسبمبدأ التكلفة المناسبة في الوقت 

الصالحیات و تقسیم األعمال بتحدید مراكز المسؤولیة المتمثلة في مراكز االراسمالیة لتكلفة ، مراكز اإلیراد، مراكز 
  .الربحیة و مراكز االستثمار

    یعتبر مقیاس شامل ألداء یربط بین التخطیط  :فةقیاس األداء باستخدام معیار القیمة االقتصادیة المضا -ب
و االتصال مع حملة األسھم و قیاس األداء و نظم التعویضات و التحفیز و  العالقةالمالي و الموازنة  و تحدید األھداف و 

  .12یوضح كیف یمكن لھذه المتغیرات مجتمعة إلى زیادة قیمة المؤسسة
التلف أو تعد طریقة نظامیة ترتكز على المعلومات من اجل تقلیل   :Six Sigmaقیاس األداء باستخدام  -ت

  .13الضیاع و تحسین العملیات مع التركیز على النتائج التي یمكن قیاسھا من الناحیة المالیة مستھدفة زیادة رضا الزبون
المعتمد  1992ظھر مفھوم قیاس األداء المتوازن سنة : BSCقیاس األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن  -2-3

و المدیرین على و یمكن تعریفھا على أنھا نظام إداري یھدف إلى مساعدة المالك . على الجوانب المالیة و غیر المالیة
ترجمة رؤیة و استراتیجیات مؤسساتھم إلى مجموعة من األھداف و القیاسات اإلستراتیجیة المترابطة من جھة و خلق 

  .منشاة معتمدة على التعلم من جھة أخرى
األداء المتوازن في أربعة أبعاد  بطاقةأبعاد  Nortonو Kaplanلخص  :مكونات بطاقة األداء المتوازن -2-4

  :یةرئیس
األسالیب المالیة یمكن استخدامھا  أنعلى Nortonو Kaplanیؤكد : المنظور المالي و مؤشرات قیاسھ  .ا

باالرتباط مع أي إستراتیجیة عامة سواء في مرحلة النمو، االستقرار أو النضج و لكن قد تختلف المقاییس باختالف 
  .یة كمؤشرات لقیاس االداء في جانبھ المالياذ یتم االعتماد على النسب المال. إستراتیجیة كل وحدة نشاط

تقوم معظم المؤسسات على تلبیة حاجات عمالءھا وجعلھا من أولویاتھا : منظور العمالء ومؤشرات قیاسھ .ب
و ھذا ما تراعیھ بطاقة . و استمراریة نشاطھا بقاءھااإلستراتیجیة االمرالذي یؤدي الى نجاح المؤسسة في المنافسة و 

و یتم قیاس ھذا المنظور بعدة مؤشرات . ازن و احتواءھا على مقاییس تتعلق بالعمالء الحالیین و المستھدفیناألداء المتو
  .الخ...عدد العمالء، الشكاوى ، الحصة من السوق، درجة االحتفاظ بالعمیل ، مؤشرات رضا العمالء: منھا
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خلیة كافة األنشطة الداخلیة التي تقوم بھا الدا العملیاتتمثل   :منظور العملیات الداخلیة و مؤشرات قیاسھ .ت
حیث تؤدي ھذه األنشطة إلى إشباع حاجات العمالء و تحقیق أھداف المؤسسة و . المؤسسة و التي تتمیز بھا عن غیرھا

و یتم . عملیات اإلبداع، عملیات التشغیل و خدمات ما بعد البیع: تتكون العملیات الداخلیة من ثالث عملیات فرعیة ھي
إجمالي اإلیرادات، /المصروفات اإلداریة: س االداء من منظور العملیات من خالل جملة من المؤشرات من بینھاقیا

  ...التسلیم في الوقت المحدد، معدد األداء الیومي للعامل، دوران المخزون
و استمرارھا  الشرط األساسي لتجدد المؤسسة النمویعتبر التعلم و  :منظور التعلم و النمو و مؤشرات قیاسھ .ث

: و یتم قیاسھ من خالل. و یھدف ھذا البعد إلى توجیھ األفراد نحو التطویر و التحسین المستمر الضروري للبقاء
المصروفات الكلیة، معدل التاطیر، معدالت التوظیف، مؤشر رضا العاملین، االستثمار /مصروفات البحوث و التطویر

