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 إيداء
 

 ووعت اف وااعا  ااهنااح إال  تف وسلت إال تلليعفرعاد ف     تلبايدد يها االعم إال  م  
 إال  م ام  رر ارر  م   كهنعة تضفء سعاء ايااف  ظلعةحااتف ام تهم عيهًا ويف سايرة ألجلف

 قلليًا  و  أيب  هىح إال  ليلة  قللف   ف االعزعة  أاا اا  ف ععريا و وا ًا ككعلة تضفء اف  
االرزيح وكعيرة تتفو  هًا راائة االلر  زم  ا  لتح و كهنعة تهكر اانلاوة  ف كم  رجاء  

. االيت
ايدزى إال ااهد علعهف  لهل االعم وااإلخال وسداو  ف اار دح واال ااهد علعهف  أ ااتراجج  و

وإلفو ايي  لع  م يف وايم وعفح وإال ااهد علعهف  أ  م زلعم االير  .  كم و نفم كنم
سيندو و م زلعم ااكر  قلم زهاا سفاوح إال  لخ ام زيفأ  لف   زفم و   دا إال  أ اارا م  

. ر عى اا واسيهى  نيح جهانى
صد قاءح األيم  م  رزب  و  ليد و  األايدزى إال  إلفاتف وإإلفتف و  هاء  إلتف واال كا ة  كعا  

واال كا ة األساتهة واإلخ  هكر  . وإال كم  م ساندد وساعدنف  ف إنًاء يها االعم ااعتفا ج
 . واال كا ة ز خافو زضا  ستاذ ااتقا م عر فأ وعلف   لتف   يمح رو ستاذ اام

اإلخ  بيدااف كم أااب علم زلعم  ند وزر ب  أ زنًم  ف نناا وإإراء  يتلاتها  عرجج  كعا  و
. جدزد



 
 

 شك  وتقدك  
 

   مينا  با على  ااق االععو  وعلها  م ا ة  ممق  واانا  تأخك هلل  اككة على نعمة اإلسالم ال
.  ااعلم ااذ  غمك  سار حماوها  علمها  عهى اامكدة  ااتمكر

 كل  م   كافة أصقا ائق  ااىأ ا  عق أوتقم  االشك ااجيدل إاى  ااقوق ااعيدية  إخعوق  ااى
، اابمث  م اكدب أ   عمقفق إنباا اذا  ساام  

ااستاا ااملكر  مخق أ مم ااذ  اقم اق ااهنص فق ككمك  م اا عرل، كما   أوتقم  االشك إاى  
 ااتممة ااتق  ملل وممي وعانب اابمث ااتق وعلته ديبك فق أحسم صعرة   ار قاوهام دبمل علما  

.   أ بى حلة
كما أوتقم  االشك إاى ااستاا عكاعو  علق ااذ  كان اق خمك ععن  خمك  علم  خمك صقدي  

. طملة اذا ااملعار
أوتقم  لشك ااجيدل إاى كافة إطارات  مسسة سعناطكاا ااذدم ساعق نق فق انجاا اذا  كما    

ااعمل  م خالل  ساعقوبم اق  قخعل إاى ااممسسة  وعادي ااستبمان  ومعه  غمكاا  م اا عر  
.  اخص  ااذكك أخ علق  م  عاى  أخ  عا 

كما أوتقم  االشك إاى كافة ااساوذة  ااي الا  ااى كل  م سانق   ساعقنق  أر قنق اكمل   
. اذا ااعمل

كما أوتقم  االشك إاى أععاا االجهة  سبت ا اتبعابم  هاالتبم ابذا اابمث   على  الحياوبم ااتممة  
. ااتق ستيدق  م اممة اذا ااعمل



 ملخص
يهدف ىذا البحث إىل التعريف بأمهية التحليل االسرتاتيجي الداخلي يف حتسني األداء التنظيمي يف املؤسسات 

وهلذا قمنا بدراسة ميدانية على مستوى مؤسسة سوناطراك وىي مؤسسة اقتصادية جزائرية تنشط يف . االقتصادية
قطاع احملروقات، حيث قمنا بالتحليل االسرتاتيجي الداخلي هلذه املؤسسة وذلك برتكيز على مكوناتو الثالث 

اهليكل التنظيمي والثقافة التنظيمية واملوارد، من اجل معرفة نقاط قوة وضعف ىذه املؤسسة ومدى مسامهة ىذا 
التحليل يف حتسني أدائها التنظيمي، وىذا من خالل توزيع استبيان على إطاراهتا ملعرفة وحتليل متغريات الدراسة، 

وقد بينت نتائج الدراسة أن ىذه املؤسسة ال تقوم بتحليل بيئتها الداخلية كما جيب، أما يف ما خيص أدائها 
التنظيمي فهو جيد ويتحسن باستمرار، وهلذا قمنا باقرتاح بعض التوصيات اليت من ممكن أن تساىم يف حتسني 

 .حتليل الداخلي هلذه املؤسسة
 التحليل االسرتاتيجي، البيئة الداخلية، اهليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، املوارد، األداء :الكلمات المفتاحية

 .التنظيمي

Abstract : 
      The objective of this research is to illustrate the importance of internal Strategy Analysis and 
its role in the improvement of organizational performance in enterprise.This search field has 
included the study on the enterprise of Sonatrach ; an Algerian economic enterprise that actives 
in the fuels sector, where we have done a strategic analysis about Sonatrach by focusing on its 
three components of the organizational structure, the organizational culture and resources, in 
order to know the strengths and weaknesses of this enterprise and the extent of the contribution 
of this analysis to improve organizational performance, this through the distribution of the 
questionnaire of the tires to know and analyze the variables of the study. The results of the study 
are followed : the enterprise does not analyze the internal environment as it can be done, the 
organizational performance is good and improved continuously. We propose some 
recommendations that can contribute to a better internal analysis for this enterprise. 
Key words : Strategic analysis, the internal environment, organizational structure, the 
organizational culture, resources, organizational performance. 
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 تمهيـــد
    تسعى معظم منظمات العامل يف ظل اخلصوصيات اليت دتيز هبا االقتصاد يف أواخر ىذا القرن، على فرض 

وىذا ما جعلها تشهد تغريات وحتديات كبرية نتج عنها إفرازات ىامة زادت من حدة . فلسفتها على بيئة أعماذلا
وخصوصا على مستوى الصعيد الدويل، الذي دتيز بكثرة االستثمارات وتوسع ادلنظمات يف عدة . ادلنافسة
بل وأكثر من ذلك جعلت ادلؤسسات تبذل قصارى جهدىا يف سبيل حتسني مكانتها لضمان بقائها يف . رلاالت

 . السوق، من خالل قيامها بكل التجهيزات اليت تسهم بشكل أو بأخر يف حتقيق ذلا ذلك
     وباعتبار االسًتاتيجيات اليت تضعها ادلؤسسات تقوم على ما شاىدتو يف زليطها من حتوالت، جعلتها 

تكتسب قدرات ومعارف سامهت يف وضع العديد من الًتتيبات اليت اشتملت على رؤى متكاملة وواضحة، دتيزت 
بقناعتها بأهنا تسري على ادلنهج السليم الذي سوف حيقق ذلا االستفادة اجليدة من كل اإلمكانيات وادلوارد ادلتوفرة 

فقد اعتمدت ىذه االسًتاتيجيات بدرجة أوىل، على التحليل االسًتاتيجي الذي يعترب كمرآة تعكس كل ما . ذلا
حيدث يف الواقع العملي الذي يعجز العديد من مؤسسات على فهمو، فهو يقوم على حتليل البيئة الداخلية وذلك 

من خالل حتديد كل نقاط القوة والضعف اليت تعاين منها ادلنظمات، وحتليل البيئة اخلارجية من خالل حتديد 
الفرص والتهديدات اليت تواجو ادلؤسسات، بغرض حتديد ومعرفة ما يسود يف كل منهما لتحديد أفضل التوجهات 

 .للمؤسسات بغية الوصول بأدائها إىل أفضل السبل
يعترب كأداة تسيطر     وقد زاد تركيز واىتمام بأداء ادلؤسسات يف اآلونة األخرية خاصة أدائها التنظيمي الذي 

وكان كردا على التحوالت اليت مست كافة األدوات والتقنيات اإلدارية اليت تسمح . بصفة كاملة على إدارة ادلنظمة
للمؤسسات على معرفة الكثري من األمور حو نشاطاهتا ومدى توافق مدخالهتا مع سلرجاهتا، وىذا ما جعلها 

وألجل ذلك . تبحث عن أفضل توليفة لتحسني أدائها التنظيمي الذي يعترب كدافع أساسي لوجود أي مؤسسة
يقوم بوضع النظم صلد كثري من مؤسسات قامت بوضع العديد من اإلجراءات لتحسني أدائها التنظيمي الذي 

واألطر اليت تسري على خطها ادلنظمة من خالل توزيع ادلسؤوليات وحتديد ادلوظفني ادلناسبني ذلاو غريىا من األمور 
 .اإلدارية والتنظيمية اليت تشغل بال ادلنظمة

    فالتحليل االسًتاتيجي يعترب من القواعد اليت تساعد ادلؤسسة على معرفة ما حيدث من حوذلا من أمور يصعب 
وبالتايل فهو يسهم بطريقة أو بأخرى يف حتسني أدائها الشامل، . عليها حتديدىا بشكل دقيق من طرف مسريىا

وخاصة أدائها التنظيمي ذلك ألنو يسطر بشكل كبري على األمور اإلدارية والتنظيمية للمؤسسة من خالل مكوناتو 
فهذه ادلكونات الثالث . اذليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، ادلوارد، واليت ذلا عالقة مباشرة مع األداء التنظيمي

تساىم بشكل فعال يف حتسني مستوى ىذا األداء من خالل خلق روح التعاون والتآلف بني ادلوظفني، ووضع 
القواعد والقيم السلوكية اليت حتافظ على التسلسل اذلرمي، واحًتام التخصصات وإعطاء الفرص ألصحاب 

 .الكفاءات إلظهار ما لديهم من طاقات وإمكانات لتحقيق األفضل دلؤسساهتم
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 إشكالية الدراسة
انطالقا من ادلعلومات وادلعطيات السابقة، ودلعرفة سلتلف مبادئ التحليل االسًتاتيجي الداخلي واىم مكوناتو 

ادلتمثلة يف اذليكل التنظيمي والثقافة التنظيمية وادلوارد ومدى مسامهتها يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسات، 
 :توصلنا إىل حتديد أىم معامل إشكالية دراستنا يف السؤال التايل

ات داء التنظيمي للمؤسساألفي تحسين  الداخلي  التحليل االستراتيجيساهمإلى أي مدى يمكن أن ي
 االقتصادية الجزائرية؟

 :هبدف معاجلة وحتليل ىذه اإلشكالية للوصول إىل نتائج علمية ىامة، نقوم بطرح األسئلة الفرعية التالية
 ما مقصود بالتحليل االسًتاتيجي الداخلي و ماىي سلتلف أساليبو ومكوناتو؟  -
 فيما تتمثل سلتلف ميكانزمات األداء التنظيمي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية؟ -
 ماىي عالقة مكونات التحليل االسًتاتيجي الداخلي باألداء التنظيمي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية؟ -
- ماىو دور الذي يلعبو التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف حتسني األداء التنظيمي دلؤسسة سوناطراك -

 ارزيو؟
 فرضيات الدراسة

 :لإلجابة عن ىذه األسئلة ودلعاجلة الدقيقة دلتغريات البحث، قمنا بصياغة الفرضيات التالية
 سواء أىدافها حتقيق يف ادلؤسسة صلاح مدى أداة تعكس  الداخليالتحليل االسًتاتيجي :الفرضية األولى -

 .العملي أو االسًتاتيجي ادلستوى على
 . مستوى األداء التنظيمي يف مؤسسات االقتصادية اجلزائرية جيد ويتحسن باستمرار:الفرضية الثانية -
 يساىم التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف حتسني األداء التنظيمي وضمان توازن أبعاده :الفرضية الثالثة -

 .يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 أهمية الدراسة

 :تكمن أمهية الدراسة يف العناصر التالية
بصفة عامة وتركيز بصفة يف ادلؤسسة إلدارة اإلسًتاتيجية  األمهية الكبرية ل الضوء علىالعمل على تسليط -

 ؤسسة؛ يف حتليل زليط املدوره و الداخليخاصة على التحليل االسًتاتيجي
بالنسبة للمؤسسات االقتصادية يف ظل التحوالت الداخلي التحليل االسًتاتيجي أمهية  الًتكيز على -

 واليت تتسم بعدم التأكد شلا جعلها حتاول وضع اسًتاتيجيات دتكنها ،والتغريات اليت تسود بيئة أعماذلا
 ؛ستخدام بطريقة ادلثلىالمن معرفة قدرهتا ل

ن حتسني األداء التنظيمي للمنظمة يعكس بصفة كبرية مدى كفاءة ادلنظمة وصلاعتها يف بلوغ األىداف إ -
 ؛ووضوح الرؤية لتنفيذ ادلثايل إلسًتاتيجياهتا
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القيام بدراسة للبيئة الداخلية دلؤسسة سوناطراك ومدى تطبيقها دلختلف ادلناىج وادلداخل اإلدارية  -
 .التسيريية، ومدى انعكاس ذلك على سلتلف جوانب أدائها خاصة التنظيمي

 أهداف الدراسة
 :هتدف ىذه الدراسة إىل مايلي

  ومكوناتو؛وتوضيح أىم أساليبوالداخلي التعريف بالتحليل االسًتاتيجي  -
زلددات وأبعاد أداء التنظيمي داخل ادلنظمة مع إبراز أمهيتها يف حتديد مركزىا التنافسي و مكانتها طرح  -

 ؛يف ادلستقبل
 ادلنظمة مع حتديد أىم النتائج ة يف حتليل بيئ الداخليالتحليل االسًتاتيجيالدور الذي يلعبو إظهار  -

 ؛ادلتوصل إليها يف حتسني أدائها التنظيمي
القيام بالتحليل االسًتاتيجي الداخلي دلؤسسة سوناطراك وزلاولة حتديد مدى أثره على حتسني أدائها  -

 .التنظيمي
 مبررات اختيار الموضوع

دتاشي موضوع البحث مع ختصصنا، باإلضافة إىل فضولنا يف اخذ موضوع يتسم باحلداثة و الريادة يف  -
 ؛بيئة معاصرة

 ؛ميولنا الشخصي دلعرفة ما حيتويو ىذا ادلوضوع وزلاولة التعمق فيو إلثراء مكتبتنا مبرجع جديد -
 للمؤسسات من خالل إدياننا بقدرتو على اختيار الداخلي زلاولة إبراز أمهية التحليل االسًتاتيجي -

 ؛األحسن للبدائل اإلسًتاتيجية اليت تساىم بشكل كبري يف صلاح ادلؤسسات  وتطورىا
 وأمهيتو يف حتسني أداء التنظيمي  الداخليندرة ادلراجع وقلتها خاصة ادلتعلقة بالتحليل االسًتاتيجي -

 .للمؤسسات االقتصادية
 المنهج المستخدم

 بوصف ادلنهج الوصفي الذي يقوممت استخدام مزيج من ادلناىج يف ىذه الدراسة، حيث مت استخدام فقد     
،  أداء التنظيميالداخلي وأىم ادلفاىيم ومصطلحاتادلعلومات والبيانات عن التحليل االسًتاتيجي وعرض كل 

وادلنهج التحليلي لتحليل آلية ودور كل عنصر، ومدى ترابطو بالعناصر األخرى، وحتليل النتائج ادلًتتبة عن حتليل 
كما مت االعتماد يف ىذا البحث على منهج دراسة حالة .االسًتاتيجي الداخلي ودوره يف حتسني األداء التنظيمي

اليت تعتمد وتطبق كل من مبادئ التحليل االسًتاتيجي الداخلي وحتديد  (مؤسسة سوناطراك)للمؤسسة جزائرية 
 .مدى مسامهتو يف حتسني األداء التنظيمي ذلذه ادلؤسسة

 أدوات الدراسة والتحليل
 :باجلانب النظري للدراسة مت االعتماد على عدة مصادر ومراجع تتمثل فيمايليمن اجل اإلدلام 
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 الكتب؛ 
 اجملالت والدوريات؛ 
 الرسائل وأطروحات الدكتوراه؛ 
 ادلواقع اإللكًتونية. 

وفيما خيص جتميع وحتليل البيانات ادلتعلقة باجلانب التطبيقي، خاصة فيما يتعلق بتحليل عالقة بني التحليل 
 :االسًتاتيجي الداخلي مبختلف مكوناتو واألداء التنظيمي، وقد مت االستعانة باألدوات التالية

 حتليل بعض الوثائق الداخلية للمؤسسة سوناطراك؛ 
 استبيان ادلوجو إلطارات ىذه ادلؤسسة؛ 
 األساليب اإلحصائية. 

بالتفصيل يف  (رلتمع الدراسة وعينة البحث وأداة الدراسة )وسيتم التفصيل يف اإلطار ادلنهجي للدراسة ادليدانية
 .الفصل ادلتعلق بالدراسة ادليدانية

 حدود الدراسة
 :مت حتديد رلال الدراسة مبا يلي

دتت الدراسة ادليدانية وإسقاط متغريات البحث على مستوى مؤسسة سوناطراك، وذلك من : الحدود المكانية
خالل حتديد مبادئ التحليل االسًتاتيجي الداخلي ومكوناتو ودوره يف حتسني األداء التنظيمي، وقد وزع االستبيان 

 .على إطارات ادلؤسسة
، حيث قمنا بتحليل وثائق 2016 مت إجراء الدراسة ادليدانية يف الفًتة مابني جوان وسبتمرب :الحدود الزمنية

خاصة بادلؤسسة سوناطراك، كما قمنا بشرح وتوزيع االستبيان على اإلطارات وإعطائهم الوقت الكايف حىت 
يتمكنوا من اإلجابة بكل شفافية ويف منتهى النزاىة من اجل احلصول على عينة دراسة تصلح لتحليل وخروج منها 

 .بالنتائج جيدة
 الدراسات السابقة

دور التحليل " قامت هبا الباحثة ىشمي مرمي من جامعة فرحات عباس بسطيف بعنوان : الدراسة األولى-
مذكرة  ، "االستراتيجي الداخلي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية، دراسة حالة ملبنة التل بسطيف

  2011/2012 ماجستري يف العلوم علوم التسيري، جامعة سطيف،
   حيث كانت حتث ىذه الدراسة على إظهار الدور التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف تقييم أداء ادلؤسسات 

وزلاولة حتسيس اإلدارات العليا للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية بأمهيتو حيث انو كان يساعدىا يف اختيار وإعداد 
. االسًتاتيجيات ادلناسبة ذلا يف ظل التحديات الراىنة
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حتت  (األردن)قامت هبا الباحث زينة مصطفى زلمود زلمد من جامعة الشرق األوسط  :الدراسة الثانية- 
دراسة تطبيقية على – اثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التنظيمي ودور االضطراب البيئي " عنوان

مذكرة ماجستري يف علوم اإلدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط، ، "الشركات الصناعات الغذائية باألردن
2013. 
سلسلة التوريد ومدى تكاملها مع  تلعبو الذي الدورب العلمي االىتمام زيادة ىذه الدراسة من  دتكنت  حيث

األداء التنظيمي ودور االضطراب البيئي يف ادلؤسسات صناعات الغذائية باألردن، حيث قامت الدراسة التطبيقية 
ذلذه األطروحة على دراسة قياسية اعتمدت استبيان كوسيلة للمساعدة يف رتع ادلعلومات وحتليل والنتائج اليت 

. خلصت إىل وجود اثر ذو داللة إحصائية بني متغريي الدراسة
 :الدراسة الثالثة- 

Nancy Heppell, Le roulement du personnel et la performance organisationnelle : l’effet 
modérateur des pratiques de gestion des ressources humaines,Université de Montréal, 
Canada, septembre 2011. تناولت ىذه األطروحة عالقة بني األداء التنظيمي وادلوارد البشرية للمؤسسة وىي
تعترب دراسة ىامة وجيدة حيث ركزت بشكل كبري على األداء التنظيمي من خالل  حتديد أىم مفاىيمو وإبعاده 

وأىم زلدداتو، كما أهنا مل هتمل ادلوارد ادلؤسسة وخاصة البشرية منها حيث أيضا اىتمت هبذه األخرية بشكل 
.كبري  
 استراتيجيات اثر" خالد بين زتدان وزلي الدين القطب، وشاكر جار اهلل ثونقامت هبا الباح :رابعةالدراسة ال- 

مقال منشور يف اجمللة ، "دراسة ميدانية في مستشفيات عمان الخاصة-التعلم التنظيمي في األداء التنظيمي
 .2013األردنية للعلوم التطبيقية، جامعة األردن، 

هتدف ىذه الدراسة إىل قياس مدى اثر اسًتاتيجيات التعليم التنظيمي يف األداء التنظيمي يف ادلستشفيات   
اخلاصة العاملة يف ىذا اجملال، وقد أمهت ىذه الدراسة بعرض أىم ىذه االسًتاتيجيات باإلضافة إىل حتديد أىم 

وقد أجريت ىذه الدراسة على ذتانية مستشفيات خاصة يف عمان، وقد رتعت البيانات . أنواع األداء التنظيمي
 . فردا عامال يف ىذه ادلؤسسات243الالزمة ذلا منها خالل استبيان وزع على 

 الدراسة الخامسة- 
Babatunde.O, Adebola O. Adebisi, Strategic Environmental Scanning and Organization 
Performance in a Competitive Business Environment, Economic Insights – Trends yode, 
Vol. LXIV - No 1, Nigeria, 2012. 

ركزت ىذه الدراسة على ادلسح البيئي االسًتاتيجي وعالقتو باألداء التنظيمي للمؤسسة، وذلك من خالل ربط 
كما استعرضت أىم مكونات البيئة .ىذين ادلتغريين، وىي تعترب من الدراسات األوىل اليت ركزت على ىذه العالقة

 .الداخلية واخلارجية، وأيضا أىم مفاىيم متعلقة باألداء التنظيمي للمؤسسة
 مساهمة الباحثة
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    دتثل ادلسامهة اإلضافية للباحثة من خالل دراسة العالقة بني ادلتغريين التحليل االسًتاتيجي الداخلي واألداء 
التنظيمي، وذلك من خالل دراسة التفاعل بني ىذين ادلتغريين عن طريق توزيع استبيان على إطارات مؤسسة 

 . سوناطراك لضمان حتليل شامل ومفصل جلميع متغريات الدراسة ادلستقلة والتابعة
  صعوبات الدراسة

    دتثلت ىذه الصعوبات يف قلة ادلراجع ادلتعلقة بالتحليل االسًتاتيجي وأيضا األداء التنظيمي ىذا يف اجلانب 
النظري، أما يف اجلانب التطبيقي فقد تعذر احلصول العديد من ادلعطيات واإلحصائيات ادلتعلقة بادلؤسسة حبجة 

بإضافة إىل عدم جتاوب عمال . أهنا حساسة وسرية وال ديكن تقدديها ألي شخص يعمل خارج ادلؤسسة
سوناطراك مع االستبيان حيث صلد أن بعض العمال رفضوا اإلجابة حبجة أهنم مل يفهموا ادلقصود من االستبيان، 

 .وأيضا مل نستطع إجراء أي مقابالت لتهرب ادلسؤولني حبجة ليس لديهم وقت
 هيكل الدراسة

مت تقسيم الدراسة إىل جانبني نظري وقد تضمن ثالث فصول وجانب تطبيقي اشتمل على فصل واحد، ودتثلت 
 :ىذه الفصول النظرية يف

ومعنون مبدخل نظري للتحليل االسًتاتيجي، وقد تضمن مفهوم التحليل االسًتاتيجي وأغراضو : الفصل األول
. كما تناول البيئة اخلارجية مفهومها وأمهية دراستها وتقييمها، وسلتلف عواملها، خطوات حتليلها.واىم أدواتو

 .وألقى الضوء على مفهوم البيئة الداخلية، ومداخل حتليلها، وسلتلف مكوناهتا
تو ومستوياتو دداميكانزمات األداء التنظيمي، وقد تناول مفهوم األداء وأمهيتو وأىم ميادينو، ومح: الفصل الثاني

وقد القي الضوء على مفهوم وأمهية إدارة األداء، .  واىم العوامل ادلؤثرة فيوتومداخل فعايلوسلتلف تصنيفاتو، 
مفهوم وأمهية األداء التنظيمي كما تضمن . أىدافها واىم التحديات اليت تواجههاعناصر سلسلتها واىم خطواهتا، 

 .، أبعاده واىم مكوناتو، مساتو وزلدداتوواىم مدارسو
 دور التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة االقتصادية، وقد ألقى :الفصل الثالث

، وأىم االسًتاتيجيات ادلقًتحة لذلك، مناذج واجتاىات  حتسني األداء ورغبة يف ودوافعسارمالضوء على مراحل 
وتضمن إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحسني األداء التنظيمي، وأسلوب ادلقارنة ادلرجعية، . ادلعاصرة لتحسني

وتناول عالقة اذليكل التنظيمي واألداء التنظيمي، اثر الثقافة التنظيمية على . وأسلوب إعادة اذلندسة العمليات
 .األداء التنظيمي، وأخريا عالقة ادلوارد هبذا األداء

 :أما اجلانب التطبيقي فقد تضمن دراسة حالة مؤسسة سوناطراك وتضمن فصل واحد دتثل فيمايلي
 اثر التحليل االسًتاتيجي يف حتسني األداء التنظيمي يف مؤسسة سوناطراك، وقد تناول تقدمي عام :الفصل الرابع

، وتنظيم ىذه ادلؤسسة، وسلتلف ادلناطق ادلعاجلة اليت لديها ومراحل التكوين (مصفاة ارزيو)للمؤسسة سوناطراك 
 األدوات اإلحصائية ادلستخدمة يف وتضمن حتديد رلتمع وعينة وأداة الدراسة اخلاصة بإطارات ادلؤسسة،. فيها
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 حتليل وتناول حتليل ثبات وصدق فقرات االستبيان، واختبار التوزيع الطبيعي لفقرات وزلاور،. حتليل البيانات
 حتليل وتضمن أيضا حتليل تباين أجوبة أفراد العينة،. اخلصائص الشخصية و الوظيفية للعينة وفقرات احملاور

 .االرتباط بني متغريات الدراسة، اختبار فرضيات البحث
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 تمهيــــــــد
صلد أف  لذا ،ادلبادئ من رلموعة على القائمة احلديثة اإلدارية ادلفاىيم من حتليل االسًتاتيجياؿ مفهـو يعد     

 بصورة كالسلع اخلدمات تقدمي اجلودة يف حتقيقؿ  تسعى جاىدة دلعرفة بيئتها كسيطرة عليهااحلديثة دلؤسساتا
 .التنافس يسوده متغَت عادل ظل يف األساسي ىاىدؼ كجعلها أفضل

 كبالتارل فالتحليل االسًتاتيجي يعترب من األدكات اليت تساىم بشكل فعاؿ يف حتليل كشرح نقاط القوة    
كمن خالؿ ىذا الفصل . كالضعف لدل ادلؤسسة، بإضافة إذل حتديد الفرص كالتهديدات اليت ستواجهها يف اخلارج

سنقـو بإلقاء الضوء على أىم نقاط اليت يرتكز عليها التحليل االسًتاتيجي كاليت تتمثل يف الغالب يف البيئة 
. الداخلية كالبيئة اخلارجية باعتبارعلا العنصرين ادلهمُت لو ك أيضا أىم أدكاتو اليت تشكل ادلصدر الذم يرتكز عليو

 :كسيتم تقسيم ىذا الفصل إذل ادلباحث الثالث اآلتية
 ماىية التحليل االسًتاتيجي: ادلبحث األكؿ
 التحليل االسًتاتيجي اخلارجي: ادلبحث الثاين

 التحليل االسًتاتيجي الداخلي: ادلبحث الثالث
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 ماهية التحليل االستراتيجي: المبحث األول
    إف التحليل االسًتاتيجي كغَته من ادلتغَتات السائدة يف عادل اإلدارة ادلؤسسات، كلديو العديد من أساليب اليت 

دتيزه ،ك باعتباره كذلك، فهو يبحث يف أىم العوامل اليت حتيط بادلؤسسة سواء كانت داخلية أك خارجية كذلك 
 .   دلساعدة ادلؤسسة على معرفة بيئتها

 مفهوم التحليل االستراتيجي: المطلب األول
 .سنلقي الضوء يف ىذا ادلطلب على مفهـو التحليل االسًتاتيجي كأعليتو

 مفهوم التحليل االستراتيجي: الفرع األول
    فالتحليل االسًتاتيجي لو عدة رلاالت كأغراض تؤدم إذل اختالؼ مفاىيم، كالرؤية ادلعتمدة يف تفسَت 

كتشخيص نتائجو، كتعدد كسائل اليت تستخدمها إدارة ادلنظمة يف حتليل حركة بيئة ادلنظمة الداخلية كاخلارجية يف 
ادلاضي كاحلاضر كادلستقبل، كغلب اإلشارة أيضا إذل اختالؼ اآلراء الحقا يزيد من دقة كعمق التحليل 

فهو يشكل صيغ مضموهنا حتليل االستعدادات الداخلية ك اخلارجية اليت تساعد يف عمليات الرقابة . االسًتاتيجي
إذف فهو عبارة عن نظاـ معرب عنو بتقييم البيئة . كالتقومي االسًتاتيجي للمنظمة أثناء كضعها السًتاتيجيات عملها

الداخلية لتحديد اقتدار ادلنظمة كقوهتا كضعفها من جانب، كتقييم البيئة اخلارجية كحتديد ادلعطيات اخلارجية من 
      .         فرص كهتديدات من جانب أخر، كبذلك يكوف موجها لوضع أىدافها كإسًتاتيجيتها

    كاستطاع آخركف كصفو بأنو فكرة تصورية حتث اإلدارة على اعتماد دراسة منهجية دلعطيات الصناعة كأكجو 
ادلنافسة اليت هتيئ تصورا موضوعيا عن العديد من ادلواقف اإلسًتاتيجية اليت تواجو ادلنظمة، لتكوف أساس رسم 
طريقة ادلنافسة يف الصناعة ك دتكنها من صياغة اسًتاتيجيات داعمة لرسالة ادلنظمة كتساىم يف حتقيق أىدافها 

  1."بدرجة األكذل
داخلية باعتماد رلموعة من التقنيات  دراسة العوامل البيئية بادلنظمة سواء كانت خارجية أك:" كيعرفو على انو

لتحديد الفرص كالتهديدات يف البيئة اخلارجية، كالقوة كالضعف يف البيئة الداخلية مبا يسهم يف التعرؼ على 
 "2.أسباب متغَتات البيئة ادلتسارعة

 3."احمليط كدلقتضيات فيو ادلرغوب اذلدؼ الصلاز ادلؤسسة كسائل تكيف ىو مدل":رأم الباحث  بكحس
  4".التنافسية كبيئتها األعماؿ بُت احلركي التوازف لتحقيق مستمرة عملية:"انوكيعرؼ 

                                                   
.104،ص2010دار الثقافة، عماف، األردف، ، (المداخل والمفاهيم والعمليات)، اإلدارة اإلستراتيجية  نعمة عباس خيضر اخلفاجي. 1  
. 24، ص2012، دار حامد، األردف، 1 ط، التحليل االستراتيجي في إعادة هندسة العمليات اإلدارية، إمساعيل زلمد الصرايرة. 2  
، رللة اقتصاديا مشاؿ إفريقيا، العدد أهمية التحليل االستراتيجي في تقييم الرأسمال غير مادي للمؤسسات االقتصاديةمداح عراييب احلاج،  .3

  .204، ص2008اخلامس، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كالتسيَت، جامعة شلف، اجلزائر، جانفي 
، رللة مركز دراسات للكوفة، التحليل االستراتيجي واألداء التنافسي دراسة تحليلية في صناعة الخدمات المصرفيةعبد السالـ إبراىيم عبيد، .4

. 194، ص2008الشؤكف العلمية، جامعة كوفة، العراؽ، - العدد العاشر، كلية التقنية اإلدارية
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 كالبيئة ادلنظمة، تواجو اليت التحديات أىم على التعرؼ بغرض اخلارجية البيئة من كل  مراجعو:"كيقصد بو
 لكي مستمرة ىذه العملية تكوف فأ كغلب ادلنظمة، يف كالقوة الضعف نقاط أىم على التعرؼ بغرض الداخلية

  1".اإلسًتاتيجية تصميم عملية ختدـ
 البيئة يف احلاصل التغَت مدل لتشخيص اإلسًتاتيجية اإلدارة تستخدمها اليت األدكات رلموعة :"كيعرؼ على انو 

 بيئتها على السيطرة أجل من ادلنظمة يف ادلميزات أك السمات كتشخيص كالتهديدات الفرص كحتديد اخلارجية
 ادلنظمة أىداؼ دمكحتد للبيئة االسًتاتيجي التحليل بُت االغلابية العالقة حتقيق يف اإلدارة يساعد كبشكل الداخلية

  2."ادلطلوبة كاإلسًتاتيجية
رلموعة من الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة يف حتديد مدل التغَت يف البيئة اخلارجية كحتديد ادليزة :" إليو كينظر

التنافسية أك الكفاءة ادلميزة للمنظمة يف السيطرة على بيئتها الداخلية، حبيث يسهم ذلك يف زيادة قدرة اإلدارة 
                                            3".العليا على حتديد أىدافها كمركزىا االسًتاتيجي

، كالسوؽ، بيئة الكليةاؿ)يلخص البيانات األساسية ادلتعلقة بالبيئة اخلارجية ىو  :"Philip Kotler ق يعرؼكما 
مبيعات، سوؽ األسهم، كالتكاليف كالرحبية كاإلجراءات اليت يتم )كالداخلية  (للوفكادلنافسة، كالتوزيع، ادلح

                                 4."شكل حتليل الفرص كالتهديدات اخلارجية كنقاط القوة كالضعف للشركة مانوأم . (تنفيذىا
الستخالص   انو يعترب من ادلتغَتات ادلفتاحية للمؤسسة كبيئتها، يساعد يف التوفيق بينهما:"ككما عرفو البعض

 5."النتائج ك اخلالصات، فادلنهجية ىي التشخيصية ىي التحديد اجليد للمشكل
تعمل ادلنظمة على تنظيم نفسو، من أجل حيث عملية إجراء البحوث على بيئة األعماؿ ىي :" ككما ينظر إليو

6". مناسبةصياغة إسًتاتيجية
    

                                                   
، للشركات وفقا لمعايير األداء االستراتيجي وإدارة الجودة الشاملة التنافسية القدرة لتحسين اإلستراتيجية إلدارة فيصل بن زلمد بن مطلق، .1

 .13 ، ص2010رسالة ماجستَت يف إدارة األعماؿ، جامعة الدكلية الربيطانية، شللكة ادلتحدة السعودية، 
 ادلؤدتر الدكرل السابع حوؿ اثر التحليل االستراتيجي لبيئة القرارات الرأسمالية في الحد من األزمات المالية،شاكر البلداكم، عمر ادلشهداين، .2

كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الزرقاء اخلاصة، ، (اآلفاؽ– الفرص – التحديات ) تداعيات األزمة االقتصادية العادلية على منظمات األعماؿ
. 6ص ،2009 نوفمرب 11 ك10األردف، يومي 

. 71، ص2009، ، دار اليازكرم، األردف، اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجيخالد زلمد بٍت زتداف، كائل زلمد إدريس. 3
4. Philip Kotler, Dubois Manceau, Marketing Management, 12 édition, Pearson Eduction, paris, 
France, 2006, p72. 

، ادلؤدتر الدكرل الرابع حوؿ ادلنافسة كاالسًتاتيجيات التسيير االستراتيجي وصياغة االستراتيجيات التنافسيةعامر عامر ازتد، أحسن رتيلة، .5
 نوفمرب09ك08التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات يف الدكؿ العربية،كلية العلـو االقتصادية كالتسيَت، جامعة شلف، اجلزائر، يومي

. 11ص ،2010
6. Les Worrall, Strategic Analysis Tools, Topic Gateway Séries No. 34,CIMA, London, october 
2007, p3. 
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ألشخاص  رصد كتقييم كنشر ادلعلومات من البيئات اخلارجية كالداخلية أم ىو ادلسح البيئي ":يعرفو على انوك
  1."الرئيسيُت داخل الشركة

  2". دلنظمةإسًتاتيجيةادلعلومات ألغراض تكتيكية أك  ىو عملية رتع كحتليل كصرؼ:" ككما عرؼ أيضا

 من خالؿ التعاريف السابقة نستنتج أف التحليل االسًتاتيجي ىو عبارة عن رلموعة من العناصر اليت تقـو    
بتحليل ادلتغَتات اليت حتيط بادلؤسسة سواء كانت داخلية أك خارجية، كذلك باستعماؿ رلموعة من األدكات اليت 

 .                                                     تساىم يف تسهيل ذلك
  أهمية التحليل االستراتيجي :الفرع الثاني

    فالعملية التحليل اإلسًتاتيجي حتضي بأعلية بالغة لدل ادلؤسسة نظرا ألنو يؤدم إذل حتقيق العديد من الفوائد 
 3: ك تتمثل أعليتو فيمايلي

  للمنظمة؛التحليل اإلسًتاتيجيعلى ساعد كتشخيص ادلوارد اليت تحتديد طرؽ - 

اليت ؽلكن استغالذلا ك ادلتاحة الفرص ادلفاضلة بُت تتم ادلنظمة إذل إمكانات كخربات النظر   من خالؿ-
 ؛ادلمكن استبعادىاهتديدات اؿ
القدرة ادلميزة للمؤسسة كاليت تعرؼ القدرات كادلوارد اليت دتتلكها ادلؤسسة كالعمليات : ػػحتديد ما يسمى بػ- 

 أىداؼ؛التنفيذية ادلستخدمة يف توظيف تلك القدرات كاإلمكانيات إلصلاز 
يعد ضركرة ملحة، كىذا ما جتمع عليو كل الشركات العادلية اليت فهو نظرا ألنو يؤدم إذل الكفاءة يف األداء، - 

 ؛تستخدـ التحليل اإلسًتاتيجي
اذلدؼ الرئيسي من التحليل ؼ .ىو حوذلا على دراسة ادلؤسسة من جوىرىا كاحمليط الذمىذا التحليل يبٌت - 

 ؛ نقاط القوة كالضعف الداخلية، الفرص كالتهديدات اخلارجية،اإلسًتاتيجي ىو معرفة أربع مفاىيم أساسية
تساعد ىذه الدراسة حتديد األىداؼ اليت غلب حتقيقها، كبياف ادلوارد ادلتاحة كنطاؽ السوؽ ادلرتقب، كأظلاط - 

حد كبَت على مدل دراستها للعوامل البيئية  يتوقف صلاح ادلؤسسة إذلحيث . القيم كالعادات كالتقاليد السائدة
 ؛ادلؤثرة، كمدل االستفادة  من اجتاىات ىذه العوامل، كبدرجة تأثَت كل منهما

                                                   
1 . Ding Huiru,The Importance of Strategi Management ,A case study of H&M, Savonia 
University Of Applied Sciences Savonia Business, Exécutivse organisation H&M in Kuopio, Finland, 
April 2011,p9. 
2 . Bayode O. Babatunde, Adebola O. Adebisi, Strategic Environmental Scanning and 
Organization Performance in a Competitive Business Environment, Economic Insights – 
Trends and Challenges, Vol. LXIV - No 1, Nigeria, 2012, p26. 

 ادللتقى الوطٍت حوؿ تقييم ادلؤسسات، كلية العلـو االقتصادية أهمية التحليل االستراتيجي في تقييم المؤسسات،عمارم عمار كآخركف،  3.
 .02، ص2005 سبتمرب 28 ك27يومياجلزائر،  كالتسيَت، جامعة سكيكدة،
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سعي الكثَت من ادلؤسسات إذل التأقلم مع عوامل بيئتها ادلتغَتة كجعلها تؤثر بشكل إغلايب على ىذه البيئة، - 
 .كبالتارل القياـ بدكر فعاؿ جتاه ظلو كتطور االقتصاد الوطٍت

إذ .لألعماؿ االسًتاتيجي غرضاؿ  صياغة يف كادلؤثرة ادلوجهة لالقو حتديد يف اعديس االسًتاتيجي التحليل إف    
 بتحقيق الصلة ذات االسًتاتيجية القرارات الختاذ القيمة عارؼ كادلعلوماتبادل اتيجيُتتراالس ادلخططُت انو يزكد

 األعماؿ كرسالة رؤية صياغة يف بقوة يسهم االسًتاتيجي فالتحليل. هبا احمليط كالعادل األعماؿ  منظمةينتوافق باؿ
 كالغموض التأكد عدـ فجوة فيضتخ يف يساعد نوكما أ التجانس كعدـ كالتغاير بالتعقيد تتسم مؤكدة غَت بيئة يف

 عمليات لقيادة ادلالئم التشغيلي اإلطار لألعماؿ يوفر بالنتيجة كىو لألعماؿ، ادلستقبلية االجتاىات كحتديد البيئي
 جوىرية تساؤالت عدة إطار يف لألعماؿ ادلركز بتحليل يهتم فهو .ادلستدامة ادليزة كاكتساب االسًتاتيجي التغيَت
 على التغَتات لتلك احملتملة التأثَتات سيناريو ما التنافسية؟ البيئة يف احملتملة التغَتات االسًتاتيجي ادلوقع ما ، أعلها
 يطمح ماذا للتفوؽ؟ اجلديدة الفرص ؽؿتخ أك التمايز حتقق اليت اإلسًتاتيجية كادلوارد القدرات ىي ما األعماؿ؟ أداء

ادلستقبلي؟   ادلنظور حتديد يف طموحاهتم تؤثر كيف األعماؿ؟ من ( ادلصاحل أصحاب) ادلستفيدكف
 ك حاضر على احملتملة التأثَتات لسيناريو الكلية إعطاء اخلارطة إذل النهاية يف يهدؼ االسًتاتيجي التحليل إف    

 1. شلا يسهم يف إصلاح اسًتاتيجيات اليت تتبعها ادلنظمة يف حتقيق أىدافهاكاخلارج اخلالد يف األعماؿ مستقبل
 أسباب و أغراض التحليل االستراتيجي: المطلب الثاني

 . يلقي ىذا ادلطلب الضوء على أسباب كشركط كأغراض التحليل االسًتاتيجي
 أسباب التحليل االستراتيجي: الفرع األول

  2:ىناؾ عدة أسباب لتحليل االسًتاتيجي إال أف ىناؾ سببُت مهمُت علا
 يتمثل يف احلالة اليت تعاين فيها ادلؤسسة من مشاكل كاضطرابات سواء يف زليطها الداخلي أك :السبب األول- 

اخلارجي ،كاليت تكوف نتيجة سوء التسيَت أك سوء استخداـ موارد ادلتاحة أك عدـ كضع التشخيص ادلبكر 
 . لتهديدات اليت تعاين منها ادلنظمة أك عدـ اكتشاؼ الفرص ادلناسبة ذلا

 فهو يعرب عن احلالة اليت تكوف فيها ادلنظمة تريد أف تقـو بتحسُت أدائها للمضي قدما، كرفع :السبب الثاني- 
مستول نشاطها حىت تستطيع أف حتسن قدرهتا على منافسة، كاحلصوؿ على ادلكانة ادلناسبة من خالؿ زيادة 

 . حصتها السوقية كحتسُت نوعية منتجاهتا
 
 
 

                                                   
 .194 ص عبد السالـ إبراىيم عبيد، مرجع سبق ذكره،. 1
ختصص إدارة ، رسالة ماجستَت يف علـو التسيَت، دور التحليل االستراتيجي الداخلي في تقييم أداء المؤسسة االقتصاديةمهشي مرمي، . 2

 .11، ص 2011/2012كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كالتسيَت، جامعة سطيف، اجلزائر،اإلسًتاتيجية، 
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 شروط التحليل االستراتيجي: الفرع الثاني
 خالؿ من كزليطها،كىذا ادلؤسسة حوؿ شاملة رؤيةيف إعطاء صورة كاضحة ك  االسًتاتيجي التحليل ساىمم    

 األىداؼ بداللة يكوف اإلسًتاتيجي التحليل أف اإلسًتاتيجية خرباء يرلك.منها لكل كمستقبلية حالية دراسة
 :1يلي ما منها نذكر األسئلة بعض على لإلجابة باألساس االسًتاتيجي التحليل كيهدؼ. احمليط كشركط

 األخَتة؟ ىذه دتيز اليت احلقيقية النشاطاتادلهن كك احلرؼ  فيما تتمثل -
 ؟ احمليط عليها يفرضها اليت كالتهديدات الفرص ىي ما -
 ادلتنافسة؟ القول ديناميكية ك ىيكل فيما يتمثل -
 كالبشرية؟ كالتجارية كادلالية التقنية التحلاا يف ادلؤسسة كاردادلك كفاءاتبُت اؿ ميزالت  ؽلكنكيف-
 متناسبة؟ التسيَت كأنظمة اذلياكل ىل -

 الوضعية ادلؤسسة، مهاـ حيث من زليطها ك ادلؤسسة حوؿ شاملة رؤية إرل ػلتاج االسًتاتيجي التحليل إف    
 .كاالجتماعية كالثقافية للمنظمة ، التكنولوجية األبعاد كتقييم التنافسية القول توسيع ادلالية،

 أغراض التحليل االستراتيجي: الفرع الثالث
    يركز ىذا ادلضموف على أغراض التحليل االسًتاتيجي من جانب كحاجة ادلنظمة إذل نتائجو حاضرا كمستقبال 

 2:كمربرات للقياـ بو من جانب أخر كتتمثل ىذه األغراض فيمايلي
اإلشارة إذل عملية اإلدارة اإلسًتاتيجية اليت تبدأ بتحليل دلراقبة بيئة ادلنظمة عرب كجهتُت، تقدر األكذل ما دتتلكو - 

 ادلنظمة من جوانب دتكُت كضعف، كحتدد الثانية التهديدات كالفرص احلالية كادلستقبلية؛  
غلب أف تصب نتائج رتيع التحليالت يف حيز كاحد، لكي دتكن ادلديرين من دقة يف إنشاء جوانب قوة - 

 للمنظمة كزيادة استعدادىا حتسبا ألم ضعف؛
تامُت ما ينبغي القياـ بو للمحافظة على االنتظاـ كادلراجعة الثابتة كجزء من ما اشتقتو ادلنظمة لتعظيم عوائدىا، - 

إضافة إذل االستبصار بادلعطيات ذات األعلية مع غرض التقدير كالتقييم . ككذلك لتمكينها من رؤية أية مشكلة
 كادلناقشة؛

    كأكد آخركف أف الغرض من حتليل ادلنافسة اخلارجية للمنظمة ىو حتديد الفرص كالتهديدات، كحتليل بيئة 
عمليات ادلنظمة الداخلية ىو حتديد جوانب دتكُت ادلنظمة كضعفها، كمن مث انتقاء اسًتاتيجيات، كبنائها على 
أساس جوانب القوة كتصحيح الضعف لبلوغ ميزة الفرص اخلارجية كإحاطة التهديدات اخلارجية، كىذا يشكل 

 .جوىر مهمة التحليل

                                                   
 .نفس الصفحة مداح عراييب احلاج، مرجع سبق ذكره،.  1
 .107،106، مرجع سبق ذكره، صنعمة عباس خيضر اخلفاجي.  2
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يستند التحليل عرب أساليبو ادلستخدمة إذل سيادة ادلنطق االسًتاتيجي الذم يرتكز عليو بناء االسًتاتيجيات، - 
 فهو يهيئ ادلعرفة ادلوضوعية من سلسلة نتائج األعماؿ؛

تشخيص غرضو عرب إدراؾ إدارة ادلنظمة لدكره ادلباشر يف حتديد اجتاىات ادلستقبل كإحداثو، كالتهديدات - 
كالفرص، كتساؤالت إسًتاتيجية كرلاالت احلاجة للمعلومات كحتليل السيناريوىات، كالقرارات اإلسًتاتيجية 
كرلاالت احلاجة للمعلومات كحتليل السيناريوىات، كالقرارات اإلسًتاتيجية احملددة الجتاه ادلنافسة كأسلوهبا 

 كأسسها؛
زلاكلة استيعاب اإلدارة اإلسًتاتيجية للموقع االسًتاتيجي للمنظمة، كتنتبو دلا ػلدث يف البيئة للحكم على - 

 التأثَتات احملتملة لتلك األحداث على ادلنظمة مع العناية جبوانب دتكُت تقييمها؛
    كبالتارل نستخلص إذل أف الغرض من التحليل االسًتاتيجي يكمن يف مراعاة تغَتات البيئة االغلابية منها 

كالسلبية، فضال عن إعطائها لالسًتاتيجيُت كقتا لتوقع فرص تؤمن استجابات مثالية ذلا، بإضافة إذل أف ادلديرين 
غلب عليهم القياـ بانتظاـ بتحليل البيئة كتشخيصها، المتالؾ عواملها تأثَتات أكلية يف تغيَت اإلسًتاتيجية، 

 .كتساعدىم يف تطوير نظاـ دلواجهة التهديدات أك تطوير اسًتاتيجيات دلقابلتها كحتقيق ادليزة للمنظمة
 أساليب التحليل االستراتيجي: المطلب الثالث

    ىنالك العديد من أدكات كظلاذج  اليت ؽلكن استخدامها يف حتليل االسًتاتيجي، كمن اجل القياـ بتحليل فاف 
اإلدارة تستعُت هبذه األدكات اليت تتمثل يف  حتليل زلفظة أعماؿ الشركة باعتبار ذلك ىو ادلدخل السائد  يف 

حتليل اسًتاتيجيات الشركة ذات النشاط ادلتنوع، أسلوب الفجوة الذم يقـو على مقارنة مستول أداء ادلنظمة              
الذم يسمى بالتحليل الرباعي،كما يوجد أيضا أدكات شاملة أخرل تساىم يف مساعدة swot بإضافة إذل حتليل 

ىذه الشركات يف حتديد كتقرير الدخوؿ يف أنشطة أعماؿ جديدة أك ختفيض الًتكيز على ادلشركعات كاألنشطة 
 1.احلالية إلعماؿ الشركة

 : كىناؾ رلموعة من األساليب الشائعة يف حتليل إسًتاتيجي للمنظمة كتتمثل يف مايلي
 أسلوب تحليل المحفظة: الفرع األول

    يساعد ىذا األسلوب يف تقييم مستول األداء ادلرتبط باألداء احلارل أك ادلتوقع حدكثو يف ادلستقبل أما لوحدات 
األعماؿ اإلسًتاتيجية، أك خلط منتجات أك األسواؽ، كنالحظ انو عندما تكوف ادلنظمة كبَتة احلجم كتتكوف من 

 :العديد من كحدات األعماؿ اإلسًتاتيجية فإهنا هتتم مبعرفة أمرين مهمُت علا
 كيف تؤدم ىذه الوحدات العمل  ادلطلوب منها؟- 
 . معدؿ النمو، أك حصتها يف السوؽ: أداء ىذه الوحدات يعتمد على عدة أبعاد مثل - 

                                                   
 .421، ص2008 مصر، ، دار الوفاء، اإلسكندرية،1، طاإلدارة اإلستراتيجيةزلمد الصَتيف، . 1
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ىذه ادلعرفة تساعد ادلنظمة على ادلقارنة بُت الوحدات اإلسًتاتيجية اليت تنتمي إذل ادلنظمة كعلى ضوء ذلك ؽلكن 
 :اختاذ القرار بشاف اجلوانب اآلتية

 .ما ؼلصص لكل كحدة من موارد- 
فيبدك أف حتليل احملفظة يصلح . تقدير أفضل أنواع االسًتاتيجيات اليت غلب أف تلتـز هبا كل كحدة يف ادلستقبل- 

كعلى مستول األعماؿ كظلاذج حتليل احملفظة عديدة، لكن أكثر  لالستخداـ كبفعالية، على مستول ادلنظمة
  1:النماذج شيوعا يف االستخداـ ىي

 BCGظلوذج الذم قدمتو اجملموعة االستشارية مبجموعة بوسطن األمريكية - 
 GE ظلوذج الذم قدمتو شركة جنراؿ إلكًتيك العادلية - 
 Arthur D.Little  األمريكية الدراسات مكتبظلوذج الذم قدمو - 
 ( BCG) مجموعة بوسطن االستشاريةنموذج - 1
قـو ادلنظمة بإدارة زلفظة أعماذلا ذات األقساـ ادلتعددة أك ادلراكز الرحبية عن طريق التمييز بُت األقساـ أك  ت  

 2:ادلنتجات ادلختلفة على أساس عاملُت علا
 .احلصة السوقية النسبية -
 .معدؿ ظلو القطاع -

 3:كل مربع يف ادلصفوفة يتوافق مع حالة معينة، شلا أدل إذل التصنيف التارل
. ىا كاالستثماراتكسائل ادلالية دلواصلة ظلوتبحث عن اؿ ،حصة سوقية عاليةل تشهد ظلوا قويا كعقد عل :النجوم- 

 .النجـو تصبح تدرغليا األبقار النقديةؼ  يف التمويليـو كاحدؿ تباطؤ إف حدثكلكن 
 تبعث كمية كبَتة من النقدية اليت تسمح للشركة لتمويل ،ذلا يد قوية يف سوؽ النمو ادلنخفض :األبقار- 

 .، كخاصة ادلعضالتسيئةاالستثمارات األخرل يف األنشطة اؿ
 .تتوافق مع أنشطة اطلفاض حصة يف السوؽ ادلتنامية (ادلعضالت)كىو ما يسمى أيضا  :عالمات االستفهام -

 غَت أنو ليس من ادلؤكد .هتا أك حىت زيادية السوؽهتاغلب على الشركة ختصيص موارد مالية كبَتة للحفاظ على حص
 .دليتيف ىذه احلالة، فإهنا تصبح مع مركر الوقت من الوزف اؼ. أف ىذا يكفي جلعلها النجـو

فبقاؤىا . ظلو كال حصة كبَتة يف السوؽليس لديها ال  (الكالب ) ال يزاؿ يشار إليها باسم :ةميتال األوزان -
.   بأم حاؿ من األحواؿ ادلساعلة يف ظلو األنشطة األخرلىاصعوبة، كال ؽلكنتعترب على قيد احلياة 

                                                   
 .259ص ،2004، دار ادليسرة، األردف، 1ط، (إدارة جديدة في عالم متغير)اإلدارة اإلستراتيجية عبد العزيز صاحل بن حبتور، .  1
 .423زلمد الصَتيف، مرجع سبق ذكره، ص. 2

3. Philip kotler, bernar Dubois, Marketing Management, 10 édition, Pupli-Urion, Paris,France, juillet 
2002, p102. 
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 مرتفع

  

 معدؿ ظلو

 القطاع 

 

 الضعيف

 

 يكشف عن اإلسًتاتيجيةتوزيع األنشطة التجارية ادلختلفة داخل ادلربعات األربعة للمصفوفة حتليل     فالقياـ ب
لتمويل كاحدة فقط  بقرة حلوب األنوللخطر عرضة ىي الشركة ؼ. صحة زلفظة أعماذلا كيقًتح طرؽ إعادة توجيو

كبطبيعة احلاؿ فإف . ىاجبدية يف مستقبلعلى ىذه األخَتة التفكَت غلب حيث .  اليت هبا ىذا قليلصلـو كادلعضالت
، كبعض ادلعضالت كاألبقار للنب الدىوف ستكوف الشركة  يف كضع أفضل بكثَت لو أنو كاف ىناؾ الكثَت من النجـو

  (( BCG كالشكل التارل يوضح ظلوذج دلصفوفة رلموعة بوسطن االستشارية.ةمبا فيو الكفام
 (( BCG نموذج لمصفوفة مجموعة بوسطن االستشارية: (1-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Source: Michel Ghertman, le management stratégique de l’entreprise,  5 éduction, puf 
(presses universitaires de France), paris, France, septembre 2006, p42. 