  .و غیرھا...في البحوث
یقصد باألداء البیئي كل النشاطات و العملیات التي تقوم بھا  ): جتماعيالبیئي و اال(ي المنظور المجتمع .ج

و لقد تم . اإلنتاجیة أو الخدمیة أو التخفیف منھا نشاطاتھاالمؤسسة و التي من شانھا منع اإلضرار بالبیئة الناتجة عن 
و  GRIإرشادات مبادرة إعداد التقاریر العالمیة و  14031تحدید مؤشرات تقییم األداء البیئي بمبادرات كل من االیزو 

انبعاث الغازات، استھالك الماء، : إرشادات الكفاءة البیئیة لمجلس األعمال العلمي للتنمیة المستدامة و من أھمھا
  .الخ...مخرجات المخلفات، معامل مقیاس مدى مكافئة العمال، مساھمة المؤسسة في التطویر الفني

   :في المؤسسة األداءفة  على المعر إدارةاثر  -3
  :المذكورة سابقا كما یلي المتوازن األداء أبعادمن خالل  األثریمكن توضیح ھذا 

  :المالي بطرق مختلفة منھا األداءالمعرفة على  إدارة ثرؤت :المالي األداءالمعرفة على  إدارةاثر   -3-1
ھل العمل داخل المؤسسة حیث تقود لتحقیق التناسق و التناغم تولید المعرفة الجدیدة و خزنھا و توزیعھا و تطبیقھا تس -1

المعیب و تكالیف سوء التعامل  اإلنتاجبتقلیل تكالیف الھدرو  اإلجمالیةتخفیض التكالیف  إلىفیما بینھا و الذي یؤدي 
 ؛14اإلنتاجیةمع التقنیات الجدیدة ووسائل العمل و بالتالي تحسین 

زیادة العوائد  إلىامتالك القدرات المعرفیة و الذي یقود تساھم في تطویر نوعیة المنتجات المقدمة للزبون و ذلك ب -2
 .16الشركة دالة لدرجة والء الزبون أرباح أن فریدریك وتشھلید أكدحیث  15أرباحھاعلى راس مالھا المستثمر و كذا 

  :تالیةتظھر في الجوانب ال: المعرفة على بعد العمالء إدارةاثر   -3-2
الزبائن و صفاتھم الشخصیة و كیفیة التعامل  أنماطتحقق المعرفة الشاملة بالزبون مما یساعد المؤسسة على تحدید  -1

 ؛معھم و بالتالي التنبؤ بسلوكھم و توقعھ مما یعزز اواصر الثقة و االنسجام بینھم و بین المؤسسة
 ؛العالقة مع الزبون إدامة مبدأالحفاظ على  -2
 .إبھاجھم إلىو الذھاب  إرضائھمافظة على والء الزبائن و المح -3

  :من خالل :المعرفة على بعد العملیات الداخلیة إدارةاثر   -3-3
المسطرة مسبقا و الذي یعني زیادة فعالیة  لألھدافالمساعدة في انجاز العملیات بشكل مالئم و مناسب وفقا  -1

 ؛العملیات
  ؛تبسیط العملیات و خفض التكالیف زیادة كفاءة العملیات من خالل -2
 إیجادانجاز العملیات بصورة مبدعة و حدیثة و ذلك باالعتماد المتزاید على المعرفة المشتركة بین العاملین من اجل  -3

 .17مساعدة على العصف الذھني كأداةالمعرفة  إدارةحلول مبتكرة في المؤسسة حیث وجدت 
  :المعرفة على بعد التعلم و النمو إدارةاثر  -3-4

تقوم ادارة المعرفة بجلب العنصر البشري القادر على تولید المعرفة اي یقع على عاتقھا مسؤولیة جلب الكفاءات  -1
 ؛تھیئتھا للعمل المعرفيو إعدادھاالبشریة و 

ثقافة تنظیمیة تشجع على تقاسم المعرفة و تشجع على االنخراط في  بإنشاءتسھیل عملیة التعلم لدى الموظفین و ذلك  -2
 ؛برامج التدریب

  ؛اكتشاف و خلق المبادرات المبدعة بین العاملین -3
 ؛مرونة و شعورا بالرضا أكثرجعل الموظفین  -4
 ؛خبرة فیما یتعلق بعملیات التشغیل أفضلوعیا و  كثرأ الموظفونیصبح  -5
 .18أفضلتجعل الموظفین قادرین على التعاون فیما بینھم بصورة  -6

تم استحداث  األعمالمواكبة للتطورات الحاصلة في بیئة  :المعرفة على البعد البیئي و المجتمعي إدارةاثر   -3-5
  ھذا البعد
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المعرفة نقطة البدایة في مراجعة المسائل البیئیة المتعلقة بالقوانین و المعاییر ومتطلبات العمالء و  إدارةتعد  -1
 ؛المنظمات البیئیة و الذي یؤدي الى تخفیض المطروحات البیئیة

 ؛للموارد الطبیعیة األمثلمن خالل االستغالل  اإلنتاجیةتعزیز الكفاءة  -2
 ؛19تجنب او تقلیل او التحكم في التلوث -3
  .20تدریب العاملین و تعلیمھم الواجبات و المسؤولیات البیئیة -4

II. المستخدمة األدوات و قةیالطر: 
المستویات المختلفة إلدارة المعرفة فان جمیع المؤسسات بما أن الدراسة تھتم ب  :الدراسة أدواتعینة و  -1

في  األول الناشطة في والیة سعیدة تمثل مجتمع الدراسة و العینة التي تم اختیارھا بشكل عشوائي ممثلة في الجدول
  .المالحق
  :تم جمع البیانات باستخدام استبیان مكون من ثالث أقسام  :أدوات جمع البیانات -2

  ؛یضم بیانات تعریفیة خاصة بالمؤسسة: القسم األول -
  ؛تمثل في مقیاس مستوى إدارة المعرفة في المؤسسات آلرثر أندرسن: القسم الثاني -
الجدول الثاني  في لبطاقة األداء المتوازن الموضحة یتمثل في المؤشرات الخاصة باألبعاد الخمسة: القسم الثالث -

  .في المالحق
یعتبر التحلیل في مركبات  ):Analyse en composantes principales( التحلیل في مركبات أساسیة -3

في أوائل القرن العشرین ثم طورت  "Spearman"أساسیة احد تقنیات التحلیل العاملي تعود فكرتھ إلى العالم البریطاني 
  :عن طریق العدید من العلماء و یعتمد جوھر ھذا التحلیل على

لذي یكون في مجمل الدراسات ذو عدد كبیر من المتغیرات و المفردات اإلحصائیة إلى تبسیط جدول البیانات الخام ا -
  ؛جدول مختزل من الوحدات الجدیدة المكونة عن طریق تجمیع البیانات الخام

و الوحدات الكبیرة ال یمكن قراءة و تفسیر ھذه البیانات كما انھ ال یمكن معرفة ھیكل  عدد المتغیراتفي الجداول ذات  -
  .ذه البیانات و لذا یتم اللجوء إلى ھذه التقنیة لحصر األبعاد و تسھیل قراءة البیانات الخامھ

یعد من األسالیب المھمة في تحلیل البیانات یقوم بتصنیف و : (Analyse typologique) التصنیفيالتحلیل   -4
میع المفردات اإلحصائیة بشكل عناقید دراسة تجمعات البیانات بغیة الوصول إلى وصف دقیق یستخدم ھذا التحلیل لتج

و یتم تجمیع المفردات اإلحصائیة ) العنقود ھو مجموعة من المالحظات المتجانسة(باالعتماد على مقدار التشابھ بینھا 
  .  بدون وضع الروابط بینھا عنقودیةبطریقة غیر  أوبربطھا مع بعض  عنقودیةبطریقة 
علیھا وفقا  المحصلبعد حساب مجموع النقط  :سسات محل الدراسةإدارة المعرفة في المؤ مستوىتحدید  -5

في قائمة  11ان كما ذكرنا سابقا كانت النتائج ممثلة في الجدول رقم یمن االستب األوللمقیاس أندرسن و المكون للجزء 
  المالحق

    ؛مؤسسات تحتاج إلى تحسین متمیز عددھا خمسة مؤسسات -
    ؛لصحیحثالث مؤسسات تسیر في االتجاه ا -
        ؛اثنا عشرة مؤسسة تسیر في المقدمة -
 .مؤسسة رائدة في میدان المعرفة أيال یوجد  -

III. ومناقشتھا  النتائج:   
 التحلیل في مركبات أساسیة الختزال بیانات األداء:  

ل الدراسة قاعدة البیانات  المستخرجة من وثائق المؤسسات مح  باستخدام :ACP1  أساسیةالتحلیل في مركبات  -1
  :المتمثلة في  ACPوالتحقق من شروط تطبیق 