 (GE)  لشركة جنرال اليكتريكنموذج- 2
 رلموعة بوسطن ة لكن ككما ذكرنا يف مصفوؼ، األنشطة احلالية للشركة بالكاملؿكصف كحتلت ة ادلبُتفادلصفوفة    

استخداـ رلموعة أكرب فقد مت . طاع العملؽإدراج اثنُت من أحجاـ السوؽ فقط، كالنمو غَت كاؼ ؿ فباالستشارية
للقياـ .  إذل تقدمي كجهة نظر أكثر تفصيال للواقعموذجىدؼ ىذا النمك. ىذه ادلصفوفةمن العوامل، كقد مت تطوير 

  1. تعتمد على قوة نشاط األعماؿ ك جاذبية الصناعة األبعاد ثنائيةبذلك، يتم استخداـ مصفوفة
                                                   

1. Raymond-Alain Thiétant , Jean-Marc Xuereb, stratégiques (concepets, méthodes, mise en 
œuvre),  2édition, Dunod, paris, France, 2009, p171. 

 النجـو

FFN=0 

 (ادلعضالت)عالمات االستفهاـ 

FFN<0 

 

 
 (الكالب)األكزاف ادليتة

  

 

FFN=0 

 البقرة احللوب 

FFN>0 

  

+ 

 احتياجات

 االستثمار 

 

- 

 منخفض               حصة السوؽ                    مرتفع

 

      +               ىوامش الرحبية                -

  اسًتاتيجيات جيدة

 _ _ _ _ _ _         اسًتاتيجيات سيئة 

FFN :  األمواؿتدفق صايف  

 بعض اختيار

 بقية تصفية

راستثم ابال  
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 (GE) نموذج مصفوفة ماكينزي : (2-1)الشكل رقم

 

    

 

 

 

 
 

 

Source: Jean-Pierre Helfer,  Michel Kalika,  Jacques Orsoni, management stratégie et 
organisation, 7édition, librairie vuibert, paris, juin 2008, p137. 

سطح الدكائر ؼ ،عماؿ التجاريةلألكضح ىذه ادلصفوفة حالة شركة ادلعدات الصناعية تعمل يف سبعة رلاالت ت    
 حتليل كل  يتمكبالتارل. يتناسب مع حجم القطاع يف حُت دتثل ادلنطقة ادلظللة على حصتها يف السوؽالبيضاء 

1(.جاذبية السوؽ كالوضع التنافسي)بعدين باستعماؿ اؿمنطقة عمل 
  

2: كدعنا اآلف ننظر بإمعاف إذل البعدين اللذين تقـو عليهما عملية التقييم كعلا
 

 إف قوة النشاط أك الوحدة زلل التقييم يتم حتديدىا من خالؿ استخداـ عدد :(المركز النسبي له)قوة نشاط- 
 :من العناصر 

 حصة النشاط أك الوحدة يف السوؽ؛ - 
 درجة ادلومسية يف منتجات النشاط أك الوحدة؛- 
 درجة ما تتمتع بو ادلنظمة من جوانب القوة بالنسبة للمتنافسُت؛- 
 درجة استخداـ ادلنظمة لطاقتها اإلنتاجية ادلتاحة؛- 
 .ادلهارات الفنية ادلتاحة كادلطلوبة للعمل يف الصناعة- 
كحتديد درجة جاذبية الصناعة بنفس الطريقة اليت تتحدد هبا القوة النسبية مع : درجة جاذبية الصناعة- 

 :االختالؼ فقط يف عناصر التقييم، فدرجة جاذبية الصناعة تتحدد بفعل العناصر اآلتية
 حجم السوؽ؛- 

                                                   
1. Philip kotler, bernar Dubois, OP.cit, p103. 

 .268عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سبق ذكره، ص 2.

 عالية

 

متوسطة 

 

 منخفضة

                       منخفضة   متوسطة            عالية                              

+ 

 السوؽ جاذبية
 ادلدل على

 ادلتوسط

- 

 +       ادلنافسة      على قادرة     قوة  -

 

DAS2 (35% du CA) 

 %40حصة السوقية

 

DAS1(51% du CA)  

 % 20حصة السوقية 

 

Das3 (14% du CA) 

 % 10 حصة السوقية

5             4.33            3.66             3         2.33          
1.66       1 
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 درجة ادلومسية يف النشاط؛- 
 درجة شدة كتركز ادلنافسة؛- 
 . درجة استخداـ الطاقة- 

من التنافسية فهي تعكس قائمة . ادليزة األساسية للمصفوفة ماكينزم تكمن يف عمل ما ىو ضركرم لتنميتها    ؼ
 ؽلكن أف يكوف مفيدا للغاية، على سبيل نعكاسىذا اال.  فيها منافسةالقطاعات اليت تواجو الشركةيف كاجلاذبية 

ألداة االندماج يف حتليل ادلعايَت األساسية ذه اكعالكة على ذلك، ؽلكن لو. لفريق اإلدارةخاص بايف اجلزء  ادلثاؿ
 ؽلكن بالطبعكما .للقطاعات، دكف الًتكيز بالضركرة على ادلتغَتات الكمية مثل حصتها يف السوؽ أك معدؿ النمو

أف توجو ذلا ؽلكن أيضا كاليت البحث األكثر تعقيد لتنفيذ أسلوب، كال سيما عند حتديد ادلعايَت ذاتية الًتجيح 
ضعت باالشًتاؾ مع اختيار اف كحليلية كتاخلصائص اؿمن  الذاتية أفضل اإلسًتاتيجية نعًتؼ بأف ناإال أف. انتقادات
  1.غَت معتمد شخصي

 : Arthur D.Little( A.D.L)نموذج - 3
 Arthur األمريكية الدراسات مكتب من طرؼ ىذا النموذج اقًتح     كىو ظلوذج للتحليل االسًتاتيجي 

D.Little أصوؿ )حتليل رلموعة من األنشطة تقـو على بعدين، الوضع التنافسي بصفوفة حيث تقـو ىذه ادل
كىي تقـو على متغَتين  .ادلنتج/  كتسمى أيضا مصفوفة تطور السوؽ.(جاذبية القطاع)السوؽ كالنضج  (الشركات

  2 :علا
النجاح الرئيسي يف ك عامل نقاط القوة يف الشركة حتديد يستند إذل  :(أصول الشركات)تنافسي ال الوضع -

  .لنشاط االسًتاتيجيات رلاال
  الشركة، حيث أف  إمكانات كىي مؤشر ادلستخدـ لتقييم جاذبية القطاع :(نضج السوق) جاذبية القطاع- 

 .  النضج كالشيخوخة،تزايد بأربع مراحل، تبدأبؽلر الذم ىو تبديل دلفهـو دكرة حياة ادلنتج  مفهـو النضج
 اآلف، هبا اإلسًتاتيجية اليت تتمتع ادلراكز دتيز من مكنها شلا ADL مصفوفة بناء ادلتغَتين مت ىذين     باستخداـ

  .ادلشركع لعمل كبطبيعة احلاؿ نتيجة
 
 
 
 

                                                   
1: Jean-Pierre Helfer ,Michel Kalika, Jacques Orsoni, management stratégie et organisation, 
7édition librairie vuibert, paris, juin 2008, p138.  

 ختصص ، رسالة ماجستَت يف العلـو االقتصادية،محاولة تقييم أدوات التحليل االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ازتيده مالكية2.
 .100، ص2008/2009كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كالتسيَت، جامعة كرقلة، اجلزائر، تسيَت ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة، 
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 Arthur D.Little( A.D.L)مصفوفة : (3-1)الشكل رقم
 درجة نضج القطاع

 
  الوضع التنافسي

 تدىور نضج النمو انطالؽ

   قوية
 

  

   مسيطرة
 

  

   مالئمة 
 

 
 تنمية انتقائية

 

   ؽلكن دفاع عليها
 

 تقومي 

   تقومي  ضعيفة
  انسحاب

  

Source: Raymond-Alain Thiétant , Jean-Marc Xuereb, stratégiques (concepets, méthodes, 
mise en œuvre),  2édition, Dunod, paris, France, 2005, p164. 

 1:خالؿ الشكل أعاله ؽلكن تقسيم ادلصفوفة إذل أربعة مناطق ىي من
 يف حصة كسب االىتماـ من كالقليل ادلنخفضة التنافسية القدرة لديها الشركة :(االنسحاب )المنطقة األولى- 

 .لضعفها نظرا الكثَت يكلفها قد السوؽ
 زلاكلة يف لالىتماـ مثَتة تكوف قد ذلك مع فإنو منخفضة للشركة التنافسية القدرة :(استعادة) المنطقة الثانية- 

 .ادلنافسة هناية يف تستحق أهنا يزعم كاليت السوؽ لزيادة حصتها يف
 ترقب، أكثر كوهنا األسواؽ كتغَت أفضل كوهنا للشركة التنافسية القدرة :(انتقائية التنمية)المنطقة الثالثة  -

 .ىو العزلة الشركة هبا الذم قد يصيب كاخلطر احلياة، دكرة يف موقفهم بسبب
 القيمة حيث من فقط كليس أصوذلا، أفضل الشركة دتتلك الذم ادلكاف :(الطبيعية التنمية) المنطقة الرابعة-

 دكرة من مبكر كقت يف األسواؽ بعض أف من الرغم على.اآلخرين بادلنافسُت يتعلق ما يف سيما ال كلكن ادلطلقة
 .   للمؤسسات ادلخاطر من العديد ككشف ادلفاجآت من العديد النهاية يف تظهر أف ؽلكن احلياة

إلغلاد  تسعى اليت الطريقة "تطبيق أساس على التفكَت طريقة لتنفيذ ادلمكن من أصبح األداة ىذه خالؿ     من
 يتطلب بذلك كللقياـ جديدة إجابات إلغلاد جديدة، أسئلة يسأؿ أف للمستخدـ لتوفَت صممت كقد ىذا". احلل

                                                   
1.Gérard Garibaldi, l’analyse stratégique, Méthodologie de la prise de décision, 3 édition, éditions 
d’organisation, Paris, 2002, p288-290. 
.  

 تنمية طبيعية
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 كأكثر كفاءة أكثر ىي األداة كبالتارل ىذه. خارجية أك داخلية كانت سواء البيانات حتليل نظاـ يف الًتكيز منو
  1.لشركات متعددة اجلنسيات مالئمة أكثر فهي كبالتارل تنوعا
كمن ادلثَت . أطوؿمدة تتطلب جهدا كة ؽلكن أف تستخدـ إال إذا مت شلارسة جتزئة مسبق ثالثاؿادلصفوفات ؼ    

ثالث مصفوفات أف تكلفة ىذا العمل اإلضايف منخفضة ككل مصفوفة يعطي ما يكفي داللة  لالىتماـ لوضع
 (ADL )توصية حيوية، ((BCGقياس حلظي كالتشغيلي للغاية جملموعة بوسطن االستشارية كسلتلفة كمكملة

دكرات احلياة، كالًتكيز على أكجو التآزر من خاصة للشركات كجود قطاعات يف ادلناطق اليت ىي يف أكقات سلتلفة 
  2.(GE)كبالتارل حتسُت القدرة التحديد يف حالة تصفية، كتنويع أك االندماج 

 أسلوب تحليل الفجوة: الفرع الثاني
    يعترب أسلوب حتليل الفجوة من أساليب التحليل االسًتاتيجي الشائعة، كيعٍت مقارنة األداء احلارل للوحدات أك 

فعندما يكوف األداء احلارل للوحدات أك األنشطة غَت . (األىداؼ)األنشطة التابعة للمنظمة مع األداء ادلخطط لو 
أم أف ادلنظمة دل تصل إذل أىدافها، فاف ذلك يتطلب من ادلنظمة أف  (فجوة )متطابق مع ما ىو سلطط لو

 3.تستخدـ إسًتاتيجية جديدة للقضاء على ىذه الفجوة
كقبل أف تقـو اإلدارة بتغيَت إسًتاتيجيتها ادلستخدمة بأخرل جديدة حىت تتمكن من القضاء على الفجوة     

 4:ادلوجودة بُت األداء احلارل كادلستهدؼ لذلك البد من توافر أربعة شركط أساسية ىي
غلب أف يكوف الفارؽ بُت األداء احلارل كادلخطط لو فارؽ كبَت كملحوظ كمؤثر على أداء ادلنظمة مبا يستحق أف  -

أم أف الفجوة فجوة حقيقية مثال إذا كاف ىدؼ النشاط ىو حتقيق معدؿ عائد . تقـو ادلنظمة بتغيَت اسًتاتيجياهتا
 %2 منها، ىنا ال توجد فجوة لكن إذا حقق النشاط %9 كحقق النشاط %10على رأس ادلاؿ ادلستثمر مقدار 

 .فهنا توجد فجوة حقيقية الف الفارؽ كبَت جدا
البد أف تكتسب ادلنظمة قول للقضاء على الفجوة، حيث ال ؽلكنها أف حتقق كل األىداؼ اليت تسعى إليها - 

 .حيث ىناؾ بعض األىداؼ اليت تتغاضى عنها ادلنظمة لعدـ أعليتها كىذه األعلية ختتلف من منظمة ألخرل
البد أف تورل اإلدارة اىتمامها بالفجوة كأخذىا يف احلسباف كالتغلب عليها يف حالة إذا كاف الفارؽ بُت األداء - 

 . احلارل كادلستهدؼ كبَت كخاص جبانب مهم للمنظمة

                                                   
1. Gérard Garibaldi, OP.cit, p292. 
2 . Michel Ghertman, le management stratégique de l’entreprise, 5 éduction, puf (presses 
universitaires de France), paris, France, septembre 2006, p51, 52. 

 ختصص ادلوارد ، رسالة ماجستَت يف علـو تسيَت،دراسة حالة مؤسسة موبليس-، اليقظة اإلستراتيجية كعامل للتغيير في المؤسسةعالكم نصَتة3.
. 36، ص2010/2011جامعة تلمساف، اجلزائر، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كالتسيَت،  البشرية،

  .399زلمد الصريف، مرجع سبق ذكره، ص.4
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ضركرة أف يكوف إؽلاف لإلدارة بأنو من ادلمكن القضاء على ىذه الفجوة فلو اعتقدت اإلدارة أف ىذه الفجوة - 
ىي نتيجة ألسباب خترج عن إرادهتا كإهنا ال ؽلكنها التغلب على ىذه الفجوة فإهنا لن تفكر يف أم بديل 

 .اسًتاتيجي ؽلكن أف يقضي على ىذه الفجوة
    بعد دراسة كحتليل ىذه الشركط اليت غلب توافرىا يف عملية حتليل الفجوة  نستنج أف ىذا األسلوب تقديرم 
كشخصي بصورة كبَتة، الف أعلية الفجوة تتوقف على تقدير من يقـو بالتحليل، كذلك أف تغيَت اإلسًتاتيجية 

 . بإسًتاتيجية جديدة ؽلكن من القضاء على ىذه الفجوة كىو يعد أمرا تقديرا راجعا إذل من يقـو بالتحليل
 1:تشخيص أسباب الفجوة ك اليت تتمثل فيمايلي

 يتعلق ىذا التشخيص بوضع األسئلة اإلسًتاتيجية ادلتعلقة بادلتغَتات يف البيئتُت :التشخيص االستراتيجي- 
إضافة إذل فحص كتقييم االفًتاضات اليت . الداخلية كاخلارجية كاليت أثرت بصورة سلبية يف صلاح إسًتاتيجية ادلنظمة

كبالتارل حتديد السبب ادلباشر يف ظهور ىذه الفجوة، أم ىل أف اخللل . مت استخدامها يف بناء إسًتاتيجية ادلنظمة
 .يكمن يف اإلسًتاتيجية ذاهتا أـ يف برامج كأدكات تنفيذىا

يهتم ىذا التشخيص بتقييم تنفيذ اإلسًتاتيجية احلالية كنتائج ادلًتتبة عليها، : (التشغيلي )التشخيص العملي - 
إذ أف ادلرحلة األكذل من التشخيص العملي تكمن يف حتديد رلاالت األداء التشغيلي كمىت تكوف غَت مقنعة أك 

 .حتت مستول القبوؿ كاليت حتتاج إذل إجراء التحسينات كالتعديالت عليها
   كبالتارل إف أسلوب حتليل الفجوة ىو أسلوب للمقارنة بُت مستول طموح ادلنظمة ك األىداؼ ادلختلفة يف 

ادلستقبل بغية حتديد الفجوة بينهما كعالج ادلوقف سواء بتطوير أك استبداؿ االسًتاتيجيات مبا يتالءـ كطبيعة ذلك 
 .ادلوقف كاختاذ اإلجراءات الالزمة دلواجهة

  SWOTنموذج : الفرع الثالث
    ؽلثل ىذا ادلدخل احد األدكات الشائعة يف رلاؿ التحليل البيئي بشقيو،حيث أف حتليل البيئة اخلارجية سواء 

العامة أك بيئة التشغيل سوؼ يؤدم إذل توفَت ادلعلومات ادلطلوبة لتحديد الفرص كالتهديدات احملتملة يف بيئة 
ادلنظمة، يف حُت تساىم ادلعلومات ادلتوافرة عن موارد ادلنظمة كأنظمتها الداخلية يف التعرؼ على النواحي القوة 

  3:كمايلي swotكؽلكن التعرؼ باختصار دلكونات مفهـو.2كالضعف لديها
 (الفرص والتهديدات)التحليل الخارجي - 1

 كليةعموما، غلب على الشركة حتليل كال من البيئة اؿ.  مهمة تساعد اإلدارة يف حتديد طبيعة البيئة دلراقبة    ىي
، كحتديد رتيع (العمالء كادلنافسُت، كقنوات التوزيع، ادلوردين) لتشغيليةكا (اخل...  البيئة كاالقتصادية الدؽلغرافية)

                                                   
 .290، 288، 287عبد العزيز صاحل، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .219، ص2003دار اجلامعية، مصر، ، (مفاهيم ونماذج تطبيقية)، اإلدارة اإلستراتيجية ثابت عبد الرزتن إدريس، رتاؿ الدين زلمد مرسي. 2

3 . Philip Kotler, Dubois Manceau, OP.cit, p 61-63. 
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كالتهديدات  يأخذ يف كل مرة حتديد االجتاىات احلالية كحتديد الفرصحيث . الظواىر اليت قد تؤثر على أعماذلا
 .اليت تنطوم عليها بالنسبة للشركة

على سبيل ادلثاؿ التغيَتات يف األنظمة . خذ أشكاال عديدةالكلية أف تتلبيئة باؽلكن للفرص ادلتعلقة  :الفرص- 
منتجات جديدة للشركات ادلالية؛ التقارب التكنولوجي بُت القطاعات يلهم ادلنتجات كاخلدمات للالضريبية تشَت 

لتخصيص بعض ادلنتجات بااإلنًتنت يسمح لك . اذلجينة اجلديدة، مثل اذلواتف احملمولة اللتقاط الصور الرقمية
 بعض اخلدمات على شبكة اإلنًتنت تبسيط عملية شراء العمالء، مثل ، ادلعركضة يف السابق إال يف شكل موحد

 .اليت تساعد على العثور على أفضل األسعار على شبكة االنًتنت kelloo مواقع مقارنة األسعار، مثل
 تؤدم ةجتابة ادلناسبأك اسيف حاؿ عدـ كجود تسويق ،كمشكلة أك اضطراب البيئة ىي عبارة عن  :التهديدات- 

  .ة كدتنعها من بلوغ أىدافها أكثر خطورة اليت تؤثر بشدة على رحبية الشرؾاتهتديدفاؿ. إذل تدىور مكانة الشركة
 (نقاط القوة والضعف)التحليل الداخلي - 2

درس ادلهارات يف رلاالت كأف م.أم رلاؿ من رلاالت النشاط حتتاج إذل تقييم دكرم من حيث القوة كالضعف    
بالطبع، ليس كل . ، مشَتا إذل كل عامل على نطاؽ كاسع(التسويق كالتمويل كاإلنتاج كادلوارد البشرية)سلتلفة 

 .العوامل نفس القدر من األعلية
 فقد عرفها بأهنا صفات أك مؤىالت متميزة دتتلكها ادلنظمة مقارنة بادلنظمات األخرل، كبصفة :نقاط القوة- 

خاصة ادلنافسُت منهم كاليت حتقق ذلا ميزة عالية، كامتالؾ إنتاجا أحسن كامسا بارزا كمسعة قوية، تكنولوجية مثالية، 
كتكمن قوة ادلنظمة أيضا الدخوؿ يف ائتالفات أك مشاريع مشًتكة كتعاكنية . مث تقدمي أفضل اخلدمات للمستهلك

 . 1مع شركاء ذكم خربة كإمكانات أداء عالية من اجل تعزيز مكانتها كتفوقها يف الصناعة
 فقد حددىا بأهنا نقاط دتنع ادلنظمة من حتقيق ادليزة التنافسية، كاف حتديد نقاط الضعف غلب :نقاط الضعف- 

فهي تعد اجلانب السليب يف .أف يتم ليس فقط من كجهة نظر ادلنظمة، بل كذلك من كجهة نظر عمالء ادلنظمة 
عوامل البيئة الداخلية، كالذم غلب على منظمات األعماؿ أف تسعى للتقليل منها من خاؿ توجيو نقاط القوة اليت 

  2.تتوفر يف أنشطتها الداخلية ضلو نقاط ضعفها
 ىو مقارنة أك مطابقة الفرص كالتهديدات اخلارجية مبجاالت القوة swot    كمن الطرؽ األخرل الستخداـ 

 يف رلاؿ التحليل االسًتاتيجي بأكثر من swotكالضعف الداخلية كمن الناحية العملية ؽلكن استخداـ حتليل 
صورة لعل أكثرىا شيوعا ىو استخدامو كإطار منطقي للتحليل ادلتعمق دلوقف ادلنظمة كالبدائل اإلسًتاتيجية اليت 

فالغرض من ذلك يتمثل يف حتديد كاحد من أربعة ظلاذج للمطابقة بُت ادلواقف الداخلية . ؽلكن التصدم ذلا
 3.كاخلارجية للمنظمة، كاليت ؽلكن التعبَت عنها بأربعة خاليا على النحو التارل بشكل ادلوارل

                                                   
. 90، ص2009، جدار للكتاب العادلي، عماف، 1ط، (المفهوم، األهمية، التحديات )اإلدارة  اإلستراتيجيةنعيم إبراىيم الظاىر،  1.
 .60، ص2011، دار كائل للنشر كالتوزيع، األردف، 1، ط(العمليات... المفاهيم)اإلدارة اإلستراتيجية كائل زلمد إدريس،  2.

 240. ص ثابت عبد الرزتن إدريس، رتاؿ الدين زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره،.  3
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 SWOTنموذج تحليل :(4-1)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Jean-Charles Mathé, management stratégique concurrentiel, Librairie Vuibert, 
paris, France, 2001,p15. 

كىي اجملموعة اليت تبُت نقاط قوة ادلنظمة كفرصها، فمن حيث : (1)كيتضح من الشكل السابق أف اخللية رقم    
األساس كاجلوىر، غلب أف تسعى ادلنظمة إذل االستفادة من الفرص اجلديدة كتعظيم نقاط قوهتا، شلا غلعل ادلنظمة 

 .تتبع إسًتاتيجية ذات توجو ضلو النمو أك اسًتاتيجيات ىجومية للحصوؿ على أفضل موقع يف السوؽ
ىذه اجملموعة تبُت نقاط قوة ادلنظمة مع اخذ التهديدات بنظر االعتبار، كمن حيث األساس : (2)أما اخللية رقم

غلب على ادلنظمة أف تستخدـ نقاط قوهتا من اجل تقليل التهديدات اليت تواجها يف بيئتها اخلارجية كىذا ما غلعل 
  1.منظمة تتبع إسًتاتيجية دفاعية

كعليو . أف للمنظمة فرص بيئية ىائلة كلكنها ال دتتلك ادلوارد الداخلية ادلطلوبة الستغالذلا (3) كصلد يف اخللية رقم
فإف الًتكيز االسًتاتيجي دلثل ىذه ادلنظمات غلب أف يًتكز يف التغلب أك احلد من نواحي الضعف الداخلية أك 

 . تطوير تلك األنشطة أك رلاالت اليت يتسم فيها أداء ادلنظمة بالضعف
حيث تواجو ادلنظمة هتديدات رئيسية يف الوقت الذم تتسم فيو مواردىا كأنظمتها  (4)كيف مقابل فإف اخللية رقم 

 كأنشطتها الداخلية بالضعف مثل ىذا ادلوقف يستدعي تبٍت اسًتاتيجيات توجيو من شأهنا أف تقلل من اثر 
  2.ادلخاطر أك تغيَت توجيو التزاـ ادلنظمة بالتعامل يف أسواقها أك منتجاهتا احلالية

يقـو بتحديد كل نقاط القوة كالضعف الداخلية   SWOT ما تعرضنا إليو نستنتج أف التحليل    كمن خالؿ
 كالفرص كالتهديدات اخلارجية اليت تساعد ادلنظمة على تبٍت اإلسًتاتيجية ادلناسبة يف ظل الظركؼ اليت تكوف كل 

 
                                                   

 .113 خالد زلمد بٍت زتداف، كائل زلمد إدريس، مرجع سبق ذكره، ص.1
 دار اجلامعية ،(منهج تطبيقي)التفكير االستراتيجي و اإلدارة اإلستراتيجيةرتاؿ الدين زلمد مرسي، مصطفى أبو بكر، طارؽ رشدم جبة، . 2

 .242، 241، ص2002اإلسكندرية، مصر، 

3اخللية رقم   

تقليل نقاط الضعف للشركة 
الستغالؿ الفرص ادلتاحة يف 

 البيئة

1اخللية رقم   

استغالؿ نقاط القوة للشركة 
لالستفادة من الفرص ادلتاحة 

2اخللية رقم  يف البيئة  

استغالؿ نقاط القوة للشركة 
 دلواجهة التهديدات البيئية

 

4اخللية رقم   

تقليل نقاط الضعف للشركة 
 دلواجهة التهديدات البيئية

 الفرص 
(Opportunité) 

التهديدات 

(Threads) 

 (Strenghs) القوة (  Weakenesses)     الضعف
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 1.من بيئتها الداخلية كاخلارجية كذلك تسهيال للوصوؿ إذل األىداؼ اليت تسعى ادلنظمة إذل حتقيقها
 أدوات التحليل االستراتيجي الشاملة األخرى: الفرع الرابع

    لغرض زيادة قدرة اإلدارة العليا على حتديد اخلربات اإلسًتاتيجية األحسن كاألفضل، كاليت دتكنها من حتقيق 
 :أىدافها اإلسًتاتيجية، كىذه األدكات تشمل

اليت تساعد ادلدراء يف معرفة  (التوجو االسًتاتيجي) حتتوم على مفاتيح االبتكار كاالنبثاؽ :نماذج التنبؤ- 1
 .االجتاىات أك احلركة الشمولية للعديد من ادلتغَتات ادلهمة للمنظمة

 يشمل ادلتغَتات االقتصادية اليت حتتوم على معدؿ النمو االقتصادم كالعاملُت، :التحليل البيئة الخارجية- 2 
ككلفة العمالة ككلفة ادلوارد األكلية كالتشييد كادلنافسة كالتبادؿ التجارم الدكرل، ك ادلتغَتات السياسية مثل القوانُت 

كالتشريعات السائدة يف تلك الدكلة، كيتم حتليل متغَتات االجتماعية من خالؿ دراسة كل اجتاىات التوزيع 
 .اجلغرايف للسكاف كتوقعات ادلستهلكُت كسنتناكذلا بتفصيل يف ادلبحث ادلوارل

 فقد ازدادت أعلية ىذا األسلوب يف رلاؿ اإلدارة اإلسًتاتيجية كتتمثل يف توليفة ادلوارد اليت :تحليل الموارد- 3
 .دتتلكها ادلنظمة خالؿ السنوات القليلة ادلاضية، ككذلك القدرة على استخداـ تلك ادلوارد ادلهمة لألداء التنافسي

ينظر إليها على أهنا شكل من أشكاؿ ادلهارات، كالذم يشمل على : (األهلية المتميزة )تحليل الكفاءة - 4
قائمة كبَتة من األسباب احملددة كاليت ترتبط بنظرية ادلنافسة على أساس األىلية ادلميزة حيث ترتكز على نوع 

 2 .خاص من ادلوارد كالذم ؽلثل جوىر األىلية ادلتميزة
 فهو يستخدـ يف ادلنظمات اليت هتدؼ إذل الربح كذلك لغرض صياغة أك بناء حاالت :تحليل السيناريو- 5

 . كؽلثل كصفا نوعيا للبيئات ادلستقبلية ادلمكنة احمليطة بادلنظمة ادلستقبل ادلرغوبة مثل ظلو صيغة الغايات التنظيمية،
يساعدىم على استجالء الظركؼ كادلالبسات كالتبصر  (أك سيناريوىات)  فاف قياـ ادلديرين بوضع عدة تصورات 

هبا، كيأيت مقاربا للصحيح استنادا إذل ىذا التبصر كالتعرؼ على الظركؼ احمليطة بكل سيناريو، كيساعد ىذا على 
 3.كضع اسًتاتيجيات مناسبة لكل موقف

    فللتحليل االسًتاتيجي العديد من األدكات اليت ذلا أعلية كبَتة يف مساعدة ادلنظمة يف حتليل كتقييم مركزىا 
كيف أخَت ؽلكننا القوؿ أف . التنافسي كحتديد مدل صلاعتها يف رلاؿ الذم تنشط فيو مقارنة بغَتىا من ادلنظمات

 .التحليل االسًتاتيجي يعترب عامل مهم كلو تأثَت كبَت يف صلاح ادلنظمات
 
 
 

                                                   
 .28، ص2011، دار حامد، األردف، 1طالتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام، موفق زلمد الضمور، . 1
 .301-297عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .184، ص2014 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ،(الدليل العملي للمدرين )اإلدارة اإلستراتيجية ازتد ماىر، . 3
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 التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية: المبحث الثاني
 يتوقف صلاح كتطور ادلنظمة إذل حد كبَت على مدل تركيز اىتمامها كدراستها للعوامل البيئية اخلارجية ادلؤثرة،    

كاالستفادة من اجتاىات ىذه العوامل كبدرجة تأثَت كل منها، شلا يسمح ذلا بتحقيق استقرار يف بيئاهتا خاصة 
 .اخلارجية منها

 أهمية تقييم البيئة الخارجية: المطلب األول
 .سنتعرض يف ىذا ادلطلب إذل مفهـو كأعلية دراسة كتقييم البيئة اخلارجية

 مفهوم البيئة الخارجية: الفرع األول
تتمثل يف القول ك األحداث اليت تتبادؿ العالقة كالتأثَت مع منظمات ادلختلفة كال :" تعرؼ البيئة اخلارجية بأهنا

ختتلف منظمة من دكف أخرل بل تؤثر على رتيع ادلنظمات بدرجات متفاكتة، كتضم البيئة السياسة ك االقتصادية 
 1.كاالجتماعية كالتكنولوجية كال ؽلكن للمنظمة أف تتغاضى عنها ألهنا على مساس مباشر كيومي معها

تتضمن كافة العوامل الكامنة خارج نطاؽ ادلنظمة اليت تتفاعل مع عملها كتؤدم إذل :" كيرل عبد العزيز صاحل بأهنا
 2". دعمو أك عرقلتو

رلموعة القول كادلتغَتات اليت حتيط مبجاؿ أعماؿ كأنشطة ادلنظمة، كال ؽلكن التحكم فيها أك :" كينظر إليها
العوامل االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، السياسية، التكنولوجية، متغَتات ادلنافسة،  )كمن أمثلتها. السيطرة عليها

  3".، كتنقسم ىذه العوامل البيئة اخلارجية إذل قسمُت علا بيئة عامة كأخرل خاصة(العمالء كادلوردين
ىي رلمل ادلكونات، كاألبعاد، كالعناصر اليت تقع منظمات األعماؿ حتت تأثَتىا من :" كما تعرؼ على أهنا

خالؿ التعامل ادلباشر كغَت ادلباشر، كتتشكل من خالذلا ىذا التعامل عالقات سببية مركبة تعطي دالالت كنتائج 
 4".سلتلفة

بأهنا اإلطار العاـ الذم تتحرؾ فيو ادلنظمة، كتتعامل معو الصلاز خطط كبرامج العمل كلتحقيق :"كتعرؼ أيضا
أىدافها، كتشمل العمالء، كمصادر اإلمداد لكافة احتياجاهتا، كادلنافسُت، كرتاعات التأثَت أك الضغط ادلتواجد 

بالبيئة العامة أك اخلاصة، كمن مث البيئة اخلاصة للمنظمة تتضمن رلموعة ادلتغَتات أك ادلواقف أك الظركؼ اليت ؽلكن 
أف تكوف خاضعة أك غَت خاضعة لسيطرة كرقابة ادلنظمة كذات تأثَت على قراراهتا كأدائها كنتائج أعماذلا، من 

 5".خالؿ ما تتضمنو ىذه البيئة كما ينتج عنها من فرص كقيود كهتديدات

                                                   
 دار اليازكرم، األردف، ،(المفهوم واإلستراتيجية الموقع التنظيمي )، تطور إدارة الموارد البشريةصلم عبد اهلل العزاكم، عباس حسُت جواد. 1

 .128، ص2010
 .145عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .22، ص2006، ادلكتبة العصرية، مصر، ، اإلدارة اإلستراتيجية بقياس األداء المتوازنعبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب.  3
 .152، ص2013، دار ادليسرة، األردف، 1 ط،(المفاهيم، عمليات، حاالت تطبيقية)اإلدارة اإلستراتيجية ماجد عبد ادلهدم مساعدة ،. 4
 .203، ص2010، درا اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 1، ط التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيةمصطفى زلمود أبو بكر،. 5
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    كمن خالؿ التعاريف السابقة ؽلكن استنتاج أف البيئة اخلارجية ماىي إال رلموعة من العوامل ادلختلفة اليت حتيط 
 .بادلؤسسة من اخلارج كاليت يكوف ذلا تأثَت مباشر أك غَت مباشر على نشاط ادلؤسسة

 أهمية دراسة وتقييم البيئة الخارجية: الفرع الثاني
 :    تساعد دراسة كتقييم العوامل البيئية يف حتديد العديد من النقاط أعلها

فادلنظمة تضع أىدافها، أك تعدذلا حبسب نتائج الدراسات البيئة اخلارجية اليت : األىداؼ اليت غلب حتقيقها- 
تساعدىا يف كضع األىداؼ التشغيلية دلختلف اإلدارات، فعلى سبيل ادلثاؿ تساعد دراسة مصادر التوريد إدارة 

ادلشًتيات ك ادلخازف على حتديد الكميات ك األنواع ك األسعار ك الوقت الذم ؽلكنها يف توفَت ادلتطلبات 
ادلختلفة، كما تساعد دراسة ادلستهلكُت إدارة التسويق كإدارة اإلنتاج يف كضع الربامج التسويقية أك اإلنتاجية 

 .ادلطلوبة كىكذا
تسهم تلك الدراسات يف حتديد أظلاط السلوؾ االستهالكي : أشكاؿ السلوؾ كأظلاط القيم كالعادات كالتقاليد- 

كاإلنتاجي لألفراد كالذين ؽلثلوف رتهور ادلنظمة شلا يفيد يف حتديد خصائص ادلنتجات كأسعارىا كمواقيت إنتاجها 
كتسويقها كدراسات البيئة يف حتديد مسات اجملتمع ك اجلماىَت اليت ستتعامل معها ادلنظمة، كذلك من خالؿ 

 1.اخل...الوقوؼ على أظلاط القيم السائدة كأيها ػلظى باألكلوية،
 .حتديد طرؽ االستفادة من ادلوارد ادلتاحة منها، ككيف ؽلكن أف حتقق تلك االستفادة من طرؼ ادلنظمة- 
كأساليب كشركط الدفع، )حتديد رلاالت ادلعامالت ادلتاحة كنطاؽ السوؽ ادلرتقب أمامها، سواء ما يتعلق بػػػػػ - 

كخصائص ادلنتجات ادلسموح هبا، السلع كاخلدمات، كطرؽ كمنافذ التوزيع، كالقيود ادلفركضة على ادلنظمة سواء 
  2.(التشريعية، أك القانونية، أك األخالقية

حتديد عالقات التأثَت كالتأثر بادلنظمات ادلختلفة سواء كانت تلك ادلنظمات دتثل إمدادا ذلا أك تستقبل منتجاهتا - 
 3.أك تساعدىا يف عملياهتا ك أنشطتها

تشخيص أظلاط السلوؾ اإلنتاجي كاالستهالكي لألفراد كادلنظمات كالذين ؽلثلوف قطاعات عمالئها، األمر - 
 4.اخل...الذم يفيد يف حتديد خصائص منتجاهتا كأسعارىا كتوقيت إنتاجها كتسويقها

 
 
 
 

                                                   
 .82، 80عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .153ماجد عبد ادلهدم مساعدة، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .148ثابت عبد الرزتن إدريس، رتاؿ الدين زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص. 3
 .153رتاؿ الدين زلمد مرسي كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص. 4
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 عوامل البيئة الخارجية: المطلب الثاني
    تعرب البيئة اخلارجية عن كافة ادلتغَتات كالعناصر كاألشكاؿ الطبيعية كغَت الطبيعية اليت تؤثر بطريقة مباشرة كغَت 

فكل ادلنظمات أيا كاف نوعها كحجمها . مباشرة يف عمل ادلنظمة كليس للمنظمة القدرة الفاعلة للتحكم فيها
 .تكتنفها ظركؼ عدـ التأكد لذلك فاألمر ػلتاج لعملية تنبؤ لفهم البيئة اخلارجية اليت تعمل ادلنظمة يف ظلها

 :   كتصنف البيئة اخلارجية للمنظمات من حيث طبيعتها إذل ثالث أنواع أساسية ىي
 البيئة الخارجية العامة: الفرع األول

    فالبيئة اخلارجية العامة تشمل على رلموعة من العوامل السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنولوجية 
 : كتتمثل ىذه العناصر كادلكونات فيمايلي. كالقانونية كالبيئية اليت تعمل منظمة األعماؿ يف إطارىا كتؤثر فيها

 البيئة السياسية- 1
     تتمثل يف طبيعة أنظمة احلكم كمدل االستقرار كاحلرية السياسية ك النظاـ السياسي السائد يف الدكلة أك 

كتؤثر ىذه ادلتغَتات على اخليارات اإلسًتاتيجية دلنظمات األعماؿ بطرؽ كأساليب . البلداف اليت تعمل فيها ادلنظمة
باإلضافة التأثَتات احلالية كادلستقبلية النارتة عن الظركؼ السياسية اليت تؤثر على عمليات منظمة . سلتلفة

 1.األعماؿ
 (كوقت التعامل مع منظمات دكلية)  كترتبط القول السياسية بالقول االقتصادية، فكثَت من القرارات السياسية 

ماىو يف احلقيقة إال انعكاس دلتغَتات اقتصادية كلذلك فاف تقييم اثر القول السياسية يف خلق الفرص كالتهديدات 
 2.ينبغي أف يتم باعتبارىا قول غَت مستقرة كغَت دائمة

 البيئة االقتصادية- 2
    ىي عبارة عن تلك ادلتغَتات ادلرتبطة بالتوجو االقتصادم العاـ للدكلة ك أثره يف البيئة االقتصادية اليت تعمل 

كسنوجز فيمايلي توضيحا ألىم ىذه العوامل االقتصادية .ادلنظمة فيها ك اليت تؤثر بشكل أك بأخر يف إسًتاتيجياهتا
 3.اليت تلعب دكرا ىاما يف أداء كرحبية منظمات األعماؿ 

إف التوسع يف إنفاؽ ادلستهلكُت ناتج عن ارتفاع يف معدؿ النمو االقتصادم كالذم : معدل النمو االقتصادي- 
لديو تأثَت مباشر على مستول الفرص كالتهديدات اليت تواجهها ادلنظمة، كبالتارل فإهنا تسهم بشكل اغلايب يف 

 .التعامل مع الضغوط التنافسية يف الصناعة، حبيث أف ىذه ادلنظمات جتد لديها الفرصة  للتوسع يف أنشطتها
 فكل الدكؿ تسعى إذل حتقيق فائض يف ميزاهنا التجارم الذم يعرب عن الفرؽ بُت صادراهتا ك :الميزان التجاري- 

كارداهتا، إذ يعترب احد ادلكونات اذلامة دليزاف ادلدفوعات، كلديو العديد من اسًتاتيجيات اليت يتبعها دلنع استَتاد 
 . أنواع زلددة من السلع بغرض زتاية لبعض السلع من اخلارج أك كتشجيع الصناعة احمللية

                                                   
 .51كائل زلمد إدريس، مرجع سبق ذكره، ص.  1
 107نعيم إبراىيم الظاىر، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .110، ص2008، دار ادلناىج، األردف، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكامليصاحل عبد الرضا رشيد، إحساف دىش جالب،  . 3
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تؤثر معدالت الفوائد على قرارات اإلسًتاتيجية كاالستثمارية للمنظمة، حيث أف ادلعدالت : معدالت الفائدة- 
 .القصَتة أك الطويلة األمد حتدد بشكل كبَت من مستويات الطلب على منتجات أك اخلدمات

إذا استمر التضخم بالزيادة  فاف التخطيط االسًتاتيجي لالستثمار يف منظمات األعماؿ : معدالت التضخم- 
إذ ختلق معدالت التضخم حاالت عدـ االستقرار يف االقتصاد، فهو يولد قيود على . يصبح زلفوفا بادلخاطر

  1.بعض منظمات األعماؿ
    ككل من ىذه العوامل سالفة الذكر قد تساعد أك تقلل من مستول حتقيق ادلنظمة ألىدافها كلنجاح 

 2.كاف التغَت يف أم من العوامل قد ؽلثل فرصة دلنظمة ما، بينما ؽلل هتديدا لغَتىا. اسًتاتيجياهتا من عدمها
 البيئة االجتماعية - 3

    تشتمل على القيم كالقواعد كادلمارسات للعاملُت كتركيبة السكاف كمستول التعليمي  إذ تعد البيئة االجتماعية 
كعند دراسة .ذات تأثَت مهم على ادلنظمات خاصة كاف أثرىا يكوف يف جانب الطلب على منتجات ادلنظمة 

 3:متغَتات االجتماعية يالحظ مايلي على سبيل ادلثاؿ
 تساىم يف فتح أسواؽ جديدة للمنظمة نتيجة ارتفاع عدد السكاف كتنوع حاجاهتم اليت دتثل :الزيادة السكانية- 

فرصا لبعض منظمات األعماؿ حيث ىناؾ زيادة يف الطلب على منتجاهتا، ككذلك فاف زيادة إعداد ادلواليد يفتح 
 .أسواقا جديدة أماـ العديد من ادلنظمات

 يزيد من الطلب على بعض ادلنتجات اجلاىزة اليت دتكن ادلرأة من القياـ بدكرىا اجلديد، :خروج المرأة للعمل- 
 .زيادة مشاركة ادلرأة يف القرارات الشرائية، زيادة دخل األسرة

 أدل إذل زيادة الوعي لدل ادلستهلكُت ك زيادة طموحات كالتطلعات أفراد ضلو توفَت :زيادة مستوى التعليم- 
 .بيئة عمل جيدة كمستقرة شلا يؤدم إذل زيادة الدخوؿ كالطلب لدل ادلنظمات

الرقابة  )االىتماـ مبفهـو ادلسؤكلية االجتماعية للمنظمات يفرض عليها اجتاىات إسًتاتيجية معينة دلوضوعات - 
 . (اخل...كاإلدارة، السالمة ك األماف يف ادلنتجات، زتاية البيئة، كما دتارسو ادلنظمات فيما يتعلق باإلعالنات

 البيئة التكنولوجية- 4
    تعترب التغَتات التكنولوجية احد القول األساسية يف البيئة الكلية للمنظمة حيث تؤثر يف خلق التهديدات 

كادلنظمات اليت تعتمد . فالتكنولوجيا تتعلق بالوسائل الفنية ادلستخدمة يف حتويل ادلدخالت إذل سلرجات. كالفرص
على مستول أعلى من التكنولوجيا يكوف لديها فرصة جلٍت ذتار تقدـ التكنولوجي حلُت صلاح ادلنافسُت يف احلصوؿ 

 . على ما تستحقو من تكنولوجيا

                                                   
 .88، 87، ص2013 دار اليازكرم، األردف، ،(مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية) اإلدارة اإلستراتيجيةزكريا مطلك الدكرم،. 1
. 22، صww.rsscs.info    ،2008، ملتقى البحث العلمي، ادلوقع االلكًتكينمحاضرات في اإلدارة اإلستراتيجيةىاين عرب، . 2
. 175ازتد ماىر، مرجع سبق ذكره، ص. 3  
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    يف حُت أف ادلنظمات اليت تعرض لتهديد مباشر نتيجة لتقادـ التكنولوجيا اليت تستخدمها بادلقارنة مبا 
يستخدمو ادلنافسوف حيث ينعكس ذلك يف اطلفاض جودة ما تقدمو من سلع كخدمات كارتفاع تكلفتو، كعادة ما 

يؤثر التقدـ التكنولوجي سلبيا على ادلنظمات الصغَتة اليت ال تستطيع احلصوؿ على التكنولوجيا جديدة بينما 
 1.تكتسبها ادلنظمات الكبَتة اليت دتلك إدارة حبث كتطوير

    كال تؤثر التغَتات التكنولوجية على كل الصناعات بطريقة متساكية، فالبعض يتأثر بقوة مثل الصناعات 
االلكًتكنية كاالتصاالت كالصناعات احلربية، يف حُت أف الصناعات الغذائية كادلالبس اقل تأثرا بالتغَتات 

 2.التكنولوجية، كلكن ينبغي ذلك جتاىل التغَتات التكنولوجية يف ىذه الصناعات
 المتغيرات القانونية والحكومية- 5

    إف التشريعات احلكومية تؤثر يف اسًتاتيجيات كأداء ىذه ادلنظمات ك اخلاصة بتحديد أماكن إنشاء ادلنظمات 
كما أف احلكومات تقـو بإصدار تشريعات تنظم أمور األسعار كاألجور كشركط . أك ادلشركعات أك تنفيذ األعماؿ

الصحة كاألمن كزتاية ادلستهلك كغَتىا كما تتأثر أعماؿ ادلشركعات كادلنظمات ككيفية شلارستها إلعماذلا 
 .بتشريعاهتا

    كبصفة عامة فاف البيئة القانونية كاحلكومية تتضمن رلموعة من العناصر السياسية اليت يًتتب عليها تزايد أك 
 3.تناقص الفرص أك القيود كالتهديدات البيئية أماـ ادلنظمات، كمن مث التأثَت على سلوكها كأدائها

 (السياسية واالقتصادية والثقافية)المتغيرات الدولية - 6
أك أحالؼ عسكرية أك  (احتاد أكريب، كاحتاد دكؿ جنوب شرؽ أسيا)    فدخوؿ الدكلة يف جتمعات اقتصادية معينة

زيادة اجتاه الدكؿ ضلو تكتالت اقتصادية دكلية قد ؼللق فرص أك يزيد من اتساع األسواؽ أماـ ادلنظمات أك ؼللق 
هتديدات ذلذه ادلنظمات مثال صعوبة دخوؿ ىذه األسواؽ نتيجة ارتفاع حدة القيود اجلمركية على الواردات ذلذه 

كما أف كجود ىذه التكتالت قد يًتتب عليو ارتفاع يف أسعار كثَت من ادلواد اخلاـ ادلستخدمة يف إنتاج . الدكؿ
على رفع أسعار البًتكؿ اخلاـ  (احتاد الدكؿ ادلصدرة للبًتكؿ ) OPECبعض السلع، فمثال اتفاؽ دكؿ منظمة 

أك ختفيض نسبة إنتاجو تًتتب عليو ارتفاع معظم السلع كالسيارات كرتيع السلع اليت ؽلثل البالستيك فيها مادة 
 .خاـ أساسية كىكذا

قد يًتتب عليو صعوبة باالستثمار ادلباشر (اخل ...العادات، كاللغة، كالتقاليد )    كما أف االختالفات يف الثقافة 
أك غَت ادلباشر ادلتمثل يف التصدير أك تراخيص اإلنتاجية كذلك عن طريق تنمية اجلهود التسويقية أك برامج التسويق 

 4.دلنظمة اليت ترغب يف غزك األسواؽ األجنبية

                                                   
.104، ص2000دار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، (األصول واألسس العلمية )، اإلدارة اإلستراتيجية زلمد ازتد عوض. 1  
 .108نعيم إبراىيم الظاىر، مرجع سبق ذكره، ص.  2
 .209، 208مصطفى زلمود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص. 3
 .119، ص2004/2005 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية،عبد السالـ أبو قحف، . 4
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 البيئة الصناعة: الفرع الثاني
كيتمثل اذلدؼ .     كؽلثل ىذا ادلفهـو أحد ادلدخالت األساسية لقرار االستثمار يف أسواؽ ادلنتج كاخلدمة

كيقصد . األساسي يف حتليل بيئة الصناعة أك النشاط يف حتديد درجة جاذبية ما للمنتجُت احلاليُت كادلتوقعُت
جباذبية الصناعة أك النشاط، إمكانية حتقيق الربح يف الصناعة أك النشاط مقاسا بالعائد طويل األجل على 

 . االستثمار الذم ؽلكن حتقيقو بواسطة ادلشاركُت فيها
كعلى الرغم من أف درجة جاذبية الصناعة دتثل أحد األسس اذلامة لقرارات االستثمار اليت يتخذىا رتيع ادلنافسُت، 
إال أف تلك القرارات تتوقف كذلك على الوزف النسيب لنقاط القوة أك الضعف اليت ؽلتلكها كل منافس يف مواجهة 

 1:كتتمثل أبعادىا فيمايلي. اآلخرين
 الحجم الحالي و المتوقع للصناعة أو النشاط- 1

    عند قياس حجم الصناعة أك النشاط، فانو من الضركرم حتديد ذلك اجلزء من السوؽ الذم ؽلثلو احتياجاهتا 
فمعرفة حجم الصناعة أك النشاط ال يساعد على معرفة حصة السوقية للمنافسُت ادلختلفُت فحسب، . الذاتية

باإلضافة إذل معرفة احلجم احلارل للصناعة، فانو غالبا من ادلفيد األخذ  . كلكنو ؼلدـ كذلك تقييم فرص االستثمار
 .بعُت االعتبار األسواؽ احملتملة

 هيكل الصناعة أو النشاط - 2
    فلهيكل الصناعة تأثَت قوم يف حتديد االسًتاتيجيات احملتملة كحتديد قواعد ادلنافسة بُت ادلنشات ادلتنافسة كاليت 

كما يعرب عنها بالعائد على االستثمار يف األجل الطويل، كتتوقف .من ادلمكن استخدامها بواسطة كل منشأة
درجة جاذبية الصناعة إذل حد كبَت على ما يسمى هبيكل الصناعة كعلى الرغم من أعلية القول اليت تقع خارج 

إال أهنا تعترب ىامة من منظور نسيب حيث أف . اخل...بيئة الصناعة مثل القول االجتماعية ك االقتصادية كالسياسية
تلك القول تؤثر على رتيع  ادلنشات يف الصناعة، كيتوقف األمر يف هناية على القدرة اليت تتمتع هبا كل منشاة 

 2.بصفة منفردة يف مواجهة تلك القول
 تحليل هيكل التكاليف - 3

كيؤدم الفهم العميق ذليكل .     غلب التعرؼ على األماكن اليت تتحقق فيها القيمة ادلضافة للسلعة أك اخلدمة
كما يعرب عنها بالعائد على .التكاليف إذل إمكانية التعرؼ على عوامل صلاح الصناعة يف احلاضر كادلستقبل

ذليكل الصناعة تأثَت قوم يف حتديد . االستثمار يف األجل الطويل، إذل حد كبَت على ما يسمى هبيكل الصناعة
قواعد ادلنافسة بُت ادلنشات ادلتنافسة باإلضافة إذل حتديد االسًتاتيجيات احملتملة ك ادلمكن استخدامها بواسطة كل 

كعلى الرغم من أعلية القول اليت تقع خارج بيئة الصناعة مثل القول االجتماعية ك االقتصادية . منشأة

                                                   
 .158ثابت عبد الرزتن إدريس، رتاؿ الدين زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص. 1

 .169، 166رتاؿ الدين زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص. 2
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إال أهنا تعترب ىامة من منظور نسيب حيث أف تلك القول تؤثر على رتيع  ادلنشات يف الصناعة، . اخل...كالسياسية
 1.كيتوقف األمر يف هناية على القدرة اليت تتمتع هبا كل منشاة بصفة منفردة يف مواجهة تلك القول

 نظم التوزيع- 4
 : ىناؾ ثالثا القضايا اإلسًتاتيجية لتحليل نظم التوزيع تتمثل فيمايلي

 ماىي اجتاىات قنوات كمنافع التوزيع؟ أم ماىي القنوات اليت تزداد أعليتها؟ -
 ماىي قنوات التوزيع البديلة؟ كماىي القوات اجلديدة ادلتوقع بركزىا؟ -
 اتجاهات التطور والتغير في الصناعة- 5

    كيتمثل ىذا اجلانب يف حتليل  االجتاىات أك األحداث اليت تربز كتكوف ذلا تأثَت يف تكوين اجتاىات جديدة 
للنمو أك رصد النواحي اجلاذبة يف الصناعة، ككذلك العوامل اليت حتكم النجاح يف ادلستقبل،أك يف تغيَت العوامل 

  2.احلاكمة للصناعة حاليا
 المحيطة بالمنظمة- عامة وخاصة- أهم العوامل الخارجية  : (5-1)الشكل رقم

       البيئة اخلارجية العامة

 

  

 

 

 

 

 
 
 

، 2006، ادلكتبة العصرية، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية بقياس األداء المتوازنعبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب، : المصدر
 .85ص

                                                   
 .165ثابت عبد الرزتن إدريس، رتاؿ الدين زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص.  1
 36، ص2009 الشركة العربية ادلتحدة للتسويق ك التوريدات، مصر، ،(المفاهيم والنماذج )اإلدارة اإلستراتيجية حسن زلمد ازتد زلمد سلتار، . 2

37. 

                          العوامل االجتماعية                                                                  العوامل االقتصادية

 

 

 

 العوامل السياسية                                                                                                                             العوامل التشريعية

 

 

                    العوامل الثقافية كالتعليمية                                                            العوامل التكنولوجية

 

 احلكومة العمالء

 ادلنافسوف

 ادلمولوف

 مقدمو التسهيالت

 الوسطاء

 ادلوردكف

 التكنولوجيا

 ادلنظمة
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 (القوى الخمس للتنافس)بيئة التشغيل : الفرع الثالث
    تشَت البيئة اخلارجية إذل رلمل ادلتغَتات كالعناصر كبَتة من القول اليت يقع يف مقدمتها ادلوردين كادلنافسُت 

 .كفيما يلي عرض سلتصر ألىم عناصر كمكونات ىذه البيئة. كالعمالء دلنظمة األعماؿ
 حدة المنافسة بين المنافسين- 1

    فادلتنافسوف ىم رتيع ادلنظمات اليت تعمل يف نفس القطاع كتقـو بقدمي منتجات أك خدمات متماثلة للزبائن 
ك لغرض حتديد نوع اإلسًتاتيجية اليت ؽلكن اعتمادىا مثل ىذه . كىذا ما يؤدم إذل اشتداد ادلنافسة بينهم

ادلنظمات فهي حباجة إذل حتليل حالة ادلنافسة نقاط القوة كالضعف اليت دتتلكها يف البيئة اليت تعمل فيها يف ضوء 
 1.خصائص تلك الصناعة

 الداخلون الجدد- 2
     ىم ادلنافسُت احملتملُت كيعتمد هتديد دخوذلم على ادلعوقات ادلوجودة يف البيئة كعلى توقعات ادلشارؾ اجلديد 

حوؿ ردكد فعل ادلنافسُت اآلخرين ،فقد غللبوف معهم طاقات كتطلعات جديدة كرغبة يف امتالؾ حصة يف 
السوؽ، كمعوقات الدخوؿ ىي مشكلة رد فعل ادلنظمات ادلوجودة يف السوؽ اليت دتيز ادلنتج ك الوالء العارل اجتاه 

  2. العالمة التجارية ادلعركفة ك تكاليف اإلنتاج كالتسويق كالتوزيع كالتمويل كالبحث كالتطوير
 القوة التفاوضية للمشترين- 3

     تعترب كقوة تأثَتية على ادلركز التفاكضي للمنظمات القائمة فهي إذف عبارة عن عامل مهم يف رلاؿ حتليل 
كؽلكن القوؿ أف . ادلوقف التنافسي للسوؽ إذ تعتمد بدرجة اكرب على إمكانية دخوؿ منظمات جديدة للسوؽ

ادلشًتم يف موقف جيد عندما تكوف ىناؾ درجة كبَتة من الًتكيز لدل ادلشًتين على نوعية ادلنتجات ادلعركضة، 
كأيضا عند الوثوؽ بوجود هتديد من . كعندما يتم الشراء بكميات كبَتة جدا حيث يكوف لو قوة رئيسية يف السوؽ

جانب ادلشًتين بالتكامل اخللفي،كباعتبار ادلنتجات ادلشًتاة مكونا رئيسيا من ادلنتج كدتثل جزءا ىاما من تكاليفها، 
 3.كيف أخَت عندما تعترب ادلنتجات الصناعية غَت مهمة بالنسبة لنوعية ادلنتج أك اخلدمة

 قوة التفاوضية للموردين- 4
    دتثل العالقة احلسنة بُت ادلنظمة كادلوردين ميزة ال تتوفر لدل اآلخرين من منظمات الصناعة كبالتارل فهي دتثل 
إحدل احملددات اذلامة لنجاحها ، كقد ػلدث العكس كيكوف ادلوردكف احد مصادر التهديد للمنظمة اليت تعوؽ 
ظلوىا بل كبقائها يف السوؽ حيث ؽلكن أف حتصل بعالقاهتا ، كذلك الف ادلنظمة تعتمد على ادلوردين يف احلصوؿ 

كما . على كل ادلدخالت ادلنظمة من معدات كقول زلركة كخدمات كجتهيزات كادلوارد األكلية كمستلزمات اإلنتاج
                                                   

 .116صاحل عبد الرضا رشيد، إحساف دىش جالب، مرجع سبق ذكره، ص. 1
، 2014، دار كفاء للطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر، 1 ط،(المكتبات ومرافق المعلومات)اإلدارة اإلستراتيجية السعيد مربكؾ إبراىيم، . 2
 .100ص
 .106زكريا مطلك الدكرم، مرجع سبق ذكره، ص.  3
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 كما 1.أهنا كسيلة للحصوؿ على االئتماف، كقد ؽلثل توقف إمداد أم منها عدـ انتظاـ توريدىا هتديدات للمنظمة
أف ىناؾ خطر من العمالء ك أيضا ىنا خطر من ادلزكدين الذين يعملوف على تزكيدىم ادلنظمات بادلواد اخلاـ فقد 

 2.اخل شلا قد يشكل خطرا على ادلنظمة... تعمل ىذه على زيادة األسعار أك تأخَتىا 
 السلع البديلة- 5

. يف السوؽ، كيزيد من احتماؿ العمالء التحوؿ إذل بدائل ردا على ارتفاع األسعار بديلة حيث توجد منتجات    
كلما زاد ىذا التهديد ك،الصناعة نفس دلنظمات اليت تعمل يف  ؿقوة ادلوردين كجاذبية السوؽمن ىذا يقلل كال 

أدل إذل زيادة االستثمار يف البحث كالتطوير كمحاكلة لتخفيض األسعار كرفع اجلودة يؤدم إذل زيادة نفقات 
فوجود السلع كاخلدمات البديلة  غلعل ادلنظمة غَت قادرة على  رفع األسعار خوفا من حتوؿ . الدعاية ك اإلعالف

 3.العمالء إذل منتجات الصناعة األخرل شلا يعترب هتديدا بالغ األعلية على منظمات الصناعة
 نموذج القوى الخمسة للتنافس في بيئة التشغيل: (6-1)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، دار ادليسرة،1 ط،(المفاهيم، العمليات، الحاالت التطبيقية )اإلدارة اإلستراتيجية ، ماجد عبد ادلهدم مساعدة:المصدر
 .168ص ،2013األردف، 

                                                   
 .120زلمد ازتد عوض، مرجع سبق ذكر، ص. 1
 .177، ص2013، دار حامد، ا ألردف، 1 ط، اإلدارة اإلستراتيجية،خضر مصباح إمساعيل الطيطي. 2

3. Les Worrall, OP.cit, p10. 

 

 

 

 

 

 

 

 الداخلين الجدد

 القوة التفاوضية للمورين

 تنافس الصناعة

 التسابق بين المتنافسين
 القوة التفاوضية للمشترين

 المنتجات البديلة

ظلو الصناعة، : التسابق بين المنتافسين
التكلفة الثابتة ك القيم األخرل،دتيز ادلنتج، 
التمركز كالتوازف، تعقيد ادلعلومات، تنوع 

 ادلتنافسُت،العالمة،عوائق اخلركج

اقتصاديات اخلصم، العامة ادلسجلة : حواجز الدخول
الختالؼ ادلنتج، ككلف التبديل االحتياجات الرأمسالية، 

أساليب التوزيع،ادليزة التنافسية ادلطلقة،الوصوؿ إذل 
ادلدخالت الضركرية،سياسة احلكومة، مالئمة تصميم ادلنتج 

 باقل تكلفة، جتارة متوقعة

دتركز ادلشًتين : محددات قوة المشترين
مقابل الشركة،عدد ادلشًتين،كلفة تبديل 
ادلشًتين ادلرتبطة بالشركة،كلفة التبديل، 

معلومات ادلشًتم، ادلنتجات البديلة األثر 
 .على األداء النوعي ،اربح ادلشًتين

دتيز الدخوؿ، كلف : محددات قوة الموردين
التبديل للموردين كالشركة يف الصناعة، دتركز 
ادلوردين، أعلية حجم ادلوردين، عالقة الكلف 

بادلشًتيات الكلية يف الصناعة، كجود منتجات 
بديلة،هتديد التكامل العمودم كعالقتو بتهديد 

 .التكامل األفقي يف الشركة كالصناعة
 : محددات تعديدات المنتجات البديلة

عالقة ألسعار بأداء ادلنتجات البديلة، كلف 
 .التبديل، اعلية ادلشًتين للسلع البديلة
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غلب أف  البيئة ىذه لتحديد كيبقى. ىذه البيئة للنجاح الرئيسية العوامل حتديد إذل يؤدم اخلمس القول حتليل  إف 
 1.نناقش حدكد ىذه البيئة 

 خطوات تحليل البيئة الخارجية : المطلب الثالث
    فعلى الرغم من أعلية التعرؼ على مكونات بيئة األعماؿ اليت تعمل فيها ادلنظمات عملية مهمة، لكنها ال 

إال مازالت ىناؾ العديد من اخلطوات اذلامة كادلطلوبة . تكفي لتحقيق الغرض من كراء التخطيط االسًتاتيجي
 :كسنتناكؿ ىذه اخلطوات فيما يلي. لتعظيم ادلنافع ادلًتتبة ك النارتة عن قيامنا بدراسة البيئة اخلارجية

 جمع المعلومات عن البيئة الخارجية- 1
كما توضح العديد من الدراسات إف عملية مسح البيئة اخلارجية هبدؼ احلصوؿ على معلومات ادلطلوبة، تتم     

 فأكال البد من حتديد 2.كيتم احلصوؿ على ادلعلومات من مصادر عديدة. بشكل غَت رمسي كبأساليب شخصية
نوعية ىذه ادلصادر كحتديد الشخص ادلسؤكؿ عن ذلك، إذ ختضع ىذه العملية للجهد ادلنظم حىت يتسٌت ذلا 

احلصوؿ على ادلعلومات ادلطلوبة إلغراض التخطيط االسًتاتيجي حيث ينبغي قبل البدء يف عملية رتع ادلعلومات 
 :زلاكلة كضع تصور يساعدنا يف اإلجابة على التساؤالت التالية

 كيف سيتم حتديد ادلعلومات ادلطلوبة؟-
 يتم حتديد معلومات من خالؿ العديد من األساليب مثل التقارير اليت يعدىا، كيقدمها ادلدراء، كادلناقشات بُت 

  .أك يتم ذلك من خالؿ قائمة حتدد نوع ادلعلومات ادلطلوب رتعها كعناصرىا. ادلدراء خالؿ االجتماعات الرمسية
 ما طريقة احلصوؿ على ادلعلومات؟- 

كىناؾ مصادر عديدة ؽلكن من خالذلا رتع ادلعلومات تتمثل يف الغرؼ اجلارية كالصناعية ك اجملالت العادلية 
ك التقارير كالنشرات اليت تصدرىا اجلهات ادلختلفة سواء احمللية أك الدكلية كالوزارات كاذليئات احلكومية . كالصناعية

 .كمكاتب االستثمارات اإلدارية أك عرب شبكة االنًتنت أك أفراد ذكم اختصاص يف ىذا ادليداف
 من ادلسؤكؿ عن رتع ادلعلومات؟- 

حيث يتم رتع ادلعلومات من طرؼ البيئة اخلارجية اليت تتسم بالديناميكية احلية كغلب مالحظة كدراسة األعلية 
النسبية للمعلومات كتوقيت رتعها أم غلب أف تكوف ىناؾ كحدة تنظيمية مسؤكلة عن اجلمع ادلنظم كادلستمر 

فعلى سبيل ادلثاؿ إذا كاجهت ادلنظمة قرارا . للمعلومات كتقدؽلها يف شكل يسهل فهمو، كحتليلو كخزنو، كتشغيلو
جلمع استَتاد مواد خاـ معينة أك زيادة الرسـو على بعض ادلواد، فاف ادلعلومات احلصوؿ عليها دلعرفة تأثَتىا ىذا 

 3.القرار سوؼ تكوف ذلا أعلية بالغة عن أخرل قد يكوف تأثَتىا زلدكد عليها

                                                   
1. Jean-Charles Mathé, Analyse et management stratégiques, Collection Entreprise & Management 
Dirigée par Ludovic François,  L’Harmattan, Paris, aout 2011, p30. 

 .102مؤيد سعيد سادل، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .157،155عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سبق ذكره، ص. 3
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 التنبؤ بظروف المستقبلية في الصناعة- 2
 ذلك الف .فالتنبؤ ىو رلموعة من االفًتاضات قد تكوف منطقية أك غَت منطقية دلا سيكوف عليو ادلستقبل    

التخطيط االسًتاتيجي ىو عملية مستقبلية دتتد سنوات طويلة لذلك غلب أف تضع الشركة خططها ادلستقبلية على 
أساس التنبؤ بعد قياـ الشركة جبمع ادلعلومات عن أكضاع بيئتها احلالية، اليت تستدعي ضركرة حتليل االجتاىات 

كىناؾ . كيتطلب قدرا من احلظ كاحلدس لتنبؤ بادلستقبل. احلالية لتعلم ما إذا كانت ستستمر يف ادلستقبل أـ ال
فطريقة استقراء االجتاىات ىي أكثر الطرؽ شيوعا . العديد من الطرؽ اخلاصة بالتنبؤات لكل منها زلاسنها كعيوهبا

 .يف التنبؤ، ككذلك النماذج اإلحصائية ك العصف الذىٍت، كأسلوب سيناريوىات إذل جانب طريقة دلفي
 يعتمد على افًتاض أف العادل متسق معقوؿ كيتغَت ببطء يف ادلدل القصَت، كىو يعتمد :استقراء االتجاهات- 

 .كتعترب السالسل الزمنية مثال لذلك. على سحب االجتاىات احلالية
 فهي طرؽ كمية حتاكؿ استكشاؼ عوامل سببية أك على األقل عوامل تفسَتية تربط بُت :النماذج اإلحصائية- 

 .اثنُت أك أكثر من السالسل الزمنية معا، كمن أمثلتها حتليل االضلدار
 يعتمد على اقًتاح أفكار بدكف مراجعتها عقليا أكال، كغَت مسموح بالنقد، كتبٍت األفكار :أما العصف الذهني- 

فهو أسلوب غَت كمي يتطلب كجود أشخاص ملمُت بادلوقف ادلطلوب التنبؤ . سابقة حىت يتم التوصل إذل اتفاؽ
  1.بو

 ىي عن طريقة تعتمد على رتع أراء رلموعة من أشخاص حوؿ أحداث معينة دلعرفة توقعهم :طريقة دلفي- 
للتطور التكنولوجي ادلتوقع، كيتم بعد ذلك إعادة اإلجابات اليت تكوف سلالفة لرأم اإلرتاع لتوضيح سبب 

 .االختالؼ
 ىي عبارة عن كضع بعض التصورات على عدة مواقف بديلة كما ؽلكن أف ػلدث للمتغَت :تخطيط السيناريو- 

موضع البحث يف ىذا ادلوقف كفقا ذلذا يتم الًتكيز على بعض األحداث اذلامة كاحملتمل حدكثها يف ادلستقبل كاليت 
 2.ال تسمح بو استخداـ أساليب التنبؤ األخرل

 
 
 
 
 
 

                                                   
 .104،105مؤيد سعيد سادل، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .85حسن زلمد ازتد زلمد سلتار، مرجع سبق ذكره، ص. 2
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 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية: المبحث الثالث
 تعترب البيئة الداخلية عنصر مهم للمنظمة فهي حتدد ذلا مستول أدائها، كتساعدىا على معرفة مقدار قوهتا ك    

 .ضعفها، كتساىم يف خلق ذلا مكانة متميزة مقارنة مبنافسيها
 أهمية دراسة البيئة الداخلية: المطلب األول

 .سيعرض ىذا ادلطلب عدة تعريفات للبيئة الداخلية كأعليتها
 مفهوم البيئة الداخلية: الفرع األول

    إف البيئة الداخلية للمنظمة دتثل ادلستول البيئي التنظيمي الداخلي ادلرتبط بشكل زلدد كدقيق بالتطبيقات 
اإلدارية كالتنظيمية دلنظمة األعماؿ، حيث تعطي ىذه البيئة للمنظمة قدرات كميزات تنافسية جتعل منها منظمة 

لذلك فاف اختالؼ قدرات ىذه ادلنظمات . متفردة يف أساليب كطرؽ عملها كبالتارل يف أدائها كحتقيق أىدافها
كنواحي قوهتا اجلوىرية أك ضعفها يتجسد باختالؼ البيئة الداخلية دلنظمات األعماؿ كاليت من ادلمكن أف تصبح 

زلددا أساسيا الستغالؿ الفرص أك التعامل مع التهديدات يف البيئة اخلارجية للمنظمة، حيث أف ادلنظمات 
األعماؿ كىي تتنافس فيما بينها بطرؽ كأساليب سلتلفة جتعل قدرهتا على ادلنافسة تتحدد أك تنطلق كفق اعتبارات 
دتتع هبا ىذه  ادلنظمات ببيئة داخلية ك جتعلها تركز على ما ؽلكن أف نطلق عليو القوة الدافعة اليت تعطي ادلنظمة 

 1.ميزات متفردة قياسيا مع ادلنظمات األخرل، كؽلكن أف تتجسد فوائد عديدة لدراسة البيئة الداخلية للمنظمة
ادلوارد ك القابليات )رلموعة العوامل ك اإلمكانات التشغيلية للمنظمة :" يعرؼ صاحل عبد الرضا البيئة الداخلية بػػػػػ

  2".(ادلقدرات
تشمل ىذه إمكانات ادلنظمة كمواردىا ادلالية كادلادية كالبشرية ك ادلعنوية كاليت ؽلكن حتويلها إذل :"  كينظر إليها بأهنا

  3".أنشطة ك أعماؿ إنتاجية كتسويقية
رلموعة العوامل كادلتغَتات اليت ؽلكن للمنظمة التحكم فيها ك السيطرة عليها كمن أمثلتها ما :" كؽلكن تعريفها بػػػػػ

يتعلق بإمكانات التنظيم كموارده ادلالية أك ادلادية كذلك إضافة إذل موارده البشرية ك ادلعنوية كاليت ؽلكن حتويلها إذل 
 4".رلموعة أنشطة ك أعماؿ إنتاجية كتسويقية كمالية

تتمثل يف رلموعة العوامل كادلكونات كادلتغَتات ادلادية كادلعرفية كالتنظيمية ذات الصلة الوثيقة :" كما تعرؼ بػػػػ
  5".حبدكد الداخلية

                                                   
 .183،184ماجد عبد ادلهدم مساعدة، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .184صاحل عبد الرضا رشيد، إحساف دىش جالب، مرجع سبق ذكره، ص. 2
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    كمن خالؿ التعاريف السابقة نستنج أف البيئة الداخلية ماىي إال رلموعة من ادلتغَتات اليت حتدث داخل زليط 
 .ادلؤسسة كىي ختضع لرقابة كسيطرة من طرؼ ادلؤسسة

 أهمية دراسة وتقييم البيئة الداخلية: الفرع الثاني
    فعلى ادلنظمات االستعانة بنتائج حتليل العوامل اخلارجية، كأف تأخذ بعُت االعتبار االىتماـ بعملية حتليل 

كتقييم كافة العوامل الداخلية اليت تساعدىا على اختاذ قراراهتا اإلسًتاتيجية، كاختيار البدائل ادلناسبة ذلا، كذلك 
هبدؼ بياف القوة كالضعف اليت يتصف هبا كل عامل من العوامل الداخلية، ك بوجو عاـ فاف اختيار اإلسًتاتيجية 

 :ادلناسبة للمنظمة يعتمد على حتليل البيئة الداخلية اليت دتثل خطوة ىامة كضركرية، كذلك كل شلا يلي
ادلساعدة على اغتناـ الفرص ادلوجودة بالبيئة مع حتديد نقاط القوة كتعزيزىا لالستفادة منها كالبحث عن طرؽ - 

 تدعيمها مستقبال كذلك مبا يساعد على القضاء على ادلعوقات البيئية؛
 ادلساعدة يف قياس اإلمكانات كالقدرات ادلادية كالبشرية كادلعنوية للمنظمة؛- 
 القياـ بإيضاح موقف ادلنظمة بالنسبة لغَتىا من ادلنظمات يف نفس اجملاؿ؛- 
حتديد كإيضاح نقاط القوة احلالية اليت ؽلكن بواسطتها التغلب على نقاط الضعف كمعاجلتها أك تفاديها ببعض  - 

  1ادلنظمات؛
مت حصرىا كربطها يف إطار إمكانيات استغالؿ الفرص، كجتنب التهديدات، كعالج جوانب الضعف من - 

ىذا مع األخذ يف االعتبار أف جوانب القوة كالضعف ترتبط يف . ناحية، كبعناصر البيئة اخلارجية العامة كالتنافسية
 األصل بعناصر البيئة الداخلية؛

فجميع منظمات . مت األخذ يف االعتبار أيضا أف جوانب الضعف قد يكوف ذلا داللتها كقيمتها اإلسًتاتيجية- 
  (أك عدـ توافر أك ارتفاع تكاليف احلصوؿ على ادلوارد )نظرا لندرة - األعماؿ حتاكؿ دائما تركيز كبكثيف جهودىا

كىنا صلد أف بعض ادلنظمات تعاين من جوانب . على تقوية مركزىا يف السوؽ أك عمليتها اإلنتاجية بصفة عامة
كمن ىنا يتطلب كيعترب من صميم عملية . ضعف مثال يف ادلوارد ادلالية بينما صلد أخرل لديها كفرة يف ىذه ادلوارد

اإلدارة اإلسًتاتيجية القياـ بإعادة ختصيص ادلوارد بادلنظمات األكذل حىت يتسٌت ذلا التخفيف من حدة اثر ىذه 
 2؛(أم حىت ال تتعرض للهجـو من ىذه الناحية من قلبهم)ادلشكلة يف مواجهة ادلنافسُت 

إف الفائدة من الوقوؼ على الفرص كادلخاطر البيئية دكف الوقوؼ على نقاط اليت دتثل قوة للمنظمة أك ضعفا، - 
فإذا كاف اذلدؼ من التحليل الداخلي يتمثل يف الوقوؼ على نقاط القوة أك الضعف فاف ذلك ؽلثل الوسيلة اليت 

 3.تقود النتهاز الفرص التسويقية كجتنب ادلخاطر أك حتجيمها
 

                                                   
. 188خضر مصباح إمساعيل الطيطي، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .139، 138عبد السالـ أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص. 2
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 مداخل التحليل البيئي الداخلي: المطلب الثاني
    يسعى ادلديركف اإلسًتاتيجيوف داخل ادلنظمة إذل حتديد تلك ادلتغَتات اليت ؽلكن النظر إليها باعتبارىا رلاالت 

 .حيوية للقوة أك الضعف
ادليزة التنافسية ىي كل شيء ؽلكن للمنظمة أف تفعلو أك تؤديو بدرجة أفضل نسبيا من ادلنافسُت احلاليُت أك     

احملتملُت كيعترب ادلتغَت مصدرا للقوة إذا ما مكن ادلنظمة من حتقيق ميزهتا التنافسي ، بينما ينظر إذل ادلتغَت باعتباره 
ك ؽلكن إجراء ىذا التقييم من خالؿ . مصدرا للضعف إذا كاف شيئا ما تؤديو ادلنظمة بدرجة اقل من منافسيها

األداء السابق للمنظمة، أداء ادلنافسُت الرئيسُت للمنظمة، كأداء الصناعة : مقارنة ىذه ادلتغَتات مبعايَت ثالثة ىي
إف تقييم أعلية ىذه ادلتغَتات يساعد يف حتديد عما إذا كانت تعترب عوامل . اليت تنتمي إليها ادلنظمة بوجو عاـ

إسًتاتيجية داخلية أـ ال، أم حتديد درجة تأثَتىا على مستقبل ادلنظمة كإذل احلد الذم يعترب فيو أحد ادلتغَتات، 
مثل ادلوقف ادلارل، سلتلفا بشكل ملحوظ عن األداء ادلاضي للمنظمة أك منافسوىا أك متوسط الصناعة اليت تنتمي 

 1.إليها فإنو غلب اخذ بعُت االعتبار عند اختاذ القرارات اإلسًتاتيجية
    كؽلكن لفريق اإلسًتاتيجية القياـ مبهمة حتليل البيئة الداخلية من خالؿ االعتماد على احد ادلداخل التالية أك 

 :مزغلا منها كاليت تتمثل فيمايلي
 S-7مدخل- 1

    يتضمن ىذا ادلدخل يف حتليل البيئة الداخلية للمنظمة جتميع معلومات عن سبعة متغَتات تنظيمية رئيسية تبدأ 
 :موضحة يف الشكل التارل كىي ((Sرتيعها حبرؼ اؿ
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 S-7نموذج مدخل: (7-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Theophilus Francis Gyepi-Garbrah, Frederick Binfor,  An Analysis of Internal 
Environment of a Commercial- oriented Research Organization: Using Mckinsey 7S 
Framework in a Ghanaian Context, International Journal of Academic Research in Business 
and Social Sciences, Vol. 3, No. 9, September 2013, P93. 

منظمة، مبا تؤمن هبا  ىي رلموعة من الصفات كالسلوؾ كخصائص: (Shared values )القيم المشتركة  -
بياف ". خللق الثركة (S & T) باستخداـ القوة حتويل للعلـو كالتكنولوجيا "ىيرؤية  حيث يف ذلك رؤية كرسالة

لتصبح زلركا للتنمية االجتماعية كاالقتصادية ادلتسارعة خالؿ دراسة كاستكشاؼ كإنشاء علـو كاحملفزات "مهمتها 
لتكنولوجيا ادلعلومات معينا ؿعدـ كجود اتصاؿ كاضح للهدؼ اسًتاتيجي ؼ". عاـ كاخلاصللالتكنولوجيا خللق الثركة 

كاالتصاالت العمالء الداخليُت ؼللق الصور من التضارب يف ذىن أصحاب ادلصلحة كذلك يؤثر على العالمة 
 .التجارية للشركات

للفوز يف   اليت غلب أف دتتلكها ادلنظمة ادلوارد كالقدراتموعة منمجم ق (:(stratégiqueإستراتيجية - 
لعاملُت ؿىذا ادلوقف ال يسمح . احلارل كاف نتيجة إلدارة ادلنظمة يف بدايةاالسًتاتيجي ادلستول  حيث أف .السوؽ

للتعامل مع احتياجات العمالء بشكل فعاؿ، كاإلدراؾ زيادة العميل اخلطأ من متعينا يكن غلرم على ضلو كاؼ 
 .استجابة دلخاكفهم

Shared values 

 ادلشًتكة القيم

 

Structure 

 ىيكل
Stratégique 

 اإلسًتاتيجية

Skills 

 مهارات

Staff 

 أفراد

 

Style 

 ظلط االدارة

Systèmes 

 االنظمة
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ك . ىذا يصف كيفية تنظيم ادلنظمة كيشمل األدكار كادلسؤكليات كالعالقات ادلساءلة ( structure): هيكل -
، ىذا من العمل بطريقة ناجحةادلسؤكلُت يف اإلدارة  دتكُت رؤساء اإلدارات كمن اختاذ القرارات التشغيلية الكامنة 

 . اختاذ قرارات سريعة على شكول العمالء كعدـ الرضامن اإلجراء ال ؽلكن العاملُت 
 يوما بعد يـو إلصلاز  استخداـ أساس، فهو يعترب ؾىي البنية التحتية ادلستخدمة (Systèmes): النظم- 

 ادلنتظم الجتاىات السوؽ الرصدعل من الصعوبات تجاإلدارة التقليدية ادلعتادة  نظمفاؿ.  ادلنظمةاألىداؼ
 . كاحتياجات أصحاب ادلصلحة كتوقع أف تبلغ تطوير التكنولوجيا اجلديدة

 مؤىلوف كموظفؼ. يتناكؿ ىذا العنصر فحص قاعدة ادلوظف، كخطة التوظيف كإدارة ادلواىب :(Staff)األفراد- 
 جبد كاعملمكمن ادلتوقع أف لتحديد قدراهتم، قابالت ادلخالؿ  من يتم تعيينهم تأىيال عاليا يف رلاالت ختصصهم

 .يلعبوف أدكارا مهمة يف البحوث كتطوير ادلنتجاتألهنم 
 . عكس يف أداء ادلنظمةف ىي القدرة على القياـ بعمل ادلنظمة، كت:(Skills)المهارات- 

االستخدامات القيادة التنظيمية كالتأثَتات التفاعل الذم يعُت السلوكي   ىو العنصر:style))نمط اإلدارة- 
تشغيل اذليكل البَتكقراطي مع ادلهاـ الركتينية لغاية التشغيل من خالؿ التخصص كالقواعد كيتم  ك.مع ادلوظفُت

  1.لك اإلداراتكظيفة تجتميع ادلهاـ يف 
 PIMSمدخل تحليل التأثير الربحي إلستراتيجية السوق- 2 

    كقد مت القياـ بدراسة معمقة استهدفت حتليل اخلربات اإلسًتاتيجية بغية حتديد أم االسًتاتيجيات تعطي أفضل 
عائد على استثمار أك التدفق النقدم كقد استهدفت ىذه الدراسة يف ظل أم ظركؼ بغض النظر عن طبيعة 

كقد توصل الباحثُت إذل . نشاط لثالث أالؼ كحدة أعماؿ إسًتاتيجية خالؿ فًتة بُت عامُت إذل اثنيت عشر عاما
.  من االختالفات يف الرحبية بُت كحدات األعماؿ اإلسًتاتيجية%80حتديد تسعة عوامل إسًتاتيجية تفسر ضلو 

كقد خلصت الدراسة أىم مسات الوحدات ذات العائد ادلرتفع على االستثمار، مقارنة بالوحدات ذات العائد 
 :ادلنخفض فيمايلي

 ؛(كمية رأس ادلاؿ الثابت كادلتداكؿ إلنتاج دكالر من ادلبيعات)اطلفاض كثافة االستثمار - 
 ارتفاع احلصة السوقية؛- 
 االرتفاع النسيب يف جودة ادلنتج؛- 
 ارتفاع درجة استغالؿ الطاقة؛- 
 ارتفاع فعالية التشغيل؛- 

                                                   
1. Theophilus Francis Gyepi-Garbrah, Frederick Binfor, An Analysis of Internal Environment of a 
Commercial- oriented Research Organization: Using Mckinsey 7SFramework in a Ghanaian 
Context, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 9, 
September 2013, p94-97. 
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 .اطلفاض التكلفة ادلباشرة للوحدة مقارنة بادلنافسُت- 
    إف ىذا ادلدخل يساعد ادلدير االسًتاتيجي من الناحية العملية يف حتديد تلك العوامل الداخلية الرئيسية ذات 

كعلى الرغم من ذلك فقد كجهت العديد من . اخل...التأثَت القول على األداء مثل كثافة االستثمار الطاقة
االنتقادات دلدخل حتليل التأثَت الرحبي أعلها، أف أىم العوامل ادلؤثرة يف األداء مثل كثافة االستثمار كاحلصة السوقية 
كاجلودة النسبية للمنتج كاستغالؿ الطاقة، دتيل إذل أف تكوف متغَتات خارج نطاؽ سيطرة اإلدارة، خاصة يف األجل 

 1.القصَت، كاليت ؽلكن االستناد عليها يف حتديد نقاط القوة كالضعف مقارنة بالشركات األخرل يف نفس الصناعة
  تحليل سلسلة القيمة بالمنشاة- 3

 قبل من تقييمها عرض يف تنافسية ميزة حتقيق على ادلنظمة قدرة حتدد اليت اخلطوات القيمة سلسلة     توضح
 األساسية ادلهاـ األنشطة أك األنشطة من فئتُت من لسلسلة نتيجة ىو العرض كىذا التحديد، كجو على العميل

 2.عمةاكالد
 سلسلة القيمة في المنشاة: (8-1)الشكل رقم

 

          

        األنشطة

        ادلساعدة                                                                                ىامش الربح

  

 

 

     

                                           األنشطة األساسية

 Source : Maratine maadani, karim said, management et pilotage de la performance, 
édition 1,collection 06, hachette supérieur, paris, juillet 2009.p23 

 

                                                   
 .232، 231رتاؿ الدين زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص. 1

2. Jean-Charles Mathé, OP.cit ,p29. 

حتسُت ادلنتج - التطوير- البحوث)التطور التكنولوجي 
(كالعمليات الربح (شراء ادلواد اخلاـ، االالت، االمدادات )ادلشًتيات   

نظاـ 
 اإلمداد

  ملداخلا

 العمليات

 

نظاـ اإلمداد 
  مخلارجا

 التسويق ك
 ادلبيعات  

 اخلدمة

 

- التمويل- احملاسبة-  العامةاإلدارة ) للمنشاةاألساسيةالبنية 
(التخطيط االسًتاتيجي  

(التنمية- التدريب- االختيار) ادلوارد البشرية إدارة  
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.     يالحظ من الشكل أعاله أف نشاطات ادلنظمة قد مت تقسيمها إذل نشاطات أساسية كنشاطات ساندة
 :تشمل النشاطات األساسية اآلتية

كيتضمن ادلواد األكلية اليت جترم عليها العمليات التصنيعية كالستالـ كخزف كتوزيع : نظام اإلمداد الداخلي- 
 .ادلدخالت، أك األجزاء ادلكونة

 .كيتعلق مبعاجلة الطلبيات.  كنقل كتوزيع ادلنتجات إذل الزبائن النهائيُت:نظام اإلمداد الخارجي- 
  1.كتشمل عمليات تصنيع ادلدخالت كجتميعها هبدؼ إنتاج ادلنتج النهائي: العمليات- 
 . إدارة العالقات مع الزبائن احملتملُت، كتنظيم عمليات البيع كالتسعَت:التسويق والمبيعات- 
 تتضمن خدمات ما بعد البيع اليت تلتـز هبا كثَت من منظمات حبكم طبيعة عملها، باإلضافة إذل :الخدمة- 

 2.الصيانة كالًتكيب
 3:أما النشاطات السائدة فإهنا تتضمن األيت

 . كتشمل الشؤكف القانونية كالتخطيط احملاسيب كالتمويل ذلياكل التنظيمية، ثقافة ادلنظمة:البنية التحتية- 
 . كتتضمن نشاطات اإلحالؿ، التدريب، التنمية، الًتكيج، كالركاتب:إدارة الموارد البشرية- 
 فمثال ادلعرفة الفنية ك مدخالت التكنولوجيا من ادلعلومات تعد ذات أعلية كبَتة يف النظاـ :التطور التكنولوجي- 

 .اخل...اإلمداد الداخلي أك التسويق
 كتتضمن ىذه األنشطة شراء ادلوارد األكلية أك األجزاء نصف مصنعة أك األجزاء تامة الصنع اليت :المشتريات- 

 . حتتاجها العملية التصنيعية
 4:   كىناؾ ثالث خطوات أساسية إلجراء حتليل سلسلة القيمة كىي

كأم منها ؽلكن أف  (مقدرة جوىرية )حتديد أم من نقاط القوة ادلعينة اليت دتد نشاطات ادلنظمة بادليزة التنافسية- 
 تشكل نقطة ضعف يف أدائها؛

كيف سبيل البحث عن طرؽ دتكن الشركة من حتقيق ادليزة التنافسية فاف الوظيفة ذاهتا باإلمكاف تأديتها بأكثر - 
من طريقة كحتقق أكثر من نتيجة، مراجعة حلقات الوصل ادلكونة لسلسلة قيمة كل خط منتج، كتعرب حلقات 

 ؛(الرقابة على اجلودة )كتكلفة نشاط أخر (التسويق )الوصل عن العالقات بُت أداء  نشاط قيمة

                                                   
ختصص اإلدارة ، رسالة ماجستَت يف علـو التسيَت، دور تحليل الموارد والكفاءات في تحديد استراتيجيات النمو المؤسسةلعجاؿ عادؿ، .  1

 .21، ص2011/2012كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كالتسيَت، جامعة سطيف، اجلزائر،اإلسًتاتيجية، 
 .103سعيد مربكؾ إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .13، ص1998، دار اليازكرم لنشر، عماف، 1، طاإلدارة اإلستراتيجيةسعد غالب ياسُت تلخيص رحبي عبد القادر جدرل، .  3
 .124مؤيد سعيد سادل، مرجع سبق ذكره، ص. 4
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مثال إمكانية االستفادة من . حتديد التداؤب بُت سالسل القيمة لوحدات األعماؿ اإلسًتاتيجية يف ادلنظمة- 
اقتصاديات احلجم يف إنتاج كحدة أعماؿ معينة دلنتج ذك استخداـ مشًتؾ مع كحدة أعماؿ إسًتاتيجية أخرل يعد 

 .1أقل تكلفة شلا لو قامت كل كحدة أعماؿ إسًتاتيجية بعملية اإلنتاج بشكل منفرد
 الوظيفة على الشرعية إلضفاء السوؽ إذل جلبت قيمة أعلية يؤكد على النموذج أف ىذا كؽلكن القوؿ     

 الكفاءات حتديد ىو منها اذلدؼ. التكلفة كمنها األنشطة من سلسلة على التقرير كيركز. للشركة االقتصادية
 2.ادلتميزة

 مدخل التحليل الوظيفي - 4
 .    يتناكؿ ىذا ادلدخل حتليل القدرات كالسمات ادلميزة للمنظمة كاليت قد تكوف مصدرا زلتمال للقوة أك الضعف

 .إذ يعترب من ابسط ادلداخل ادلستخدمة يف الواقع العملي لتحليل البيئة الداخلية
    ككفقا ذلذا ادلدخل فإف حتديد العوامل اإلسًتاتيجية الداخلية يتطلب تركيزا خارجيا على الظركؼ الصناعة 

كاجتاىات كمقارنات ادلنافسُت، أم حتديد ماىي العوامل اليت ساعدت يف حتقيق األداء ادلتميز  أك الضعيف يف 
فاحمللل االسًتاتيجي يقـو بفحص األداء ادلاضي لتحديد العوامل . رلاالت التسويق، اإلنتاج، اإلدارة، ادلالية

من ناحية أخرل فإف حتليل األداء ادلاضي للمبيعات كالتكلفة كالرحبية . الرئيسية ادلؤثرة يف األداء اإلغلايب أك السليب
 .يساعد يف استكشاؼ العوامل اإلسًتاتيجية الداخلية

    كمن الناحية العملية، فإف اعتماد ادلنظمة على أحد أك بعض العوامل الداخلية لتنمية أك مراجعة اإلسًتاتيجية، 
حيث يعٍت ذلك أف ادلديرين سوؼ . فإف ادلديرين قد يفضلوف حتديد أىم العوامل ادلؤثرة يف صلاح اإلسًتاتيجية

يركزكف جهودىم التحليلية على ما يسمى بالعوامل اإلسًتاتيجية، كىي تلك القدرات الداخلية اليت تعترب حاكمة 
إذ ختتلف األعلية النسبية من صناعة إذل ألخرل كمن قطاع سوقي ألخر، كذلك . لتحقيق النجاح االسًتاتيجي
 . باختالؼ دكرة حياة ادلنتج

    فهذا ادلدخل يركز على األنشطة أك الوظائف اليت غلب أف ترتكز عليها القرارات اإلسًتاتيجية، فهو يلفت نظر 
  3.ادلديرين إليها بطريقة موضوعية

 
 
 
 
 

                                                   
 .155صاحل عبد الرضا رشيد، إحساف دىش جالب، مرجع سبق ذكره، ص. 1

2.Jean-Charles Mathé ,OP.cit. p30.  
 .215ثابت عبد الرزتن إدريس، رتاؿ الدين زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص3.
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 عناصر البيئة الداخلية: المطلب الثالث
    إف اختالؼ البيئة الداخلية دلنظمات األعماؿ يتجسد باختالؼ يف قدرات ىذه ادلنظمات كنواحي قوهتا 

إذف فالبيئة الداخلية للمنظمة دتثل ادلستول البيئي التنظيمي الداخلي ادلرتبط بشكل زلدد . اجلوىرية أك ضعفها
كدقيق بالتطبيقات اإلدارية ك التنظيمية دلنظمة األعماؿ كاليت من ادلمكن أف تصبح زلددا أساسيا الستغالؿ الفرص 

 .أك التعامل مع التهديدات يف البيئة اخلارجية للمنظمة
حيث أف .     كصلد أف البيئة الداخلية للمنظمة يعرب عنها بكل من احملتول التنظيمي كاحملتول ادلارل ك العمليايت

 .1احملتول التنظيمي يضم ثالثة مكونات رئيسة، كىي اذليكل التنظيمي، كالثقافة التنظيمية، كموارد ادلنظمة
 الهيكل التنظيمي. 1

    تعترب العالقة بُت التنظيم كاإلدارة عالقة ترابط كثيقة، إذ يعد التنظيم عمال جوىريا كضركريا من أعماؿ اإلدارة 
فمن خاللو يتضح مسار العمل كحتديد السلطة كادلسؤكلية يف ادلنظمة مبختلف مستوياهتا اإلدارية، مبعٌت أف التنظيم 