  ؛محدد مصفوفة االرتباط یؤول إلى الصفر -
  ؛و ھو مؤشر غیر جید 0.259یساوي  KMOمؤشر  -
   sig=0.000ذو داللة حیث   Bartlettاختبار  -

  .شرطین على األقل لتوفروذلك  ACPیمكننا تطبیق 
لبعض المتغیرات و الذي  0.4حق نالحظ أن نوعیة التمثیل اقل من من جدول نوعیة التمثیل المدرج في المال

  .یتوجب حذفھا و إعادة إجراء التحلیل بالعناصر المتبقیة
ثم التأكد من  0.4باإلبقاء على المتغیرات ذات نوعیة التمثیل األكبر من  التحلیلتم إجراء  :ACP2  التحلیل في -2

  :یلي متغیرات التحلیل كما
  ؛إلى الصفر المحدد یؤول -
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  ؛و ھو مؤشر جید 0.6یساوي  KMOمؤشر  -
   sig=0.000ذو داللة حیث   Bartlettاختبار  -

  .و من مصفوفة االرتباط نالحظ وجود معامالت ارتباط مھمة
  .من جدول نوعیة التمثیل نالحظ أن كل المتغیرات المتبقیة ذات نوعیة تمثیل جیدة

 من قیمة % 34.358مشروح نالحظ أن المحور األول یفسر ما قیمتھ التباین ال جدولمن  :التباین المشروح
و بالتالي إذا تم استعمال المحورین % 30.286أما المحور الثاني فیفسر . المعلومات الموجودة في جدول البیانات الخام
 76.75% أي بمجموع % 12.103بینما یفسر المحور الثالث %. 64.64في اختزال البیانات یكون حجم المعلومات 

  .وبالنسبة لتعریف المحاور فانھ تم االستناد إلى المنحنى االول المدرج في المالحق
.   mCMتقع على المحور األول بالتعارض مع  mAP ,mTE,  mTREالمنحنى نالحظ ان المتغیرات  خاللمن 

فنالحظ تموضع أما في المحور الثالث .mCAAو mPM, mTR ,mTCوالمحور الثاني فنالحظ تموقع المتغیرات 
باإلجمال یمكن القول أن المؤسسات محل الدراسة توجز أدائھا في عنصرین العنصر األول . mTE ،mTUEالمتغیرتین 

معدالت التوظیف، استھالك ( یتعلق بالمبیعات و معدل التاطیر أما العنصر الثاني فیتعلق باستھالك المؤسسة للموارد
تعریف المتغیرات في ( )و التي ینطوي ضمنھا عنصر استغالل المورد بشكل جیدالماء، الطاقة، التحسین في اإلنتاجیة 

  ).في المالحق  10الجدول 
من خالل المنحنى نالحظ أن عددا كبیرا من . بعد تعریف المحاور تم إسقاط المؤسسات في المنحنى المستخرج

  .ي التكالیف أو كالھما معا المؤسسات یعاني من مشكلة عدم تحقیق المبیعات المطلوبة أو عدم التحكم ف
 المتغیرات المجمعة المستخرجة من التحلیل في مكونات أساسیة قمنا بإجراء  خاللمن :  التحلیل التصنیفي

و بمطابقتھا  4ثالث مجموعات كما ھو موجود في الجداول اإلحصائیة في الملحق  في العنقودي غیرالتحلیل التصنیفي 
المؤسسة من حیث مستوى إدارة المعرفة تم المطابقة بین التصنیفین و بلغت نسبة  التي تنتمي إلیھا المجموعةمع 

التطابق بین مستوى  أن أي. أي أن مستوى إدارة المعرفة متطابق مع مستوى األداء الموضوع% 45التطابق بینھما 
  :كاألتيالمالحق كان في  12لكل باالعتماد على الجدول رقم  األداءو مستوى ) أندرسنوفق سلم (المعرفة  إدارة

  و ھذا ما یثبت الفرضیة الفرعیة األولى؛% 35األداء المالي بنسبة  
  ؛وھذا ما یثبت الفرضیة الفرعیة الثانیة% 30األداء من منظور العمالء  
  ؛و ھذا ما یثبت الفرضیة الفرعیة الثالثة% 30من منظور العملیات الداخلیة  
 ؛وھذا ما یثبت الفرضیة الفرعیة الرابعة% 25 ـمن منظور النمو و التعلم ب  
 وھذا ما یثبت الفرضیة الفرعیة الخامسة% 10 ـمن منظور األداء البیئي و المجتمعي ب.  

IV.  الخالصة:  
، وتفھمت شدة األعمالالمؤسسات في وقتنا الحالي طبیعة التحوالت التي غیرت من واقع نظام  أدركتلقد 
جعل  األمراالقتصاد مبني على المعرفة و ھذا  أصبح أنموافق ھذه المؤسسات، خاصة بعد  یرتغیفي  تأثیرھاالمنافسة و 

و على ضوء ما تم تقدیمھ في ھذه . المؤسسات أھدافالمعاصرة لتحقیق  اإلدارة أسالیب أھمالمعرفة من  إدارة أسلوب
  :الدراسة یتبن لنا

المؤسسات  أن إلى باإلضافة .المنظمات أنشطةفاءة و فعالیة واضحا على ك تأثیراالمعرفة دورا محوریا و  إلدارة أن -
  ؛مع عدم االستغالل الجید للمعرفة المتوفرة. من المنظور الكالسیكي فقط باألداءمحل الدراسة ال زالت تعنى 

اھج الحدیثة غیاب المنافسة باعتبارھا المحرك الرئیسي الدافع لتحسین األداء في المؤسسة و بالتالي عدم االھتمام بالمن -
  ؛التي من شانھا تحسین اإلنتاج

كما نالحظ من خالل عینة الدراسة في ما یخص أسئلة مقیاس إدارة المعرفة انھ یوجد إھمال من قبل المؤسسات  -
الذي یساوي  8للمعرفة الداخلیة للموظفین و التي تعتبر من أھم أسلحة البقاء و النمو و ما یؤكد ذلك متوسط السؤال 

وعدم تبني ثقافة تنظیمیة تدعم تبادل المعرفة بین األفراد و المشاركة ) 1.6(و اصغر من المتوسط النظري و ھ 1.15
  ).1.6اصغر من ) 1.2( 9متوسط السؤال (بینھم 

  .تركیز المؤسسات محل الدراسة على جانب محدود من األداء متعلق بحجم المبیعات -
  : التوصیات

  ؛األعمالباعتبارھا ضرورة حتمیة في عالم  اإلدارةالمعرفة من طرف  إدارةاكبر لتطبیق  أھمیة إعطاء -
  ؛المعرفة و مشاركتھا إلنتاجالعمل على خلق ثقافة محفزة و مشجعة و داعمة  -
  ؛بآرائھم األخذاستثمار المعرفة التي یمتلكھا العاملون و جعلھا ذات قیمة من خالل مشاركتھا و  -
  ؛یدھا بصفة مستمرة و استخدامھا لتسھیل، خزن و نقل المعرفةالعمل على توفیر المعرفة و تجد -
  . المعرفیة أدوارھم أداءاستقطاب و تعیین موظفین مؤھلین و قادرین على  -

 



______________________________________________________________________________________________________ ______________________ –152015  
 

 
- 75 - 

   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -
 عینة الدراسة): 1(الجدول 

  من إعداد الباحثین :المصدر
  

  المتوازن األداءمؤشرات بطاقة ): 2(الجدول 
  الصیغة  المؤشر  

  المالي المنظور .1
  إجمالي األصول/المبیعات صافي  دوران األصول معدل

  المال المستثمر رأس /صافي الربح  المال المستثمر رأس معدل العائد على
  )n(الربح الصافي))/n(الربح الصافي-(n+1)الصافي الربح(  مؤشر تخفیض التكالیف و تحسین اإلنتاجیة

  العمالء منظور .2

  )n(مبیعات))/n(مبیعات -)n+1(مبیعات(  الحصة من السوق
  )n(عدد عمالء  /((n)عدد عمالء -(n+1)عمالء عدد(  درجة االحتفاظ بالعمیل و اكتساب عمالء جدد

مصاریف ))/n(اإلشھار مصاریف -(n+1)اإلشھار مصاریف(  تكالیف التسویق
  )n(اإلشھار

منظور العملیات  .3
  ةالداخلی

  متوسط/تكلفة المبیعات  معدل دوران المخزون
  أیام السنة عدد / عدد الوحدات المنتجة  الیومي للعامل األداء معدل