  2.كظيفة من كظائف اإلدارة لتحقيق أىداؼ ادلنظمة جبانب الوظائف األخرل كالتخطيط كالتوجيو، كالرقابة
   كيعرؼ اذليكل التنظيمي بأنو الطريقة اليت تقـو منظمة األعماؿ من خالذلا بتنسيق جهود األفراد ك األقساـ 

كتوزيع سلطة اختاذ القرار يف ادلنظمة كتوزيع األفراد على ادلهاـ الوظيفية، كذلك من أجل إصلاز كحتقيق ادلهاـ اخلاصة 
 3.بادلنظمة

 :  كعادة ما يأخذ صيغة خريطة منتظمة كعادة يأخذ اذليكل التنظيمي أنواع عديدة من أعلها
الالرمسية، كدتركز السلطة يف قمة اذلـر اإلدارم   كيتميز بالبساطة كعدـ التعقيد ك:الهيكل التنظيمي البسيط- 1

يكوف ىذا النمط صفة ادلنظمات يف ادلراحل األكذل للتأسيس، كيف  كذلك حملدكدية ادلستويات اإلدارية، كغالبا ما
ادلراحل اليت يواجو فيها التنظيم ظركفا معركفة كبيئة مستقرة حيث ؽلكن ضبط األمور من قبل اإلدارة ادلركزية، كيف 
مثل ىذا النمط التنظيمي تتحدد ادلسؤكليات بسهولة كتكوف األىداؼ كاضحة، كلكن مشاكل ىذا النمط انو ال 

 .4غلدم مع التنظيمات الكبَتة اليت ىي مسة العصر
 
 
 
 

                                                   
 .56كائل زلمد إدريس، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 124زكريا مطلك الدكرم، مرجع سبق ذكره، ص. 2
دراسة ميدانية على منظمات الصناعية العامة في الساحل -اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها في رفع أداء منظمات األعمالسوما علي سليطُت، . 3

 .36، ص2006/2007، رسالة ماجستَت يف إدارة األعماؿ، جامعة تشرين، سوريا، السوري
 .15، ص2010دار الراية للنشر كالتوزيع، األردف، الهندرة، - الهيكل التنظيمي للمنظمة زاىد عبد الرحيم عاطف، .4
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 نموذج التنظيمي البسيط:(9-1)الشكل رقم
 
 
 
 

 األردف ، دار ادليسرة،1 طإدارة جديدة في عالم متغير، )اإلدارة اإلستراتيجية عبد العزيز صاحل بن جبتور، :المصدر
 193.،ص2004

، حيث قاـ 1903 ككاف أكؿ من نادل هبذا التنظيم كجربو فريدريك تايلور عاـ :الهيكل التنظيمي الوظيفي- 2
آنذاؾ باستبدالو بالتنظيم التنفيذم، كقد ساىم يف احلصوؿ على معلومات من مصادر متخصصة كما انو يشيع 

كيشًتط أف يكوف لكل مشركع عدد من ادلدرين الفنيُت ذكم االختصاص كذلم عمل . ركح التعاكف بُت العاملُت
فٍت ؼلتصوف فيو، كمن أىم مزايا ىذا التنظيم انو يفتح اجملاؿ الستخداـ اخلرباء كادلختصُت شلا يساعد على إتقاف 

كيتميز أيضا ىذا النوع من التنظيم بأنو يركز على تقسيم العمل كالتخصص فيو، فكل كحدة إدارية ختتص . العمل
كلكنو ـ يلق ىذا النوع من التنظيم قبوال يف معظم . جبزء من العمل يقـو بو فرد متخصص يف رلاؿ ىذا اجلزء

 .1منظمات األعماؿ ألنو ػلدث االزدكاجية يف السلطة، كإصدار األكامر
 الهيكل التنظيمي الوظيفي:(10-1)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

، دار ادلسَتة،  األردف، 1ط، (حاالت تطبيقية-عمليات-مفاهيم )، اإلدارة اإلستراتيجيةماجد عبد ادلهدم مساعدة: المصدر
 .188،ص2013

 
 
 

                                                   
 .187ماجد عبد ادلهدم مساعدة، مرجع سبق ذكره، ص. 1

 ادلدير العاـ

 العاملُت

 ادلدير العاـ

مدير  
 االنتاج

رئيس قسم إنتاج  رئيس قسم إنتاج أ
 ب

مدير 
 التسويق

مدير ادلوارد  مدير ادلالية
 البشرية
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 كىذا التقسيم يساعد اإلدارة العليا على استثمار الكثَت من :(تنظيم أقسام المنتجات )الهيكل القطاعي- 3
طاقاهتا كاالستفادة من اخلربات كذكم التخصص يف حل ادلشاكل ادلتعلقة بتقدمي أفضل ادلنتجات أك اخلدمات، ك 

  1.غالبا ما تطبق ادلنظمات ذات خطوط اإلنتاج ادلتعددة ىيكال تنظيميا على أساس األقساـ اإلنتاجية
    كيضم ىذا التنظيم فرعُت أساسُت، حيث كل فرع لديو مدير، كىو يتكوف من ثالث إدارات اإلنتاج كالتسويق 

كلكل إدارة من ىذه اإلدارات لديها مدراء سلتصُت غلب أف يكوف بينهم تنسيق يف اجلهود لتحقيق . كادلالية
 2.كما ىو موضح بالشكل التارل.أىداؼ ادلرجوة

 نموذج الهيكل القطاعي (:11-1)الشكل رقم 
 
 

     
 
  
 
 
 

 ww.rsscs.info:  ملتقى البحث العلمي، ادلوقع االلكًتكينمحاضرات في اإلدارة اإلستراتيجية، ىاين عرب، :المصدر
 .32 ق،ص1428،

 كىذا التنظيم قد يكوف خليطا من ىياكل األقساـ كاذليكل الوظيفي أك قد يأخذ :الهيكل التنظيمي المركب- 4
كيتناسب ىذا النوع من اذلياكل مع ادلنظمات كبَتة . أشكاال أخرل حسب الزبائن أك السلعة أك ادلنطقة اجلغرافية
 . احلجم، كذات خطوط إنتاجية متنوعة كيف صناعات متعددة

    فعند القياـ بتصميم اذليكل التنظيمي البد من اخذ االعتبارات األساسية كادلهمة كاليت حتدد صلاح ادلنظمة من 
عدمها، كعند بناء اذليكل التنظيمي ألية منظمة ؽلثل احلجر األساس الذم تعتمد عليو ادلراحل ادليكانيكية 

 3:كمن أىم االعتبارات األساسية ىي. األخرل
 كيتم كفقا حلجم العمل ادلتوقع، كحتمل تلك األعماؿ كادلسؤكليات، كيلـز :تحديد المسؤوليات وتحليلها- 

 .ادلنظمة يف حتديد األفراد ادلالئمُت للقياـ بالعمل
 . كحل التداخل كاالزدكاجية اليت قد حتصل بُت الوظائف:تحديد الوظائف وتوصيفها- 

                                                   
 .32ىاين عرب، مرجع سبق ذكره، ص.1
. 195عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سبق ذكره، ص.2

 .127زكريا مطلك الدكرم، مرجع سبق ذكره، ص. 3

 ادلدير العاـ

 (2)الفرع (1)الفرع

 اإلنتاج ادلالية التسويق ادلالية اإلنتاج التسويق
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 أم ينبغي تصميم اذليكل التنظيمي مبا يتالءـ كحتقيق أىداؼ ادلنظمة الرئيسية :الهدف الرئيسي للمنظمة- 
 .كخططو اإلسًتاتيجية

 حيث يعد عامال ضركريا لتحقيق التعاكف كالتكامل بُت :تحديد الصالحيات والسلطات لمختلف األقسام- 
 .األقساـ كاألفراد يف ادلنظمة

 الثقافة التنظيمية. 2
من القيم كالتقاليد كالقواعد اليت يشًتؾ فيها أعضاء التنظيم، حيث أف لكل منظمة رلموعة ىي عبارة عن     

أعماؿ ثقافة خاصة تعرب عن شخصيتها، لذلك فاف ىؤالء األفراد غللبوف معهم قيمهم كتقاليدىم كعاداهتم اليت 
من الصعب حتديد مفهـو ، كىؤالء األفرادهبا تساىم يف التأثَت بالثقافة التنظيمية كما تؤثر يف الطرؽ اليت يعمل 

لثقافة التنظيمية ال توجد من فراغ كإظلا تظهر أكال يف إفراد التنظيم ، كالف فا. كاضح كدقيق، كزلدد للثقافة التنظيمية
  1.فلهم تأثَت كبَت عليها ادلنظمة األفراد ىم بالدرجة األكؿ جزء من النسيج االجتماعي كالثقايف الذم تتواجد فيو

 إف الثقافة التنظيمية ىي يف الواقع مصطلح كصفي قيمي  (Schien ,1985)    كعلى ىذا األساس كضح
، أك اإلحساس، كثقافة ادلنظمة حتدد السلوؾ كالركابط ادلناسبة، كحتفز (شخصيتها،مناخها)فالثقافة ادلنظمة ىي .

ادلعتقدات، كالقيم، : األفراد، من ىنا استمد مفهـو الثقافة التنظيمية أسسو كمقوماتو، إف الثقافة التنظيمية دتثل
 من  ك2.ككجهات النظر، كالتوقعات، كالرموز، كادلمارسات السائدة كادلقبولة كافة يف منظمة ما خالؿ زمن معُت

 3: آليتكا هتاأعلي تلخيص ؽلكن سلتلفة تنظيمية ثقافات للمؤسسات أف ادلعلـو
  يف ادلؤسسة؛كجودىا  نتيجةاخلاصة اذلوية كلدل العاملُت  بالذاتية الشعور م الثقافة التنظيميةتنم- 
 ؛العاملُت بُت الوالء ك االلتزاـ ركح خلق يف مهما دكرا تلعب، إذ الشخصية ادلصاحلتسهم يف احملافظة على - 
 ؛ادلؤسسة داخل االستقرار حتقيق يف ساىم، كتمتكامل ك متجانس اجتماعي كنظاـعترب ت- 
 ؛ادلؤسسة لنشاط مرجعية تكوين على تعمل، ك مرشد ك كدليل العاملُت سلوؾ حتدد- 
 بُت كالتنسيق العمل فرؽ تطوير ك، األعضاء بُت التبادؿ زيادة على تعمل بالقرارات ادلشاركة خالؿ من- 

 . األفراد ك اجلماعات ك ادلختلفة اإلدارات
الموارد .3

    ىذه ادلوارد البد من توافرىا لكي تساىم يف تنشيط، كتفعيل، طاقات ادلنظمة، كإمكانيات صلاحها، كاستمرار 
ادلوارد ادلالية، : بقائها يف السوؽ كاصلاز أنشطتها ادلختلفة، ك يتطلب أف حتصل ىذه ادلنظمة على مواردىا، كتشمل

فهي ركح ادلنظمة كسر ديناميكيتها كحيويتها فهي الغذاء الفعاؿ . كالطبيعية، البشرية، القدرات التكنولوجية
 .  ، كتثبيت رسالتها، كأىدافها، ككضعها موضع التنفيذ(اإلسًتاتيجية)لإلستمراريتها كصياغة

                                                   
 .13سعد غالب ياسُت، مرجو سبق ذكره، ص.  1
 .193ماجد عبد ادلهدم مساعدة، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .22عالكم نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص.  3
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باإلضافة إذل ادلوارد، كادلوارد األخرل غَت ادلادية، كلكن السؤاؿ ىنا، " ادلوارد ادلادية"  فادلوارد التنظيمية، تضم 
كيف نثمن، كنقيم كنزف ادلوارد التنظيمية يف إطار ادلوارد ادلتاحة حاليا كمستقبال، كيف إطار إسًتاتيجية ادلنظمة، إف 

 1.اصلاز ىذه العملية، ليس باألمر السهل دتاما، فهو يتطلب بذؿ رلهود كبَت من طرؼ ادلنظمة
 2:    كتشتمل ىذه ادلوارد عدة أنواع تتمثل فيمايلي

 مثل السيولة كمصادر التمويل الفيزيائية مثل ادلعدات كاحملالت كادلخازف :(الموارد المالية)الموارد الملموسة - 
 .كاألدكات كسلزكف اخلامات كادلتوقع كمركنة استخداـ ادلعدات يف منتجات سلتلفة

 .  فتشمل السمعة كاالسم التجارم كقيمة الشركة يف السوؽ التجارم كغَتىا:الموارد غير الملموسة-  
فتشمل على براءات االخًتاع كأسرار الصناعة كحقوؽ ادللكية الفكرية كعالقات : الموارد التقنية أو الفكرية- 

 .الشركة مع ادلوردين
 كحتتوم على كفاءة العاملُت كخرباهتم كمستواىم العلمي كمدل كالئهم كمستول التدريب :الموارد البشرية- 

 .كادلهارات اليت يتقنوهنا كمعدالت الغياب كترؾ اخلدمة كغَتىا
    كبقدر ما تعلق األمر دلوارد غَت ادللموسة فقد جرت العادة بُت ادلنظمات األمريكية على عدـ تضمينها يف 

ادليزانية العمومية على العكس من ادلنظمات األكركبية اليت غالبا ما تتضمن ميزانيتها العمومية فقرات معينة كالشهرة 
براءات االخًتاع، العالمة )ادلكتسبة من عملية االكتساب، نفقات البحث ك التطوير الرأمسالية، كادللكية الفكرية 

أما بالنسبة للموارد ادللموسة فاف ادليزانية العمومية للمنظمة ىي ادلؤشر الرئيسي الذم . (التجارية، اسم السلعة
ؽلكن االعتماد عليو يف التحديد الواضح كالدقيق دلدل استغالؿ ىذه ادلوارد كإمكانية االستفادة منها يف اغتناـ 

 . الفرص ادلتاحة أماـ ادلنظمة
لذا غلب عليها أف تتكامل .     كؽلكن القوؿ أف موارد ادلنظمة ليست منتجة ،بصورهتا ادلنفردة كمهما كاف نوعها

  3.مع بعضها البعض، األمر الذم من شأنو أف يكسب ادلنظمة ما يعرؼ بالقابلية التنظيمية
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .206عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .190خضر مصباح إمساعيل الطيطي، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .140، 139صاحل عبد الرضا رشيد، دىش جالب، مرجع سبق ذكره، ص. 3
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 خالصة 
 كفهم زليطها الذم       ؽلكن القوؿ أف التحليل االسًتاتيجي لو أعلية كبَتة لدل ادلؤسسة فهو ؽلكنها من معرفة

ىو األساس الذم تقيم عليو مشاريعها، كذلك من خالؿ كضعها دلواصفات تكوف ذلا اثر كبَت على مدل فاعلية 
فالقياـ بتحليل ادلوارد الداخلية  .أنشطتها كترابطها مع ىياكلها أم غلب أف يكوف ىناؾ عالقة تكاملية بينهم

كاإلمكانيات اخلارجية للمنظمة يعترب كأساس يساعد ادلنظمة على فهم ما حوذلا، كؽلدىا بقدرة تساعدىا على 
 .بلوغ أىدافها ادلرجوة أك ادلوضوعة خالؿ فًتات زمنية معقولة

    فالتحليل االسًتاتيجي يساىم يف إعطاء دفعة للمنظمة يف سبيل حتقيق ذاهتا من خالؿ اكتشافها حلاذلا، 
كىذا غلعلها تستشعر قوهتا لدفاع عن حاذلا يف حالة تعرضها . كشليزات مقارنة بغَتىا من ادلنظمات يف نفس القطاع

، كمهارتة يف حالة دتكنها من ذلك من خالؿ ثبات موقفها، ك تأكدىا من قدراهتا اليت ىي مصدر قوهتا . للهجـو
 أىداؼ لتحقيق االستجابة إذل ذلك أدل كلما هتامؤثرا كمعرفة البيئة حتليل حبسن اإلدلاـ زاد كلماكبالتارل صلد أف 

 .ة كبَتةبفعارل ادلنظمة
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 تمهيــــــد
خالل اآلونة األخَتة ظهرت العديد من ادلعطيات على الساحة العادلية اليت أثرت على ادلصطلحات ذات     

الصلة بادلؤسسة ومن بينها مصطلح األداء وذلك الختالف ادلفاىيم وتقارب بعض وجهات النظر يف التسيَت 
فقد صلد أن العديد من ادلديرين . حيث صلد الكثَت من الكتاب ركزوا على أعلية أداء بالنسبة للمنظمات األعمال

قد اعتمدوا عدة طرق ومناىج حملاولة ربسينو وذلك ألنو يعكس مدى صلاح والتقدم الذي حققتو ادلؤسسة مقارنة 
 . دبنافسيها

إذن األداء يعترب كادلرأة عاكسة لدى ادلنظمة فهو يساعدىا على معرفة الكثَت من األمور حول نشاطاهتا و     
موظفيها ومدى توافق مدخالهتا مع سلرجاهتا، وبالتارل ىناك أنواع عديدة لألداء منها األداء ادلارل، االجتماعي، 
االقتصادي، التنظيمي، فاألداء التنظيمي يكتسي أعلية بالغة داخل ادلؤسسة إذ يعترب كأداة تسيطر بصفة كاملة 
على إدارة ادلنظمة فهو يقوم بوضع النظم واألطر اليت تسَت على خطها ادلنظمة من خالل توزيع ادلسؤوليات و 

ومن خالل ىذا الفصل . ربديد ادلوظفُت ادلناسبُت ذلاو غَتىا من األمور اإلدارية والتنظيمية اليت تشغل بال ادلنظمة
سنتطرق إذل أىم ادلفاىيم و اعليات لألداء، وسلتلف أساسيات لإلدارة األداء، مع الًتكيز أيضا على أبعاد 

 :وزلددات األداء التنظيمي الذي يعترب زلور دراستنا اليت قسمناىا إذل ثالث مباحث
 ادلقاربة النظرية لألداء: ادلبحث األول
 مرتكزات إدارة األداء : ادلبحث الثاين

 مسات وزلددات األداء التنظيمي: ادلبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  االقتصاديةة التنظيمي داخل المؤسساألداء ميكانزمات                                                     الفصل الثاني 

46 
 

 لألداءالمقاربة النظرية : األولالمبحث 
 يعترب األداء من ادلفاىيم ذات أعلية كبَتة اليت تطفو عليها الصيغة التسيَتية اليت يتعامل هبا العديد من ادلسَتين    

نتيجة ما ربمل بُت طياهتا من إػلاءات باصلازات اليت حققتها ادلنظمة نتيجة قدراهتا على ربديد ووصف مدى 
 .تطابق األىداف مع ادلوارد للمنظمة

 ميادينو واىم األداءمفهوم : األولالمطلب 
    فاألداء يعترب نشاط زبتلف عليو اآلراء وذلك دلدى تركيز عليو من عدة جهات وأيضا ألعليتو القصوى يف حياة 

 .ادلنظمة وذلك من خالل ربديد سلتلف ميادينو
 األداءتطور مفهوم : األولالفرع 

عندما ازداد ظلو ادلنظمات واتسع نطاق عملها األكادؽلية، زلور عدد من الدراسات األداء  موضوع     أصبح
 باعتباره عملية من إليوكما تطورت النظرة . جزاءا من اىتمام ادلفكرين و ادلمارسُت" األداءتقييم " احتل موضوع

 شؤون ادلوظفُت مثل التخطيط للموارد البشرية، واالختيار والتعيُت، أو ادلوارد البشرية إدارة يف األساسيةالعمليات 
  . وغَتىا من العملياتواألجوروربديد الرواتب 

 االىتمام دادزا.  العاملُت احد ادلداخل لتحديد احلاجات التدريبية الفردية والتنظيميةأداء تقييم اعتربما دوعن    
 بالعناية بتحليل وربديد باألداءارتبط االىتمام ، حيث بالتدريب يف اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين

 عند معاجلة موضوع األخرى العاملُت ومدى ربقق العمليات الفرعية أداء تقييم إذلان يشار ك و.احلاجات التدريبية
 كما جاءت يف اإلداريةبشكل مباشر يف مدرسة العمليات " األداء"  يظهر مفهوم  حيث دل. الرقابةأوالتوظيف 
 يف ىذه ادلدرسة تتكون من العمليات الفرعية ادلتعاقبة التالية وىي التخطيط اإلداريةفالعملية . أئمتهاكتابات 

 1.والرقابة (القيادة)والتنظيم والتوظيف والتوجيو 
اليت العديد من مدارس واذباىات وحركات عديدة  زلورا رئيسيا من زلاور اىتمامكان ء وربسينو ا األدإن    

مدرسة العالقات : ادلدارس نذكر منها على سبيل ادلثالبُت ىذه ومن  اإلداري،على صعيد الفكر ظهرت 
 بادلشاركة، وحركة التطوير التنظيمي، وتنمية ادلوارد اإلدارة والنتائج، ومدرسة باألىداف اإلدارة، وحركة اإلنسانية

 يف االعتبار أخذىاىناك العديد من العوامل اليت غلب و. ة وغَتىا من ادلدارسرة اجلودة الشاملادإالبشرية، ومدرسة 
، حيث إن ىذا السلوك ىو دالة دلزيج من ادلتغَتات بالفرد من ناحية وخصائص اإلنساينعند التعامل مع السلوك 

 .  أخرىادلنظمة اليت تعمل هبا من ناحية 
 برز احلديث عن ارتباط اإلداري من القرن العشرين وعندما غزت ادلدرسة السلوكية الفكر األربعينياتمنذ     و

 يف األداء ارتفاع مستوى إذلىل يؤدي رضا العاملُت :  ودار نقاش موسع حول السؤال التارلبأدائهمرضا العاملُت 

                                                           

 ادلنظمة العربية للتنمية  األسس النظرية ودالالتها في البيئة العربية المعاصرة،- تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات،عبد الباري إبراىيم درة 1. 
 .17 و16ص ،2003اإلدارية، مصر، 
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وال يزال .  اجليد وسيلة من وسائل زيادة رضا العاملُتاألداء العكس ىو الصحيح؟ دبعٌت أن يكون أمادلنظمة 
.  اجلدل دائرا حول ىذا ادلوضوع

د عدد العاملُت وتعقدت يا عدد ادلنظمات وتعقدت أعماذلا ووظائفها منذ منتصف القرن العشرين، وازدتكثر    و
 اإلصالح سلتلفة مثل أمساء عليها أطلقحاجاهتم وطموحهم، وظهرت زلاوالت وحركات للتطوير والتجديد 

  1.اإلدارية التنمية أو اإلداري التطوير أو اإلداري
دبعٌت تأدية عمل أو اصلاز نشاط أو تنفيذ " performance"     حيث يعود مصطلح األداء إذل األدب التيٍت

   2.لو معٌت واضح وزلدد القيام بفعل يساعد على الوصول إذل األىداف ادلسطرة to performe مهمة أو دبعٌت

كانت ىناك تغيَتات يف طرق فهم األداء منذ فقد بغض النظر عن ىذا،  أداء ىو مفهوم غامض إذل حد مافإذن 
لفهم أداء أكثر دقة ف.  بشكل جيد، على الرغم من جزئية أو ذباوزىاابداية الرقابة اإلدارية، وبعضها بقى راسي

                                                           3. من التوضيحات ضروريةفهناك عدداوأقل للوحدات، 
تطوير التفاىم وربقيق رسالتها لوظيفة اجلودة وتسهيل الطريق القادة ب ةعملية ادلرتبطال  على انو":يعرف األداء

حبيث ؽلكن أن تتطور النظم والقيم الالزمة للمطالبة بالنجاح بشكل جيد وغلب أن يتم كل شيء . ورؤيتها
 4."دائم

  5".اذلدف ادلركزي لعملية التحول والذي يوضح مدى ربقيق األىداف، ومستوى تنفيذ اخلططب:" ويعرف بانو
يشَت إذل درجة ربقيق وإسبام ادلهام ادلكونة لوظيفة الفرد الذي يعكس الكيفية اليت ػلقق أو يشبع هبا :" كما عرف

 6 "الفرد متطلباتو الوظيفية
 7". منظمةأو صباعة أوبان سلرجات والنتائج واالصلازات اليت يتم ربقيقها بواسطة فرد :" ويعرفو الباحثُت
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Gualino éditeur, paris, France ,2004,p65. 
4. David Autissier, Yvon Mougin, Jacques Ségot, mesurer la performance de la fonction qualité, 
Groupe Eyrolles, paris, France,  2010,p80. 

 .40ص، 2009، دار وائل لنشر، األردن، 1، ط، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازنطاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس.5
 .13، ص2012، دار أسامة لنشر والتوزيع، األردن، 1، طاتجاىات التدريب وتقييم أداء األفراد عمار بن عيشي، . 6
 .31، ص2015، الدار اجلزائرية و ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 1، طاإلدارة باألداء كمدخل لتقييم العاملين سلوى عمر عبد الرضبن، . 7
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، والتقييم من قبل صبيع إسًتاتيجيتهاتعريف جزء من  كىو ادلقارنة بُت النتائج العددية،:"وحسب رأي أخر
 1."أصحاب ادلصلحة األطراف

 كيفية توظيف الشركة دلواردىا ادلتاحة على وفق معايَت زلددة وبطريقة متوازنة من اجل ربقيق بأنو: "كما يعرب عنو
 2".األعمال بغية االستمرار يف رلال األمد القصَتة و الطويلة أىدافها

  3." بأنو التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون ادلساس بقدرة األجيال القادمة على الوفاء هبا:"وينظر إليو
 تدنية ضمان مع ناتج سلرجات أقصى على احلصول بواسطة أىدافها ربقيق على ادلؤسسة  قدرة:"كما يقصد بو 

 .4"ادلدخالت
وؽلكن فهم ىذا . ربقيق األىداف التنظيمية بغض النظر عن طبيعة وتنوع ىذه األىداف بأنو :"ينظر إليوكما 

  5".اإلصلاز بادلعٌت الدقيق للكلمة النتيجة، أو بادلعٌت الواسع للعملية
  6."ادلتوقعة منها النتائج  مع ربديد أىمإلصلاز مهمتهاة مؤسس  ويتجلى يف أنشطة:"وكما يعرف بانو 

 تأثَت طرق سلتلفة حسب احلاجة للتكيف مع الرغبات وادلواقف وصبيع ىو عبارة عن:"كما ينظران إليو بأنو 
 7."األنشطة

 تلك لتحقيق ادلستخدمة ادلوارد زبفيض مع ادلرجوة األىداف ربقيق على ادلؤسسة قدرةىو  :"ويشار إليو بأنو
 8".األىداف

 

                                                           
1. Jean-Paul Bailly, Comment Accroitre Les Performances par  un Meilleur Management, 
Pangloss n°35, fenp,farance, Mai 2005, p28. 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، طالحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارف عالء فرحات طالب، إؽلان شيخان ادلشهداين، . 2
 .65، ص2011األردن، 

3 . Maratine maadani, karim said,Op.cit, p31. 
كلية العلوم االقتصادية ، 6رللة الباحث، العدد، اإلسالمية البلدان في البشرية الموارد تنمية على والتحفيز التدريب أثر تحليلالداوي الشيخ، . 4

 .11ص، 2008 ،جامعة ورقلة، اجلزائر، والعلوم التجارية والتسيَت
5. Malika Ahmed Zaid – CHertour, Performance financière et performance sociale dans les 
entreprises publiques algériennes, CIRIEC  colloque  Universidad de Valencia & Ciriec-Espana, 
Espagne, 21-22 October 2011, p2.  
6. Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, Améliorer la performance organisationnelle : manuel 
d'auto-évaluation, Éditions du CRDI( Centre de recherches pour le développement international), 
Canada,1998, p54. 
7. Emmanuel Maire, Matthieu Dubost, les clés de la performance, les éditions DEMOS, paris, France, 
2004, p10. 

 العاملي التميزي التحليل طريقة باستخدام الجزائرية والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المالي األداء  تحليلي، عبد الوىاب ددان، ورشيد حفص. 8
(AFD)كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت 2، العدد7، رللة الواحات للبحوث والدراسات، اجمللد 2011-2006 الفترة  خالل ،

 .23، ص2014جامعة غرداية، اجلزائر، 
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1".ادلتميز صلاحومقارنة بينهما لتحقيق النتيجة لذلك، ل وػلتوي على كل من عم :"كما يرى بأنو
  

 2".ومراميها غايتها لتحقيق ادلؤسسات تسلكو الذي ادلنظم ادلنهج ىو :"وكما عرف أيضا
    من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن األداء ماىو إال عبارة عن جهد يعرب عن قدرة ادلنظمة اليت 

 .تستخدمها لتحقيق أىدافها باستخدام اقل كمية من مواردىا ادلتاحة، مع مراعاهتا لظروف البيئية احمليطة هبا
 أىم المصطلحات المتعلقة باألداء

 :فهناك العديد من مصطلحات ذات الصلة باألداء ومن بينها
 : إذن ىي من ادلفردات اليت لديها عالقة مع األداء وتشمل العديد من التعريف من أعلها:الفعالية- 1

  إذلاإلجراءات اليت تصل بالضبطأي  ىي ربقيق سعت نتيجة لعمل حبث نتيجة إجراءات فعالة": وتعرف بأهنا
 3".أىدافها

 األىداف ربقيق على القدرة تفسر اليت ادلخططة األىداف و احملققة النتائج بُت النسبية العالقة ":و تعرف أيضا
 4".ادلطلوب األداء إذل بالنسبة احملقق األداء دبقارنة الصحيح بالشكل

 جيد وبأسلوب صورة أكمل وعلى ادلناسب الوقت يف ادلنظمة أىداف ربقيق إذل الوصولب ":كما تعرف كذلك
 إذل فعليا ربقيقها مت اليت األىداف نسبة خالل من تقاس الفعالية فإن ادلفهوم، ذلذا ووفقا احمليطة، البيئة مع

  5."مسبقا ادلخططة األىداف
 :فهي األخرى تعترب من مصطلحات ذات العالقة باألداء ومن بُت تعريفاهتا: الكفاءة- 2

استثنائية، ولكن أيضا لتوفر ذلم يف    غلب أن تكون مؤسسة قادرة ليس فقط على تقدًن اخلدمات:"تعرف الكفاءة
 6".بناءا عليهامنظمة  ضلو متزايد، فإننا ظليل إذل احلكم على أداء على التكاليف ادلناسبة إطار ىيكل

                                                           
1. Kichou Djedjiga, L’impacte des pratiques de gestion des ressources humaines sur la 
performance de l’ entreprise cas des entreprise algériennes, mémoire de magister en sciences 
économiques, université de Tizi-ousou, Algérien,2014/2015,p180. 

 الدورل ادللتقى المتوسطة، و الصغيرة للمؤسسات بالنسبة المتميز لألداء كمدخل الحديثة التقنيات ،ناصور عبد القادر  دضباين زلمد دريوش و. 2
  جامعة شلف، اجلزائر، يومي كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت،العربية، الدول يف ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تأىيل متطلبات حول
 .733ص، 2007 أفريل 18 و 17

3. Vincent Plauchu , mesure et amélioration des performances industrielles,  Tome 2, édition 
upmf, paris, France ,2006 ,p6. 

 المواد تسويق و توزيع مؤسسة حالة دراسة - الجزائرية االقتصادية المؤسسة في العاملين أداء تقييم نظام فعالية تقييم  بعجي سعاد،. 4
 والتسيَت، التجارية العلومو االقتصادية العلوم كليةزبصص إدارة األعمال، ذبارية،  علومرسالة ماجستَت يف  ،CLP مسيلة نفطال البترولية المتعددة

 .10ص، 2007/ 2006، ادلسيلة جامعة
 جامعة في ميدانية دراسة-المحلية الحكومية األجهزة في للعاملين الوظيفي األداء على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر العريب عطية، . 5

 .323ص، 2012، جامعة ورقلة، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، 10رللة الباحث، العدد،  ورقلة
6.Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, Op.cit, p57. 
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 بالعالقة وتقاس ادلسطرة، باألىداف ادلساس دون ادلوارد استخدام مستويات تدنية على القدرة ":كما تعرف بأهنا
                                                                     1".فيو ادلستخدمة وادلوارد اإلنتاج بُت أو وعواملو اإلنتاج بُت

 2."ىي العالقة بُت اجلهد وادلوارد ادلستخدم وادلنفعة اليت ػلصل عليها أعوان ادلنظمة": وتعرف أيضا

    ومن خالل التعاريف لكال ادلفهومُت الفعالية والكفاءة نستنتج أهنما يعتربان كوجهات لألداء وعلا مكمالن لو 
 .وتربطهم عالقة وطيدة معو

 األداء  أىمية:الفرع الثاني
  توضحاإلسًتاتيجية، حيث ؽلكن أن اإلدارةادلنظمات توازي     إن األعلية الكبَتة اليت توذل لألداء من طرف 

: وإداريا رئيسية نظريا وذبريبيا أبعاد من خالل ثالثة أعليتو
 اإلسًتاتيجية اإلدارة تظهر من خالل استخدام اغلب الدراسات وحبوث األداء أعليةمن الناحية التجريبية فان     ف

على اليت ربتوي  اإلدارية صبيع ادلنطلقات يشمل األداءمن الناحية النظرية ، وادلختلفة والعمليات الناذبة عنها
 اإلسًتاتيجية اإلدارةمركز ، فهو ؽلثل  بشكل مباشرأو سواء بشكل ضمٍت باألداء ودالالت زبتص اإلداريةمضامُت 

 اإلدارية األعلية أما، اإلدارة ادلتبعة من قبل لإلسًتاتيجية ؽلثل اختبارا زمنيا األداء أن إذلويرجع السبب يف ذلك 
خالل أيضا من  األداء،التحوالت اليت ذبري يف ىذه ادلنظمات اعتمادا على نتائج من خالل  تظهر واضحة فإهنا

 3. ونتائجوباألداء ادلنظمات إداراتحجم االىتمام الكبَت و ادلتميز من قبل 
صلاح وفشل ب، أوالعلق ت االسًتاتيجي العتبارات تاألدب حرجة يف أعلية األداءىذا وقد احتل موضوع     

 ربديات األداء تواجو دراسة ،ثانيا. زلورا مركزيا لتخمُتؽلثل كونو ل اإلسًتاتيجيةادلنظمات يف قراراهتا وخططها 
 تتمثل يف تباين ادلفهوم ومؤشرات قياسو على وفق تباين أىداف ادلنظمات اإلسًتاتيجيةعديدة السيما يف ادلواضيع 

 ادلرتبطة هبا، شلا يستلزم ربديد ماىية ادلقاييس ادلناسبة اليت ؽلكن استخدامها األطراف أىدافوطبيعتها واختالف 
، ومصدر ادلعلومات ادلعتمدة يف القياس، وكيفية دمج قياسات سلتلفة لتقدًن صورة واقعية عن األداءيف قياس 

 4.ادلنظمة
 كبَتة وعظيمة يف ادلنظمة أعليةو ذمدلول  منهما إذل فهومكل م مصطلحان مًتادفان يؤدي واإلنتاجية     فاألداء

 األفضل األداء أو فاإلنتاجيةادلعاصرة وخباصة يف عطائها وتواصلها مع البيئتُت الداخلية واخلارجية بصيغ عديدة، 
.  منظمة على الطريق النجاح احلقيقي يف عادل ادلنافسة والسمعة ادلرموقةأية نوعا وكما يضع األعلىأو 

                                                           
 ادلؤسبر العلمي الدورل حول األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق المقاربة اإلستراتيجية لألداء مفهوما وقياسا،عبد ادلاليك مزىودة، .  1

  .486، ص2005 مارس09و08والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 
، رسالة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، دراسة حالة جامعة بومرداس-  المناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي للعاملين  شامي صليحة،. 2

 .63، ص2009/2010زبصص تسيَت ادلنظمات، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، جامعة بومرداس، اجلزائر، 
، دارة صفاء 1 طمفاىيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة، أكرم زلسن الياسري، عالء فرحات طالب، نغم دايخ عبد على، . 3

 .145، ص2015لنشر والتوزيع، األردن، 
 .384 خالد زلمد بٍت ضبدان، وائل زلمد إدريس، مرجع سبق ذكره، ص. 4
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 ربيا ادلنظمة ومن خاللو تتلمس فباألداء الفردية أو التنظيمية، لإلنتاجية األخر الوجو األداءذلك ىو     إذن 
 وحيوي يكون غالبا ىو وسيلة وىو أساسي تنشأ ادلنظمات وتنمو لغرض ، إذطريقها للتوسع والتميز واالستمرار

 تدعيم مركزىا بُت ادلنظمات إذلفشل، لذلك تسعى ادلنظمة النجاح أو ال قد ربقق  وبسبواذلدف يف الوقت ذاتو،
 اقتصادية و اجتماعية من اجل أخرى أىداف إذل نصب عينيها كهدف يقود األداء ادلتنافسة بوضع أوادلماثلة 

 1.البقاء واالرتقاء ادلتواصل
 : التالية النقاط يف األداء أعلية تلخيص ؽلكنو

 أىدافها؛ ربقيق أجل من للمنظمة بالنسبة توجيو أداة يعترب -
 ادلنظمة؛ حالة دلعرفة أداة يعترب -
                                                  األىداف؛  ربقيق عند الواقع االختالل دلعرفة كأداة يستعمل -
. 2أنفسهم تطوير ضلو ودفعهم العاملُت لتطوير سبل ربديد-

 األداءميادين  :الفرع الثالث
 ، الفاعلية التنظيمية، وأخَتا العمليايتاألداء ادلارل، األداء : ميادين األداء أربعة ميادين تتمثل يف مايليتشمل     

: فيمايلي يتم توضيح كل ميدان من ىذه ادليدان ميدان الكفاءة، و
  ميدان األداء المالي- 1

فهم ادلنظمة، كما أن استخدام احملاور لإذل عملية التحليل ادلارل اليت تعد اخلطوة األساسية ىذا ادليدان يستند     
 معٌت لتحديد نقاط القوة و الضعف يف ادلنظمة وبالرغم من وجود أساليب متعددة للتحليل وادلالية يعد مدخال ذ

ادلارل كالتحليل العمودي و األفقي لفقرات القوائم ادلالية، إال أن التقنية األساسية ادلستخدمة لدراسة وحبث األداء 
ضمن التحليل ادلارل ىي ربليل النسب ادلالية، فالنسب ادلالية ىي أدوات التشخيص األساسية يف التحليل ادلارل، 

                 .واليت تستخدم يف تقييم قوة األداء ادلارل باإلضافة إذل األداء الكلي بشكل عام
أعلية استخدام النسب و ادلؤشرات ادلالية يعود إذل    إن إظهار اجلوانب ادلهمة للمركز ادلارل و التنافسي للمنظمة 

يف تقييم أداء ادلنظمات، حيث أن ادلنظمة اليت تؤشر احملاور ادلالية فيها أداء ضعيفا، عليها أن تعيد النظر 
 بان من أكثر ادلعايَت الكمية شيوعا و استخداما يف تقييم أداء Davidبإسًتاتيجية احلالية، ويف نفس السياق يرى 

.  االسًتاتيجيات ىي زلاور ادلالية
ويؤشر الكتاب و ادلنظرين تبياهنم عن مفهوم األداء بُت الًتكيز الضيق من خالل تركيزه على األىداف ادلالية،    

 إذل ابعد من رلرد االعتماد على زلاور األداء ادلارل ويؤكد على ضرورة إغلاد زلاور جديدة Eccels شَتيحيث 
                                                           

 .28، ص2014، دار الوراق، 1، طقراءات في الفكر اإلداري والتنظيميعلي حسون الطائي، أكرم سادل اجلناين، .  1
 بعض حالة دراسة-الجزائرية االقتصادية المؤسسة في اإلستراتيجية لتقييم كأداة المتوازن األداء بطاقة تطبيق  قابلية صاحل بالسكة،.2

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، جامعة سطيف، اجلزائر، زبصص اإلدارة اإلسًتاتيجية،  رسالة ماجستَت يف العلوم التسيَت، المؤسسات،
 .3، ص2011/2012
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اول استيعاب ادلفهوم الشمورل يح اإلطار األوسع الذي البحث عنو، لألداء تتناسب مع االسًتاتيجيات اجلديدة
  1.لألداء بوصفو يرتبط بالعديد من األىداف، ومن ىنا تطلب األمر الًتكيز على زلاور األداء ادلارل والعمليايت

 التشغيلي األداءميدان - 2
 مؤشرات ادلالية مؤشرات تشغيلية كاحلصة السوقية ونوعية ادلنتج إذل باإلضافةيف قياسو ىذا ادليدان يستخدم و    

العمليايت ويعرب   ادلارل واألداءغلمع ىذا ادلفهوم بُت مفهومي  حيث، فضال عن فعالية التسويق وغَتىا من ادلقاييس
 عمليات ادلصرف ال أداء العمليات ادلالية والتشغيلية اليت تربط دبستوى بأداء من اىتمامو لألداءعن ادلفهوم الواسع 

 .2 عنو بصورة دقيقةاإلفصاحستطيع ادلؤشرات ادلالية ت
ميدان الفاعلية التنظيمية - 3
 .األطراف سلتلف ألىداف ادلصاحل يف ادلنظمة، وغلد القياسات ادلناسبة أصحاب ىذا ادليدان أىدافيغطي     
  ادلارل واألداء كل من أسس والذي يدخل يف طياتو األعمال ألداء  الشامل واألوسعلفاعلية التنظيمية ادلفهوم فا

 ربقيق إذل أدى استخدام ادلوارد ادلتاحة قد أن من التأكد كما انو يعٍت األىداف ربقيق إذل تشَت ىيف. العمليايت
 األداءاستخدام مدخل الفاعلية يف قياس  (chakaravarthy) ادلرجوة منها ويؤيد واألىدافالغايات وادلقاصد 

 3. دراسة وحبث وقياس لفاعلية ادلنظمةإال االسًتاتيجي ما ىو األداءوخباصة اجلانب االسًتاتيجي منو، ويعتقد بان 
ميدان الكفاءة - 4

ؽلثل معيار الرشد يف استخدام ادلوارد بشقيها ادللموسة وغَت ادللموسة، حيث أن ادلنظمة اذلادفة للنمو و التطور     
       .                            البد و أن تؤمن إمكانية استمرار تدفق مواردىا لكي تعمل بشكل فعال ومستمر

فادلبالغة بإمكانية ربقيق األىداف، مع عدم كفاية ادلوارد ادلتوفرة، غلعل ادلنظمة تعاين من إخفاقات حادة يف    
البد على ادلنظمة باعتماد األسلوب الرشيد يف التوجو ضلو ربقيق االمثلية يف  لذا .رلمل أنشطتها وعملياهتا

خاصة وإن واقع . وما يتوافر لديها من موارد، استخدام ادلوارد ادلتوافرة، وكذلك زلاولة التوفيق بُت األىداف ادلتوخاة
 احلصول على ادلوارد شحةالبيئة ادلعاصرة يتسم دبحدودية ادلوارد ادلتاحة، شلا غلعل ادلنظمة تعاين باستمرار من 

 . بالكميات و النوعيات الالزمة ألداء أنشطتها
 كفاءة ادلنظمة من زاوية تقدًن ادلنافع القادرة على إغلاد التوازن ينظرون إذل العديد من الكتاب و الباحثُت    فهناك
وتعد إمكانية إغلاد اىتمامات لدى األفراد وقناعاهتم، وتوفَت سبل الوالء للمنظمة مسألة أساسية تكرس . يف أدائها

ا ينطبق على ضرورة اعتماد رضا األفراد العاملُت كواحد من ادلؤشرات ادلعربة ذوه. ذلا ادلنظمة ادلعاصرة جهودا كبَتة
عن كفاءة األداء خاصة و إن ربقيق ادلنافع القادرة على رفع الروح ادلعنوية لألفراد العاملُت من شأنو أن يعزز من 

                                                           
 .44،43 مرجع سبق ذكره، ص، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس،. 1
 .67 عالء فرحات طالب، إؽلان شيخان ادلشهداين، مرجع سبق ذكره، ص.2

 .389 خالد زلمد بٍت ضبدان، وائل زلمد إدريس، مرجع سبق ذكره، ص. 3
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االعتبار القيم عُت وخاصة عندما تأخذ ب.  إسهاماتو ادلستمرة يف ربقيق األىداف وبدرجات أعلى من كفاءة األداء
 1.السائدة يف البيئة االجتماعية، وما تؤمن بو ادلنظمة ذاهتا

 األداء ومختلف تصنيفاتومحددات : المطلب الثاني
   سنلقي الضوء يف ىذا ادلطلب على زلددات األداء ومستوياتو بإضافة إذل ربديد سلتلف تصنيفاتو حسب عدة 

  .معايَت سلصصة لذلك
محددات األداء                                                                                           : الفرع األول

 .واألداء اإلنتاجيةالكفاءة  ، وواألداءالدافعية  :األداء من ابرز زلددات اآلتيةؽلكن اعتبار النقاط  
 واألداءالدافعية - 1

 إذلكان ادلفهوم السائد قبل ظهور نظريات الدافعة حديثا ىو مفهوم الرجل االقتصادي الذي يسعى دائما     
 وملحقاهتا، وتوفَت الظروف ادلادية للعمل مثل التهوية األجور ادلادية يف حياتو باالعتماد على األشياءتعظيم 

 العكس حينما ال ػلصل أو وفًتات الراحة وغَتىا، وبالتارل اكتساب العامل اذباىات اغلابية ذباه عملو واإلضاءة
 .عليها
كبديل للرجل االقتصادي الذي افًتضت وجوده النظرية " اإلداريالرجل " قدم ظلوذجا يسميو  ي Simonلكن 

  : ىياإلداري صفات الرجل أوالكالسيكية االقتصادية واستعارتو منها نظريات التنظيم التقليدية واىم مالمح 
ربح أو صول على نصيب يف السوق حل حلول مرضية للمشاكل اليت تواجو مثال ذلك اإذل التوصل يسعى إذل- 

 ؛معقول
 صورة مبسطة أساسعلى بناءا حُت يتخذ قراراتو ، يًتك عددا من العوامل اليت ال ترتبط مباشرة دبوضوع حبث - 

 ؛للعادل احمليط بو
 .اراتر يبحث عن كل البدائل احملتملة وىو يعتمد على عدد من القواعد البسيطة يف ازباذ تلك القال- 

.  العلمية بامسواإلدارةن ا اقًتنتيجةفهوم الرجل االقتصادي دل من حاول وضع التنفيذ أوائلوكان تيلور من     
 حد شلكن مستخدما مبدأ التخصص الدقيق للتقليل من وقت أدىن إذلتبسيط العمل بوتلخص فكرة تيلور 

 واحلركة للتخلص من صبيع احلركات ة مستخدما القووإجراءاتو العمل أسلوببدراسة ،  الالزماألداء على بالتدري
وقد صلح تيلور . لإلنتاجية بشكل سليم وتكوين معيار األعمال العامل، وبالتارل توقيت أداءغَت الضرورية خالل 

. يرةبزيادة كب فعال اإلنتاجيةبذلك وزادت 
 يف بلورة األثرلغ افنظريات الرجل االجتماعي السلوكي اليت اعتمدت البعد السيكولوجي االجتماعي كان ذلا ب    

 اإلداري أو ذبارب ىوثورن مفهوم الرجل االقتصادي الرجل االجتماعي ، حيث أبرزت ادلدرسة السلوكيةأسس

                                                           
 .46،47 مرجع سبق ذكره، ص،أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس، . 1
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فهوم الدافعية كانعكاس الذباىات الفرد اذباه عملو دل هوتوضيح.  سباما مع مفهوم الرجل االقتصاديضالذي يتناق
.  سليب معربة عن عدم الرضا و االستياء من العملأوايب ايجبشكل 

فالتكامل الذي بدأ خالل ادلرحلة السابقة يستكمل خالل ىذه ادلرحلة لتصبح اجلماعة قادرة خالل ىذه     
 مرحلة تشكيل، ومرحلة العصف، ومرحلة وضع وأعلها اجلماعات وتتطور دبراحل، أوتنشعو، ادلرحلة على التعامل م

 يتكامل ظهور اجلماعة إذ مرحلة التكامل التام بأهنا أحيانا ىذه ادلرحلة إذل حيث يشار األداءمعايَت، ومرحلة 
 خالل ىذه ادلرحلة بالعمل ادلستمر على األساسيةادلنظمة والناضجة والعاملة بشكل جيد، وسبثل التحديات 

.  مع التزام قوي بالتجدد والتفوقاألعضاء والعالقات بُت األداءربسُت 
 اإلنتاجية والكفاءة األداء- 2

فهوم الكفاءة فادل.  معُت بدرجة عالية من الكفاءةإنتاج ىو ضرورة ربقيق اإلدارة الذي ػلكم األساسيادلبدأ ف    
، حيث صلد  شلكن باستخدام كميات زلددة من تلك العناصرإنتاج أقصى يتبلور يف احلصول على اإلنتاجية
 اليت األىدافوزبتلف .  كفاءة شلكنةبأقصى معُت دف مشروع تتبلور يف ربقيق هأي يف لإلدارة األساسيةالوظيفة 
 كلما ارتفعت نسبة اإلنتاجية كل مشروع، وبذلك ترتفع الكفاءة وإمكانيات ادلشروعات حبسب طبيعة إليهاتسعى 
.  ادلستخدم من ادلواردإذلالناتج 
 ومدى تأثَتىاعوامل الفنية الوليس ىناك خالف على لإلنتاجية،  الفردي للعمل ىو احملدد احلقيقي األداء     إن

ولكن مهما بلغت تلك النواحي الفنية من الدقة فمازالت الكفاءة ،  للمشروعاإلنتاجيةىم على الكفاءة ادل
 بصفة عامة لذا اإلنتاجيةوبالتارل على . أعماذلم األفراد على الطريقة اليت تؤدي هبا األمر أخر تتوقف يف اإلنتاجية

.  الرغبة يف العمل، وادلقدرة،  العاملُت علااألفراد يف أساسُتيتطلب توفَت عنصرين 
 األعضاء لكل منها تقاليد وعرفا يلتزم بو أن من اإلنتاجية صباعة العمل كمحدد للكفاءة أعليةتنبع     حيث 

  1. لاللتزام بتلك التقاليدأعضائهاصبيعا ويتمسكون بو، وللجماعة القدرة على الضغط على 
 األداءمستويات  :الفرع الثاني

 :كاأليت الذي مت ربقيقو وىي األداء تفيد بالتعرف على مستوى لألداءىناك مستويات عديد     
 ضمن الصناعة األداءالتفوق يف ، والنقد وازدىار الوضع ادلارل للمنظمةيف وفرة الوالذي يبُت :  االستثنائياألداء- 

. على ادلدى البعيد والعقود ادلرحبة وااللتزام الواضح من قبل الكادر الرئيسي
 قيادة الصناعة واحلصول ينب ذيوال،  كفؤ وذو ربفيز عارل، امتالك وضع نقدي ومارل متميز: البارزاألداء- 

  .على عدة عقود عمل كبَتة
 وتوفر الدالئل ادلستقبلية، األداءمدى صالبة ووىو الذي يبُت التمتع بوضع مارل جيد :  الجيد جدااألداء- 

 2.الكفءوالكادر 
                                                           

 .38- 32 علي حسون الطائي، أكرم سادل اجلناين، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .148 أكرم زلسن الياسري ، عالء فرحات طالب، نغم دايخ عبد علي، مرجع سبق ذكره، ص. 2
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 توازن و وفق ادلعدالت السائدة، باألداءالتميز مع بُت امتالك وضع مارل غَت مستقر ي ذي وال: الجيداألداء- 
 .نقاط القوة و الضعف يف ادلنتجات واخلدمات وقاعدة العمالء، والكوادر

 دون األداءصَتورة و الالزمة للبقاء والنمو األموال إذلثل عدم سهولة الوصول ًن ذي وال: المعتدلاألداء- 
. ادلعدل، وتغلب نقاط الضعف على نقاط القوة يف ادلنتجات واخلدمات وقاعدة العمالء والكوادر العاملة

 دون ادلعدل بكثَت مع ، واألداءمواجهة مشاكل خطَتة يف اجلوانب ادلاليةيف مثل تيذي  وال: الضعيفاألداء
        .يبا، فضال عن وجود صعوبات خطَتة يف استقطاب الكوادر ادلؤىلةروضوح لنقاط الضعف يف صبيع احملاور تق

 يسبب مشاكل متنوعة يف صبيع زلاور أن سباما، ومن احملتمل ء غَت الكفباألداء واليت تتمثل :المتأزم األداء- 
 1.عمل ادلنظمة
 تصنيفات األداء حسب المعايير: الفرع الثالث

 عليو االعتماد ؽلكن الذي ذاتو، الوقت يف والعملي الدقيق ادلعيار اختيار إشكالية يطرح األداء تصنيف إن   
 معيار األداء، مصدر معيار يه (تصنيفات) معايَت ثالثة على االعتماد وؽلكن .ءاألدا أنواع سلتلف لتحديد

 .ادلؤسسة يف األداء أنواع من رلموعة يقدم منها معيار وكل الوظيفي ادلعيار الشمولية،
المصدر  معيار حسب التصنيف- 1
  : علانوعُت إذل ادلؤسسة أداء تقسيم ؽلكن ادلعيار ذلذا وفقا 

يشَت إذل مدى إدراك العملُت دلستوى أداء الشركات اليت ينتمون إليها يف األمد القصَت  :يالداخل ألداءا- 
 :التالية التوليفة من أساسا ينتج فهو.2والطويل، فضال عن إمكاناهتا يف ربقيق أىداف األداء اليت ربددىا

 ؛ مهما كان مستواىم وموقعهم الوظيفيادلؤسسة  األفراد داخلأداءيعرب عن مستوى  :يالبشر األداء -
 و ذبهيزاهتا يف سبيل استثماراهتاكل  استعمال يف اإلنتاج بطريقة فعالة عن طريق ادلؤسسة قدرة يأ :التقٍت األداء -

 .ذلك
 . لديها بطريقة فعالةادلتوفرة ادلالية ىاوسائلدلواردىا و   ادلؤسسةاستخدام  مدىأي :ادلارل األداء -
 احمليط يف ربدث اليت التغَتات عن اتجن ىوو للمؤسسة، اخلارجي احمليط عن يتولد فهو :يالخارج األداء- 

 فيو تتحكم ال إذادلؤسسة،  عليها تتحصل اليت اجليدة النتائج يف األداء ىذا يظهر أن ؽلكن  و.للمؤسسة اخلارجي
 معينة، ظروف يف أعماذلا رقم ارتفاع مثال نتيجةي، الداخل لألداء بالنسبة احلال ىو كما ذلك عليها يصعب أو

 أو إغلابا األداء على تنعكس ادلتغَتات ىذه فكل .ادلنافسُت أحد خروج أو ادلؤسسة جومنت على الطلب كازدياد
 ىذا وربليل قياس حملاولةجاىدة  تسعى أن ادلؤسسة وعلى  يف ادلستقبلذلا هتديدا يشكل أن ؽلكن سلبا، ألنو

 .األداء
                                                           

 .386، 385 خالد زلمد بٍت ضبدان، وائل زلمد إدريس، مرجع سبق ذكره ، ص. 1
، (حبوث ودراسات) ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،(بحوث محكمة منتقاة)اثر إدارة المعرفة في أداء المنظمات  رفعت عبد احلليم الفاعوري، . 2

 .3، ص2014مصر، 
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الشمولية  معيار حسب التصنيف- 2
 1:ي وتنقسم إذل مايليزئاجل وأداء كليال أداء إذل ادلؤسسة داخل األداء يقسم ادلعيار ىذا حسب

  كاالستمرارية الشاملة ألىدافها ادلؤسسة بلوغ يفياتك عن احلديث ؽلكن األداء ىذا إطار يف و:يالكل األداء- 
 األنظمة أو والوظائف العناصر صبيع ساعلت اليت باإلصلازات يتجسد الذي وىو اخل،...النمو الشمولية، الربح،
 .ربقيقها يف للمؤسسة الفرعية

 أنواع عدة إذل ينقسم بدوره وىو للمؤسسة، الفرعية األنظمة مستوى على يتحقق الذي وىو :الجزئي األداء- 
  .ادلؤسسة عناصر لتقسيم ادلعتمد ادلعيار باختالف

 يالوظيف المعيار حسب التصنيف- 3
 يتم ادلعروفة، الوظائف على وبناءا ةادلؤسس داخل( ىيكلتها )الوظائف وتقسيم التنظيم بعنصر أساسا يرتبط 

 :منها أنواع عدة إذل األداء تقسيم
وذلك لبلوغ ، بأقل تكاليف شلكنة لمقبو مارل توازن ربقيق على ادلؤسسة قدرة يف يتمثل :ةالمالي الوظيفة أداء -

 . وربقيق معدل مردودية جيدفعال مارل ىيكل وبناء أىدافها ادلالية 
 بادلؤسسات مقارنة مرتفعة إنتاجية ادلؤسسة ربقق عندما اإلنتاجي األداء  يتحقق:اإلنتاج وظيفة أداء -

 اآلالت توقف نسبة وزبفيض بادلنافسة ذلا تسمح منخفضة، وبتكاليف اجلودة عالية منتوجات إنتاج مع األخرى،
 .الطلبات تلبية يف والتأخر

 وقد واضح، بشكل فعاليتو و كفاءتو ربديد يصعب متغَت عنصر البشري العنصر ف:األفراد وظيفة أداء  -
 عن قاصرة جد تبقىهنا أ إال ،الفنية ادلهارة و العلمي ادلستوى مؤشرات على هأداء ربديد يف القائمون يستعُت
 أو للدراسة إخضاعها ؽلكن ال عوامل التوتر و الضغط ربت كالعمل النفسي فاجلانب، الكامل التقييم إعطاء

 .دقيق بشكل األسباب ربديد معو ؽلكن الذي الوصف
 التسويق بوظيفة ادلتعلقة ادلؤشرات من رلموعة خالل من األداء ىذا يتحدد :قالتسوي وظيفة أداء- 

 من ادلردودات مقدار العمالء، شكاوي ونوع عدد معرفة خالل من) العمالء إرضاء السوق، حصة :ومنها
 معرفتها وؽلكن األفراد، ذىن يف التجارية العالمة اسم تواجد أو حضور تقيس اليت السمعة  وكذلك(...ادلبيعات

 .2منتوج كل مردودية من
 يف ادلناسبة ادلوارد على واحلصول ادلوردين، عن االستقالل على القدرة يف يتمثل :نالتموي وظيفة أداء- 

 .ة، وربقيق استغالل جيد ألماكن التخزينمناسب وبأسعار ادلناسبة األوقات
                                                           

، 2001، جامعة بسكرة، اجلزائر، نوفمرب01، رللة العلوم اإلنسانية، العدد مفهوم وتقييم-  األداء بين الكفاءة والفعالية  عبد ادلاليك مزىودة،.1
  .89ص
، رسالة ماجستَت يف علوم التجارية، زبصص التسويق، كلية العلوم تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاملةمزغيش عبد احلليم،  . 2

 .25،26، ص2011/2012االقتصادية وعلوم التجارية والتسيَت، جامعة اجلزائر، اجلزائر،
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 للبحث مالئم جو توفر: التالية ادلؤشرات خالل من األداء ىذا دراسة ؽلكن :رالتطوي البحث وظيفة أداء- 
  .التطور ومواكبة اآلالت ربديث درجة ادلنتوجات؛ يف التنوع والتجديد؛ واالبتكار

 فاألداء سابقا، إليو تطرقنا الذي األداء مفهوم أبعاد تتحد الوظيفة ىذه يف :يةالعموم العالقات وظيفة أداء -
 وظفُت للمفبالنسبة .ةالدول وأخَتا ادلوردين العمالء، ادلوظفُت، ادلساعلُت، االعتبار بعُت يأخذ الوظيفة ىذه ضمن

 حصوذلم عند األداء، يتحقق للمساعلُت مرتفعة، ومعنويات مالئم عمل جو خلق أو توفَت ىو ذلم بالنسبة فاألداء
 التسديد ألجال ادلؤسسة احًتام ىو فاألداء ادلوردين أما ،ادلوزعة األرباح يف واستقرار لألسهم مرتفع عائد على

 طويلةات تسديد على احلصول ىو العمالء، نظر وجهة من األداء أن حُت يف .امعو التعامل يف واالستمرار
 1.العالية وباجلودة ادلناسبة اآلجال يف ومنتوجات

                                                         مداخل فعالية األداء واىم العوامل المؤثرة فيو: المطلب الثالث

 .فاألداء عدة مداخيل تتميز بفعالية عالية تساىم يف ربقيق األىداف ادلنظمة مع مراعاة سلتلف العوامل ادلؤثرة 

                                                                                                                مداخل فعالية األداء :األول الفر

 إن أعلية صلاح ادلنظمة يف أداء مهمتها وبلوغ إليها،حيث ػلقق األىداف اليت سعى فاألداء يكون فعال عندما     
 2: علااألداء وىناك مدخالن لفعالية د، ال ػلتاج إذل تأكيأمرأىدافها وربقيق النتائج ادلناطة هبا 

                                                                                                     األىدافمدخل - 1
حققت ادلنظمة ادلعدل الذي وضعتو لألرباح ىنا تعٍت ربقيق اذلدف و الوصول إذل النتائج اليت مت إذا فالفعالية     

ربديدىا مسبقا فإذا كانت فعالة، وإذا حقق مدير ادلبيعات غزو أسواق جديدة وباع سلعتو أو خدمتو فيها بالقدر 
. الذي حدده كان أيضا فعاال

 مدخل النظم- 2
ىذا ، كما ينظر متكامل يتكون من أجزاء متداخلة لتحقيق ىدف مشًتكنظام   أهناينظر إذل ادلنظمة على    

.  الكلي للمنظمة و إدخال الكفاءة إذل جانب الفعاليةاألداءادلدخل إذل 
 ادلسؤولة عن زبطيط اإلدارة للفرد مسؤولية تضامنية بُت إدارة دلنظمة كوهنا األداء  ويف هناية ؽلكن القول بأن 

، األداءزبطيط القوى العاملة، التوظيف، التدريب، تقييم  )األفرادوسياسات  والتنظيم و الرقابة لربامج العمل
والفرد العامل بإعداده ليؤدي اخلدمة و  (شابو ذلك وما...التحفيز، الًتقيات،وضع ىيكل اخلدمات العمالية

ومصلحة كل  (ادلنظمة، الفرد )النشاط ومن مث فإن القدرة على ربقيق االنسجام و التوافق بُت ىذين الطرفُت
.  شك يف الوصول إذل األداء ادلتميزأدىنمنهما يساىم دون 

 
                                                           

، رسالة ماجستَت يف العلوم التجارية، زبصص دراسة حالة مؤسسة السونطراك-التعلم التنظيمي كأساس في تحسين أداء المنظمة عيشوش خَتة، .1
 .68و69، ص2010/2011مالية دولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التسيَت والتجارية، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

 .76، 75، مرجع سبق ذكره، ص مدحت أبو النصر. 2
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 األداء أىداف: الفرع الثاني
 إذل الواردة يف االسًتاتيجيات لألولويات تعرب عن الًتصبة بكلمات واضحة ودقيقة األداء أىداف أنحيث     

 إدارة اليت قد تواجو األسئلة على العديد من عتمادمن خالل او.  بنجاحإليهامؤشرات قياس ؽلكن الوصول 
 تضعها أن للمنظورات الواردة يف بطاقة التقييم ادلتوازن ورباول األداء أىداف وإغلادوعادة ما يتم ترصبة  ،ادلنظمة

 1:، وكما يليإليو تصل أنبكلمات واضحة تعرب عن ما تريد 
يثار سؤال حيث  بدورة حياة األعمال، أيضا ادلختارة يف ادلنظور ادلارل تتأثر فاألىداف ادلنظور ادلارل  إطارففي - 

 زبفيض التكاليف غَت األىدافحول اخلطوات الضرورية ادلعززة لتنفيذ فعال إلسًتاتيجية ادلنظمة، فردبا تكون 
 .كفئة منظمة ما تعتمد خفض التكاليف جلعل اإلسًتاتيجية أنفلو افًتض  ،مباشرة لزيادة نسبة العائد لكل عامل

 ؛ ادلالية سلتلفة عن تلك اليت يف بداية دورة حياهتاأىدافها يف مرحلة النضج تكون فاألعمال
فادلنظمة اليت تعرض قيمة حقيقية للعمالء .  يف منظور العمالء يتطلب ربقيق رضا العمالء وزيادة والئهمأما- 

حول فئات العمالء ىنا  فيثار سؤال . زيادة نسبة االحتفاظ هبؤالءلألداء أىدافهاورباول تعزيزىا قد يكون من بُت 
 ؛ الطرقبأفضلادلستهدفة وسبل خدمتهم 

 ادلعتمدة زبفيض نسبة ادلنتجات ادلعيبة األداء أىداففيما يرتبط دبنظور العمليات الداخلية، وقد تكون من بُت - 
فان سؤاال قد يثار من قبيل ما .  زيادة عدد مقًتحات التطوير وغَتىاأو زبفيض نسبة الشكاوى أو حد ادين إذل

ىي العمليات وادلراحل اليت من ادلفًتض اعتمادىا لتحقيق رضا العمالء وادلساعلُت ىنا يتطلب الًتكيز على 
 ؛ الصناعية منها لتحقيق ىذا الرضاأوالتحسُت ادلستمر ذلذه العمليات سواء اخلدمية 

 من قبيل ردم فجوة ادلهارات، أداء أىداف تتبٌت ادلنظمة أناحملتمل  ومن  منظور التعلم والنمو،إطار ففي وأخَتا- 
، فان القابليات األداءوعادة ما سبارس ادلنظمة ىذه التجربة لغرض االستفادة منها يف . زيادة تدريب العاملُت

 ضروريا، حيث ؽلكن ذلذه أمرا يعترب لإلسًتاتيجية اليت ؽلتلكها العاملُت وتساعدىم يف تنفيذ فعال واألدوات
 بطاقة التقييم إطار ادلعتمدة وذبسيدىا القياسات يف لإلسًتاتيجية ما ربققت ادلساعلة بتنفيذ فعال إذا األىداف

. ادلتوازن
 هكون. بصورة صحيحة حىت يتسٌت ذلم ربقيقها بشكل فعالاألداء أىداف يفهم اجلميع أنفمن الضروري     

 مركزة األىداف تكون ىذه أن غلب العمل على أخرى، من جهة األعمال كثَتة يف منظمات بأنشطةمرتبط 
 .األىدافوبعدد زلدود، وان تعتمد قياسات قليلة ودالة ىدف من ىذه 

 أنومن الضروري .لألداء مدلوالت دقيقة تنعكس اغلابيا على القياسات األىداف تكون ذلذه أندلفًتض     فا
 كمي، إطار قد وضعت يف األىداف تكون كافة أن زلفزة لعمل فعال ودقيق وليس بالضرورة األداء أىدافتكون 

                                                           
، 2009، دار وائل لنشر، األردن، 1، طالمنظور االستراتيجي لبطاقة التقييم المتوازنوائل زلمد صبحي،  طاىر زلسن منصور الغاليب،.  1
 .115، 114ص
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 القياسات الصلاز أفضل ومن مث ربديد أىداف إذل اإلسًتاتيجيةىنا ذبسد بطاقة التقييم ادلتوازن بكوهنا ترصبة من و
 .األىدافىذه 

 العوامل المؤثرة في األداء: الفرع الثالث
 لزيادة فيها يتحكم أن للمسَت ؽلكن داخلية طبيعة ذو ىو ما منها العوامل، من العديد لتأثَت األداء    ؼلضع

 فهي وبالتارل فيها التحكم يصعب اخلارجي احمليط عن صادر ىو ما ومنها السلبية، آثارىا وزبفيض االغلابية آثارىا
 1.العوامل ىذه لكل تفصيل يلي وفيما .أكثر معها التكيف تقتضي

الداخلية  العوامل- 1
 :2أعلها ومتنوعة متعددة وىي ادلؤسسة وسيطرة إلدارة زبضع اليت العوامل رلموع سبثل وىي    
 يف اإلنسان يؤديها اليت والنشاطات القرار ازباذ فعملية ادلؤسسة، موارد أىم يشكل وىو :البشري المورد- 

 العامل باعتباره ػلققها الذي وىو األىداف يرسم الذي ىو فاإلنسان اإلنتاج، وكمية جودة ربدد اليت ىي ادلؤسسة
 .األخرى العوامل سلتلف يف وادلتحكم اإلنتاج عمليات صبيع يف ادلؤثر الديناميكي

 والسيطرة للتخصصات وفقا العمل تقسيم من وادلسؤوليات ادلهام وربديد توزيع على يشمل :لتنظيما- 
 تدوج وادلتغَتات، الظروف صبيع ربت عالية بكفاءة تعمل جيدة نظم أو تنظيم وجود لعدم والتنسيق، ونظرا

 التنظيم يف ادلوازنة درجة أن إذ ،الطارئة ادلستجدات وفق للتغيَت قابل غلعلو بشكل تنظيم أي يف والديناميكية ادلرونة
 والتنمية احلوافز ومنظومة والتوظيف العمل وأساليب نظم يف اجلديدة للمستجدات وفقا الالزمة التغَتات وإحداث
  .الكفاءة من عالية دبستويات األىداف وربقيق األداء على كثَتا يؤثر أن شأنو من والتدريب

 اخلصوص على وتضم ، ادلؤسسة يف التقٍت باجلانب ترتبط اليت وادلتغَتات القوى سلتلف وىي :التقنية العوامل- 
 على االعتماد نسبة، ادلعلومات معاجلة يف ادلستخدمة أو الفعلية الوظائف يف ادلستخدمة سواء التكنولوجيا وعن

  3.اإلنتاج عملية يف ادلستخدمة ادلواد نوعية، العمال عدد مع بادلقارنة اآلالت
الخارجية  العوامل- 2

 من حوذلا دلا تتنبو أن الواعدة اإلدارة وعلى ادلؤسسة سيطرة خارج تقع اليت العوامل تلك إذل تشَت وىي    
 :العوامل ىذه وتتضمن معها، والتعايش والتكيف مواجهتها على وتعمل وتتنبأ سلبية، أو كانت إغلابية ادلتغَتات،

                                                           
 ألوراس ملبنة حالة دراسة-فعاليتها  وزيادة المنظمات أداء تقييم في التسيير مراقبة أدوات بين التكامل ، أىميةنعيمة ػلياوي،  السعيد بريش. 1

 .30ص ،2012 اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية واجلارية والتسيَت، جامعة ورقلة، ، 01العدد ،اجلزائرية ادلؤسسات أداء رللة
 الجديد الجزائري المعمل مؤسسة حالة دراسة -القتصادية االمؤسسة في داءألا فعالية على وتأثيره الخارجي التدقيق ، بوقابة زينب.2

رسالة ماجستَت يف العلوم التجارية، زبصص زلاسبة والتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ،  NCA- Rouibaللمصبرات
 .87ص، 2010/2011، اجلزائر، 03التسيَت، جامعة اجلزائر 

 العلوم يف ماجستَترسالة  ،كوندور مؤسسة حالة دراسة-الصناعية المؤسسة أداء تحسين في التنويع إستراتيجية ورد عمر تيجمغدين، . 3
 .51ص، 2012/2013، اجلزائر، بسكرة  جامعة،التسيَت وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، زبصص اقتصاد صناعي،االقتصادية
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 ودبا أن األمر يتعلق بادلؤسسة االقتصادية ولكون احمليط االقتصادي عموما ؽلثل مصدر :االقتصادية البيئة- 
فإن العوامل االقتصادية ىي األكثر انعكاسا على األداء نظرا لطبيعة . سلتلف مواردىا ومستقبل منتجاهتا من جهة

 .نشاط ادلؤسسة من جهة أخرى
فاالستقرار السياسي لو اثر كبَت على أداء ادلؤسسات، يف حُت األزمات السياسية : البيئة السياسية والقانونية- 

أما من ناحية القانونية فكل ادلؤسسات رباول وبشكل . تشكل عائق أمام ربسُت أداء ادلنظمات بصفة عامة
ملحوظ ربسُت أدائها دون معارضة قوانُت الدولة، وضمان احًتام ىذه القوانُت وجعلها جزءا من ثقافتها التنظيمية 

 1 .وقيمتها
 سلتلف بُت بالعالقاتو ادلستهلكُت، سلوك بتغَتات ادلرتبطة العناصر يف تتمثل :والثقافية االجتماعية البيئة- 

، فمثال نقص نسبة ادلتعلمُت يقف عائقا أمام ادلؤسساتأداء  على العناصر تلك سبارسو الذي وبالتأثَت رلموعات
  2.ترويج دلنتجات ادلؤسسة

  احمليطة،البيئية ادلتغَتات على للسيطرة األفراد يستعملها اليت ادلتغَتات رلموع تعٍت ىي و:التكنولوجية البيئة- 
  3.وغَتىا وبتارل ذلا تأثَت جد كبَت على أداء ادلؤسسة واخلدمات السلع يف والتجديدات االخًتاعات يف وتتجسد

ىذه العوامل تعمل على تكييف  أن القول ؽلكنالداخلية واخلارجية  ادلؤثرة العوامل حول عرضو مت ما خالل من    
 منها بعض يف ادلتحكم والنوعية، الكمية ادلتغَتات من للعديد دالة ىو أدائها مع القيود اليت تولدىا، وبتارل األداء

 .اآلخر البعض يف متحكم وغَت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .92مرجع سبق ذكره، صمفهوم وتقييم، -  األداء بين الكفاءة والفعالية  عبد ادلاليك مزىودة،. 1
 .74 عيشوش خَتة، مرجع سبق ذكره، ص. 2
 .53 عمر تيجمغدين، مرجع سبق ذكره، ص. 3
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إدارة األداء  مرتكزات : المبحث الثاني
    تعترب إدارة األداء كنظام فعال يساىم بشكل من أشكال يف ربقيق أىداف ادلنظمة ، من خالل احتوائها على 

عدة اطر واليات ذات كفاءة عالية، إذ لديها عدة أساسيات ترتكز عليها يف ربديد خطواهتا اليت ذبنبها مواجهة 
 .العديد من التحديات

  إدارة األداء مفهوم: المطلب األول
    فهناك رلموعة من التعريفات لإلدارة األداء اليت قدمها سلتلف االقتصاديُت وادلسَتين اليت ؽلكن االعتماد عليها 

 .يف ربديد أساسياهتا وأعليتها بالنسبة للمنظمة ككل
مفهوم إدارة األداء  :الفرع األول

ذلك ادلدخل النظامي لتحسُت وتطوير إدارة و كفاءة األفراد و الفرق من أجل زيادة الفاعلية :"  تعرف على أهنا
  1."العامة للمنظمة

 والعمليات اليت تسهل حدوث تواصل وفهم بُت أفراد اآللياتعبارة عن رلموعة متكاملة من :" كما تعرف بأهنا
 يف سبيل ربقيق األخر ليضيف كل منهم قيمة إذل مساعلات آخرين يعملون مع بأفرادإهنا تتعلق . يعملون معا

ولو أمكن ربقيق ذلك للمنظمة ككل، فال شك أنو سيجعل ادلوقف الفردي . ربسُت متواصل يف النتائج وادلعايَت
  2".لكل موظف أفضل حاال كذلك

 ربقيق نتائج زلددة وقابلة للقياس ترتبط برسالة وأىداف ادلنظمة إذلبأهنا اإلدارة اليت هتدف :" وتعرف أيضا
وتعتمد على ربديد اجلوانب اذلامة ادلرجو ربقيقها مع ربديد معايَت قياس واضحة يتم على أساسها متابعة األداء 

 3" اضلرافاتأيوإعطاء تغذية عكسية تساعد على تصحيح 
 اجلهود اليت يبذذلا العاملون والنتائج أن الوسيلة اليت يضمن من خالذلا ادلدير التأكد من أهناعلى :" ويرى الباحث

 4." ادلنظمةأىدافاليت ػلققوهنا ربقق 
 نديريدل التعزيز اإلغلايب وادلستمر  وعناصر أساسية سلتلفة، وردود الفعل،لىي عملية سلططة  ":تعريف أخروحسب 
أيضا تقييم درجة  .  نتائج القياس يف شكل األداء احملرز مع التوقعات اليت أعرب عنها، ومقارنةوالعاملُت

 .5"ربقق فعالية من خالل استخدام ادلعارف وادلهارات والسلوك ادلناسباليت ادلستويات ادلتوقعة لألداء 

                                                           
 .114طاىر زلسن منصور الغاليب ، وائل زلمد صبحي إدريس، مرجع سبق ذكره، ص . 1
 .84 النصر، مرجع سبق ذكره، صأبومدحت .  2
 .34، ص2015، الدار اجلزائرية و ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 1، طاإلدارة باألداء كمدخل لتقييم العاملين سلوى عمر عبد الرضبن، . 3
 .175، ص2006 منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، العدالة التنظيمية المهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية،، عادل زلمد زيدان.4

5. Luftim Cania, The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational 
performance, Economia. Seria Management Volume 17, Issue 2, Albania, 2014, p3790. 
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 مشًتك فهم بوجود وهتتم أىدافها، ربقيق على األنظمة دلساعدة العمليات من رلموعة أو عملية":وعرفت أيضا
 ادلدى على إصلازىا احتمال من تزيد بطريقة العاملُت وتطوير إدارة مث ربقيقو، غلب عما عملهم وفريق ادلديرين بُت

 1."والطويل القصَت
 واحلوافز باألجور دلقابلتو األداء لتقييم صوالو األداء، وتطوير لتخطيط يسعى متكامل نظام:" ويقصد هبا كذلك

 األداء مستويات ربسُت يف االستمرارية ضمان على والعمل لعملو، أدائو يف وسبيز الفرد قدمو دلا والعادلة، ادلناسبة
 2."ظمةوادلن الفرد مستوى على

 أىداف مع أعماذلم ونتائج األفراد نشاطات بُت ادلالئمة ادلدراء خالذلا من يضمن اليت الوسائل ىي:"ويعرب عنها
  3". ادلرذبعةالتغذية األداء، قياس األداء، تعريف رئيسية أجزاء ثالثة من يتكون نظام وضع خاللن م ة،ادلنظم

 وعلى ا،به يعملون اليت وادلنظمات األفراد  بُت التعاقد صيغة انهاألفراد،بأ إدارة زلاور أحد  باعتبارىا:"وينظر إليها
 .4"ادلكافأة و األجور ربديد يتم ذلك أساس

تقوم على عدة عمليات هتدف إذل ضمان وصول األفراد إذل األىداف ادلسطرة وتتمثل أساسا :" كما عرف أيضا
 5."يف زبطيط وتوجيو وتقييم وتشخيص األداء وتطويره

   من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة األداء ماىي إال رلموعة من العمليات أو الوسائل اليت تساعد 
 .ادلنظمة على معرفة مدى صلاعة أدائها من خالل األىداف احملققة من طرف أفرادىا

 أجزائها                                                                       واىم األداء إدارة أساسيات: الفرع الثاني
 .تبٌت إدارة األداء على عدة أساسيات وتتكون من عدة أجزاء سنتطرق إليها يف ىذا الفرع  
 األداء إدارة أساسيات- 1

 العاملُت وفرق العمل وادلدرين وادلنظمات لتحديد مدى ألداء والتقييم ادلستمر األداء إدارة أساسياتتقضي     
 أمىل يتبعون نفس االذباه السليم .  ادلنظمة بوجوب التخطيط السليم والتوجيوأىدافحسن التقدم ضلو ربقيق 

  بادلعايَت ادلخططة أم ينصرف أداؤىم عنها؟أدائهمػليدون عنو وىل يلتزمون يف 
 :وتتمثل ىذه األساسيات فيمايلي

                                                           
 في اإلداريات الموظفات على تطبيقية دراسة)الوظيفي األداء تحسين في اإلداري التطوير إدارة دوررًن بنت عمر بن منصور الشريف، .  1

  .55، ص2013ة االقتصاد واإلدارة، جامعة جدة، السعودية، كلي،رسالة ماجستَت يف اإلدارة العامة، (بجدة العزيز عبد الملك جامعة
، رسالة ماجستَت نظام الحوافز والمكافأة وأثره في تحسين األداء الوظيفي في وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة يوسف عبد العطية حبر، . 2

 .47، ص2007يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطُت، 
 .31 مرجع سبق ذكره، ص نعيمة ػلياوي،،لسعيد بريشا.  3
 ادلؤسبر ادلتميز العلمي الدورل حول األداء ادلتميز للمؤسسات واحلكومات، مظاىر األداء االستراتيجي والميزة التنافسية، سناء عبد الكرًن اخلناق، . 4

 .36، ص2005 مارس09 و08جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي كلية العلوم االقتصادية واجلارية والتسيَت، 
، رسالة ماجستَت يف علوم دراسة حالة البنك المركزي الموريتاني للتجارة الدولية- دور الموارد البشرية في التأثير على األداء باباه ولد سيدن، . 5

 .58ص، 2009/2010التسيَت، زبصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، جامعة تلمسان، اجلزائر، 
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  واألىداف؛ الفرية واجلماعيةاألداءمعايَت  تصميم ضمن خطة العمل -
 ؛ بشكل دورياألداءمتابعة  -
  من خالل تقييم األداء؛ الفعلياألداءادلستهدف و   ادلخطط أواألداءربديد مدى وجود فجوة بُت  -
  1. تصحيحية الالزمةإجراءاتازباذ  نقوم ب ادلستهدفاألداء اضلرافات عن أويف حالة وجود فجوة  -

                                                                         األداء إلدارة األساسية األجزاء- 2
 : كما ىي يف الشكلاألداء إدارةعملية من خالذلا  بصفة عامة ؽلكن ربديد أساسية أجزاءثالثة ىناك 

 األداء غلب ربديد جوانب  أيصف الوظائف و يتم ذلك من خالل عملية ربليل وأن وؽلكن :األداءتحديد - 
 ؛ ادلنظمةأىدافالوظيفي اليت زبدم ربقيق 

عملية تتمثل يف  األداء، فهي إدارة ىي جزء من عملية األداء عملية تقييم أنيتضح من ذلك  :األداءتقييم - 
 ؛ ادلستهدفاألداء وتقييمو للتأكد من ربقيق األداءقياس 

ىي ، والعمل على تعديل السلوك الوظيفي دبا يتماشى مع أىداف ادلنظمةتتمثل يف  :لألداءالتغذية العكسية - 
 وغالبا ما سبثل عملية التغذية األداءمن خالل جلسات تقييم  (وإغلاباسلبا )عملية تزويد العاملُت بنتائج أعماذلم 

 2. ادلالية للعاملُت وترقياهتمادلكافآت لتحديد األساس لألداءالعكسية 
 مكونات عملية ادارة االداء  (:1-2)الشكل رقم 

 .من خالل ىذا الشكل سنتطرق اذل اىم مكونات عملية إدارة األداء
 
 

 
 
 
 

 منشورات ادلنظمة  الموارد البشرية،إلدارةالعدالة التنظيمية المهمة القادمة ،  عادل زلمد زيدان  عادل زلمد زيدان،: المصدر 
 .176ص، 2006مصر،  ،اإلداريةالعربية للتنمية 

 
 
 
 

                                                           
 .85 نصر، مرجع سبق ذكره، صأبومدحت .  1
 .175عادل زلمد زيدان، مرجع سبق ذكره، ص. 2

التغذية  تقييم األداء
 العكسية

 ربديد األداء
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األداء                                                                                          إدارة  أىمية:الفرع الثالث
 :ما يليربديدىا يفوؽلكن 

 ؛عملية شاملة تقودىا اإلدارة مع رلموعة من عمليات ادلوارد البشرية األخرىباعتبارىا ربسُت فاعلية ادلنظمة - 
 ةشراكة تضامنية مابُت ادلدراء و األفراد أو الفرق ادلتبادل،فهي تؤدي من خالل احلوار إذل تطوير الفهم ادلشًتك - 

 ؛ تسهيل الطرق لتطوير كل ماىو اغلايب لصاحل ادلنظمةالواقع التوقعات والذي من شأنو
عملية معينة تنصب حول كيفية سلوك ادلدراء و األفراد و الفرق عندما يعملون معا لتحقيق التحسُت وتطوير - 

 ؛الكفاءات بعيدا عن إطار النظام البَتوقراطي
التحسن و التطوير ومنح الصالحيات إذل عملية تطويرية من شأهنا توفَت االتفاق ادلشًتك حول احتياجات - 

 ؛األفراد
على الرغم  )عملية تشمل على االتفاق حول األىداف وليس العمل دبوجب االنصياع األعمى لألوامر العليا - 

  1.(من أن الغاية النهائية ىي توحيد األىداف الفردية و ادلنظمية
من خالل ما تعرض لو الباحثون يف ىذا الشأن، فإن أعلية إدارة األداء ؽلكن أن تتجسد يف كوهنا تساىم يف ربقيق 

 :األىداف التالية
 تركز عملية إدارة األداء على تقييم األداء وتطوير العاملُت و الدمج و التكامل بُت ربديد األىداف؛- 
باإلضافة إذل مقابلة التوقعات التنظيمية وادلالية للمؤسسة، فإهنا تقوم بتدعيم ادلؤسسة ضلو العمل عند ادلستويات - 

 ادلثالية لألداء مع ادلنع واحلد من األخطاء؛
بالنسبة للموظفُت تعمل إدارة األداء على إعالمهم فيما إذا كانوا يؤدون عملهم بصورة صحيحة، أما بالنسبة - 

للمدراء تعمل على تقليل حجاهتم للتدخل يف كل شيء، وتوفر الوقت من خالل مساعدة ادلوظفُت على ازباذ 
  2.إذن تبٌت إدارة األداء  و تعود بالفائدة على ادلدراء وادلوظفُت، وادلؤسسة ككل. القرارات بأنفسهم

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .114 طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس، مرجع سبق ذكره، ص. 1
دراسة مقارنة بين - دور بطاقة األداء المتوازن في قياس وتقييم األداء المستدام بالمؤسسات المتوسطة للصناعات الغذائية  عريوة زلاد، . 2

 رسالة ماجستَت يف علوم التسيَت، زبصص  إدارة األعمال اإلسًتاتيجية للتنمية ادلستدامة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ملبنة الحضنة وملبنة التل،
 .23، ص2011 /2010التجارية والتسيَت، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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    العمليات الفردية في إدارة األداء :(2-2)شكل رقمال
                                                                              تتابع العمليات الفردية يف إدارة األداء الشكل التارليوضح

 
 
 
 
 
 
 

، دار وائل 1، ط، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازنطاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس :المصدر
 .115، ص2009لنشر، األردن، 

أن ىناك افًتاضُت بسيطُت يشكالن األساس الذي تقوم عليو  Recardo و Wadeيشَت كل من     حيث 
يف مدى مشاركتهم ا يتوقع منهم ودل ىم وفهمهتم معرفمن خالل األفراد يقوم علىاالفًتاض األول، . إدارة األداء

االفًتاض . صياغة و تأطَت ىذه التوقعات، فإهنم يستخدمون كل ما لديهم من إمكانيات لتلبية تلك التوقعات
 الثاين، أن القدرة على تلبية التوقعات تعتمد على مستوى القابليات اليت ؽلكن ربقيقها من خالل األفراد والفرق

. ومستوى الدعم الذي يتلقونو من اإلدارة، وكذلك العمليات و األنظمة و ادلوارد اليت توفرىا ادلنظمة ذلم
إن ىذين االفًتاضُت يشَتان ضمنا إذل أن أعلية إدارة األداء تنبع من الغايات األساسية ذلذه اإلدارة و ادلتمثلة     

والبد من اإلشارة . بادلشاركة يف فهم و إدراك ما يتعُت ربقيقو، وتطوير قابليات العاملُت و ادلنظمة بغية ربقيق ذلك
إذل أن احملور الرئيسي ادلتعلق بادلشاركة بالتوقعات، حيث ؽلكن للمدراء أن يعملوا على إيضاح توقعاهتم حول أيضا 

ما يريدونو من أعضاء الفرق أن يقوموا بو، ومن جانب أخر، ؽلكن لألفراد والفرق أن يعملوا على إيصال توقعاهتم 
 .حول ما غلب عليهم القيام بو وكيفية إدارهتم

بالنسبة - ادلدراء ادلوظفُت، ادلنظمة ككل-  إذل أن تبٍت إدارة األداء تعود بالفائدة على اجلميع Bacalلقد بُت     
أما بالنسبة للموظفُت تعمل إدارة األداء . للمدراء تعمل إدارة األداء على تقليل حاجة ادلدير للتدخل يف كل شيء

 1. حلهاوتوثيق مشكالت األداء يف حينها ومتابعة كيفية .الفرص لتطوير مهارات جديدةعلى إتاحة 
 
 
 
 

                                                           
 .116، 115مرجع سبق ذكره، ص، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن،  طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس. 1

 تطوير اإلسًتاتيجية

ادلوازنة                
   ربديد  ادلستهدفات

 مراجعة األداء 

 عوائد التحفيز
 قياس األداء
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  واىم خطواتهااألداء إدارةعناصر سلسلة  :المطلب الثاني 
 .سنتطرق يف ىذا ادلطلب إذل العناصر الرئيسية إلدارة األداء مع ربديد رلمل خطواهتا اليت سبر هبا

 األداء إلدارةرئيسية العناصر ال: األولالفرع 
 :تتمثل ىذه العناصر فيمايلي

 األداءتخطيط - 1
 ادلطلوب ربقيقها من األىدافربديد و بتخطيط األىداف ادلستقبلي لتحقيق ىذه لألداءسم صورة بو ريقصد     

.  والطاقات ادلتوفرةاإلمكانات عن طريق األطرافخالل ادلعايَت الواضحة و ادلتفق عليها بُت صبيع 
 األداء غلب أن تنطلق من ربليل األىداف عملية ربديد أنوالشك ،  ادلستقبلي ادلتوقعاألداءكيفية توظيف     

. ادلسبق واحلارل القدرات الفعلية و الكامنة لديهم حاليا
 عن طريق رسم األطراف من خالل ادلعايَت الواضحة وادلتفق عليها بُت صبيع األىداف ىو ربقق األداءوزبطيط     

.  و الطاقات ادلتوفرةمن خالل استخدام اإلمكانات ادلستقبلي لألداءصورة 
 األداءظيم تن- 2

، إنتاج إذل ربديد ادلساحة اليت يتحرك فيها كل فرد يعمل ضمن رلموعات عمل وفريق األداءىدف تنظيم يو    
وأعلية تنظيم  .اآلخرينحبيث يكون متكامال وليس معوقا حلركة اآلخرين،  يتعارض أو يصطدم أداؤه مع أالوغلب 

ليات و ادلهام الوظيفية و العاملُت تعٍت عدم التداخل يف االختصاصات من خالل التحديد الواضح للمسؤأداء
.  من فردأكثرؤوليات و ادلهام الوظيفية ادلشًتكة بُت س اليت ؽلكن االعتماد عليها يف ربديد ادلاألسسالفردية، بل و 

 بالسرعة ادلناسبة اليت هتيئ الفرصة األداءويتعُت على اجلهات ادلسؤولة احلصول على التعليقات ادلرتدة على     
 العمل بصورة دورية من إمكانية غَت ادلناسب وتصحيحو القصور يف مراحلو ادلبكرة، وتوفَت األداء النظر يف إلعادة

 .خالل االتصال التحريرية و الشفهية
: األيت توافر األداءويتطلب تنظيم 

 ؛البنيان والعالقات التنظيمية الواضحةأو اذليكل  -
 ؛التحديد الواضح للمسؤوليات وادلهام من خالل الوصف الوظيفي -
 ؛ على درجة عالية من الكفاءةاألداءوجود نظام لالتصال وتبادل ادلعلومات عن  -
 . و الوظائف اليت يشغلوهنالألفراداالختيار السليم وادلناسب  -

 األداءتوجيو - 3
يتحدد موقع الفرد يف البنيان على اخلريطة التنظيمية للمنظمة اليت تعمل هبا، ولكن زبتلف نظرة الفرد لوظيفتو     

 منذ بداية العمل أو اإلرشادولذلك فهو ػلتاج إذل توجيو و .  ادلطلوباألداءاجلديدة وتوقعاتو لشكل وطبيعة 
.  وتوفَت سبل االتصال الصحيحةاإلرشاد من خالل األخطاءتصحيح 
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 األىداف واذباىو ضلو ربقيق األداءكي تأيت عملية التوجيو بوفرة ذلك الفرصة دلتابعة خط سَت منحٌت     و
 تكون ىناك تسجيل متتال لنتائج قياس أنبعد عنها بنتائج اغلابية البد من ال أووالتعرف على مقدار االضلراف 

: ويف نفس الوقت فانو يساعدنا على،  على فًتات متقاربة وزلددةاألداء
 الوقوف على االذباىات احلقيقية للعاملُت ضلو ادلنظمة اليت ،التحديد الدقيق دلا سبتلكو ادلنظمة من مهارات- 

 ؛يعملون هبا
ربقيق العدالة ألدائهم و بدال من الشكوى و التظلم من التقييم اخلاطئ أداء العاملُتتركيز اجلهود على تصحيح - 

 األداء؛والرضا بُت العاملُت نتيجة دلشاركتهم يف ادلراحل ادلختلفة إلدارة 
 ؛احلصول على البيانات وادلعلومات الالزمة الزباذ القرارات اخلاصة بالًتقي والنقل للعاملُت- 
 1.الوقوف على االحتياجات اليت تساعد يف وضع خطة تدريبية تعاجل القصور يف أداء العاملُت- 

سلسلة إدارة األداء   :الفرع الثاني
يف إطار سلسلة إدارة األداء ومداخلها سيتم الًتكيز أوال على العمليات و اخلطوات و اإلجراءات الالزمة لسلسلة 

 .إدارة األداء، وثانيا على أىم مداخل إدارة األداء
  سلسلة إدارة األداء: (3-2)شكل رقمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 

، دار وائل 1، ط، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازنطاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس :مصدرال
. 118ص، 2009لنشر، األردن، 

                                                           
 .88،89 النصر، مرجع سبق ذكره، صأبوت مدح.1

 الرسالة والغايات

 غايات وخطط اإلدارات

 اتفاقيات األداء و التطوير

 خطط التطوير واألداء

 العمل و التطوير والدعم

 ادلراقبة ادلستمرة و التغذية العكسية

 ادلراجعة الرمسية والتغذية العكسية

 معايَت األداء

 مقاييس األداء

 الكفاءات ادلطلوبة

 دليل وجود الكفاءات

 ادلكافآت ادلالية التقدير
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عترب نقطة و ت اذلدف منها ضمان توحيد كل نشاط من األنشطة ادلوجودة يف السلسلة :الرسالة والغايات- 
 ؛االنطالق لعملية إدارة األداء مع الغايات و ادلساعلة يف ربقيقها

 وىذه تتفق حول ما ؽلكن ربقيقو بنظر االعتبار قبل االنتهاء من غايات أعمال :غايات وخطط اإلدارات- 
 ؛بشكل مباشر مع غايات ادلنظمة مع حدوث نوع من التكرار حىت يتم أخذ أراء اإلدارات وادلنظمة 

،  إن اتفاقية األداء ربدد معايَت األداء اليت يراد ربقيقها ومستويات الكفاءة ادلطلوبة:اتفاقيات األداء والتطوير- 
 ؛العمل الذي يراد إصلازه و النتائج اليت يراد بلوغهاو

معرفة الكيفية اليت يقوم من خالذلا مدرائهم بتوفَت ما ػلتاجونو من الدعم و اإلرشاد  ىي :خطة التطوير لألداء- 
ذلم إن جانب زبطيط األداء و التطوير ضمن سلسلة إدارة األداء ىو من حيث األساس عملية استكشاف 

 ؛مشًتكة دلا يتعُت بو أجل ربسُت أدائهم وتطوير مهاراهتم و كفاءاهتم
ىي نشاط يرتبط بكل من العمل و العاملُت ويركز على ما يتعُت القيام بو وكيفية  :العمل والتطوير والدعم- 

عملية إدارة األداء تساعد العاملُت على االطلراط يف ميدان العمل من أجل ربقيق فالقيام بو وما يتحقق عنو، 
عمليات ادلراقبة ادلستمرة، والتغذية كل وىذا بطبيعة احلال سوف يشمل على . النتائج ادلخطط ذلا و ادلتفق عليها

 ؛العكسية فضال عن ادلراجعات الرمسية
متواصلة  ردبا أن أىم مفهوم إلدارة األداء ىو أهنا عملية مستمرة و:المراقبة المستمرة و التغذية العكسية- 
وؽلكن القيام بادلراجعات غَت الرمسية ادلؤقتة حسب احلاجة ، راقبة وقياس األداء، وتوفَت التغذية العكسيةدل

كادلراجعات الشهرية أو الفصلية وغَتىا، حيث ؽلكن استخدام ىذه ادلراجعات لتوفَت تغذية عكسية مضبوطة 
 ؛أكثرن واالىم من ذلك ىو مراجعة األىداف واخلطط وزلاولة تكييفها للظروف ادلتغَتة

 إن احلوار خالل لقاءات ادلراجعة الرمسية غلب أن يركز على ربليل :المراجعة الرسمية والتغذية العكسية- 
وبذلك إن عمل التغذية العكسية ىنا ىو إغلاد ، ومراجعة النقاط ادلهمة اليت تنبثق عن الفًتة موضع الدراسة

ادلعلومات وربديد االستنتاجات من كل ما كان ػلدث منذ ادلراجعة األخَتة، هبدف التعلم من الدروس من اجل 
 1.بناء مستقبل أفضل، من ادلفًتض أن تتبع جذور ادلراجعة عن واقع ما يقوم بو الفرد فعال

األداء                                                                           إدارةخطوات عملية : الفرع الثالث
 .ىناك العديد من اخلطوات اليت تتميز هبا إدارة األداء ويف الشكل التارل بالتفصيل

 
 
 
 

                                                           
 .120- 117مرجع سبق ذكره، ص، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن، طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس.1
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 األداء اإلدارةخطوات عملية  : (4-2)شكل رقمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، الدار اجلزائرية و ادلنظمة العربية للتنمية 1، طاإلدارة باألداء كمدخل لتقييم العاملين سلوى عمر عبد الرضبن ،:مصدرال
 .33، ص2015اإلدارية، مصر، 

 1: تتضمن عدة خطوات تتمثل يفاألداء إدارة عملية إنالشكل التارل من خالل 
 إرساء، وكذلك األىدافتوجو ضلو ربقيق لااألولويات وربديد ادلوارد الالزمة، ربديد من خالل ، األداءزبطيط - 

 األداء؛معايَت لتقييم 
 األداء؛ تغذية عكسية عن وإعطاءالتعديالت ادلطلوبة على عمل ال، وذلك من خالل األداءمتابعة تنفيذ - 
 باألداء الفعلي األداءوذلك من خالل مقارنة ،  تغذية عكسية وإعطاء إليو، ربديد مستوى الوصول األداءتقييم - 

 ؛ادلتوقع
 ؛ ادلتميزاألداء لتشجيع ادلكافآت وإعطاءمن حيث ربديد يتم ذلك ، واألداءتعزيز - 
. األداء من خالل ربليل الذي يتم ادلستقبلي واألداء، تقدًن ادلقًتحات لتطوير األداءتطوير - 
 
 
 
 

                                                           
 .32 سلوى عمر عبد الرضبن، مرجع سبق ذكره، ص.1

 :زبطيط األداء

 التوجو لتحقيق النتائج- 

ربديد –ربديد ادلوارد -
إرساء معايَت –األولويات 

 االداء

 :مراقبة األداء

 متابعة تنفيذ األداء- 

 إعطاء تغذية عكسية- 

عمل التعديالت - 
 ادلطلوبة

 :تقييم األداء 

 مقارنة األداء بادلتوقع- 

ربديد مستوى األداء - 
 الذي مت الوصول اليو

 اعطاء تغذية عكسية-

 

 تعزيز األداء

ربديد وإعطاء - 
 ادلكافآت

القرارات ادلبنية على 
 :األداء

قرارات متعلقة - 
 بادلنظمة

قرارات متعلقة - 
 بالعاملُت

 تطوير وتوقيع األداء ادلستقبلي

 ربليل األداء- 

 تطوير األداء- 

 توقع األداء ادلستقبلي- 
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  دورة واىم التحديات لإلدارة األداء:المطلب الثالث
 .سنعرج يف ىذا ادلطلب على دورة إدارة األداء و أىم أىدافها مث ضلدد أىم التحديات اليت تواجهها

                                                                                    األداء إدارةدورة :األولالفرع 
 من خالل الشكل التارل فيما تتمثل دورة إدارة األداء   

دورة إدارة األداء : (5-2)شكل رقمال
 

 
 
 
 
 
 
 
 

، دار وائل 1، ط، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس:مصدرال
 .126، ص2009لنشر، األردن، 