  )n(القیمة المضافة))/n(القیمة المضافة-(n+1)المضافة القیمة(  التحسین في اإلنتاجیة

التعلم و  منظور .4
  النمو

  إجمالي العمال)/یینو تقن إطارات) عدد العمال  معدل التاطیر
  )n(عدد الموظفین))/n(عدد الموظفین-(n+1)الموظفین عدد(  معدل التوظیف

مصاریف ))/n(مصاریف العاملین -(n+1)العاملین مصاریف(  مؤشر رضا العاملین
  )n(العاملین

 المجتمعي المنظور .5
  )االجتماعي و البیئي(

الكمیة المستھلكة من -(n+1)الماء الكمیة المستھلكة من(  استھالك الماء معدل
  )n(الكمیة المستھلكة من الماء/((n)الماء

 الكمیة المستھلكة من-(n+1)الطاقة الكمیة المستھلكة من(  استھالك الطاقة معدل
  )n(الكمیة المستھلكة من الطاقة/((n)الطاقة

 النفایات الكمیة المطرحة من-(n+1)النفایات الكمیة المطرحة من(  معدل طرح النفایات
(n))/ الكمیة المطرحة من النفایات)n(  

  إجمالي العمال / المشمول بالمزایا األفراد عدد  مؤشر مساھمة المؤسسة في المجال االجتماعي
ة المستدام بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة لصناعات الغذائی األداءالمتوازن في قیاس و تقییم  األداءعریوة محاد، دور بطاقة : المصدر

 جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، دراسة مقارنة بین ملبنة الحضنة بالمسیلة وملبنة التل بسطیف، 
  113ص ،2010

  
  مصفوفة االرتباط): 3(الجدول 

 مصفوفة االرتباط 
mCAA mTR mPM mCM mAP mTC mTE mTUE mTRE 

اط
رتب

اال
 

mCAA 1         
mTR , 295 1        
mPM , 393 , 692 1       
mCM , 247 ,284 ,152 1      
mAP -,029 ,402 ,472 -,454 1     
mTC ,397 ,777 ,549 ,367 ,233 1    
mTE -,  174 ,217 ,144 -,226 ,506 ,121 1   

 المؤسسة الرمز المؤسسة الرمز
E1  مجمع الریاض مطاحن سعیدةSEMPAC  E11 الخارجي الجزائري البنكBEA  
E2 شركة توزیع الحلیب و مشتقاتھOROLAIT  E12 الوطني الجزائري البنك BNA  
E3 الحبوب و الخضر الجافة تعاونیةOAIC  E13 مؤسسة الماء المعدني سعیدةEau minérale SAIDA  
E4 موبیلیس مؤسسة   MOBILIS  E14 مقاولة البناءات الحدیدیة لوالیة سعیدةECOMET  
E5 الحجارة مقالع شركة CASIM  E15 االسمنت إلنتاج الشركة الوطنیةSNMC  
E6 توزیع المیاه شركة ADEU  E16 شركة توزیع الكھرباء و الغازSONELGAZ  
E7 لتوزیع الغاز نافطال مؤسسةNAFTAL GPL  E17 الشركة الوطنیة لألكیاس  

E8 لتوزیع و تسویق المواد  نفطال مؤسسة
 SONICلصناعة الورق المقوىالشركة الوطنیة  NAFTAL CPL  E18البترولیة

REBAHIA  
E9 القرض الشعبي الجزائري بنكCPA  E19 شركة المواد الكاشطةENAVA  

E10 التنمیة المحلیة  بنكBDL  E20 المؤسسة الوطنیة لمواد التنظیف ENAD  
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mTUE -,263 -,090 -,007 -,231 ,358 -,058 ,682 1  
mTRE -,029 ,047 ,144 -,453 ,801 ,089 ,424 ,391 1 

 SPSS V19مخرجات  :المصدر
  

  شروط تطبیق التحلیل في مكونات اساسیة): 4(الجدول 
  KMOو مؤشر  Bartlettاختبار 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin.  ,600 

Test de sphéricité de Bartlett  
Khi-deux approximé  85,765  

Ddl   36  درجة الحریة 
Signification de Bartlett  000,  مستوى الداللة 

 SPSS V19مخرجات  :المصدر
 

  جودة التمثیل): 5(الجدول 
Qualité de représentation   مثیلجودة الت 

 Initial  األولیة  Extraction  المستخرجة  
mCAA  1,000  513,  
mTR  1,000  826,  
mPM  1,000  716,  
mCM  1,000  771,  
mAP  1,000  918,  
mTC  1,000  772,  
mTE  1,000  815,  

mTUE  1,000  792,  
mTRE  1,000  784,  

 SPSS V19مخرجات  :المصدر
    

  التباین الكلي المشروح): 6(الجدول 

 SPSS V19مخرجات  :المصدر
 

  مراكز المجموعات النھائیة): 7(الجدول 
Centres de classes finaux      ئات النھائیةمراكز الف