 1:يتضمن ىذا الشكل أىم العناصر اليت تشتمل عليها دورة إدارة األداء وىي تتمثل فيمايلي
أىداف األعمال أو وفرق العمل الذين وربديد مقاييس األداء على مستوى األفراد تطوير  يتم فيها :التخطيط- 

 ؛يتحملون مسؤولية أدائهم السنوي
 ؛ للوصول إذل احملصالت ادلرغوبة يتم فيها تنفيذ األنشطة الضرورية:الفعل- 
 ؛ ويتم فيها تقييم النتائج ادلتوقعة أو احلكم على أداء األفراد وفرق العمل وإصلازاهتم:التقييم- 
 و النتائج إزاء ادلسؤولية ويتم ،تًتكز على السلوك والعملياتاليت  ومن خالل تغذية عكسية :التدريب/التعليم- 

 ؛ظلذجة السلوكيات ادلرغوبةالذباه، ومن مث القيام بافيها تطوير عالقات مع اآلخرين لالرتقاء بإصلازاهتم 
مت تعويض العاملُت سلبا أو إغلابا من الناحية الكمية و ي استنادا إذل األداء ادلتحقق يف األنشطة :التعويضات- 

. النوعية والدرجة اليت مت ربقيقها من قبلهم عن قياس ادلستهدفات
 األداء إدارة أىداف: الفرع الثاني
 . التنميةوأىداف، اإلدارية واألىداف، اإلسًتاتيجية األىداف ىي األداء إلدارة أساسية أىدافىناك ثالثة 

 اإلستراتيجية األىداف- 1
                                                           

 .127مرجع سبق ذكره، ص، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن،  طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس. 1

 الفعل
 التخطيط

 التعويض

التدريب/ التعليم  

 التقييم
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 الطرق لتنفيذ االسًتاتيجيات ىي ربديد النتائج والسلوكيات وربديد خصائص العاملُت القادرين على أفضل إن    
ويف احلياة العملية فان العديد من ادلنظمات تغفل أعلية ىذا اذلدف، حيث ال .  موضع التنفيذاإلسًتاتيجيةوضع 

ذلك تصميم نظم القياس والتغذية  يليما و.  للمنظمةاإلسًتاتيجية واألىداف، األداء إدارةيتم الربط مباشرة بُت 
 .العكسية اليت تساعد على أداء السلوك الوظيفي الذي ػلقق أىداف ادلنظمة

 األداء إدارة عملية أىداف: (6-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية العدالة التنظيمية المهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية عادل زلمد زيدان، :المصدر
 .180،ص2006اإلدارية، مصر، 

 اإلدارية األىداف- 2
 عملية تقييم أن العديد من ادلديرين يرون أن إال، األداء إدارة ادلرتبطة بعملية اإلدارية األىداف من أعليةبرغم     

 ادلوظف ضعيفا أداءوتبدو ىذه الظاىرة واضحة خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها ". شر البد منو"  ىي األداء
 تورل ادلنظمة عناية خاصة لعملية تقييم أنومن ىذا ادلنطلق فانو البد .  ادلوظف بذلكإبالغ إذلويضطر ادلدير 

 العاملُت إلحساسدلسببة ا من زلاور العدالة التنظيمية أساسياسبثل زلورا فهي .  مهمةإدارية دلا ذلا من نتائج األداء
  .بالعدالة التنظيمية

  التنميةأىداف- 3
وغالبا ما يتم ربديد جوانب ،  ىم ومعارفم وقدراتومتنمية مهاراتوو ، ىؤالء العاملُتأداءىو رفع مستوى     

 ىذه أعليةوبرغم .  اليت يعقدىا ادلدير مع العاملُتاألداء الوظيفي من خالل جلسات تقييم األداءالقصور يف 
 نتائج عكسية نظرا لتأثَتىا إذل قد تفسد الكثَت من عالقات العمل اليومية وغالبا ما تؤدي أهنا إالادلناقشات 

 1.احملتمل على معنوية العاملُت
 ازباذ القرارات يف العديد بأسس اإلدارة يزود أن الفعال ىو الذي يستطيع األداء إدارة نظام أن القول ؽلكنناو    

 . للمنظمةأىدافربقيق وبالتارل  العاملُت أداءيف ربسُت كبَت  يساىم بشكل اإلدارية وأنمن اجملاالت 
تحديات إدارة األداء  :الفرع الثالث

                                                           
 .181-179 عادل زلمد زيدان، مرجع سبق ذكره، ص. 1

 أىداف إدارة األداء

 أىداف التنمية أىداف إدارية أىداف إسًتاتيجية
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أن إدارة و  ل.تعٍت إدارة األداء بتحديد ما يتوقع أن يقوم بو األفراد وكيفية السلوك ادلتوقع منهم إزاء القيام بذلك    
ن ىناك رلموعة من إال أ. األداء مسألة سهلة الستطاعت كل ادلنظمات أن ذبٍت شبار تنفيذىا بصورة مالئمة

 و اليت  التحديات اليت تواجو إدارة األداء وتعمل على احلد من قيام إدارة األداء بإصلاز أعماذلا على الوجو األمثل
 1:تتمثل فيمايلي

إن األدوار و ادلسؤوليات لكل مستوى غلب أن تتسم بوضوح وأن تكون  :ةتشكيل ىيكل مسؤولية متماسك- 
 ؛من الضروري أن ربدد ادلسؤوليات بشكل واضح ومن خالل توقعات دقيقةو ،مًتابطة ومتماسكة

 إن ىذا سوف يؤدي للًتكيز على ادلستقبل باستخدام :الموازنة في التركيز على المدى البعيد والقصير- 
 نسوف تصبح ذات طابع عملي وؽلكن ترصبتها إذل مستهدفا،مؤشرات غَت مالية توجو األداء ادلستقبلي للمنظمة

 ؛ملموسةوقصَتة األمد 
من  ،حيث  استخدام لغة مشًتكة يف اإلدارة و القياس:جعل القيم مستندة على استراتيجيات عملية- 

 ؛الضروري أن تقوم ادلنظمات بعمليات الرصف خالل التنظيم
ادلنظمة حصول خالل ألفعال ادلناسبة وىذا من لقيام با ازباذ القرارات الصحيحة و ا:تقبل شفافية المعلومات- 

  موثوقة؛على ادلعلومات الصحيحة
  وىنا ربتاج منظمات األعمال الًتكيز على التوقعات والتحليل وألفعال وليس الدخول :حقا التركيز على مهم- 

 ؛بالتفاصيل ومعرفة كل صغَتة وكبَتة
القيام  مع الًتكيز على القيم األداء احلقيقيةعلى ادلنظمة  وىنا يفًتض :تشجيع السلوك الموجو باألداء- 

 ؛بتحديد ادلسؤوليات
 أن تقوم منظمات األعمال بالربط بُت العمليات الفرعية ادلكونة إلدارة :الموازنة بين التكامل و البساطة- 

 .بشموليتها، وان ذبري ىذا يف إطار عمليات بسيطة وشفافيةو األداء 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .128، 127مرجع سبق ذكره، ص، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن، طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس . 1
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تحديات إدارة األداء : (-27)شكل رقمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار وائل 1، ط، أساسيات األداء بطاقة التقييم المتوازن طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس:مصدرال
 .129ص2009لنشر، األردن، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشجيع السلوك ادلوجو 
 باألداء

 الًتكيز على مهم حقا

 تقبل شفافية ادلعلومات
جعل القيم مستندة على 

 اسًتاتيجيات عملية

ادلوازنة يف الًتكيز على ادلدى 
 القصَت و البعيد

ادلوازنة بُت التكامل 
 والبساطة

بناء وتشكيل ىيكل 
 مسؤولية متماسك
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األداء التنظيمي  سمات محددات : المبحث الثالث
    يعترب األداء التنظيمي من أىم أنواع األداء وذلك دلا ػلملو داخل طياتو من عمليات إدارية ستسهم بشكل 

 .فعال يف ربقيق العديد من األىداف التنظيمية للمنظمة 
األداء التنظيمي   مدارس مفهوم وأىم: المطلب األول

    لألداء التنظيمي العديد من التعاريف نتيجة اختالف وجهات النظر للكتاب ونتيجة تعدد مدارسو وادلتغَتات 
 .اليت ربيط بادلؤسسة اليت أدت إذل رفع سلزون أعليتو

 مفهوم األداء التنظيمي: الفرع األول
على نطاق واسع واليت تعتمد يف الدراسات التنظيمية استخداما األداء التنظيمي ىو واحد من ادلتغَتات األكثر     

 اإلسًتاتيجية  األكثر دقة وذات الصياغات الفضفاضة يف األدبياتبُت ادلفاىيم إنو ال يزال واحدا من حيث اليوم،
بعدة من الناحية النظرية، ومت ربديد األداء التنظيمي .  التدابَت ادلالية لألداءعلى ا، ىذا بناءالكثَتينزلط اىتمام و

 :تعاريف نذكر من أعلها مايلي
ناتج جهد وسلوك صبيع األفراد العاملُت يف ادلنظمة يف كافة اإلدارات واألقسام " :يعرف األداء التنظيمي انو

ادلوجودة فيها، والذي ػلدد مدى قدرة ادلنظمة على ربقيق ادلخرجات واألىداف اخلاصة بأعماذلا عرب التفوق يف 
"  1.أدائها

 2". ادلنظمةصحابألدلقارنة بُت القيمة اليت تنتجها شركة مع القيمة ادلتوقعة اك:"ويعرف كذلك 
ادلرجعية من خالل مقارنة أىداف ويتم تقييم الشركة من  لديها رلموعةوظيفة ىو :" الباحثُت  ويرى كل من 

  3."الداخلية أو اخلارجية
، وذلك لتحقيق اإلدارة مبادئ وء ما يف ضإداريملُت بادلنظمة بسلوك ا قيام العإذل مصطلح يشَت :"كما أشَت إليو

 بأقل أي)بصورة رشيدة  ( والتوجيو والقيادة، الرقابةاإلشرافصنع القرارات، التخطيط، التنظيم، )اإلدارةوظائف 
 4".(جهد ووقت وتكاليف

منظمة وترتبط مع  صبيع أجزاءعلى مستوى ىو ربقيق اذلدف بالشكل الذي غلب أن يكون معروفا ":وينظر إليو
 5."توضيحية ذلارؤية 

                                                           
ية، الفلسطين التجارية المصارف من عينة في تطبيقية دراسة - التنظيمي األداء على الشاملة الجودة إدارة مفهوم تطبيق أثر زكي أبو زيادة،. 1

. 888، ص2011فلسطُت، األمنية، للعلوم الفلسطينية ، األكادؽلية4، العدد 25، رللد (العلوم اإلنسانية)رللة جامعة النجاح ألحباث 
2. Luftim Cania, OP.cit, p375. 
3. Maratine maadani, karim said, OP.cit, p27. 

 .72مدحت أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص. 4
5. Ridwan Ibrahim, Ina Primiana , Influence Business Environment On The Organization 
Performance, International  Journal Of  Scientific & Technology  Research  Volume 4, Issue 04, 
Indonesia, APRIL 2015, p285. 
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ينعكس  وأن البد منها أي يف خلل أي فأن ادلنظمة هبا تقوم اليت العمليات لكافة  زلصلة:"كما يعرف على انو
                                                                          1."ادلنظمة مرآة يعد والذي نشاطال على

نادرة وشبينة يف أسرع وقت شلكن يف السعي   قدرة ادلنظمة على اكتساب واستخدام مواردىاهنبأ :"ويعرف أيضا
" 2.األىداف احلالية واألىداف التشغيلية لتحقيق

 لشركات  إذل مستوى االستثمار يف البحث والتطوير، والذي ؽلثل الكفاءة األساسيةةترجمىو  :"وحسب باحث
 "3.مللحصول على ميزة التنافسية اليت سبيزه

 مؤشر لقياس نظم  أيضا ىو الدرجة اليت تدل الشركات على ربقيق و إصلاز ألىدافهم، وىو:"ويقصد بو
 4.5"التصنيع

  ) فيها ادلشاركة لألطراف القيمة قدم ادلنطلق ىذا ومن خلق على ادلؤسسة قدرة  بأنو:"ويرى باحث اخر
 .6"األبعاد ىذه سلتلف بُت التوازن ربقيق على اتوقدر ومدى ( الزبائن العمال، ادلساعلُت،

مشريف وأعضاء و  فرض على قادة التنظيميي  و وىو الشعار الذي يبدو يف كثَت من األحيان":وكما عرف بانو 
                7".لتحسُت عملهمرلالس إدارة ادلنظمات 

 ".ىو سلوك وظيفي ىادف يقوم بو العاملون الصلاز االعمال ادلكلفُت هبا:" ويعرف بانو
 8."نتائج تنظيمية، خارجية أو داخلية قياس عدةو تقييم ىو  :"ويعرف أيضا

                                                           
رللة اإلدارة العامة،  الصناعية الشركات من عينة في تطبيقية دراسة التنظيمي األداء في التنظيمية الذاكرة وتأثير  عالقةعادل ىادي البغدادي،.  1

 .160، ص2007، جامعة ادلستنصرية، العراق،65واالقتصاد، العدد 
2. Nancy Heppell, Le roulement du personnel et la performance organisationnelle: l’effet 
modérateur des pratiques de gestion des ressources humaines, Mémoire présenté à la Faculté des 
études supérieures, Faculté des arts et sciences, Université de Montréal, Canada, septembre 2011, p26. 
3. Brahmi Bechir, Impact de l’approche managériale sur la performance organisationnelle en 

matière de la gestion des connaissances dans le secteur de la haute technologie, mémoire de 

magister en administration des affaires, université du Québec, Montréal, Canada, 2008, p151. 
4. Arturo Realyvásqueza et auter, Effects of organizational macroergonomic compatibility 
elements over manufacturing systems’ performance,  Science  Direct  Review, 6th International 
Conférence on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliâtes Conférences, Mexico, AHFE 
2015, p5717. 

دراسة تطبيقية على الشركات – اثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التنظيمي ودور االضطراب البيئي  زينة مصطفى زلمود ضبد،.  5
 .29، ص2013 األردن، جامعة الشرق األوسط، ،رسالة ماجستَت يف علوم اإلدارة األعمال، الصناعات الغذائية باألردن

 .59عيشوش خَتة، مرجع سبق ذكره، ص. 6
7. Sylvie Saint-Onge, Michel Magnan, Chapitre1. La gestion des performances des organisations 
et des personnes, Gestion des performances au travail, De Boeck Supérieur  Méthodes & Recherches, 
Revue Cairn, France, 2007, p17. 
8. Anne Trépé , Patrick Aube, L’évaluation de la performance de la fonction RH :De la théorie à 
la pratique des DG, Mémoire d’expertise, université de DAUPHINE ,Paris, Octobre 2010,p10. 
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من خالل ما تطرقنا إليو يف ىذه التعريفات ؽلكننا التوصل إذل أن األداء التنظيمي ىو عبارة عن الدرجة اليت     
تعكس قدرة ادلنظمة على استخدام مواردىا التنظيمية مع ربديد سلوك اإلداري لعامليها ومدى مساعلتهم يف 

 .ربقيق أىدافها
 التنظيمي األداء أىمية :الفرع الثاني

وتتمثل ىذه  ادلنظمة وإدارة الباحثُتكن الكشف عنها عن طريق مساعدة ًن التنظيمي     ىناك عدة نواحي لألداء
: 1فيمايلي نواحيال
 ؛مسبقا حددهتا اليت النتائج إذل للوصول واستعدادىا ادلنظمة قدرة ؽلثل كونو من تأيت التنظيمي فأعلية األداء- 
 البيئية احملددات إذل واالستجابة فيالتكي يف ادلنظمة تستطيع الذي ادلدى ربديد األىداف يتم وضع خالل من- 

 األىداف؛ تلك لتحقيق ادلوارد وتوظيف تيجياتااالسًت وبناء
 ادلرجوة واليت مت ربديدىا من طرف اإلداريُت بادلنظمة األىداف تنفيذ يف التنظيمي تصميم على اليساعد انو كما-

 ة؛ادلنظم مكونات بُت التنسيق مستوى وبيان ربديدمع 
 وذلك والنمو البقاء على وقدرهتا أىدافها ربقيق يف ادلنظمة صلاح يقيس الذي ادلؤشر التنظيمي األداء يعد لذا- 

 .من خالل ما ربتويو من موارد
األداء التنظيمي وفقا لمدارس اإلدارة المختلفة  : الفرع الثاني

 2:   ىناك عدة مدارس لإلدارة يتخللها مفهوم األداء التنظيمي ومن أعلها مايلي
لمدرسة الكالسيكية ا- 1

، الذي اليت هتدف إذل زيادة كفاءة وسرعة اإلنتاج يف ادلصانع (1911) تايلور  اليت قام هباحسب البحوث    
يف ادلدرسة  دائما. ("أفضل طريقة واحدة ")فرضية أن ىناك طريقة جيدة إلصلاز أي مهمة  على أساسه قلنطم

 Weber )أما بالنسبة. تقسيم العمل تفعيل اإلدارة يف ادلتغَتات مثل أن (Fayol ،1916)  وقالالكالسيكية،
 ىذاو. (ادلعايَت واإلجراءات)البَتوقراطية لدراسة رلموعة من الًتتيبات اذليكلية  خلق مفهوم وقال انو (1922،

 .للحديث عن ادلنظمة" آلة"يستخدم مصطلح 
 مدرسة العالقات البشرية- 2

النماذج بتطوير البحث واالىتمام ادلتزايد   إنشاء مدرسة العالقات اإلنسانية بعد ظهور احلركة النقابية، و    مت
الذي ( follett،1924 )قدم من قبل مفهوم تقاسم السلطة ىوف. إدماج األبعاد البشرية واذليكلية والتنظيمية

(  Mayo،1933) الذي قدموWeberian  ظلوذجباإلضافة إذل  .اإلدارة التشاركيةإذل دعو ي

                                                           

 .159، مرجع سبق ذكره، صعادل ىادي البغدادي 1.
2. Yasmina Benabderrahmane-Bouriche, Management des connaissances, déploiement des TIC et 
GRH des organisations : cas de l'Algérie, Thèse de doctorat  en science de Gestion ,Université Paul 
Valery -Montpellier III, 2012, France, p46, p 35-37. 
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مثل االتصال يف اذباىُت أو  أن إدخال مفاىيمالذي يقوم على ( Dickson، 1939وRoethlisburger)و
 .ضع ادلعايَت اليت سبليها رلموعات غَت رمسيةوو تسيطر عليها إنتاج

 كالسيكية الجديدةمدرسة الال- 3
حسب إدخال مفاىيم مثل قبول رلموعة  و لب تغيَتات كبَتة يف النظريات التقليديةتجىذه ادلدرسة     

(Simon ،1957)حسب زلاولة الدولة استقطاهبا من العناصر اليت قد تكون خطرة يف ادلنظمة  ، و
(Selznick ،1948 ) ،حسب اخللل البَتوقراطية  و(MartchوSimon ،1958). 
 بنيوية الحديثةمدرسة الال- 4

 Etzioni)وبالتارل. عقالنية التنظيمية من القواعد وعلى أساس السلطة الرمسية سعى أنصار تيار الوفاء سلوك    
 Walker et Lorsch ) ووصف ادلوظفُت درس التطابق بُت نوع من السلطة ونوع من االلتزام (1964،
دائمة النظم قد ركز على ال( David et Lawrence، 1977)ادلنتجات، وكان  تنظيم وظائف أو (1968،

 .طوارئ اقًتح اتساق معايَت التصميم وعوامل (Mintzberg،1979 )تعددة وادل
نظرية النظم - 5
علم التحكم اآلرل، والعلوم  من (Wiener، 1948 )يتم إنشاء النموذج التنظيمي على التكيف من قبل    

تسعى إذل ربقيق وحدة  (Bertalanffy ،1980)النظرية العامة للنظم ف. على أساس السيطرة وادلعلومات ادلعاجلة
بيئات غَت مستقرة أو  مع وحدة اذلياكل العضوية وادليكانيكية تتعارضو( Burns et Stalker،1961 ).العلوم

 .ادلدارسإدارة مفاىيم يف عدة مفتوح لدمج  استخدام مفهوم النظامو( Katz et Kahn، 1966 ).مستقرة
 مدارس السلطة والسياسة والثقافة التنظيمية- 6

ىذه . يف اإلدارة" ضد الثقافات"أنظمة، لذلك ىم  ىذه ادلدارس ترفض أسس البنيوية وادلدافعُت عن نظرية    
ادلدارس، يتم ربديد مفهوم الرقابة من  وفقا ذلذه. فاىيم مثل األىداف والوظيفية والعقالنيةادل تركز على ادلدارس

 (.Schein ،1985)رموز السلطة وادللكية  القيم التنظيمية، والتعامل مع
 نظرية الطوارئ- 7

أصل   تستمد، حيث أهنامثمرة من حيث التطبيقاتمن إذل أن تكون أكثر ترمي ويبدو أن ىذه النظرية     
 بعض ساىم  البيئة وحجم والتكنولوجيا واالسًتاتيجيات التنظيمية النتائج التجريبية بشأن التفاعالت بُت ىيكل،

وؽلكن أن تشمل أيضا . الدراسات التجريبية يف عدة رلاالت الباحثون إذل وصف بعض التفاعالت مع نتائج
(Lewin ،1953) يفًتض الباحث   اىذ. عمل االسًتاتيجيللاحلواجز أمام تتغَت مع احلاالت الطارئة  الذي حلل

تبُت أن  (Burns et Stalker، 1961 )من جانبهم احملرك وسيط أن النتائج كل سلوك من التوازن بُت القوى
مستقرة، يف حُت ترتبط ادلمارسات  ترتبط اإلدارية ادليكانيكية يف الطبيعة مع الشركات مع البيئات ادلمارسات

 يدل على أن اذليكل التنظيمي يعتمد (Chandler ،1962  ).البيئات غَت ادلستقرة اإلدارية مرنة وغَت رمسية مع
وترى دراسات أخرى العالقة  . ونتيجة لتغيَت ىيكليإسًتاتيجية االسًتاتيجيات ادلعتمد يف التغيَتات قضية البيئة
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الشركات وأن األداء يعتمد على اتساق الدول الداخلية التفاضل والتكامل من يف تظهر  بُت البيئة واذلياكل
 .ال توجد نظريات الوجود والتفرد من احللول أجزاء من البيئة الوحدات فيما يتعلق بالتنوع والًتابط بُت

 ه التنظيمي واىم مكوناتاألداء  أبعاد:المطلب الثاني
 .سنلقي الضوء يف ىذا ادلطلب على أبعاد األداء التنظيمي واىم مكوناتو

وبالتارل لو  من ادلعاين، ؽلكننا أن نرى أن مفهوم األداء التنظيمي لو كما:  التنظيمياألداء أبعاد: األولالفرع 
  1:إليها واليت تتمثل  سوف نتطرق أبعادعدة 

البعد االقتصادي - 1
 التصميم االقتصادي ن اليت تشَت إذل أ،(Taylor, Weber, Fayol)استنادا إذل النظرية األوذل للمنظمة  ف   

 بان فهذا أول تصميم قاض.  تكون اقتصادية يف ادلقام األولأنالشركة ىي   للمنظمة العمل الرمسية أوالكفء
فهو مفهوم مركزي من ىذه ادلدرسة وتعٍت . ادلوارد ادلمكنة نظمة فعالة عندما ربقق أىدافها باستخدام األقلادل

 .(الكفاءة)، ولكن أيضا احلصول على نتيجة الطريقة األكثر اقتصاد (الفعالية)ربقق األىداف  الكفاءة االقتصادية
البعد االجتماعي - 2
ويركز ىذا البعد الثاين على  (Mayo, Maslow, McGregor) ويستند على ادلدرسة العالقات اإلنسانية    

 وزمالئو، فادلفهوم األساسي ذلذا اجلانب من Mayoوفقا . التنظيمي اليت تتعلق بادلوارد البشرية جوانب األداء
يف مراجعة . ادلنظمة الكفاءة ىي قيمة ادلوارد البشرية، أو القيمة ادلضافة من خالل نوعية القوى العاملة يف العمل و

تنمية ادلوارد البشرية، وتعبئة الروح ادلعنوية  يف (Beaudin   ،1994 و Morin, Savoie)األدبيات اليت كتبها 
 .التنظيمي من منظور البعد االجتماعي ادلوظفُت، فهي ادلعايَت ادلمكنة للحكم على فعالية األداء وأداء

البعد النظامي - 3
يربط . التكنولوجيا يف ىذه احلالة، فإنو قدرة ادلنظمة على التكيف مع البيئة، وخاصة خصائص السوق و    

يعدل البيئية  وقدرة على ربويل الصرف مقابل ادلوارد األخرى، وعلى العكس ادلنظمة ببيئتها فهي لديها ادلوارد
. االستدامة البعد النظامي، ادلنظمة ىي نظام ىدفها ىو البقاء على قيد احلياة أو ففي. (التغذية العكسية)بدوره 

، وخدمة يف السوق (الرحبية)تنمية ادلوارد ادلالية  فادلفهوم االستدامة، يرتبط مع مفهوم الوقت ادلتعلق حبماية و
 .اليت تؤثر على أدائها تركز على العالقات بُت مكونات الشركة ىذه ادلعايَت. ، وجودة ادلنتج أو اخلدمة(التنافسية)
 
 

 
 
 

                                                           
1 .Nancy Heppell ,OP,cit,p26,27. 
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أبعاد األربعة لألداء التنظيمي : (1-2)الجدول رقم
المعايير مفهوم عام أمام  المنظمة مثلاألبعاد 

 ءفعل بعض األشيااالقتصادي 
اجليدة 

كمية ادلوارد ادلستخدمة، يف  لدرجة اليت خفضت ادلنظمةا: اقتصاديات ادلوارد•فعالية االقتصادية 
 .ضمان حسن سَت النظام حُت

اليت تنتجها ادلنظمة مقارنة بكمية  كمية أو نوعية السلع واخلدمات:إنتاجية•
 .اإلنتاج خالل فًتة معينة ادلوارد ادلستخدمة ألجل

 مواءمة أىدافاالجتماعي 
أىداف  ادلوظفُت و
 االقتصادية

 

ظهار عملهم ، ومن اجل ادلنظمة  إلدرجة الفائدة ادلوظفُت: تعبئة ادلوظفُت•البشرية  موارد قيمة
 .واجلهود ادلبذولة لتحقيق أىداف

تقييم إغلايب من قبل  الدرجة اخلربة يف العمل ىو: الروح ادلعنوية للموظفُت•
 .ادلوظف

 .موظف أو رلموعة للنوعية أو كمية اإلنتاج: عائد ادلوظفُت•
 .إذل أي مدى ؽلكن أن تتزايد ادلهارات بُت أعضاء ادلنظمة: تطوير ادلوظفُت•

 االستدامةموائمة مع بيئتها النظامي 
 ادلنظمة

 

 .زبون مستوى ادلنتج الذي يليب احتياجات: جودة ادلنتج•
 (على سبيل ادلثال الرحبية)إذل أي مدى ادلؤشرات ادلالية: الرحبية ادلالية•

 .سنوات سابقة أو مقارنة باذلدف ثابت زيادة أو نقصان مقارنة يف للمنظمة
إذل أي مدى ادلؤشرات االقتصادية تؤدي إذل مقارنة متوافقة : القدرة التنافسية•

 .مع تلك الصناعة أو ادلنافسُت
مصاحل رضا السياسي 

العناصر ادلختلفة 
تستخدم أمواذلا على  الدرجة اليت تقدر اجلهات ادلاضلة اليت: رضا ادلاضلُت•شرعية ادلنظمة 

 .النحو األمثل
 كانت ادلنظمة قادرة على الوفاء إناحلكم الزبون بطريقة ما : رضا العمالء•

 .االحتياجات وتوفَت بالتزاماهتا
واألنظمة اليت  إذل أي مدى ادلنظمة ربًتم القوانُت: رضا اذليئات التنظيمية•

 .ربكم أنشطتها
. تأثَت على أنشطة ادلنظمة تقييم ما إذا كان اجملتمع األوسع: رضا اجملتمع•

Source : Nancy Heppell, Le roulement du personnel et la performance 
organisationnelle : l’effet modérateur des pratiques de gestion des ressources 
humaines, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures ,Faculté des arts et sciences 
,Université de Montréal, Canada, septembre 2011,p28. 

البعد السياسي - 4
رلموعات تشكل أحكام حول معايَت  يسلط الضوء على ادلدرسة ادلكونات ادلتعددة، حيث سلتلف األفراد أو    

مشًتكة من قبل صبيع الفئات وؽلكن أن   ليستأوبأن ذلا نفس ادلصلحة . اليت سبق ذكرىا ادلنظمة فعالة، كما
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. ادلنظمُت واجملتمع اجلهات ادلاضلة، والعمالء،: الكفاءة زبتلف بُت مكونات ىي يكون حىت متناقضة وادلعايَت
 1.من ىذا البعد يشَت إذل التقييم واالرتياح من ىذه اجملموعات الرئيسية، ىو مفهوم مركزي وبالتارل شرعية ادلنظمة،

 التنظيمي األداءمكونات  :الفرع الثاني
 ،هقياس مؤشرات أدى إذل تنوع التنظيمي األداء دلفهوم والفلسفي الفكري التأطَت يف واالختالف التنوع     إن
 مؤشرات اعتمدت بينما مادية، غَت مؤشرات مقاييس اعتمدت ىناك ف،أثرىا على كوناتادل تنوعت وبالتارل
 أداء لقياس اقتصادية مؤشراتيف حُت ىناك  .األداء لقياس ادلادية وغَت ادلادية ادلؤشرات بُت اجلمعك أخرى

 .والفاعلية للكفاءة مقاييس فأهنا العموم ويف ،األداء دلقاييس الغالبة الصفة وىي ادلنظمة
 ارتباطها وتأثَتىا خالل من ادلؤشرات تلك قياس إذل اإلدارة اجملال يف والباحثون الكتاب سعى التاريخ قد عربو    

 باذليكل كعالقتو ادلتغَتات من بعدد التنظيمي األداء ارتباط تناول  منمنهم فسلتلفة، ومتغَتات بعوامل وتأثرىا
 منهمو .اخل ... التكنولوجي والتغَت واالبتكار، التنظيمي، واإلبداع ادلنظمة، وثقافة باالسًتاتيجيات،والتنظيمي، 

  .اخل ... البيئية ، وبادلتغَتاتوباإلنتاجية الوظيفي، بالرضا التنظيمي األداء تأثر تناول من
  :دلكونات ىي أربعة إذل التنظيمي األداء قسم 2004وزمالءه لعام Li للبحث الذي قدمو  وفقاً     
 أن ؽلكن ومؤشراهتا .الشركة يف باإلدارة الصلة ذات ادلتغَتات من سلسلة فهو: اإلداري التنظيمي األداء- 

 زيادة العالية، الكلف ، األعمال عملية ىندسة إعادة، اجلودة إدارة والتطوير، البحث مستوى تطوير مردود تتضمن
  .العمل لقوة ادلعرفة التفويض، مستوى

 تسويق وقت احلجم، مرونة التصنيع، دورة وقت التسليم موثوقية من فيتكون: التسويقي التنظيمي ألداء- 
 . ككلوالزبائن والوسطاء باجملهزين، عالقة ذلا اليت األخرى وادلتغَتات ،نالزبو قدرة ،ادلنتج

 روح ادلنظمة، يف العاملُت بُت واالتصال العاملُت والشركة، بُت العالقة يعكس: الثقافي التنظيمي األداء- 
. الرئيسية الثقافة مع ،واألخالق وادلعنويات العمل، يف والرضا الفريق،

 باألداءوؽلكن وصفها  اخل .... العمل إنتاجية ،ادلنتج جودة الطاقة، استخدام يتضمن :التقني التنظيمي األداء- 
  2.الصناعية العملية يف الرئيسي

 
 
 
 
 

 
                                                           

1 . Nancy Heppell ,OP,cit,p29. 
 .160، مرجع سبق ذكره، ص عادل ىادي البغدادي. 2
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  ومدى تحقيق فاعليتوسمات األداء التنظيمي: المطلب الثالث
   لألداء التنظيمي العديد من السمات اليت سبيزه عن غَته من األداءات ، بإضافة أيضا إذل اشتمالو على العديد 

 .اليت سنتطرق إليها من احملددات
سمات األداء التنظيمي  :األولالفرع 

ادلنظمات العامة أو اخلاصة، الصناعية )، مهما كان شكلها  خاصة أدائها التنظيمي    إن ادلنظمة ادلتميزة يف أدائها
  1:، يرجع سبيزىا إذل عدد من السمات، ادلتمثلة فيما يلي (أو اخلدمية

أساليب تسهم يف ربط اإلدارة يف ادلنظمة بالواقع العملي، وغلعلها أكثر  ىناك :النزعة إلى الحركة والنشاط- 
حيث تتبع اإلدارة يف ادلنظمات ذات األداء التنظيمي ادلتميز، أسلوب إدارة يطلق عليو اإلدارة ، مرونة وحركة

بالتجوال، وكذلك مفهوم اإلدارة ادلرئية، وغلعل منها أيضا إدارة تسعى دائما إذل احلصول على ادلعلومات وربليلها، 
 . القرارات ادلناسبةىا سياسة الباب ادلفتوح،وزلاولة ازباذىاوذلك عن طريق إتباع

النقطة حجر ىذه تعترب   باعتبار أن العميل ىو احملرك األساسي للعمل يف ادلنظمة،:االقتراب من العميل- 
األساس يف ربقيق التميز، ويتأتى ذلك عن طريق تدريب القيادات على قضاء وقت األكرب من العمل بُت العمالء 

 أي مشاركتهم اىتماماهتم للتعرف على أرائهم ومقًتحاهتم وكذلك الشكاوى ادلقدمة منهم والعمل على حلها
 .ورغباهتم دلساعدهتم يف احلصول عليها

 زلاولة ربقيق الربط بُت نظام احلوافز وادلقدرة على تقدًن األفكار :تحفيز األفراد على االبتكار والتطوير- 
 إذل التطوير والتحسُت  بدورىاوذلك عن طريق تشجيع اللقاءات ادلباشرة بُت العاملُت، اليت تؤدي،واالقًتاحات 

 .ادلستمرين يف العمليات ادلختلفة
 :  يتم ذلك بالًتكيز والتأكيد على بعض القيم اجلوىرية يف ادلنظمة من خالل:السيطرة على القيم األساسية- 
 ؛ تعظيم الشعور بتحقيق التفوق والتميز يف األداء، وتأكيد ادلسؤولية ادلشًتكة للجميع يف ذلك- 
 ؛اإلؽلان دبفهوم ربقيق اجلودة و أعلية خدمات ما بعد البيع وعدم اليأس من زلاوالت االبتكار والتطوير- 
 .تدعيم ادلناخ التنظيمي ألنو من أىم عوامل النجاح يف تدعيم القيم والثقافة ادلشًتكة- 
تعتمد ادلنظمات ذات األداء التنظيمي ادلتميز على ىياكل تنظيمية مرنة وبسيطة، لكن ذلا  :المرونة التنظيمية- 

.  احلاصلة يف بيئة ادلنظمة سواء الداخلية أو اخلارجيةقدرة كبَتة على مواكبة التغَتات
وجود عالقة ارتباط قوية بُت القيادة، والتميز يف األداء، حيث أكدت القيادة الفاعلية على  :القيادة الفاعلة- 

يف ربقيق التميز يف األداء، ذلك ألهنا تنظر إذل  ًرائدا ًتؤثر القيادة يف ادلنظمات ادلختلفة ذات البيئة ادلتغَتة تأثَتا
أثبتت العديد من الدراسات أثر القيادة الفاعلة يف  يف حُت.األزمات على أهنا فرصة ووسيلة للتغيَت ضلو األفضل

                                                           

إدارة و قياس حول دورل التقى ادلل ، دور رأس المال الفكري في تحقيق األداء التنظيمي المتميز للمنظمات عرابة احلاج، بن حامد عبد الغٍت،1.
 ماي 14  و13اجلزائر، يومي،  جامعة البليدة،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَترأس ادلال الفكري يف منظمات األعمال العربية،

 . 10،11، ص2008
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ً حامساً، أن سلوك القيادة يعترب عامال (Gordon) أثبتت دراسة قوردن حيثربقيق األداء التنظيمي ادلتميز، 
يف ربقيق التميز يف األداء، وبصفة خاصة يف كيفية تعامل القيادة مع ديناميكية احلوافز، والثقافة، وإدارة ً وجوىريا
، أن رؤية ادلنظمة اليت تنقل بكفاءة عرب ادلستويات التنظيمية ادلختلفة (Sayre)أكدت دراسة سايروكذلك التغيَت، 

اليت تأخذ شكل أيديولوجية القائد تؤثر على سلوك األعضاء، وكذلك على األداء الشامل للمنظمة، وأن القيادة 
  .يف ربقيق التميز يف األداء الشامل للمنظمةًمؤثرا ً تعد عامال

 فادلنظمات تسعى دائما إذل إكساب عامليها ادلهارات والكفاءات :االستثمار في التدريب وتنمية الكفاءات- 
التفكَت يف غلب عليها لتحقيق األداء التنظيمي ادلتميز و . والقدرات الالزمة دلواجهة التحديات التنافسية

 .إسًتاتيجيات جديدة وفاعلة تسمح ذلا باالستثمار بدرجة عالية يف تنمية كفاءات مواردىا البشرية
يف وضوح رؤية ادلنظمة ونقلها إذل كافة ً فعاالً تأثَتاىذه األخَتة  تؤثر :توافر نظم االتصال الداخلية الفعالة- 

يعد توافر نظم االتصال الداخلية الفعالة وكذلك نظم االتصال مع العمالء من العناصر حيث ادلستويات اإلدارية، 
ادلهمة يف ربقيق األداء التنظيمي ادلتميز وتتيح نظم االتصال مع العمالء تكوين صورة واضحة عنهم وتوقع 

  .حاجاهتم ورغباهتم والسعي لتلبيتها
 السعي ضلو تعيُت أفراد ذوي كفاءات، وقدرات :االلتزام بتعيين األفراد ذوي الكفاءات و المهارات العالية- 

سبكنهم من االبتكار والتطوير، ألن ىؤالء األفراد ىم مفاتيح النجاح والتفوق وىم القادرون على خلق الفرق الذي 
 .يدفع ادلنظمة ضلو ربقيق أعلى مستويات األداء 

محددات األداء التنظيمي :  الفرع الثاني
السياسات ، خصائص ادلوظفُت خصائص ادلنظمة، وخصائص البيئة،:  تنقسم احملددات إذل أربع فئات ىي    

                    .                                                                          وادلمارسات اإلدارية
 خصائص المنظمة -1

ادلنظمة، و ؽلكننا أن نالحظ أن  يشَت ىيكل إذل عالقات رمسية بُت أعضاء و. التكنولوجيا و تتضمن اذليكل    
 اذليكل يتضمن مؤشرات سلتلفة كمستوى من ادلركزية، والتخصص يف ادلهام، ودرجة إطفاء الطابع الرمسي

شارة إذل العمليات اليت يتم من خالذلا ربويل  ؽلكنها اإلفالتكنولوجيا. العالقات، وحجم وحدات العمل ادلنظمة
إنتاج ووسائل   بادلعدات وعمليةةفهذه تكون متميز. (ادلنتجات النهائية)إذل سلرجات  (اإلصبالية)ادلدخالت 

  1.ادلنظمة فبالتارل فالكفاءة تكون أكرب عندما يتم تكييف بُت اذليكل و التكنولوجيا يف. ومعارف العاملُت
 
 
 

                                                           
1 .  Nancy Heppell ,OP,cit,p29. 
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 محددات األداء التنظيمي: (2-2)الجدول رقم
السياسات وممارسات اإلدارية خصائص العاملين خصائص البيئة خصائص المنظمة 

 المركزية- :اذليكل•
 زبصص -
إطفاء الصفة  -

 الرمسية
 قيادة وحدة -
 ادلنظمة حجم -
 حجم وحدات -

 العمل
 العمليات:- تكنولوجيا• 

 الوسائل -
ادلعرفة  -

 تعقيد- :اخلارجية•
 استقرار -
 عدم اليقُت -

 اإلصلازات- :الداخلية•
 العمال -
األجر والعقوبة  -
 السالمة أو خطر -
 دفاعي افتتاح مقابل -

 

 جاذبية:- التعلق• 
 استقرار -
 التزام -

احلوافز :- أداء•
 واألىداف و االحتياجات

 ادلهارات -
الوضوح و قبول  -

 دور
 

 تعريف باذلدف -
 االسًتاتيجي

 اقتناء واستخدام ادلوارد -
 أداء مع خلق بيئة تتوافق -
 عملية اتصاالت -
 القيادة و صناعة القرار -
التكيف وابتكار  -

التنظيمية 

Source : Nancy Heppell, Le roulement du personnel et la performance 
organisationnelle : l’effet modérateur des pratiques de gestion des ressources 
humaines, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures,Faculté des arts et sciences 
,Université de Montréal, Canada, septembre 2011,p30. 

خصائص البيئة - 2
ال ؽلكن للشركة سيطرة  فالبيئة اخلارجية سبثل كل الضغوط اخلارجية اليت . لديها البعد اخلارجي والبعد الداخلي   

فالدرجة التعقيد، ودرجة االستقرار ودرجة عوامل عدم اليقُت اليت لديها . عليها ولكنها تؤثر على قراراهتا وأنشطتها
غلب  ففي الواقع من أجل ضمان فعالية ادلنظمة وادلديرين. البيئية تأثَت على القرارات ادلنظمة مقارنة بالتغيَتات

االجتماعية وادلواقف  البيئة الداخلية تعرف بأهنا البيئة ويف ما ؼلص.االستجابة والتكيف مع التغَتات يف البيئة
يشَت إذل تصورات بيئة العمل أي القدرة  وىذا غلعل السياق الداخلي. الثقافية اليت تستمد من تصرفات ادلوظفُت

  .السالمة وادلكافآت والعقوبات ومستوى على إدراك بالنسبة للعاملُت،
خصائص العاملين - 3
ادلنظمة عن  مرفق بالتنظيم يليب احتياجات. التنظيم وباألداء يف ىذا ادلنصب ب عاملُت علا ادلرفقإذل تنقسم    

فرد مع التزام ذي صلة لو بعدا ال ادلرفق ادلتعلق باألداء. طريق جذب واالحتفاظ وتعبئة القوى العاملة ادلؤىلة لذلك
االحتياجات والقدرات ووضوح وقبول  أما بالنسبة لألداء ادلوظفُت، وذلك ؼلتلف وفقا لدوافع، أىداف،. خاصا
ربسُت األىداف التنظيمية والتفاين يف و ادلوظفُت قادرون على ربقيق األىداف الشخصية ما يكونون فعند. الدور

 أن حيث .ىناك عالقة تبادل بُت منظمة وادلوظفُت حبيث ؽلكن للجميع ربقيق أىدافهم اخلاصةف .األداء الفردي
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حىت على ادلدير غلب أن يكيف أسلوب إدارتو مع أن حيث . كل فرد يتفاعل بشكل سلتلف عن اجلهود ادلدير
 .لزيادة األداء الفردي ىذه االختالفات

مجموعة سياسات وممارسات إدارية - 4
: تأثَت على األداء التنظيمي وتنقسم إذل فئات ىي ىي رلموعة من احملددات تشَت إذل 

تشمل  ادلمارسات فيما يتعلق بتعريف األىداف اإلسًتاتيجية والتشغيلية، اليت  من السياسات و:الفئة األولى-  
.  أىداف مساعلة سلتلف اإلدارات واجلماعات واألفراد لتحقيق ىذه كال من ربديد أىداف ادلنظمة إذل ربديد

عن طريق  وؽلثل أول فئة فرعية. يتضمن ثالثة ادلمارسات فرعية  ىي اكتساب واستخدام ادلوارد:الفئة الثانية- 
ثانية تشَت إذل  الوالفئة الفرعية. الدعم والصيانة والتعديل واإلدارة التكامل والتنسيق وتوزيع ادلوارد بُت اإلنتاج،

بُت  يعٍت أن ربافظ ادلنظمة على اتساق معُت يف القرارات و ادلمارسة لتنفيذ وصيانة ادلبادئ التوجيهية والسياسات
ضوابط وآليات التغذية ادلرتدة اليت تضمن ربقيق  والفئة الفرعية الثالثة واألخَتة تشَت إذل شلارسات اإلدارة. اإلدارات
  .التنظيمية األىداف

ىذه شلارسات إدارة ادلوارد البشرية . يفضي إذل األداء  من السياسات وادلمارسات ىو خلق بيئة:الفئة الثالثة- 
بيئة العمل حيث  وؽلكن ربسُت نوعية. التدريب والتطوير وتصميم الوظائف والتقييم ىذه األنشطة مثل التعيُت،

.  يتم ربديد الفعالية التنظيمية
االتصاالت تقلل من . ضلو ربقيق أىداف ادلنظمة ىي وسيلة دلواءمة ادلوظفُت (الفئة الرابعة)عملية االتصال - 

. سُت القراراتتحالقلق و
قبول  يسمح للمشاركة العاملُت يف ازباذ القرارات اليت تؤثر على جودة و(الفئة اخلامسة)القيادة وصنع القرار - 

.  ادلنظمة ب تنفيذىا لتحسُت نوعية القيادة يف يجالسياسات وادلمارسات دلدير،. القرارات ادلتخذة
ىي من .بواسطة التكيف واالبتكار التنظيمي من ادلمارسات والسياسات اليت مت ربديدىا :الفئة األخيرة- 

ادلشكلة، واختيار حل ذلذه  إدارة التغيَت والتكيف دلنظمة ال تزال قائمة على تشخيص القواعد األساسية يف
 1.ادلشكلة اليت تتناسب والطابع الفريد ليسمح للمنظمة على التكيف مع بيئتو

تحقيق فاعلية األداء التنظيمي : الفرع الثالث
   إن ربقيق التعاون بُت أفراد التنظيم وادلنظمة من جهة وتضييق وجهات النظر ادلختلفة بُت الطرفُت حىت تتحقق 

 .ادلصاحل واألىداف ادلشًتكة يف إطار مناخ سليم لألداء ػلقق أقصى فعالية لألداء التنظيمي من جهة أخرى
  فأما بشان ربقيق التوازن اخلارجي فان بعد ربديد الوظائف واألعمال ادلوجودة داخل ادلنظمة وبعد التعرف على 

معادل وحدود كل منها تبدأ إدارة األفراد يف صبع البيانات عن الفئات أو ادلستوى الذي تدفعو ادلنظمات ادلماثلة يف 
اخلارج، وذلك يف البيئة اليت تقع فيها ادلنظمة ويف الصناعة اليت تزاوذلا، لذ أن التجارب قد ابتت أن آي معدالت 

                                                           
1. Nancy Heppell ,OP,cit,p30-31. 
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لألجور ادلعتمدة ىي يف مستوى اقل أو دون بالنسبة لألجور يف ادلنظمات ادلمالة ولنفس الوظائف واألعمال 
تكون مصدرا دائما للجدل والنقاش وادلعارضة داخل ادلنظمة ال بل تكون مدخال للمقاومة وللنزاع ادلستمر بُت 

حيث أن زيادة فاعلية لألداء . أفراد التنظيم وادلنظمة مع ما يكس ذلك اطلفاضا يف مستوى كفاءة األداء التنظيمي
التنظيمي يشرط أن تكتمل كافة مراحل خطة التنمية اإلدارية يف ادلنظمة، وان يتوفر ادلناخ ادلناسب الذي يساعد 

 .1الفرد ادلتدرب على نقل خرباتو ادلكتسبة من التدريب إذل ادلمارسة العملية
    الكفاية اإلنتاجية وحدىا ال تكفي لتحقيق النجاح و ادلنافسة و البقاء للمنظمة، فتحقيق سلرجات بكفاية 

 يكون دبستوى أن، غلب (ادلدخالت) ، من خالل استخدام كفؤ للموارد (اقل تكلفة،  مواصفات،كمية )عالية 
و اخلدمات ادلقدمة للزبائن،  (ادلخرجات )عارل من اجلودة، لتحقيق الرضا لدى عمالء ادلنظمة، أي أن يليب ادلنتج

احتياجهم ورغباهتم وتوقعاهتم ومعاملتهم معاملة حسنة، فادلنتج و اخلدمة اجليدان ليسا من وجهة ادلنظمة، بل من 
وجهة نظر الزبون وىنا يربز دور إدارة ادلوارد البشرية بقيامها حبمالت وتوعية للموارد البشرية حول أن مسألة اجلودة 

ورضا الزبائن مسألة يف غاية األعلية، وان خدمة العمالء وربقيق الرضا والسعادة لديهم، ىي مسؤولية كل من 
يعمل يف ادلنظمة، فبقاؤىا يف حقل ادلنافسة السوقية يتوقف على الرضا فاجلميع غلب ان يكون يف خدمة عمالء 

. ادلنظمة
نستخلص أن الكفاية اإلنتاجية وفعالية األداء التنظيمي يكمالن بعضهما البعض فمن خالذلما تتمكن اية     

كمنظمة من ربقيق الرضا و السعادة لدى عمالئها، شلا يزيد من قوهتا التنافسية يف السوق وقدرهتا على البقاء و 
 .2االستمرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 . 161،150، ص2000، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع، لبنان، 1، ط، إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي كامل بربر. 1
، 2010 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،، (المفاىيم و األسس، األبعاد، اإلستراتيجية  )إدارة الموارد البشرية،  الرضبندبن عنًت عب. 2

 .26ص
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 خالصة
   كنتيجة للتغَتات وربوالت يف العادل، صلد أن األداء بات من أىم الوسائل، وادلناىج اليت تسهم بشكل فعال يف 

مساعدة ادلنظمة على بناء نظام خاص يساعدىا يف ربديد مدى صلاحها يف وصول إذل أىدافها ادلسطرة، وذلك 
حيث أن ىذا ال يتحقق إال من خالل امتالكها إلدارة فعالة تساعدىا .باستخدام أقل كمية من مواردىا ادلختلفة

وأيضا من خالل اعتماده على أنواعو ادلختلفة . يف ذلك من خالل وضع نظم متطورة ربسن من طرق التطبيق
 . منها األداء التنظيمي

    إذن نستخلص أن األداء التنظيمي ليس فقط رلرد عامل من عوامل القدؽلة اليت تعتمد عليها ادلنظمة بل ىو 
عبارة عن احد التوجهات احلديثة اليت تعكس طرق التسيَت ادلتطورة اليت ؽلكن أن تستفيد منها ادلؤسسة يف سبيل 

 .ربقيق استقرارىا ومضاعفة أرباحها ورفع قدراهتا التنافسية يف أماكن انتشارىا
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 تمهيــــد
    إن اؼبؤسسة ليست دبعزل عن ما وبدث يف ؿبيطها الذي يعترب أساس تقدمها، لذا أصبح الزما عليها أن هتتم 

فهذه اؼبتغَتات زبلق . دبتغَتات بيئتها الداخلية اليت تشتمل على اؽبيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، اؼبوارد، وغَتىا
للمؤسسة مسار هبعلها تتميز يف ؾبال التحليل واستنباط طرق جديدة اليت تعترب كسبل ؽبا يف التقدم والنجاح، 

يف ربقيق أىداف التنظيمية للمؤسسة، وسيطرة  ورفع وربسُت أدائها وبالتحديد أدائها التنظيمي الذي لو فضل كبَت
على إدارهتا وتطوير برامج نشاطها والعمل على خلق ميزة تنافسية من خبلل حسن تنظيمها ؼبوظفيها ومشاريعها 

 .االستثمارية
    وقد ركزنا يف ىذا الفصل على أىم مراحل ربسُت األداء وأىم إلسًتاتيجياتو احملتملة والنماذج اؼبتعددة 

كما استعرضنا أىم اؼبداخل اؼبساعدة يف ربسُت األداء واليت تتمثل يف مدخل إدارة اعبودة . اؼبساعدة على ربسينو
و قد حاولنا أيضا إظهار العبلقة . الشاملة، و مدخل إعادة ىندسة العمليات اإلدارية، ومدخل اؼبقارنة اؼبرجعية

وقد مت تقسيمو إذل . بُت التحليل االسًتاتيجي الداخلي واألداء التنظيمي وذلك من خبلل الربط بينو و عناصره
 :ثبلث مباحث تتمثل يف مايلي

 .االذباىات اؼبعاصرة لتحسُت األداءاالسًتاتيجيات و : اؼببحث األول
 .اؼبداخل الرائدة يف ربسُت األداء التنظيمي: اؼببحث الثاين

 .األداء التنظيميوالتحليل االسًتاتيجي الداخلي مكونات  :اؼببحث الثالث
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االتجاىات المعاصرة لتحسين األداء  االستراتيجيات و : ولالمبحث األ
    إن ربسُت األداء عبارة عن مفهوم واسع، و حوار ال زال ؿبل النقاش من طرف العديد من الباحثُت يف علم 

و لؤلداء . االقتصاد وإدارة األعمال، وذلك ؼبا لو من أنبية كبَتة تسيطر على الكثَت من اؼبؤسسات اليت هتتم بو
مسار ؿبدد يشتمل على ؾبموعة من اؼبراحل اؼبتنوعة، كما انو يتوفر على عدة دوافع تساىم بشكل كبَت يف 

 .ربسينو، وكما لو عدة اذباىات واسًتاتيجيات ومباذج تساعده يف ربسينو
  تحسين األداء ودوافعمراحل : المطلب األول

 . يتوفر ىذا اؼبطلب على مراحل ربسُت األداء واىم الدوافع اليت تسعى إذل ربسينو
  تحسين األداءمراحل مسار :  الفرع األول

 وربقيق العمليات، وإنتاجية اؼبخرجات لتحسُت اؼبتاحة اؼبوارد صبيع استخدام سار ربسُت األداءيقصد مب    
 من ؾبموعة توازن ءاألدا ربسُت ويتطلب ،اؼبثلى بالطريقة اؼبال رأس توظف اليت الصحيحة التكنولوجيا بُت التكامل
 توقعات أن العناصر ىذه توازن ويؤكد( والتكلفة ،اوالتكنولوجي واإلنتاجية،، اعبودة)يف تتمثل اليت العناصر

 .1االعتبار بعُت أخذت قد اؼبؤسسة يف اؼبصلحة أصحاب واحتياجات

 : األداء سبر ىذه العملية خبمسة مراحل أساسية تتمثل فيمايليالتحسُت ربقيق أجل من
 باختبار للمؤسسة واؼبتوقع اغبارل األداء  من خبلل اؼبقارنة بُتاألداء ربليل  يتم:ءاألدا ربليل ،األولى الخطوة -

 .قدراهتا و أولوياهتا
ربديد اعبذور األساسية يف حدوث الفجوة إلهباد اغبل  يتم ىنا: تاؼبسببا جذور عن البحث ،الثانية الخطوة- 

 األداء بُتاليت سبثل الفرق  الفجوة يف اؼبسببات ربليللذا هبب ، اؼبناسب ؽبا واستئصال اؼبشكلة من األساس
 رابط ىو اؼبسببات ربليل فإن لذادون الًتكيز على األعراض اعبانبية اليت ال تؤدي إذل أي شيء،  ،ققواؼبحؼبطلوب ا

 .األداء لتحسُت اؼببلئمة واإلجراءات األداء يف الفجوةبُت  مهم
من خبلل ازباذ  للشركة اؼببلئمة اإلجراءات تشكيل يتم :ةاؼبعاجل أو التدخل وسيلة اختيار الثالثة، الخطوة- 

 من ؾبموعةباختيار أو وضع  االستجابةإجراءات معينة هتدف إذل تفعيل إسًتاتيجية اؼبؤسسة وإقباحها، وتكون 
 ودعم مسار اؼبؤسسة والعمل على تطبيق التغيَتات الضرورية و األداء، لتحسن وسيلة من أكثر سبثل اإلجراءات

 إسًتاتيجية ربسُت أخاذة بعُت االعتبار تغيَت أىداف اؼبؤسسة قبل قبوؽبا وتطبيقها أي تكون أن هببلذا  .اؼبرجوة
 . يف كل اؼبستويات

 وضعفيجب وضع نظام يكون كفيل دبراقبة ومتابعة سَت عملية وذلك من خبلل  :قالتطيب ،الرابعة الخطوة- 
 بعد االختيار، وأن يكون قادر على توفَت ضباية من كل التغَتات اػبارجية أو التأثَتات اعبانبية للتنفيذ  مبلئماحيزا

 .وفعالية بكفاءة أىدافها وربقيق اؼبؤسسة فعالية ربقيق لضمانسواء كانت مباشرة أو غَت مباشرة، 
                                                           

، رسالة ماجستَت ، اثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمانعبد اهلل ضبد ؿبمد اعبساسي 1.
 .129، ص2010/2011يف العلوم اإلدارية ، األكاديبية العربية للتعليم العارل، سلطنة عمان، 
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، للحصول واؼبرغوب الفعلي األداءبُت  مستمر وبشكل اؼبقارنة هبب: ، مراقبة وتقييم األداءالخطوة الخامسة-  
. أخرى  ربسُت و تغذية العكسيةعمليات يف منها واالستفادة استخدامها يبكن التقييم  منعلى معلومات

 آثار ؽبا تكون واغبلول األساليب ضعب ألن مستمرة، العملية ىذه تكون أن هببفالضمان فعالية ىذه اإلجراءات 
  .األداء وتطوير ربسُت على مباشرة

 مراحل مسار تحسن األداء في المؤسسة: (1-3)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
في تحسين أداء المؤسسة وتحقيق رضا الزبون في ظل  (BSC)دور لوحة القيادة المستقبلية عرقوب وعلي،  :المصدر

 أطروحة دكتوراه يف علوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية والعلوم دراسة حالة مجمع صيدال،- التوجو نحو حوكمة المؤسسة
 .56 ص،2014/2015التجارية والتسيَت، جامعة بومرداس، اعبزائر، 

 وبالتارل فان ربسُت مسار األداء ال يتحقق إال من خبلل مروره دبراحل اػبمسة اليت تعترب كضرورة البد منها يف 
سبيل ربقيق للمؤسسة نظام يساعدىا على مضي قدما يف سبيل بلوغ غايتها اؼبنشودة وذلك ضمن إطار ؿبدد 

  1.وؿبسن ألدائها
دوافع تحسين األداء  :الفرع الثاني

 التقدم اؼبنافسة، السريعة يريالتغ معدالت من كل يف اؼبؤسسات أداء لتحسُت الدافعة القوى أىم تكمن     
 :يلي كما توضيحها سيتم اليت و باعبودة االىتمام اؼبكانة، على اغبفاظ التكنولوجي،

 ؾبموعة سبثل واليت اػبارجية، البيئة ظروف تغَت ىو غبدوثو الرئيسي السبب ويعود: السريعة التغير معدالت- 1
 اؼبؤسسات، معو تتعامل الذي الوحيد الثابت ىو يريغ وتاؼبؤسسة وقرارات نشاط على تؤثر اليت اػبارجية القوى
 األساسي اؼبصدر فهي البداية نقطة هناكو حيث فمن للمؤسسة والنهاية البداية نقطة ىي اػبارجية والبيئة بو وتتأثر

                                                           

، رسالة دراسة حالة مؤسسة نقاوس للمصبرات باتنة-دور اإلدارة بالعمليات في تحسين األداء للمؤسسة االقتصاديةمؤمن شرف الدين،  1.
، 2011/2012كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، جامعة سطيف، اعبزائر، زبصص اإلدارة اإلسًتاتيجية، ماجستَت يف العلوم التسيَت، 

 .59و58ص

مستوى األداء 

 اؼبطلوب

مستوى األداء 
 الفعلي

فجوة األداء 
 (اؼبأزق اإلداري)

 البحث عن حل 

ربديد أبعاد 
 الفجوة

 ربليل الفجوة
 

برنامج لتحسُت 
 األداء
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 حيث من أما السوق، عن واؼبعلومات العمالة األموال، رؤوس اػبام، اؼبواد مثل التنظيمية اؼبوارد ىلع للحصول
 البيئة سبيزت فكلما ،اؼبؤسسة وخدمات ؼبنتجات األساسي اؼبستهلك ىي األعمال بيئة فإن النهاية نقطة وهناك

 ىائأدا ربسُت على اؼبؤسسات تعمل عندىا استقرارىا، وعدم البيئية اؼبتغَتات عدد لكثرة نتيجة التأكد بعدم
 .االبتكار خبلل من وذلك البيئي الغموض ظروف ؼبواجهة

 وقد السوق يف الريادة كسب منها كل وؿباولة اؼبؤسسات بُت اؼبوجود الصراع حالة عن تعرب  وىي:المنافسة- 2
 الفًتة خبلل الفكر ىذا ساد وقد اػبارجية، اؼبنافسة من احمللية هتاؼبنتجا اغبماية توفَت الدول من العديد اعتادت

 وبقق دبا الوطنية الصناعات تنمية طريق عن اقتصادىا بناء إعادة إذل عبأت حيث الثانية، العاؼبية اغبرب تلت اليت
 االشًتاكي، الفكر مبادئ اعتنقت اليت الدول بُت خاصة شديدا رواجا الفكر ىذا لقي وقد ؽبا، االقتصادي النمو
 العاؼبية القوى موازين تغَت أن غَت األسواق، وضباية اؼبركزي التخطيط ىو النظام ؽبذا األساسية الفلسفة كانت فقد

 تلك التامة، اؼبنافسة فكر انتشار و اؼبفتوح االقتصاد فكر مبو إذل أدى الشرقية، الكتلة يارنوا عقب الكربى
 مبوىا و بقائها، ربقيق لضمان باستمرار أداءىا ربسُت على العمل ضرورة اؼبؤسسات على تفرض اعبديدة الظروف

 .استمراريتها
 العاملة اؼبؤسسات بقية بُت للمؤسسة التنافسي اؼبوقع  اغبصة السوقية اؼبكانة تعكس :المكانة على الحفاظ- 3
 للمستهلك القيمة زبلق اليت اإلسًتاتيجيات بتطبيق تقوم عندما تنافسية ميزة ربقق أن ؽبا يبكن و اؼبكان، نفس يف

 :نبا أساسُت مصدرين على باالعتماد ذلك ربقيق ويبكن تطبيقها، اؼبرتقبُت أو اغباليُت للمنافسُت يبكن ال واليت
 يبيزىم الذيو ةاؼبؤسس يف العاملُت مهارات مستوى بو فيقصد اؼبهاري التفوق أما التنظيمية، واؼبوارد اؼبهاري التفوق

 البشرية غَت اؼبادية األصول كافة التنظيمية باؼبوارد يقصد حُت يف اؼبنافسة، اؼبؤسسات يف العاملُت من غَتىم عن
 من دائمة تنافسية ميزة سبلك أن يبكن اؼبؤسسة فإن نشاطها، وطبيعة نوعها عن النظر بغض و اؼبؤسسة سبلكها اليت

 .اؼبنشودة  التنافسيةاؼبيزة ربقيق إذل تؤدي فريدة بطريقة اؼبادية واألصول البشرية اؼبهارات بُت الدقيق اؼبزج خبلل
 واعبودة اعبودة كحلقات باعبودة اػباصة اؼبختلفة اؼبفاىيم تطبيق كبو متزايد اذباه ىناك: بالجودة االىتمام- 4

 أدائها ربسُت وؿباولة الذات عن البحث مسؤولية اؼبؤسسات على لتضع السابقة اؼبتغَتات كل تفاعلت، والشاملة
 ىذا ويعكس واستمرارىا، بقاءىا فرص ومضاعفة االستقرار ربقيق من تتمكن تىح اؼبنافسة، اؼبؤسسات عن

 من كل فإنمث  من و ،ترقيتها على والعمل اعبودة على بالًتكيز التنافسية اتوقدر من الرفع يف اؼبؤسسة رغبة االذباه
 أن اؼبؤسسات ىذه على ربتم اؼبنافسة، واشتداد للربح اؽبادفة خاصة اؼبؤسسات بنشاط ربيط اليت السريعة التغَتات

 وذلك األداء، من عارل مستوى لتحقيق اؼبختلفة مواردىا و معارفها دمج من يبكنها الذي األسلوب لنفسها ذبد
 من اؼبستوى ذلك استهداف منو ينطلق الذي األساس عن تعرب واليت الشاملة اعبودة على الًتكيز على اغبرص مع

 .1األداء

                                                           
 .88-86 عيشوش خَتة، مرجع سبق ذكره، ص. 1
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 الرغبة في تحسين األداء: الفرع الثالث
ويف اغبقيقة، تركز اغلب مقًتحات ربسُت . إن العوامل احملفزة لؤلداء مهمة وضرورية للغاية لنجاح اؼبؤسسة    

على سبيل اؼبثال، زيادة اػبربة باإلدارة والتكنولوجيا اغبديثة وزيادة جودة اؼبنتج وربسُت عمليات سَت - األداء
وتكمن فائدة ىذه العوامل احملفزة . على نوع ما من العوامل احملفزة لؤلداء- وزيادة فرص إدالء اؼبوظفُت دبقًتحاهتم

 1.بشكل عام يف أهنا مهمة وضرورية للغاية للحفاظ على نتائج النظام أو تدعيمها يف اؼبستقبل
ترتكز أنبية التقوًن التنظيمي على عوامل متعددة يف مقدمتها تزايد أنبية التنظيم ذاتو والرغبة يف ربسُت أدائو     

ويف ىذا اإلطار برز توجو ذو طابع حديث يف ؾبال إعادة النظر يف الدولة و أدوات تدخلها . والرفع من مردوديتو
يتجسد يف البحث عن ربسُت فعالية التدبَت العمومي، حبيث شكلت نظرية التدبَت العمومي اعبديدة استجابة ؽبذا 

 .التوجو ويتعلق األمر بتحويل اإلدارات إذل وحدات تنظيمية فعالة وأكثر استجابة النتظار اؼبتعاملُت معها
    لذلك تضطر الدول إذل التنافس على توفَت أحسن الظروف اؼبتعلقة بتشجيع اؼببادرة اغبرة واستقبال 

االستثمارات عن طريق ضمان التجهيزات األساسية واإلعفاءات الضريبية واؼبوارد البشرية وتوفَت السلم االجتماعي 
 .ومناخ مبلئم لئلنتاج واالبتكار و ربسُت أداء ؼبؤسساهتا

    وال يتأتى ؽبا ذلك إال بتحرير الطاقات وتأىيل اؼبهارات ودعم التضامن بُت مكونات اجملتمع واشًتاك اؼبواطنُت 
فبقدر ما تطالب الدولة بعدم التدخل يف اجملال االقتصادي و . على صبيع اؼبستويات يف تدبَت الشأن العام

االجتماعي وباحًتام اختيارات مواطنيها الفردية واعبماعية بقدر ماىي مطالبة بتوفَت الشروط الضرورية الزدىار 
 .االستثمار واإلنتاج والتكوين والتكافل االجتماعي لغرض مساعدة اؼبؤسسات يف ربسُت أدائها

    وعموما قد نتج عن ىذا التوجو توسيع يف ميدان البلمركزية وعدم التمركز وتطوير سبل تعاقد الدولة مع 
الفاعلُت اجملتمعيُت من أجل دعم أحسن للتنافسية وبالتارل قيم جديدة يف تدبَت شؤون مؤسساهتا وزيادة ربسُت 

 .2أدائها
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ترصبة دار الفاروق 1، طكيف تقيس مستوى األداء والتعلم واآلراء داخل المؤسسات–اإلدارة باإلنتاج  ريتشارد سوانسون، الوود ىولتون، . 1

 .281، ص2010لبلستثمارات الثقافية، مصر، 
، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، الدار 1، طالبيروقراطية اإلدارية و مسالة التقويم التنظيمي رضوان العنيب بن علي، . 2

 .308، ص2015اعبزائرية، مصر، 
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 أىمية تحسين األداء وأىم االستراتيجيات المقترحة لذلك : المطلب الثاني
 .سنتطرق يف ىذا اؼبطلب إذل أنبية ربسُت األداء واىم االسًتاتيجيات اؼبقًتحة لذلك

 أىمية تحسين أداء المؤسسة: الفرع األول
إن ربسُت األداء يشكل ربديا للمؤسسات الرائدة يف قطاعها ويف نشاطاهتا، وذلك للمحافظة على مركزىا     

التنافسي، وتفعيل عملية اإلبداع واالبتكار فيها، ودفع مواردىا البشرية بكافة فئاهتم ومستوياهتم التنظيمية 
للمشاركة يف عملية التحسُت من خبلل ترسيخ ىذه الثقافة يف أوساطهم، وربطها بنظام اغبوافز واألجور، وىو ما 

 .  ينعكس إهبابا على مسار ربسُت أدائها دبختلف جوانبو
فالتحسُت األداء عملية تتضمن تقليل ـبتلف التكاليف اليت تتحملها اؼبؤسسة، وترفع مستوى أدائها، وتضمن     

ؽبا اعبودة، كما أهنا تعمل على تقليل احتمال اػبطأ يف األداء، وترسخ تكامل ـبتلف أبعاد األداء، وإشراك اؼبوارد 
 . البشرية يف مسار التحسُت من خبلل اإلبداع واالبتكار

    يعترب ربسُت األداء ىدفا ىاما وأساسيا لكل مؤسسة تسعى كبو التميز و الريادة، وتلبية ـبتلف مصاحل 
وأىداف األطراف اؼبرتبطة هبا، لذا فإن كل أنظمة إدارة األداء دبا فيها األنظمة الفرعية لقياس األداء وتقييمو تعمل 
على ربقيق نتائج قريبة جدا من األىداف اؼبسطرة، وردبا يدفع الطموح بالكثَت من اؼبديرين واؼبسَتين لتحقيق نتائج 

 .أحسن فبا كان مسطرا وـبططا لو ولو كان ذلك جزئيا على مستوى أقسامهم ومصاغبهم
    وقد اكتسى مفهوم ربسُت األداء أنبية خاصة يف مطلع األلفية الثالثة، نظرا الرتباطو الوثيق دبفاىيم ىامة 
أحدثت ثورة يف اؼبناىج اإلدارية و التسيَتية اؼبعاصرة، كاؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات، نظرية أصحاب 
اؼبصاحل، نظرية رأظبال البشري، والتوجو كبو التنمية اؼبستدامة، وىو ما يكسبو مكانة ىامة ضمن أولويات 

اؼبؤسسات اغبديثة، وهبعلو مطلبا أساسيا للتفوق وإرضاء األطراف الفاعلة، كما أنو يرتبط بالعنصر البشري بصفة 
أساسية، فعملية ربسُت األداء تكمن يف ربسُت أداء العاملُت باؼبؤسسة، واللذين يشكلون رأظباؽبا البشري 

 .1والفكري الذي ال يقل أنبية عن رأظبال اؼبادي
  استراتيجيات تحسين األداء: الفرع الثاني

    بعد أن يتم ربديد القوى اؼبعوقة اليت ربد من قدرة اؼبنظمة يف ربقيق أىدافها والقوى الدافعة اليت تعمل على 
التأثَت يف تلك اؼبعوقات فبا يؤدي إذل ربقيق تأثَتاهتا السلبية على أداء العمل  وزبفيض األىداف اؼبنشودة تكون 

اػبطوة التالية ىي رسم اإلسًتاتيجية وبرامج العمل البلزمة إلهباد نوع من التوازن بُت القوى اؼبعوقة  والقوى الدافعة 
 .2دبا وبقق ربسُت األداء بشكل فعال

                                                           
في تحسين أداء المؤسسة وتحقيق رضا الزبون في ظل التوجو نحو حوكمة  (BSC)دور لوحة القيادة المستقبلية   عرقوب وعلي،. 1

أطروحة دكتوراه يف علوم التسيَت، زبصص تسيَت اؼبنظمات، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، دراسة حالة مجمع صيدال، - المؤسسة
 .55، ص2014/2015جامعة بومرداس، اعبزائر، 

 .114مرجع سبق ذكره، ص  توفيق ؿبمد عبد احملسن،. 2
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 استراتيجيات تحسين األداء                                                           : (1-3)الجدول رقم
 :و فيمايلي بيان ببعض االسًتاتيجيات اؼبقًتحة لتحسُت األداء باؼبنظمة

 اإلستراتيجية القوى المعوقة 
اللوائح والقوانُت اؼبنظمة •

 للعمل اختبلل اؽبيكل التنظيمي
 
 عدم فعالية التخطيط•
القوى البشرية اؼبوجودة داخل •

 اؼبنظمة
 االتصاالت•

وضع ىيكل تنظيمي فعال يتميز -تطوير اللوائح والقوانُت دبا ىبدم اؼبتعاملُت مع منظمة وربقيق أىدافها-
 .باؼبرونة ويتم ذلك من خبلل التعرف على اؽبيكل اغبارل ؼبعرفة سلبياتو لوضع اؽبيكل اؼبناسب

 .وضع خطة فعالة من خبلل إدارة التخطيط حبيث يشًتك كل األفراد يف مناقشتها واؼبوافقة عليها-
ؿباولة االستفادة من القوى البشرية العاملة داخل التنظيم دبا يضمن ربقيق األىداف اؼبنشودة ويتطلب -

 .وضع سياسة فعالة لتخطيط القوى العاملة واختيار األفراد على أسس علمية رشيدة مث تدريبهم وربفيزىم
وضع نظام فعال لبلتصاالت دبا يؤدي إذل نقل اؼبعلومات وتدفقها بُت أجزاء التنظيم اؼبختلفة سواء ربقق -

 .ذلك من خبلل االتصال الشفهي أو الغَت الشفهي
  اإلسًتاتيجية القوى اؼبعوقة

عدم ربديد احتياجات •
 اؼبستهلك بدقة

 
عدم قدرة الشركة على تغطية •

 السوق
 البفاض جودة اؼبنتج•
 
 سياسة األسعار•

العمل على ربديد احتياجات اؼبستهلك بدقة كافية من خبلل القيام بوظيفة حبوث التسويق داخل اؼبنظمة -
واليت تتطلب من الباحث استخدام األسلوب العلمي يف ربديد اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبنظمة مث إجراء 

 .الدراسات االستكشافية و اؼبيدانية واليت يتم من خبلؽبا ربديد االحتياجات الفعلية للعمبلء
تقسيم السوق الكلي إذل شرائح وقطاعات مث اختيار القطاع الذي يتميز بعدم وجود منافسة حادة وؿباولة -

 .خدمتو بأعلى كفاءة فبكنة
وضع سياسة فعالة لتطوير اؼبنتجات اعبديدة يكون ىدفها األساسي ىو إنتاج سلعة جديدة ذات جودة -

 .عالية مع توفَت كافة التسهيبلت البلزمة للوصول إذل ذلك اؽبدف سواء كانت مادية أو بشرية
عدم إتباع سياسة واحدة يف تسعَت اؼبنتجات بل البد أن تكون ىناك اسًتاتيجيات سعريو ـبتلفة فقد -

 .تكون اإلسًتاتيجية على أساس حاجات العمبلء، ومقدار الطلب السائد بالسوق
 اإلسًتاتيجية القوى اؼبعوقة

عدم دراية اؼبستهلك بوجود •
 السلعة يف السوق

 منافذ التوزيع•
 
 
 خدمات ما قبل وبعد البيع•
 
 اؼبنافسون•
 

وضع إسًتاتيجية تروهبية فعالة يكون ىدفها جذب اؼبستهلك وتأثَت فيو وإعبلنو بوجود السلعة على أن -
 .تستخدم يف ىذه اإلسًتاتيجية كافة األساليب الًتوهبية من إعبلن وبيع شخص وتنشيط اؼببيعات

إسًتاتيجية جديدة للتوزيع تأخذ يف االعتبار احتياجات السوق والعمبلء وؿباولة اؼبفاضلة بُت التوزيع -
اؼبباشر وغَت اؼبباشر من حيث مسانبة كل منهم يف ربقيق أىداف الشركة مع منح العمبلء حوافز ؾبزية 

 .لتشجيعهم على زيادة مبيعات الشركة
وضع إسًتاتيجية تسويقية تأخذ يف اغبسبان اػبدمات اليت وبتاجها اؼبستهلك قبل وبعد عملية البيع مع -

 .توفَت مراكز خدمات بيعية يف صبيع اؼبناطق اليت يتواجد فيها مستهلك السلعة
ربليل اؼبنافسُت وربديد عددىم يف السوق وحجم كل منهم مع دراسة السياسات التسويقية لكل منهم -

 . على من فيو حيث حبوث التسويق ، تقسيم السوق الكلي إذل شرائح وقطاعات تطوير منتج جديد
 دار الفكر العريب ودار النهضة العربية، مصر، ،(مداخل جديدة لعالم جديد)تقييم األداء توفيق ؿبمد عبد احملسن، :المصدر 
 .117-115 ، ص2003/2004
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 النماذج المعاصرة لتحسين األداء: المطلب الثالث
 .ىناك العديد من النماذج و االذباىات اليت تساعد على ربسُت أداء اؼبؤسسة واليت سنتعرض ؽبا يف ىذا اؼبطلب

 النماذج الفكرية العامة في تحسين األداء: الفرع األول
 :تشتمل النماذج الفكرية العامة يف ربسُت األداء على عدة أنواع نذكر من بينها

 النموذج الفكري الشامل في تحسين األداء وأساليبو ومقاييسو- 1
وقد طور ىذا النموذج الشامل كل من .  ضمن اؼبؤلفان فيو صبيع النماذج واألساليب ومقاييس تقييم ربسُت األداء

دين ورايبلي، يف اجمللد األول عن رواد ربسُت األداء، مث عداله يف اجمللدات األخرى، ويتضح من ىذا النموذج 
 1:الفكري الشامل أن ىناك أربعة مستويات للنظر والتفكَت والعمل يف حركة ربسُت األداء اؼبؤسسة ىي

 .ويتضمن مباذج فكرية وضعها عدد من رواد اغبركة يف صياغة وتقدير وربليل األداء: المستوى األول
:                                                   ويتضمن أساليب ربسُت األداء وتدخبلتو، وتشمل أربع عائبلت ىي:المستوى الثاني

؛                                       "التعلم وتصميم نظم تعليمية والتدريب"التدريب يف قاعة الصف واحملاضرات وينبثق عن - 
؛                                                     "تعلم سريع يف مواقع العمل" تكنولوجيا األداء يف مواقع العمل وتنبثق عن- 
؛                            "إعادة تصميم وموائمة بُت األنظمة وعمليات العمل"إعادة تصميم العمليات واألنظمة وتنبثق عن - 
 ".التفاعل بُت الفرد واؼبنظمة ككل" اؼبنظمة وتنبثق عن (ثقافة)حضارة - 

 . ويتضمن مقاييس اختبار وتقييم إدارة أنظمة ربسُت األداء:المستوى الثالث
 فيتضمن إدخال النظريات والنماذج الفكرية وتصورات إلعادة النظر يف صياغة وتطبيق :المستوى الرابع

 .األساليب و اؼبقاييس اؼبتعلقة باختبار أنظمة ربسُت األداء وتقييمها وإدارهتا
   وتصب ىذه العملية يف اؼبستوى األول من النموذج لتكون عملية وضع النماذج الفكرية وأساليب االختبار 

 .ومقاييسو عملية نامية مستمرة، فبا يثري حركة تكنولوجيا وربسُت األداء فكرا ونظرية وفبارسة وعمبل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .75،74عبد الباري إبراىيم درة، مرجع سبق ذكره، ص. 1
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 نموذج دين ودافيد رابيلي في تحسين األداء: (2-3)الشكل رقم 
: النموذج الشامل كل من بيًت دين و دافيد رابيلي ويعرضو عبد الباري إبراىيم درة يف الشكل التارل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .155ص ،2012مصر، نشر،الاجملموعة العربية للتدريب و ،1ط األداء اإلداري المتميز،  مدحت أبو النصر،:المصدر
لجمعية الدولية لتحسين األداء لفكري لتحسن األداء لنموذج ا- 2

 اعبمعية "ISIP"    ربدث عن ىذا النموذج احد رواد حركة ربسُت األداء يف ندوة يف مؤسبر العام الذي عقدتو
 وىو روجرم إديسون ونستطيع اعتباره 27/03/1998-24الدولية لتحسُت األداء يف شيكاغو يف الفًتة من 

" النموذج الذي تتبناه تلك اعبمعية إذا أعلنت يف نشرة صادرة عنها يف تنظيم ورشة عمل ؼبدة ثبلثة أيام عنواهنا
 ". إقباح عملية االنتقال من التدريب إذل ربسن األداء

    كما يبُت لنا ىذا النموذج أن ىناك ست خطوات على مستشار تكنولوجيا األداء أن يرقم هبا عند استخدامو 
 :أما ىذه اػبطوات الست فهي. ىذا النموذج الفكري

 ربليل األداء؛ -
 ربليل األسباب؛ -
 اؼبناسب وتصميمو؛  (األسلوب)اختبار التدخل  -
 التنفيذ؛ -

األداء ربسُت أساليب  

التعلم وتصميم نظم 
 تعليمية و التدريب

تعلم مناسب سريع 
 يف مواقع العمل

إعادة تصميم ومواءمة 
بُت األنظمة وعمليات 

 البيع

التفاعل بُت الفرد 
 واؼبنظمة ككل

تدريب يف قاعات 
 الصف و احملاضرات

تكنولوجيا أداء يف 
 مواقع العمل

إعادة تصميم 
العمليات و 

 األنظمة

 (ثقافة )حضارة 
 اؼبنظمة

 أساليب اختيار وتقييم و إدارة نظم ربسُت األداء 

إعادة صياغة و تطبيق و إدخال النظريات و النماذج الفكرية و األساليب ومقاييس االختيار و التقييم و 
 اإلدارة يف ربسُت األداء
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 إدارة التغيَت؛ -
 .التقييم -

حيث يبدأ .  ويتجو التحليل إذل ربديد أوجو النقص اغبالية أو اؼبتوقعة يف أداء وقدرات اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة
مدخل تكنولوجيا األداء البشري بتحليل األداء الذي يفحص متطلبات أداء اؼبنظمة يف ضوء رسالتها وأىدافها 

وتتم يف عملية التحليل ربديد الفجوة األداء وذلك من خبلل اؼبقارنة بُت الوضعُت ؼبوارد اؼبؤسسة، أما . وقدراهتا
الوضع األول فهو األداء اؼبرغوب فيو ويصف الكفايات والقدرات اػباصة بالعاملُت و البلزمة لتنفيذ إسًتاتيجية 

اؼبنظمة وربقيق رسالتها، أما الوضع الثاين فهو األداء الواقعي للعاملُت، وسبثل فجوة األداء الفرق بُت الوضعُت، كما 
  1.سبثل مشكلة األداء الواقعية أو اؼبتوقعة أو الفرصة لتحسُت األداء

 الجمعية الدولية لتحسين األداء نموذج: (3-3)الشكل رقم
ربليل األداء                           ربليل األسباب               اختيار أساليب التدخل و تصميمها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 156، ص 2012، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 1طاألداء اإلداري المتميز،  مدحت أبو النصر، :المصدر
 أما خطوة ربليل األسباب والواقع أن كثَتا من اغبلول اؼبقًتحة ؼبعاعبة الفجوة تفشل يف ربقيق األىداف اؼبرغوب 

ألهنا اكتفت دبعاعبة أعراض اؼبشكلة أكثر من األسباب الكامنة وراء اؼبشكلة، وربدد فيها األسباب اليت . فيها
                                                           

 .77 عبد الباري إبراىيم درة، مرجع سبق ذكره، ص. 1

 فجوة

األداء الفعلي 
للعاملُت يف بيئة 

 العمل

 التنفيذ والتغيَت التقييم

رؤية اؼبنظمة 
ورسالتها 

واسًتاتيجيها و 
 أىدافها

األداء اؼبستهدف 
 للعاملُت يف بيئة العمل

: نقص يف

النتائج و اغبوافز و اؼبكافآت - 

اؼبعلومات و التغذية العكسية -

دعم البيئة واؼبوارد و األدوات - 

قدرات األفراد - 

الدوافع و التوقعات - 

اؼبهارات واؼبعارف - 

 

تنمية اؼبسار - نظم وتقييم - 
تعليم، تغَت حضارة - الوظيفي 

الرواتب و الوثائق - التنظيم

ربسُت - البيئة و اؽبندسة- 
الظروف الصحية 

 مساعدات -أنظمة معلومات- 
.  العمل، وتصميم العمل

تصميم اؼبنظمة - القيادة - 

إعادة – دعم اليكًتوين لؤلداء -
بناء وىندسة التوظيف 

تدريب - اإلشراف وبناء الفرق- 
أساليب أخرى  - وتعليم

 

بيئة العمل 
 والتنظيم
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أسهمت يف إهباد فجوة األداء، ويف الواقع انو عندما تكتشف أو تزول جذور أسباب اؼبشكلة فانو من احملتمل أن 
تعزز فرص زبفيف اؼبشكلة أو القضاء عليها، ومن ىنا فان ربليل األسباب ىو صلة الوصل بُت ربديد فجوات 

 .األداء وبُت التدخبلت اؼبناسبة ؼبؤلىا
    ومن الواضح يف ىذا النموذج الفكري أن أسباب الفجوة بُت األداء اؼبرغوب فيو واؼبتوقع أسباب متعددة فهي 

تًتاوح بُت النقص يف اغبوافز واؼبكافآت إذل نقص اؼبعلومات والتغذية الراجعة للعاملُت وانتهاء بنقص مهاراهتم 
 .ومعارفهم

أما خطوة اختبار أساليب التدخل وتصميمها فتتضمن استجابة شاملة ومتكاملة ودقيقة ؼبشكبلت األداء وأسباهبا 
وصبيع ىذه . مث تأيت بعد ذلك اػبطوات التالية، التنفيذ وإدارة التغيَت مث التقييم. وفرص ربسُت األداء كذلك

 .1اػبطوات تتطلب وضع خطة عمل تبُت األىداف واػبطوات و اإلجراءات والتوقيتات اؼبطلوبة
 االتجاىات المعاصرة لتحسين األداء: الفرع الثاني

   ضبل القرن اؼباضي من عقدا الثمانينيات و التسعينيات معهما عددا من اؼبفاىيم و األدوات مثل إدارة اعبودة 
 .وغَتىا...الشاملة، وإعادة ىندسة العمليات، والكايزن،  والقياس اؼبقارن، وبطاقة قياس األداء اؼبتوازن،

 وفبا كان ؽبا اثر كبَت على مفاىيم إدارة األداء، سواء يف اؼبنظمات اػباصة أو العامة أو اغبكومية، فقد ربول 
اغبديث إذل الريادة وسيادة متلقي اػبدمة وإدارة األداء وربسُت اػبدمات واؼبساءلة عن النتائج ومن أىم اؼبفاىيم و 

 2:االذباىات اغبديثة لتحسُت وتطوير األداء اؼبؤسسي مايلي
 يركز اؼبيثاق على االىتمام باؼبواطن كمتلقي خدمة، وليعطي اىتماما كبَتا إلدارة جودة :ميثاق المواطن- 1

وقد حدد اؼبيثاق ستة مبادئ . اػبدمات و األساليب اليت يبكن من خبلؽبا ربسُت وتطوير جودة تلك اػبدمات
 :للخدمات اغبكومية مشلت األيت

وضع ومراقبة ونشر معايَت واضحة للخدمات؛                                                                                  : اؼبعايَت-  
توفَت اؼبعلومات الدقيقة الواضحة حول أسلوب اإلدارة؛                                          : اؼبعلومات و اإلفصاح- 
على القطاع اغبكومي أن يتيح فرصة االختيار مع اؼبستفيدين من اػبدمة من أجل : االختيار و اؼبشاورة- 

التطوير؛                                                                                                                
أن تقدم اػبدمة ؼبتلقيها بأعلى درجة من االحًتام؛                                                  : االحًتام و اؼبساعدة- 
يف حالة حدوث خطأ يوضع عبلج سريع وفعال؛                                                           : تصويب األمور- 
 .ينبغي تقدًن اػبدمات العامة بشكل اقتصادي وفعال أيضا: االقتصاد- 

                                                           
  .80-79عبد الباري إبراىيم درة، مرجع سبق ذكره، ص . 1
، 2009، اؼبكتبة العصرية، مصر، 1، ط(المدخل المعاصر لقياس األداء االستراتيجي)بطاقة األداء المتوازن  عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب، . 2
 .33،32ص
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تعترب جوائز األداء اغبكومي اؼبتميز دبثابة مسابقات تتنافس فيها األجهزة اغبكومية : جوائز األداء الحكومي- 2
استنادا إذل سبيزىا يف جودة اػبدمات اليت تقدمها وارتقاء نظم وأساليب العمل والعبلقات التنظيمية السائدة هبا و 

 .ونذكر منها على سبيل اؼبثال جائزة ديبنج وجائز ديب. اليت تتيح فرص التحسُت و التطوير اؼبستمر
 أن ؿباوالت التحديث والتطوير يف القطاع اغبكومي عادة ما تنتهي بالتغلب على مظاىر :إدارة جودة األداء- 3

 : اؼبشكبلت دون مسبباهتا ويرجع ذلك لؤلسباب التالية
 الشعور بأن إحداث التغيَت يفوق قدرات معظم اؼبسؤولُت ويرتبط دبتغَتات خارج وحداهتم؛- 
 .الشعور باػبوف من الوقوع يف اػبطأ- 

  ويف ضوء ىذه األسباب تأيت الدعوة إذل تطبيق اعبودة الشاملة كمدخل للتحسُت و التطوير الشامل يف األجهزة 
 :ويساعد تطبيق اعبودة الشاملة يف ربقيق مايلي. اغبكومية

 درجة أعلى من اإلشباع لطاليب اػبدمة؛- 
 زيادة قدرة اؼبنظمة على االحتفاظ بعمبلئها؛- 
 تقليل حجم شكاوى طاليب اػبدمة؛- 
 .زيادة الفعالية التنظيمية- 
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 مداخل تحسين األداء التنظيمي: المبحث الثاني 
     ىناك العديد من مداخل ربسُت األداء نذكر من بينها إدارة اعبودة الشاملة وإعادة ىندسة العمليات  واؼبقارنة 

، وغَتىا من اؼبداخل اليت سانبت بشكل أو بأخر يف ربسُت مستوى األداء (القياس اؼبقارن بأفضل أداء)اؼبرجعية
داخل اؼبؤسسة، وذلك من خبلل فتح اجملال أما اؼبؤسسات للتنافس وإظهار أفضل ما لديهم من أداء باستخدام 

 .احد مداخل التحسُت
 واألداء التنظيمي  (TQM)إدارة الجودة الشاملة : المطلب األول

هنج تنظيم ىي  :"(AFOMB)تعريف إدارة اعبودة الشاملة حسب اؼبكتب الفدرارل األمريكي لئلدارة اؼبيزانية
 يشمل صبيع اؼبديرين واؼبوظفُت يف استخدام األساليب الكمية لتحسُت الكلي لتلبية احتياجات العمبلء وتوقعاهتم

1 ".باستمرار عمليات منظمة واؼبنتجات واػبدمات
  

  عالية اعبودة، مع الًتكيز على صيانة وإنتاج استدامةو هنج متكامل لتحقيق ىي:"(Flynn et al )وحسب 
وذلك لتلبية أو ذباوز توقعات  صبيع وظائف اؼبنظمة،مستوى عيب على وجود أي ومنع للعمليات اؼبستمر ربسُت 
 2".العمبلء

 مبادئ وأسس الجودة الشاملة:  الفرع األول
 3:    وتتمثل مبادئ وأسس اعبودة الشاملة فيمايلي

إن تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يتطلب وجود خطة إسًتاتيجية تنسق اعبهود : التخطيط االستراتيجي للجودة- 
وتوحدىا، وذلك يتطلب مشاركة صبيع العاملُت، وتتم ىذه العملية بوجود رؤية مستقبلية ؿبددة وأىداف بعيدة 

 اؼبدى؛
يعتمد قباح اعبودة الشاملة على خلق ثقافة تنظيمية تنسجم مع القيم واالذباىات السائدة يف : ثقافة المنظمة- 

 اؼبنظمة وتدعيم االستمرار يف العمل وفقا ػبصائصها؛
فرضا العمبلء يعد احملور األساسي إلدارة اعبودة الشاملة، حيث أن معيار النجاح يف أي : التركيز على العمالء- 

 منظمة ىو رضا العمبلء عن اػبدمات واؼبنتجات اليت تقدمها؛
فالتمكُت العاملُت من تطبيق واستخدام أدوات اعبودة بفعالية، هبب أن تكون عملية التدريب : التدريب- 

 مستمرة حىت تستطيع مواكبة اؼبفاىيم و األساليب واؼبستجدات اليت تكون يف ؾبال العمل؛
                                                           

1 . Shehzad Akhtar, Hashim Zameer & Rashid Saeed, Impact of Total Quality Management on the 
Performance of Service Organizations in Pakistan, International Journal of Academic Research in 
Economics and Management Sciences, Vol. 3, No. 6, Nov 2014, p110. 
2 . Ali Bakhit Jaafreh , Abedalfattah Z. Al-abedallat, The Effect of Quality Management Practices 
on Organizational Performance in Jordan: An Empirical Study, International Journal of Financial 
Research Vol. 4, No. 12013 , p95.  

 .212-210، ص2014 ،األردن، دار اليازوري،  التغير والتطوير التنظيميإدارةاضبد يوسف دودين، . 3
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يتم دبشاركة .  فالعمل على وضع اغبلول اؼبناسبة وسبكينها من إجراء التغَتات اليت تقًتحها:المشاركة والتمكين- 
صبيع العاملُت يف عملية ربسُت اػبدمات اؼبقدمة من خبلل العمل بروح الفريق وحلقات اعبودة اليت ربدد معوقات 

 األداء اؼبتميز؛
يعد برنامج إدارة اعبودة الشاملة من جهود للتحسُت والتطوير بشكل مستمر دون توقف : التحسين المستمر- 

فهي تقوم على مبدأ أن فرص التطوير والتحسُت مستمرين وال ينتهيان أبدا، وان رغبات اؼبستفيدين متغَتة وليست 
 ثابتة؛

سبارس اإلدارة العليا دورا قياديا يف بيئة إدارة اعبودة الشاملة لتنسيق اعبهود : التزام اإلدارة العليا بالجودة- 
 لتحقيق أىداف اؼبنظمة؛

البد للمنظمة من ربفيز العاملُت وتشجيعهم على اؼبسانبة يف ربسُت اعبودة من خبلل : تحفيز العاملين- 
سبكينهم من إجراء التغَتات اؼبناسبة وازباذ القرارات وإعطائهم فرص لئلبداع وضمان العمل اعبماعي ومشاركة 

 اعبميع؛
 لكي يتم ازباذ القرارات الصحيحة دون اكبرافات، هبب أن تتم وفقا لبيانات يتم صبعها :القياس والتحليل- 

 وربليلها بشكل دوري؛
من أىم وسائل اغبد من األخطاء وإعادة األعمال واإلىدار، ىو ربسُت اػبدمات : منع األخطاء قبل وقوعها- 

واؼبنتجات وزيادة اإلنتاجية، وذلك بالوقاية منها قبل حدوثها عن طريق الفحص و اؼبراجعة و التحليل وإهباد 
 .اغبلول، وىي تعترب من أىم األىداف إلدارة اعبودة الشاملة دائما

 لةالشام الجودة إدارة تطبيق أىمية: الفرع الثاني
 بُت للمفاضلة أساسي مقياس و األفضل إذل للتغيَت عظيمة قاطرة انوأ على الشاملة اعبودة إدارة إذل ينظر    

 اتوقدر ومن فاعليتها من زاد فبا الفائقة اإلسًتاتيجية ألنبيتها اؼبنظمات من الكثَت يف اعتمدت حيث اؼبؤسسات
  2:يلي ما قق يحاألعمال منظمة يف الشاملة اعبودة إدارة فتطبيق1.التنافسية السوق يف البقاء على
  أيضا؛ؤدي إذل البفاض تكاليف كما يتم زبفيض العيوبتاعبودة - 
 دون اؼببادرة والتزام أوساط اؼبؤسسةتغرس يف  ال يبكن أن تكون أي ؾبلس اإلدارةعلى مستوى مت اعبودة ت- 

  هبا؛اإلدارة العليا
  ؛لتفتيش يف وقت متأخر جدا  عامبلتمعظم العيوب من قبل النظام وليستعاجل  -
                                         ؛اإلنتاج والقضاء على التفتيش الشامل هتدف للحد من العيوب خبلل- 

                                                           
 جامعة ورقلة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، ، 05 ؾبلة الباحث، العددإدارة الجودة الشاملة واألداء المتميز، بومدين يوسف، . 1

 .31، ص2007، اعبزائر، 
2
. Davood Gharakhani1, Hossein Rahmati, Total Quality Management and Organizational 

Performance,  Journal of Industrial Engineering, Vol.1 , No. 3, American ,2013,p48. 
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أىداف للقوى العاملة وتعزيز استدامة والتحسُت اؼبستمر  القضاء على اغبصص العددية، شعارات، عظة و - 
                                                                                                      اإلنتاج؛لعملية ونوعية 

مساعدة لبرنامج قوي للتعليم والتدريب وإعادة التدريب للمعهد ، وىي سبثل من التغيَتالعمال اػبوف تطرد  - 
                                                             ؛األمن الوظيفي ؽبم حسن مستمر وزيادة لتالقوى العاملة

 نظم اؼبراجعة من شأهنا أن تدمر العمل اعبماعي وخلق كسر اغبواجز بُت اؼبناطق اؼبوظفُت والتخلي عن- 
؛                                                                                                                       التنافس

حبث عن موردين بل هبب أن يكون ال ،وحده على شبن من خبلل حبثهم وضع حد ؼبمارسة رجال األعمال- 
  .عبلقات طويلة األجل معهم  باعبودة وتطويرينملتزم

 الجودة الشاملة كمدخل لتطوير األداء: الفرع الثالث

يرى مؤيدو فلسفة اعبودة الشاملة أن ؾبال تركيز أنظمة تقييم األداء هبب أن ينصب على تزويد العاملُت     
 :وؽبذا الغرض هبب توافر نوعُت من اؼبعلومات اؼبرتدة. دبعلومات مرتدة حول ؾباالت التحسن اؼبمكنة يف أدائهم

 معلومات وصيفية من اؼبديرين و الزمبلء و العمبلء؛- 
 .معلومات موضوعية تستند إذل عمليات الوظيفة ذاهتا وباستخدام األساليب اإلحصائية للرقابة على اعبودة- 
 قد تستند اؼبعلومات اؼبرتدة عن األداء عن اؼبديرين :التقييمات الوصفية لألداء في ظل الجودة الشاملة- 

اخل، كذلك فإن تقييم ...والزمبلء و العمبلء إذل أبعاد وصفية مثل االذباىات، التعاون، اؼببادرة، مهارات االتصال
 .األداء هبب أن يتضمن مناقشة خطط اؼبسار الوظيفي للعاملُت

    تركز بقوة فلسفة اعبودة الشاملة على أنظمة تقييم األداء، لذا هبب أن تتجنب استخدام تقييمات كلية أو 
اخل، فتصنيف العاملُت يف فئات قد يؤدي إذل تشجيعهم ...شاملة أو إصبالية مثل فبتاز، جيد، متوسط، ضعيف

على سبيل اؼبثال، فإن األفراد الذين يتوقعون بأن . على التصرف بطريقة تتوافق مع توقعاهتم للفئة اليت ينتمون إليها
قد ال يتوافر لديهم الدافع لتحسُت أدائهم، بل يستمرون يف إظهار " اؼبتوسط" أدائهم سوف يندرج ربت فئة 

السلوك الذي يتفق مع فئة التقييم اؼبدركة، كذلك فإنو نظرا الن العاملُت ال يبتلكون السيطرة على نوعية النظام أو 
حيث أن األخَتة . بيئة اليت يعملون يف ظلها، فإن أنظمة تقييم األداء ال هبب ربطها دبكافآت و الزيادة يف الراتب

هبب ربديدىا يف ضوء معدالت األجور السائدة بصفة عامة أو على مستوى الصناعة، درجة االقدمية، اؼبرتبة 
 1.الوظيفية، نتائج األعمال وغَتىا من اؼبعايَت اليت ربقق اؼبساواة للعاملُت

رتبط تأن درجة تنفيذ فبارسات إدارة اعبودة الشاملة (Therese A. Joiner ,2007 )  دراسة وجدت    وقد 
 على أن ؾبرد  اللذان يؤكدان(Douglas ,Judge، 2001)ىذه الدراسة عزز  وي.ألداء اؼبنظمةبابشكل إهبايب 

ربقيق نتائج بمدى تطبيق فبارسات إدارة اعبودة الشاملة ىي ذات صلة  أن واالىتمام باعبودة لن يضمن النجاح

                                                           
 .216 مرجع سبق ذكره، ص ؿبمد الصَتيف،. 1
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عزز فعالية تطبيق إدارة اعبودة الشاملة، فبا يؤكد ت داخل اؼبنظمةمن كما وجدت ىذه الدراسة أن بيئة الدعم .طيبة
دعم اؼبنظمة اليت تشجع وجود وعلى وجو التحديد،  كثرو أ أا لنهج النظرية اؼبوقفية للتنفيذ الناجح لومبلئمة

 نتاج تأثَت متناغم علىإلشجعة بطريقة داعمة ادلتقاسم اؼبعرفة  بُت العمال ومنظماهتم يعزز عبلقة متبادلة إهبابية
 1. ومن مث ىي تؤدي إذل ربسينواألداء

  إدارة الجودة الشاملة واألداء التنظيمي: الفرع الرابع
وربسُت  ميزة تنافسية للمنظمة يف اؼبقام األول،  إذل أن فبارسات إدارة اعبودة الشاملة تنتجالدراسةوتشَت ىذه     

عنصر من عناصر إدارة العمليات وكوسيلة من وسائل  كإدارة اعبودة باعتبارىاو .األداء التنظيمي يف اؼبركز الثاين
زيادة اؼبوارد فضبل عن  واألىداف التنظيمية بكفاءة أكرب، وبالتارل ربسُت نوعية األعمال إدارة مصممة للوصول إذل

 إذا مت تنفيذ فبارسات إدارة (Terziovski, SamsonK ،1999)وحسب  .القدرة التنافسية وحيوية للمنظمة
مستوى فهم احتياجات العمبلء، وربسُت  اعبودة الشاملة بشكل صحيح، ستنتج ؾبموعة متنوعة من اؼبزايا مثل

 ةيفعالفوبالتارل  .رضاىم، وربسُت مستوى االتصاالت الداخلية، وتقدًن أفضل حل للمشكلة وبأخطاء أقل
إنتاج قدرات تنافسية مهمة وتصبح مصدرا ىاما  ودبمارساهتا يبكن، رصيدا قيما يف كل منظمةربقيق تنفيذىا ىو 

 2.اؼبيزة التنافسية واألداء التنظيمي تدرهبيا لتحسُت
االرتباط اإلهبايب بُت إدارة اعبودة الشاملة واألداء  على الرغم من أن األدب االسًتاتيجي يشَت إذل وجود    

 كبَتا، فبا يشَت إذل أنو قد تكون  أن تكوندل يبكن التنظيمي، ومستوى اؼبسانبة اليت تقدمها إدارة اعبودة الشاملة
اختبلفات يف عمليات تنفيذ اعبودة الشاملة فيما يتعلق فيها  ىذه اؼبتغَتات يبكن أن يكون .ىناك متغَتات أخرى

 بيئة األعمال دبا يف ذلك التكنولوجيا واؼبنافسة والسوق، وإسًتاتيجيةو االذباىات االقتصادية، ونوع الصناعة،ب
    3.، واؼبوارداؼبؤسسة

يدل على أنبية ما وعبلقة اهبابية مع األداء التنظيمي، وىذا  مهمةعبلقة فالعبلقة بُت اعبودة الشاملة واالبتكار     
وبالتارل هبب تشجيع اؼبمارسات فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف صناعة . تنظيميةالوظيفة الاالبتكار يف ربسُت 

اػبدمات واؼبنتجات يبكن أن  أن االبتكار واإلبداع يف العمليات، وتوفَت وتشَت ىذه اؼبفاىيم. داخل اؼبؤسسة
 اؼبتغَتات جنبا إذل جنب مع جودة األداء،إذل وبالتارل هبب النظر . وظائف اؼبنظمة سن يف هناية اؼبطافيح

                                                           
1. Therese A. Joiner,  Total quality management and performanceThe role of organization 
support and co-worker support, International Journal of Quality & Reliability Management Vol 24 
No. 6, Emerald Group Publishing Limited, 2007, p621. 
2 . Musran Munizu,  The Impact of Total Quality Management Practices towards Competitive 
Advantage and Organizational Performance:  Case of Fishery Industry in South Sulawesi 
Province of Indonesia, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Vol. 7,2013, p194. 
3. Marcel T. Ngambi,  Ayankeng Godlove Nkemkiafu, The Impact of Total Quality Management 
on Firm’s Organizational Performance, American Journal of Management Vol. 15(4),  American, 
2015, p75. 
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واالبتكار، واليت  التنظيمي وتشَت الدراسة إذل اغباجة لدمج العبلقة بُت جودة األداء. لتحسُت وظيفة التنظيمية
ونستخلص من ىذه الدراسة أن  ىذا. يف جودة اػبدمة، وأيضا جلب اؼبزيد من اإلبداع يبكن أن تؤدي إذل ربسن

وإدارة اؼبنتج يبكن أن تؤثر تأثَتا  أساليب إدارة اعبودة الشاملة والقيادة، وعبلقات اؼبوظفُت، وعبلقات العمبلء،
 .أداء التنظيمي كبَتا على اعبودة واالبتكار و

1
 

 الثقافة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة

يعتمد قباح إدارة اعبودة الشاملة بشكل أساسي على خلق ثقافة تنظيمية، حبيث تنسجم القيم السائدة فيها     
مع بيئة إدارة اعبودة الشاملة وتدعم االستمرار يف العمل وفقا ػبصائص إدارة اعبودة الشاملة، وذلك عن طريق 
تبٍت قيم ومفاىيم قائمة على العمل التعاوين، دبشاركة صبيع أفراد اؼبنظمة، ومن خبلل فرق العمل فبكنة القًتاح 

وإجراء التغيَتات اؼبناسبة، بغرض إرضاء العميل عن طريق تقدًن خدمات ومنتجات ذات جودة عالية ترقي 
 .ؼبستوى توقعاتو واحتياجاتو، والعمل بشكل دؤوب ومستمر على ربسُت وتطوير جودة اػبدمات واؼبنتجات

   وإن بناء ثقافة اعبودة ىو مفتاح قباح اؼبنظمة، فهذه الثقافة تقدر وتكافئ اؼبسانبات اليت تتم لتحسُت برامج 
تدريب العاملُت على استخدام أدوات اعبودة، وعليو فان األساليب الفنية للتحسُت اؼبستمر يف األداء التنظيمي 

 2.واػبدمة سوف تزداد بشكل كبَت
 المقارنة المرجعية واألداء التنظيمي: المطلب الثاني

، وتطبيق أفضل اؼبمارسات التشغيلية ؼبؤسسةا البحث عن أفضل اؼبمارسات يفىي :" تعريف اؼبقارنة اؼبرجعية
قياس اؼبعلومات ؼبسح البيئة، وربديد أي تغيَت ه ل يبكن للمنظمة استخدام،جيدأداء  ، من أجل ربقيقللمؤسسة

 .3"ةالصناعة ويف اسًتاتيجيات اؼبنافس يف
مؤشر يقيس عليو، ويركز اليت تعترب ك ةواؼبطلوب ألداءلوبدد الفجوة بُت الظروف اغبالية ىي أسلوب :" وتعرف أيضا

 4."االىتمام على سد ىذه الفجوة
 

                                                           
1. Shekoufeh Nekoueizadeh1, Siavash Esmaeili, A study of the impact of TQM on organizational 
performance of the Telecommunication Industry in Iran, European Online Journal of Natural 
and Social Sciences ,vol.2, No. 3(s), European ,2013, p974. 