 Classe   المجموعات 
1  2  3  

REGR factor score   1 for analysis 4  -,33386  ,99124  -,28222  
REGR factor score   2 for analysis 4  -,30049  ,12846  3,56460  
REGR factor score   3 for analysis 4  ,18805  -,78595  1,29708  

 SPSS V19مخرجات  :المصدر
  

Composante 
 المكونات

Valeurs propres initiales 
 القیم الذاتیة المبدئیة

 مجموع مربع العوامل المستخرجة بعد التدویر
Somme des carrés des facteurs retenus 

pour la rotation 
Total 
 الكلي

% de la variance 
التباین%   

 %cumulés 
المتراكم%   

Total 
 الكلي

% de la variance 
 التباین

  %cumulés 
لمتراكما  

1 3,092 34,358 34,358 2,899 32,214 32,214 
2 2,726 30,286 64,643 2,161 24,013 56,228 
3 1,089 12,103 76,746 1,847 20,518 76,746 
4 ,694  7,713 84,459    
5 ,492  5,470 89,929    
6 ,402  4,463 94,392    
7 ,288  3,203 97,595    
8 ,154  1,709 99,304    
9 ,063  ,696  100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
التحلیل في مكونات اساسیة: طریقة االستخراج  
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  في كل مجموعة اإلحصائیةعدد المفردات ): 8(جدول ال
Nombre d'observations dans chaque classe  عدد المشاھدات في كل مجموعة  

Classe  
  المجموعات

1  14,000  
2  5,000  
3  1,000  

Valides 20,000  الموجودة  
Manquantes 000,  المفقودة  

 SPSS V19مخرجات  :المصدر
 

  متغیرات الدراسة تعریف): 9(الجدول 
  البند  المتغیر  البند  المتغیر
Mcaa 
mTR 
Mirc 
mPM 

mDFC 
mCM 
mRC 
mMF  

  معدل دوران االصول
  معدل العائد على راس المال المستثمر

  معدل تخفیض التكالیف و تحسین االنتاجیة
  معدل الحصة من السوق
  معدل االحتفاظ بالعاملین

  معدل تكالیف التسویق
  معدل دوران المخزون

  عدل االداء الیومي للعاملم

mAP 
mTC 
mTE 
mTIS 
Mtue 

mTRE 
mTED 

Mci  

  معدل التحسین في االنتاجیة
  معدل التاطیر

  معدل التوظیف
  معدل رضا العمامل
  معدل استھالك الماء

  معدل استھالك الطاقة
  معدل طرح النفایات

  معدل المساھمة االجتماعیة
 SPSS V19مخرجات  :المصدر

  
  محل الدراسة المؤسساتالمعرفة في  إدارة مستوى): 10(الجدول 

  عدد المؤسسات  مجموع النقط  مستوى ادارة المعرفة
  5  9الى  1من   المؤسسة تحتاج الى تحسین

  3  19الى  10من   المؤسسة تسیر في االتجاه الصحیح
  12  30الى  20من   المؤسسة تسیر في المقدمة

  0  40الى  31من   المؤسسة رائدة في میدان المعرفة
  من اعداد الباحثین :المصدر

  

  التحلیل التصنیفي): 11(الجدول 
    المتغیرات المجمعة  االداء المالي  جانب العمالء  جانب العملیات  النمو و التعلم  المنظور المجتمعي

1  1  1  1  1  1  E1 
2  1  2  2  2  2  E2  
2  1  1  1  2  1  E3  
1  1  1  2  3  2  E4  
1  1  1  1  1  3  E5  
2  2  1  1  1  1  E6  
2  1  1  1  2  1  E7  
2  1  1  1  1  1  E8  
2  2  1  1  2  2  E9  
2  1  1  1  1  1  E10  
1  1  1  1  1  3  E11  
2  1  1  1  1  1  E12  
2  1  1  2  1  2  E13  
1  1  1  1  1  1  E14  
2  1  2  1  2  2  E15  
2  1  1  1  1  1  E16  
2  1  1  1  1  1  E17  
2  1  1  1  1  1  E18  
2  1  1  1  1  1  E19  
2  1  1  1  1  1  E20  

 SPSS V19مخرجات  :المصدر
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  تموضع المؤسسات محل الدراسة في المنحنى): 2(الشكل                                      توزع مؤشرات االداء ):1(الشكل        

  
 SPSS V19مخرجات  :المصدر

  :اإلحاالت والمراجع  
عالن محمد خلیل عثمان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر اتجاھات مدیري المدارس الحكومیة الثانویة نحو تطبیق إدارة المعرفة . 1                                                                             

 .28، ص2010في فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،  في المحافظات الشمالیة
امعة سلیمان الفارس، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة، دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات، ج .2

 .68، ص2010دمشق، سوریا، العدد الثاني، 
 .58، ص 2010خضیر كاظم حمود، منظمة المعرفة، دار صفاء، عمان، األردن،  .3

4. Marray Jennex, case studies in knowledge management, IDEA group, united states of America, 
2005, p2. 
5. Kimiz Dalkir ,knowledge management in theory and practice, Elsevier INC, united states of 
America, 2005, p20. 

 .69مرجع سبق ذكره، ص   سلیمان الفارس،. 6
 109ص 2008، األردنالمعرفة،دار صفاء، عمان،  إدارةاتجاھات معاصرة في  محمد عواد الزیادات، .7
 .218مجلة الباحث، العدد السابع، جامعة الجزائر، الجزائر، ص ،"تحلیل األسس النظریة لمفھوم األداء" الشیخ الداوي،. 8
بعجي سعاد، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر تقییم فعالیة نظام تقییم أداء العاملین في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة دراسة  .9

 . 9ص ،2006حالة مؤسسة توزیع و تسویق المواد البترولیة المتعددة نفطال مسیلة، جامعة مسیلة، الجزائر، 
شھادة الماجستیر االبتكار التسویقي و أثره على تحسین أداء المؤسسة دراسة حالة مؤسسة  حمد سلیماني، مذكرة تخرج لنیل .10

 115ص ،2006ملبنة الحضنة بالمسیلة، الجزائر، 
كامل یوسف بركة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر دور أسالیب المحاسبة اإلداریة في تفعیل حوكمة الشركات دراسة تطبیقیة  .11

 .51، ص2012ة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، على الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غز
و دوره في تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمات، المؤتمر الدولي للتنمیة اإلداریة نحو  رضا إبراھیم صالح، رأس المال الفكري .12

 .12، ص2009أداء متمیز في القطاع الحكومي، معھد اإلدارة العامة، المملكة العربیة السعودیة، 
فرع (تحسین العملیة باستخدام ستة سیجما دراسة حالة الشركة العامة لتجارة الحبوب "إیثار عبد الھادي الفیحان و آخرون،  .13

 .6،ص2005، جامعة بغداد، العراق،  37تصادیة و اإلداریة، العدد ، مجلة العلوم االق)"بابل
 لالتصاالتدراسة میدانیة على الشركة الوطنیة  –ة على رفع كفاءة االداء في منظمات االعمال زنیني فریدة، اثر ادارة المعرف .14

 ،2011العربیة في االقتصادیات الحدیثة، جامعة شلف،  األعمالفي منظمات  بالجزائر، ملتقى دولي حول راس المال الفكري
 .8ص

ملتقى دولي حول راس المال الفكري في  ،األعمالفي منظمات  اإلبداعالمعرفة على وظیفة  إدارةاحمد طرطار، اثر تطبیق  .15
 .16،ص2011لف، العربیة في االقتصادیات الحدیثة، جامعة ش األعمالمنظمات 

، ص 2008، األردن، اثراء للنشر و التوزیع، عمان، األعمالالمعرفیة في منظمات  اإلدارةحسین عجالن حسن، استراتیجیات  .16
137. 

 األردنمعرفة التحدیات و التقنیات و الحلول، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، الطیطي، ادارة ال إسماعیلخضر مصباح . 17
 .122ص

، مؤتمر التعلیم - اطار فكري - المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي إدارةسامي حنونة، رافت محمد العوضي، تطبیقات . 18
 .11، ص2011س المفتوحة، فلسطین، االلكتروني و اقتصادیات المعرفة، جامعة القد
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