اؼبلتقى الدورل حول إدارة اعبودة  ،األعمالالثقافة التنظيمية مدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في منظمات  أعمر عزاوي، أضبد علماوي، .2
. 11، ص2010 ديسمرب08 و07 يومي  اعبزائر،امعة سعيدة،جكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيَت، الشاملة وتنمية أداء اؼبؤسسة، 

3.Ibrahim Ali Abushaiba1 and Yuserrie Zainuddin, Effect of Benchmarking of Performance 
Measurement System on low-cost advantage, and Performance - A Conceptual Paper,  
International Journal of Business and Social Science Vol. 3 ,No. 11,  June 2012, p5.  
4.David N. Ammons, «Benchmarking As A Performance Management  Tool: Expériences 
Among Municipalities In North Carolina, Journal of Public Budgeting Accounting & Financial 
Management,Vol. 1 ,No.12  , 2000 ,p108.  
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أىمية وفوائد المقارنة المرجعية  :الفرع األول
فعندما تقوم اؼبنظمة بإجراء اؼبقارنات مع اؼبنظمات أخرى، فإهنا تعمل بذلك وبشكل كبَت على ربسُت     

من بُت الفوائد الكبَتة واؼبتميزة لعملية اؼبقارنة اؼبرجعية ىي أهنا . احتمالية وضع اليد على حلول الغد ؼبشكل اليوم
فيمايلي عدد من األسباب اليت ربدو باؼبنظمات إذل . تساعد على النظر إذل ما وراء مباذج أداء العمليات القائمة

. القيام بعملية اؼبقارنة اؼبرجعية
 كي االذي هبب على اؼبؤسسة أن تقوم بو إن عملية إجراء اؼبقارنة ىنا سبثل النظام الذي من شانو إدارة  التغيَت- 

 ؛تكون دبستوى ما يصل إليو منافسوىا
 ؛أهنا تؤكد على الشعور والتحسس باحتياجات العمبلء اؼبتغَتة- 
 ؛أهنا تشجع على السعي وراء ربقيق حالة التميز، والتفكَت الواسع، اإلبداع- 
 ؛تشجيع اؼبقارنات على ربقيق طفرات يف األداء- 
 ؛إهنا تساعد على وضع غايات فاعلة ومقاييس ذات كفاءة لئلنتاجية- 
  1؛أهنا تضمن إدخال أفضل اؼبمارسات الصناعية يف إجراءات األعمال- 
 ؛احتياجات اؼبستهلك تظهر منظمة كيفية مواجهة أفضل- 
 ؛نقاط الضعف ربديد نقاط القوة للمنظمة و- 
. 2ربفيز مستمر وربسُت ؼبستوى التشغيلي، ووسيلة فعالة من حيث زبفيض التكلفة عبمع األفكار اؼببتكرة- 

وبالتارل فاؼبقارنة اؼبرجعية هتدف إذل ربديد نواحي القصور باؼبقارنة باآلخرين للعمل على استكمال النقص،     
وىي وسيلة للتحقق من أن األىداف اؼبراد ربقيقها تناسب حاجات السوق يف نظام اعبودة اؼبطابق للمواصفات 

القياسية الدولية االيزو، اإلدارة العليا وعلى التأكد من أن السياسات اؼبتعلقة باعبودة مفهومو من لدن اعبميع وأهنا 
تطبق وتصان، ويف ىذا النظام أيضا ىناك ربديد واضح للواجبات واؼبسؤوليات والعبلقات لدى صبيع من يؤثر يف 

 .3اعبودة
 
 
 

 
                                                           

 .427 خالد ؿبمد بٍت ضبدان، وائل ؿبمد إدريس، مرجع سبق ذكره، ص. 1
2 .Metin Kozak, Mike Rimmington,  Benchmarking: destination attractiveness and small 
hospitality business performance, International Journal of Contemporary Hospitality Management 
10/5, 1998, p185. 

، دار كنوز اؼبعرفة العلمية 1، طمدخل لتحسين أداء الجامعاتISO نظام إدارة الجودة االيزو  مهدي صاحل السامرائي، صبيح كرم الكناين، .3
 .70، ص2014للنشر والتوزيع، األردن، 
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 خطوات تطبيق أسلوب المقارنة المرجعية: الفرع الثاني
 1:اليت يتم مناقشتها أدناهأسلوب اؼبقارنة اؼبرجعية  وىناك طبس مراحل مشلت يف

ويف .  مقارنتهامن األعمال أو عملية ليتم سًتاتيجيالدف االوىذه اػبطوة تنطوي على ربديد : التخطيط- 1
بيان الذي يلخص أىدافها  ؼبؤسسة ويبكن اغبصول على معلومات من خبلل النظر يف مهمة ا كثَت من األحيان

ربديد ـبتلف اؼبنتجات اليت تنتجها  وىذا يتكون من مث هبب اختيار العمليات الفعلية ليتم قياسها. الرئيسية
وأخَتا ال بد من ربديد عوامل النجاح . اليت مت ربديدىا توقعات العمبلءحسب مث هبب أن تكون ؼبؤسسة، ا

 . للمؤسسةاغباظبة
. اؼبؤسسة نبغي اختيار ىؤالء األعضاء من ـبتلف مناطقأي اختيار األعضاء، ي :تشكيل فريق القياس- 2 

 من أجل اغبصول على أفضل النتائج من عملية  البعضوينبغي عبميع أعضاء التعاون والتواصل مع بعضهم
سؤول عن اغبفاظ على االلتزام بعملية يف ادلغَت  فريق الرائد. ىناك ثبلثة فرق رئيسية تضم اجملموعة الشاملة .اؼبقارنة

 . عملية اؼبقارنةفصل، وفريق الزيارة هبب تنفيذادلربليل  فريق إعداد ىو اؼبسؤول عن تنفيذاؼبؤسسة،  صبيع أكباء
د يقبل ربدئها، ووأدا  ؼبؤسسة ىذه اػبطوة تنطوي على صبع اؼبعلومات عن أفضل اؼبمارسات:جمع البيانات- 3

وىذه اػبطوة تسمح . (منتجات وخدمات )، فعليهم أوال أن ربدد العمليات اػباصة للمؤسسةاؼبمارسة أفضل
يف صبع البيانات  الزيارات اؼبيدانية ىي أيضا عامل مهم، مدى التحسينات اؼبتاحة على حقيق الكاملؼبؤسسة بت

 . العمليات يفألهنا تسمح لفهم أكثر عمقا
 تتعلقواألسباب اػباصة هبذه الفجوة اليت  تتضمن ىذه اػبطوة ربديد كيفية :لفجوةتحليل البيانات عن ا- 4

 .أسباهبا احملتملةاغبد من و طرق ووسائل ؼبعاعبة ىذه الفجوة  ألهنا تتيح ربديدباألداء اؼبؤسسة،
، لكي تتوافق مع أفضل اؼبمارسات للعملية  تتضمن ىذه اػبطوة ربديد ما هبب القيام بو يف:اتخاذ إجراءات- 5

 . اػباصة هبااؼبسائل ، ولكنها أيضا هبب أن تنفذالفجواتربديد  ال ينبغي فقط
 أنواع المقارنة المرجعية: الفرع الثالث

    تشَت اؼبقارنة اؼبرجعية إذل حبث اؼبنظمة عن نقاط القوة والضعف فيها مقارنة بنقاط القوة والضعف لدى 
اؼبنظمات الرائدة يف نفس ميدان العمل الذي يبارس فيو اؼبنظمة نشاطاهتا وبذلك فهي أداة ؼبقارنة موارد اؼبنظمة 
وقابليتها وعمالياهتا مع أعلى اؼبعايَت حيثما وجدت، وتتخذ اؼبقارنة اؼبرجعية من األدوار، أو اؼبنتجات، أو نظم 

التصنيع، أو عمليات اغبزن، أو إدارة البيئة، أو نظام اإلمداد، أو االستجابة للزبائن، أو خدمات ما بعد 
 .اخل ؾباالت خاصة ؽبا...الصنع

 :  تتضمن اؼبقارنة اؼبرجعية نوعُت رئيسُت من اؼبقارنات نبا
                                                           

1.Dean Elmuti and Yunus Kathawala,  An overview of benchmarking process: a tool for 
continuous improvement and competitive advantage, Benchmarking for Quality Management & 
Technology, Vol. 4 No. 4, University Press, 1997, p234. 
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 وتتضمن اؼبقارنة أداء اؼبؤسسة مع أفضل اؼبوجود من اؼبنافسُت وغَت اؼبنافسُت :المقارنة المرجعية الخارجية- 1
 :وتتضمن اؼبقارنة اؼبرجعية اػبارجية أنواع عديدة أبرزىا. بغض النظر عن تشابو ميدان العمل

وىي عملية منظمة لتقييم البدائل، وتنفيذ االسًتاتيجيات، وتطوير األداء : اؼبقارنة اؼبرجعية اإلسًتاتيجية -
 )من خبلل تبٍت االسًتاتيجيات اليت أثبتت قباحها عند الشركاء الذين تتحالف اؼبنظمة معهم اسًتاتيجيا

 .(التقليد يف اؼبستوى االسًتاتيجي
وتتضمن البحث بُت الصناعات اؼبتعددة هبدف البحث عن : اؼبقارنة اؼبرجعية ألفضل األصناف -

التطبيقات اعبديدة واؼببدعة بغض النظر عن مصدرىا و االستفادة منها يف تشخيص أفضل فرص 
 1.التحسُت يف مستوى األداء

اؼبقارنة اؼبباشرة مع أفضل أداء ؽبؤالء اؼبنافسُت بغية ربديد اإلسًتاتيجية : اؼبقارنة اؼبرجعية التنافسية -
حيث تستخدم يف ؾبال مقارنة اؼبنتجات واػبدمات، وتتميز بتحديد نقاط الضعف و القوة يف . الناجحة

 .أداء اؼبنافسُت
العمليات يف نفس الوظيفة داخل نفس  اؼبقارنة بُت أساليب للشركات مع تشبو :اؼبقارنة اؼبرجعية الوظيفية -

 . اإلنتاج نفس مبط أي اؼبقارنة بُت إجراءات العمل لآلخرين الذين لديهم خارجهاأو اؼبؤسسة 
 وىي تكمن يف مقارنة أنشطة اؼبؤسسة مع مثيبلهتا يف نفس اؼبؤسسة األم، ومنو  :المقارنة المرجعية الداخلية- 2

اختيارا للوحدات أو الوظائف ذات األداء اؼبتميز داخل اؼبنظمة وازباذا أساسا للمقارنة مع أداء الوحدات األخرى، 
 2.وتعترب سهلة لسهولة صبع اؼبعلومات

 المقارنة المرجعية وتأثيرىا على األداء التنظيمي: الفرع الرابع
 تقنيات لتمكُت ربسُت اعبودة من أجل كسب أو وربديد اؼبنافسة يف ىذه اؼبؤسسة نظرا ؼبشكلة الرحبية وقياس    

أصبحت اؼبقارنة واحدة من ىذه التقنيات اليت  السوقمنافسة يف  اغبفاظ على ميزة التنافسية وذبنب القضاء على
 . لديها شعبية كبَتة يف اآلونة األخَتة

، قوية بُت اؼبقارنة اؼبرجعية وربسُت األداء التنظيميو وجدت صلة مباشرة (Vossl،2007)دراسة وحسب     
ىداف ألا دأفضل اؼبمارسات ووضع ربدي اؼبقارنة يبكن أن تعزز أداء التنظيمي من خبلل ربديد واقًتحوا أن

وجدت أن  وباؼبثل. الضعف النسيب للمنافسُت يساعد اؼبؤسسات كذلك على فهم نقاط القوة وس ىذا. األداء
وعلى الرغم من شعبيتها، كانت قد . األداء يف انت أفضل اؼبمارسات التجارية والتشغيليةك االيت نفذتوؤسسات ادل

                                                           
 .117 اضبيده مالكية، مرجع سبق ذكره، ص. 1

2.Jacky Holloway, Matthew Hinton, David Mayle,  Why Benchmark? Understanding The 
Processes Of Best Practice benchmarking, Centre for Information and Innovation, Graham Francis, 
Centre for the Development and Financial Management of Organizations. Open University Business 
School, Walton Hall, Milton Keynes, 2016, p7. 
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ربديد مدى استخدام  اؼبؤسسات لذلك، سعت ىذه الدراسة إذل أجريت حبث لتحديد العبلقة بُت اؼبقارنة وأداء
  1.اؼبقارنة وأثر استخدامها يف أداء التنظيمي

اؼبؤسسة، وتنفيذ أفضل  أفضل اؼبمارسات يفبُت     فاؼبقارنة اؼبرجعية ىي عملية تقييم اؼبنتجات واػبدمات 
  والسنوات فتقرير اؼبقارنة بُت أداء الشركات يف السنوات اغبالية. التشغيل للممارسات وأفضل أداء للمؤسسات

مثال على مثل ىذه  حصتها يف السوق، وحجم اؼببيعات مع تلك الشركات اؼبماثلة يف الصناعة، ىيالسابقة و
حصة السوق، وحجم  ة حول ـبتلف جوانب األداء، مثليجعرتقدًن التغذية ال قياس اؼبعلومات يبكنف. اآلراء

 .ربسُت األداء التنظيمي واليت قد تكون أدت إذل اؼببيعات والرحبية واإلنتاجية
 ـبتلفربليل توفَت اؼبقارنة اؼبرجعية على ويبكن قياس اؼبعلومات  إذل أن (Kaplan  ،1983 )كما أشار    

علومات عبمع ادل ةاستخدام اؼبقارنللمؤسسة يبكن ، فمستويات اؼبخزون جوانب األداء، مثل التكاليف وىياكل و
واػبدمات، بُت اؼبنتجات  الصناعة ويف اسًتاتيجيات اؼبنافسُت، من أجل مقارنة ؼبسح البيئة، وربديد أي تغيَت يف

 يبكن لرجال األعمال  استخدام معلومات اؼبقارنة واسطة فب.السنوات السابقةيف أو يف اغباضر نافسيها دلاألداء  و
يبكن اعتبار اؼبقارنة ويف األخَت . القرار اؼبناسب خذأمث من ربديد نقاط القوة والضعف و أكثر سهولةبطريقة 

دمات والتصاميم واؼبعدات والعمليات، وتلك   يف اخلتتطور متفوقق وخل وسيلة منهجية لتحديد وفهماؼبرجعية 
 2. التنظيمي للمؤسسةاؼبمارسات من شأهنا ربسُت أداء

 إعادة الهندسة العمليات واألداء التنظيمي: المطلب الثالث
كبَتة يف  عمليات لتحقيق ربسيناتلل إعادة التفكَت بصورة جذرية وإعادة تصميم يه:"تعريف إعادة اؽبندسة

 3."داء مثل التكلفة واعبودة واػبدمة والسرعةاليت تفتقد ألالتدابَت اؼبعاصرة 
 ذات قيمة ـبرجاتلق اليت تخ ؾبموعة من األنشطة اليت تأخذ واحدة أو أكثر من أنواع اؼبدخبلت :"وتعرف أيضا

 4".للعمبلء
 

                                                           
1.Daniel Ongeri Kerandi, Richard Bitange Nyaoga,  A survey of performance improvement 
through benchmarking in commercial banks in Kenya: The managers’ perception and 
experience, International Journal of Business and Economics Research, Volume3, Issue1,2014,p7. 
2.Dr. Ibrahim Eldanfour, Dr. Ibrahim Abushaiba, Benchmarking of Performance Measurement 
System to Support Cost Competitive  Advantage and Financial Performance - A Conceptual 
Paper, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) Volume 2, Issue 3, 
2014, p116. 
3. S. Zygiaris, Msc, BPR Engineer, BPR Hellas SA, Business Process Re-Engineering – BPR, 
Report produced for the EC funded project, INNOREGIO: dissemination of innovation and 
knowledge management techniques, 2000, p2. 
4.Yih-Chang Chen, Empirical Modelling for Participative Business Process Reengineering, 
Business Process Management Journal, 2001,p70. 



للمؤسسات االقتصادية التنظيمي باألداء الداخلي االستراتيجي الثالث                      عالقة مكونات التحليل الفصل  

109 
 

 عوامل نجاح إعادة الهندسة العمليات : الفرع األول
اجتمعت أراء الكتاب وخرباء اإلدارة اؼبهتمُت بتطبيق اؽبندسة اإلدارية على ضرورة توافر العوامل التالية كأساس 

 1:لنجاح ىذا اؼبدخل يف التطبيق العملي واليت تتمثل فيمايلي
إيبان اإلدارة العليا بعملية إعادة البناء اليت تبدأ بإحساس حبتمية التغيَت وترصبتو يف صورة خطط وبرامج يتم - 

فبدون االقتناع الكامل من قبل اإلدارة العليا بأنبية التغيَت اعبذري والسريع الذي قد ربتاجو اؼبؤسسة فان . تنفيذىا
 أي جهود أخرى تبذل لن ربقق اؽبدف اؼبطلوب؛ 

العميل هبب أن يكون عنصرا أساسيا يف عملية إعادة البناء باعتباره احملور األساسي الذي تدور حولو صبيع - 
األنشطة باؼبشروع، لذا هبب ربديد احتياجاتو ربديدا واضحا، فبل يبكن ألي مؤسسة أن تستمر يف السوق دون 

 دراسة احتياجات ورغبات العمبلء وؿباولة الوفاء هبا بشكل أفضل فبا يقدمو اؼبنافسون؛
هبب أن يكون ىناك نوع من التنسيق والًتابط والتكامل بُت إدارات اؼبؤسسة اؼبختلطة كبو ربقيق أىداف عملية - 

 إعادة البناء؛
يتطلب قباح مدخل إعادة البناء اتصاالت بالنقطة السابقة، و تكوين فرق عمل مدربة مكونة من صبيع إدارات - 

 :الشركة وتزويدىم بالسلوكيات االهبابية اليت تنظم دورىا يف إحداث التغيَت اؼبطلوب واليت تتمثل يف 
 احملافظة على اؼبواليد واإلعداد اعبيد قبل االجتماعات؛ -
 اؼبشاركة والتطوع؛ -
 الدخول يف االتصاالت اؼبفتوحة والصادقة؛ -

فبلبد من األخذ يف االعتبار أمية العنصر البشري حىت ينجح مدخل إعادة اؽبندسة يف اؼبؤسسات، وذلك من 
 حيث حسن اختيار وتدريبو و ربفيزه خاصة وان منطلقات األخرى للنجاح بدأت تفقد ميزانيتها يوما بعد أخر؛

إضافة إذل االستعانة باعبهات االستشارية اػبارجية . ضرورة االعتماد على اؼبتخصصُت من داخل اؼبؤسسة- 
 اؼبتخصصة يف ىذا اجملال واؼبشهود ؽبا بالكفاءة والفعالية؛

 حالة القيام بإعادة اؽبندسة كضرورة توافر نظام فعال للمعلومات لًتشيد عملية ازباذ القرارات داخل اؼبنشاة؛- 
 وضع خطط مرحلية للتطبيق تؤدي إذل إحداث التغيَت اؼبطلوب لبلوغ اؽبداف احملدد مسبقا بالسرعة اؼبناسبة؛ - 
تنمية مهارات التفكَت االسًتاتيجي وربطها بالعمليات الرئيسية عند إعادة البناء وفيما يتعلق بأعمال كل - 

 مؤسسة على حدى؛
التحسُت اؼبستمر لتحقيق إعادة البناء الشاملة هبب أال يًتك التحسُت اؼبستمر يف أداء العمليات لبلجتهاد - 

 .الشخص أو التجربة واػبطأ بل هبب احملافظة على استمرارية جهود التغيَت وعدم الًتاجع أثناء التنفيذ
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 أىمية إعادة ىندسة العمليات : الفرع الثاني
    إن أنبية تبٍت إعادة ىندسة العمليات تتجلى من خبلل اختيار طرق وأنظمة أكثر فاعلية، والقضاء على 

اإلسراف الفاقد والتالف، ورفع مستوى العاملُت وتبسيط أنظمة العمل وربقيق اؼبرونة، واذل حسن اإلدارة رغم قلة 
اؼبوارد، واستغبلل اؼبوارد البشرية واؼبوارد احملددة، ويلزم التغيَتات كبو التكيف معها سواء كانت أفكار أو مصاحل أو 

تشريعات أو متطلبات، وربسُت العبلقات بُت التنظيم واألفراد، ووبفز العاملُت ليقدموا كل ما لديهم لبلرتقاء 
 .بالتنظيم إذل مستوى التحديات

أن اػبربات اؼبستفادة من مناىج إعادة ىندسة العمليات تزود اؼبهتمُت  (Tippins & Sohi)    ويضيف 
بتحسُت األداء دبناظَت جديدة، وإن استخدام مدخل إعادة ىندسة العمليات خطوة كبو إهباد طرائق وسبل أكثر 

فاعلية، وتتناول اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبنظمات ؼبواجهة حالة الًتدي اؼبؤسسي يف اؼبنظمات، الن ربسُت 
األداء وتطوير اؼبنظمات دل يعد أمرا اختياريا تلجا إليو اإلدارة أو تنصرف عنو باختيارىا، ولكنو أصبح جوىريا 

 .لبقاء اؼبنظمة وعدم إخفاقها
    إن تطبيق إعادة ىندسة العمليات اإلدارية سبد اؼبنظمات بالكوادر البشرية القادرة على العمل بكفاءة والتعامل 

الفوري اإلبداعي مع أية مشاكل قد تطرأ داخل اؼبنظمة أو خارجها، دبا وبقق طفرات ىائلة يف معدالت 
ويتم ربفيز العاملُت يف منظمات لئلبداع يف أدائهم، والتخلص من كل قيود . ومستويات أداء العاملُت هبا

البَتوقراطية والتكرارية، والنمطية والنظر إذل األمور احمليطة بأعماؽبم كنظرة منظومة تساعد على تفجَت الطاقات 
 . اإلبداعية الكامنة يف كل فرد

    ويرى اضبد وآخرون على أن أنبية تبٍت إعادة ىندسة العمليات يسهم بدرجة كبَتة يف ربسُت وتطوير األداء، 
وتزويد اؼبنظمات دبعلومات راجعة عن سَت األعمال واألنشطة اليت سبارسها، وعن قدراهتا التنافسية يف مواجهة 

ويتم من خبلل توظيف التكنولوجيا، ودورىا يف سبكُت اؼبرؤوسُت من متابعة اؼبستجدات . اؼبنظمات األخرى
 .اؼبتعلقة بكيفية أداء الوظائف اؼبختلفة داخل  التنظيم

    من خبلل ما مت عرضو من مداخل ألنبية تبٍت إعادة ىندسة العمليات نبلحظ أهنا تركز على ىدفُت أساسُت 
يتمثل يف ربسُت أداء األفراد و الفرق و اؼبنظمة ككل، أما الثاين فيتمثل يف منح اؼبهارات الضرورية، واؼبعلومات 

 .1اليت تساعد أعضاء التنظيم بصفة مستمرة على ربسُت أدائهم
ىي وسيلة إدارية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره  (اؽبندرة)    إن إعادة ىندسة العمليات اإلدارية  

 وتعتمد على إعادة ىيكلة وتصميم العمليات األساسية هبدف ربقيق تطوير جوىري وطموح يف أداء اؼبؤسسات 
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 1.وزبفيض التكلفة وجودة اؼبنتج
 عالقة التحليل االستراتيجي الداخلي وإعادة ىندسة العمليات اإلدارية: الفرع الثالث

أنبية إضفاء الطابع االسًتاتيجي عن قيادة عملية إعادة  (Brunss & Ross)    وقد أوضحت دراسة كل من 
 .اؽبندسة، فربنامج إعادة اؽبندسة هبب أن يرتبط بالرؤيا واألىداف اإلسًتاتيجية للمنظمة

   يعترب التحليل االسًتاتيجي الداخلي وإعادة ىندسة العمليات اإلدارية األساس الذي يساعد اؼبنظمات على 
وتربز أنبيتهما يف تبٍت الفكر . مواصلة تقدمها وإزالة الصعوبات ووضع اغبلول اعبذرية ؼبا يعًتضها من مشاكل

 . اإلداري من خبلل النظر ألنبيتها بالنسبة للمنظمات
أي عدم العمل سبب رئيسي .     إن عدم التخطيط اعبدي لؤلداء يبكن أن يؤدي إذل فشل يف قباح ذلك العمل

والتخطيط ؼبشاريع اؽبندرة ضروري جدا بسبب ترابط مراحل اؼبشروع واعتماد . للوقوع يف العديد من اؼبشكبلت
بعضها على بعض بصورة كبَتة جدا، لذلك فان عدم التخطيط الدقيق عبميع مراحل مشروع اؽبندرة، سيؤدي 

 .ذلك حتما إذل فشل اؼبشروع
منهج للتغيَت الواسع، ( اؽبندرة) إذل أن إعادة ىندسة  العمليات اإلدارية  (Harvey & Brown)    ويشَت 

يركز على تغيَت العمليات األساسية يف اؼبنظمة، وتسعى عبعل صبيع العمليات أكثر كفاءة من خبلل ذبميع اؼبهام، 
 .وتقصَتىا، وإعادة تصميمها بغض النظر عن األساليب التقليدية

   إن أىم اؼببادئ اليت تقوم عليها إعادة ىندسة العمليات ىي والًتكيز على العميل باعتباره القوة احملركة لؤلىداف 
واالسًتاتيجيات، وحشد البيانات واؼبعلومات واؼبربرات األزمة الزباذ القرارات السليمة، واالستخدام اؼبناسب 

والتحديد الواضح ألىداف واسًتاتيجيات اؼبنظمة، . لؤلدوات اإلدارية للتأكد من دقة اؼبعلومات وما سيتم اقبازه
العمليات، النظم،  )وإعادة التفكَت يف الوضع اغبارل، والًتكيز على العمليات وليس الوظائف، ومشول اؼبنظمة ككل

 .، والتعرف على عمليات القيمة اؼبضافة والعمليات اؼبساندة(السياسات، اؽبياكل
   وقد عزى نسبة اإلخفاق العالية يف برامج إعادة ىندسة العمليات اإلدارية إذل فشل العديد من اؼبنظمات يف 

ومن أسباب فشل كثَت من مشاريع إعادة ىندسة . دمج برنامج إعادة اؽبندسة يف رؤيتهم وأىدافهم اإلسًتاتيجية
عدم وضوح أو ربديد الرؤية اؼبستقبلية للمشروع من قبل اإلدارة التنفيذية، وان الرؤية اؼبستقبلية دل توضع بالشكل 

 .2اؼبناسب الذي وبقق أىداف اؼبنظمة
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 إعادة ىندسة العمليات ودورىا في تحسين األداء التنظيمي: الفرع الرابع
 خدمة تساعدومن حيث التكلفة، واعبودة، وحسن التوقيت ؼبنظمة إن قياس مدى قباح األعمال األساسية        

ؾباالت التحسُت، و تقرر ما إذا كانت إعادة اؽبندسة ىي النظام، وتقدًن حجة مقنعة لبلستثمار على زيادة 
فالقضايا واألنشطة واألسئلة اليت سبت مناقشتها يف . الوقت واؼبوارد يف إعادة تصميم عملية لتحقيق نتائج أفضل

يعٍت من إحداث   ؼبتابعة إعادة اؽبيكلة باعتبارىااؼبنظمةتقييم قرار لهتدف إذل مساعدة اؼبقيمُت  ىذا القسم
 .ربسينات كبَتة يف األداء

على . أداء التنظيمي  لتحسُتاؼبنظمةتساعد على توفَت التوجيو والًتكيز على جهود العمليات وإعادة اؽبندسة     
العناصر ىي واألنشطة اليت كانت  األىداف واألولويات سبيل اؼبثال يبكن إعادة تقييم تظهر أنو مع مرور الوقت

 قد تنشأ أصبحت الكربىاليت القضايا جديدة فالرئيسية ؼبهمتها األصلية ىي اآلن أقل بكثَت من قبل وباؼبثل، 
وعبلوة على ذلك قد ال . أولويات مهمة فبا يدعو إذل تغيَتات يف- وردبا حىت أعماؽبا الرئيسية  - اؼبنظمةأنشطة 

  1.اربتاج إذل بعض األنشطة اليت يتعُت القيام بو
يف ربسُت عملية بينما مصطلح التحول يف كل  مصطلح األعمالالعمليات     تستخدم عملية إعادة ىندسة 

مناقشة، فمن الواضح أن أنبية إعادة اؽبندسة تتفق مع اعبميع على ربسُت األداء والكفاءة وفعالية وتقليل التكلفة 
سبكُت  ربسن جذري يف األداء التنظيمي ىو اعبانب الرئيسي يف  وباختصار يبكن القول أن. وزيادة يف اإلنتاج

قليل الوقت لطرح منتجات وخدمات جديدة من حيث تالشركات من ربسُت اإلنتاجية والعبلقات مع العمبلء و
كلفة يف الكفاح  توتقليل. العمليات اؽبامة للشركة اعبودة للعمبلء و االرتباط مع إسًتاتيجية من خبلل ربديد أكثر
يظهر اغباجة اؼبلحة الشركات كبو تعديل ومن أجل البقاء على قيد اغبياة يف ىذه البيئة التجارية اغبيوية، 

  2.أعماؽبم

اؽبدف ىو ربديد مدى تأثَت إعادة ىندسة العمليات يف أداء التنظيمي و إذل معرفة على وجو التحديد إذل ف    
 استبقاء اؼبوظفُت، لتحديد مستوى العبلقة بُت عملية إعادة تصميم و  واالبتكارالعمل وسَت التأثَتات تأي مدى 

 أن ىناك عبلقة إهبابية بُت توقد كشف. النجاح التنظيمي رضا اؼبوظفُت وربديد إذل أي مدى يبكن أن تؤثر على
 ذات تنظيم جيد واألنشطة والواجبات فعالة  إعادة اؽبندسةعملية إعادة تصميم واؼبوظف، وىذا يعٍت أن عملية

                                                           
1.Gene L. Dodaro, Brian P. Crowley,  Business Process Reengineering Assessment Guide , 
Accounting and Information Management Division, United States General Accounting Office, Version 
3, May 1997, p15.  
2. Muhammad Nauman Habib and Dr. Attaullah Shah, Business Process Reengineering: Literature 
Review of Approaches and Applications, Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research 
Conference 25 - 26 February 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, p4. 
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 موجة من إعادة اؽبندسة إذلوتوصلت ىذه الدراسة أن شركات يف حاجة . وـبصصة لتعزيز األداء التنظيمي
 1.عمبلءمتنوعة لأكثر مرونة وسرعة لتلبية االحتياجات اؼبتغَتة لقاعدة حىت تصبح  عملياتال

األداء التنظيمي والتحليل االستراتيجي الداخلي مكونات : المبحث الثالث
     التحليل االسًتاتيجي الداخلي ىو عبارة عن ؾبموعة من متغَتات واليت سبق وذكرهنا، و تتمثل يف اؽبيكل 

وىذه اؼبتغَتات كل منها ؽبا تأثَت على األداء التنظيمي وذلك حسب مدى . التنظيمي والثقافة التنظيمية واؼبوارد
 .عبلقة كل واحد منهم بو

ألداء التنظيمي باالهيكل التنظيمي عالقة : المطلب األول
للهيكل التنظيمي عدة أبعاد سبيزه، ولو عبلقة باألداء التنظيمي و الثقافة التنظيمية داخل اؼبؤسسة وسنتطرق    

 .إليها يف ىذا اؼبطلب
ىيكل التنظيمي أبعاد ال: الفرع األول

ختلفة لتعزيز االتصاالت والقرارات ادلوحدات ال اليت توكل إذلوبدد اؽبيكل التنظيمي كتجمع من الناس واؼبهام 
يتم وضع اؽبياكل التنظيمية و2.اجيووتوربقيق عبلقة وثيقة بُت العمليات اليت ذبري داخل اؼبنظمة ، أي واإلجراءات
 3.ر اليت مت تقسيمها إذل مهام أصغملياتلتنسيق الع

 4: يشمل اؽبيكل التنظيمي على عدة أبعاد منها أربعة أبعاد أساسية تتمثل فيمايليو

"  السلوك"ويشَت إذل أي مدى ىناك تنظيم رظبي داخل اؼبنظمة اليت تسيطر على اؼبوظفُت  :ىيكلة األنشطة- 
  ؛خبلل عملية التخصص وتوحيدىامن 
 ؛منظمة  إذل أي مدى تتم عملية صنع القرار يف اعبزء العلوي منيشَتو:  تركيز السلطة-
 ؛نفسهمبأ على سَت العمل ونسيطري نديريادلإذل أي مدى  : السيطرة على خط سير العمل-
نظر ت وغَتىا من وبدد إذل أي مدى يبكن أن ين اإلداريواؼبساعدينفإنو يشَت إذل أن حجم اؼبوظفُت :  الدعم-

 .إليها اؼبنظمة
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، "بصمة"استنتاج مفاده أن منظمة لديها قناعاهتا فريدة من نوعها  يبكن التوصل إذل استخدام ىذه األبعاد    ب
  . ربديد أي نوع من اؽبيكل اؼبعتمد حالياىا يبكنكما. البَتوقراطيةأن تسيطر عليهاوبالتارل ال يبكن ببساطة 

 1:باإلضافة إذل األبعاد السابقة يبكننا أن نشَت إذل أبعاد أخرى تتمثل فيمايلي
طبيعة إضفاء الطابع الرظبي ىي ، فاليستخدم القواعد واإلجراءات لوصف السلوك: ضفاء الطابع الرسميإ- 

التعلم يف  وليت ربرم مقابل تشجيع اؼببدعُت، والعمل اؼبستقلاتقدم العمال للقواعد واإلجراءات  توضح الدرجة
العفوية واؼبرونة البلزمة   قواعد واضحة واليت من اؼبرجح أن تعوقعليها، فهناكاؼبؤسسة مع إضفاء الطابع الرظبي 

 ؛لبلبتكار الداخلي
إذا مت تفويض القرارات ؼبستويات أدىن ، سلطة ازباذ القرار إذل اؼبستوى اؽبرمي الذي لديوتشَت : المركزية -

لق تخ كما ،كزية اؼبرالسلطة على أعلى مستوى ىو بمت االحتفاظ، و ي المركزي ما كان قراروإذاومركزية التنظيم 
 ؛تورط مع اؼبهام بُت اؼبشاركُت وقلل من االتصاالت، وااللتزام،تالبيئة  اؼبركزية وغَت اؼبشاركة

. وردود الفعل اؼبراحل الثبلث من ربديد األىداف، وقياس أو مراقبة تضمنتىي دورة : السيطرة التنظيمية- 
ربسُت  ومن القواعد واؼبعايَت واإلجراءات الداخلية وفرض السيطرة  يبكن أن تتكوناليت كم يف البَتوقراطية تحتو

  .ءاألدا بزيد من القدرة على التنبؤاليت تالقرارات 
  الهيكل التنظيمي ومدى تأثيره على األداء التنظيمي: الفرع الثاني 

ومع ، من التخصصات متنوعوبتوي على عدد أن يكون ىيكل ينبغي  إذا كان اؽبدف ىو تعظيم األداء      
اػبطر على اإلدارية السيطرة / قتصر على تعظيم األداء ولكن موجو أيضا للمخاطرة ي فإن اؽبدف ال ذلك

وجود درجة  وسيطرة على السلوك اإلداريالتخصصات للهيكل تسمح بأفضل إن اؼبزيد من  حيث. األخبلقي
 من قبل مفاضلة بُت األداء وإدارة ؤسسةوأملت ادل. التخصص داخل كل إدارة/ مثلى من التسلسل اؽبرمي 

 2.اؼبخاطر
  صنع القرار من طرفوبتاج إذل فهم أفضل لكيفيةالذي  إسًتاتيجياألدب حول ىناك قلق منذ وقت طويل      

، (Cyert ،  Marc ، 1963)ذل يعود إ وىذا القلق يذىب. يؤثر على األداء التنظيميالذي اؽبيكل التنظيمي 
ما ىي  معاعبتها من خبلل تنظيم؟كيف يتم اؼبعلومات ويف ما وبدث ":الذي استخدم األسئلة التالية يف

ولكن مع وجود "ازباذ القرارات؟  موعات اؽبرمية للمجيبكن التنبؤ هبا يف اؼبنظمة؟ كيفاليت حص الفيزات جوالت
 حسب األدب اسًتاتيجي أسئلة من ىذا النوع ال تزال يف معظمها غَت مستكشفة يففاستثناءات قليلة، 

(Rumelt  ،1994وآخرون)ؤثر على األداء اليت تيكل  الو ىذا النقص يف اؼبعرفة حول كيفية ازباذ القرارات
                                                           

1. Quangyen Tran, Yezhuang Tian,  Organizational Structure: Influencing Factors and Impact 
on a Firm, Journal of Industrial and Business Management, American, April 2013, p230. 
(http://www.scirp.org/journal/ajibm(. 
2. Massimo Massa , Lei Zhang, The Role of Organizational Structure:  Between Hierarchy and 
Specialization, journal of finance, France, 2012, p3-4. 
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إدارة، على سبيل اؼبثال يف سياق براعة   باستمرار إذل الظهور على السطح يف مناطق ـبتلفة مني تؤديالتنظيم
 .مؤسساتية

يف العديد من على األداء  إغفال وارتكاب األخطاء ىي التدابَت الطبيعية لؤلداء، ألهنا تؤثر بشكل مباشر   إن 
على سبيل اؼبثال، )طاق واسع حيث ازباذ القرارات على نتعرف الي منظمة مهمتها  ألبشكل عام. اؼبنظمات

يف عداد اؼبفقودين ،  بطريقتُت ـبتلفتُتفيو، قد ىبطئ (إدارة فرق، وؾبالس اإلدارة، وشركات رأس اؼبال االستثماري
وتكون الفائدة يف إغفال  بسبب تطبيقو واسع. (خطأ عمولة )، أو متابعة خيارا سيئا(خطأ اإلغفال)خيارا جيدا 

اإلغفال وارتكاب األخطاء ليست فقط  ومع ذلك،  لفًتة طويلةقفاأخطاء يف أدبيات اإلدارة وا والعموالت
   . فرصة الستكشاف اآلثار اؼبًتتبة على طرق ـبتلفة لتجميع القرارات مقاييس األداء مفيدة، ولكنها توفر أيضا

أن يعٍت . أخطاء وعدد يقلل إغفالتادلاؽبيكل  يقلل من األخطاء، يف حُت أن  للهيكلن التسلسل اؽبرمي    إ
عتمد على ياػبطأ اآلخر، وبالتارل أي من اؽبياكل ىو  ىذه اؽبياكل البديلة تسمح للمنظمة إذل اؼبقايضةعمل 

و . التناقض بُت اؼبنظمات اؼبركزية والبلمركزية إذلجو  فإنو يت،(لؤلخطاءالتكلفة النسبية  فإنو يعتمد على)السياق 
وضعت يف نقاط   القرار تستند عموما أفعاؽبم على تقديراتةصناع"ىذا السياق من أن ينبع من  انطباق مبوذجهم
 1 ".أخرى يف اؼبنظمة

، السابق واغبارلالوضع نظرة عامة مع الًتكيز على إبراز االختبلفات بُت  دًن تقوباول ىذا القسم وىكذا    
، على سبيل اؼبثال األفرادىي األساسية تو وحد وىو مستوى التحليلالذي التمييز األول عند التعامل مع ىيكل ف

ؼبنظمات بصفة معاعبة اؼبعلومات تتكون من األفراد، ل صيبلتف أكثر Simone عرض  .األعمالأو قطاعات 
 على ىاىياكل يف استكمال أىدافلل لتحديد مدى فعالية معاعبة اؼبعلومات اؼبختلفة وبعد ذلك إذل سبديد عمل

  للمؤسسة،ويف وقت الحق، واستغرق دور اؽبيكل التنظيمي مكانا مركزيا يف نظرية السلوكية ةمستوى اؼبؤسس
األداء وسعى إذل إهباد أمباط بنية مثل .  الضوء على دور القيود معاعبة اؼبعلوماتتسلطاليت نظرية الطوارئ و

 . عادة بو ربطاليت تدارية اإلوالكثافة  الطابع الرظبيأضفى التنظيمي كما 
ال اؼبنظمات ففي مج،  التنظيمييكل على األداء الو تأثَتاؼبقدمة لوصف مدىوعلى الرغم من قدم األفكار     

بدءا من اؽبيكل على مستوى األفراد غَت قادرة على التنبؤ  تفتقر إذل نظرية التحقق من صحتها ذبريبيا، والذي
عدة  سابقا وا استعرضكتابعموما ال. ؼبؤسسة ابإسًتاتيجيةذات الصلة التنظيمي ألداء  االتدابَت على مستوىب

ات ذات أفكار كان مفاد معظمها إن كيفية اليت يصمم هبا اؽبيكل التنظيمي تؤثر بشكل أو بأخر على طرق نظري
  .   2صنع القرارات اليت تؤثر على األداء التنظيمي يف األخَت

                                                           
1. Felipe A. Csaszar, Organizational Structure as a Determinant of Performance:  Evidence 
From Mutual Funds , The Wharton School, University of Pennsylvania 2000 Steinberg Hall-Dietrich 
Hall, Philadelphia, PA 19104, USA, December  2008, p1-2. 
2 . Felipe A. Csaszar, OP.cit , p 4, 6. 
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  التنظيميالهيكلعلى الثقافة التنظيمية تأثير : الفرع الثالث
أثَت كما ؽبا ت.من خبلل تصميمو وتنفيذه الثقافة التنظيمية يولد تأثَتىا على اؽبيكل التنظيمي على حد سواء   

،  اؽبيكل التنظيميىا ىبتاريتدارة العليا ال لئلعلى تشكيل اؽبيكل التنظيمي من خبلل تشكيل ـبططات التفسَتية
عملية صنع القرار  دور يفالذي ي لقمنطذلك من خبلل عتبارات إدارة اؼبنظمة و الثقافة زبلق إطارا مرجعيافال

 ليتا يد اإلدارة من وجهة نظر اإلدارة، اؽبيكل التنظيمي ىو نوع من أداة يف و.بشأن مبوذج اؽبيكل التنظيمي
يعتمد على األفكار من  ماما ينبغي أن تكون تلك األداة مثل .ؤسسة من أجل ربقيق أىداف ادلاستخدموت

فرض  ثقافة تبالتارل و.، وما ىو معناىا، وما هبب أن يكون عليو اغبالاا ىو دورهوم، للمؤسسة اؼبديرين بشأن ما
وىكذا . ىا، والغرض منو، وأيضا صيغة مناسبة ؽبيكلاؼبؤسسةعلى القائد ورفاقو وجهة نظر ؿبددة بشأن تنظيم 

 .واعبماعات يف اؼبنظمة  تشكيل واؼبعاقبة الرظبية للعبلقات بُت األفرادتعتزم واعيةفهي أداة 
ة الثقافية ىيمنللمبوذج اؽبيكل يكون وفقا إن (. Ranson, Hinings, Greenwood  ،1980) وحسب    
ضرورة تركيز السلطة  افًتاض عدم اؼبساواة يف توزيع السلطة و على سبيل اؼبثال إذا. ؼبعايَت افًتاضات والقيم ولبل

تفرض  إذا.  يف ىذه اغبالةفمن احملتمل جدا وضع ىيكل تنظيمي مركزي يف أعلى يسود يف الثقافة التنظيمية،
النظام  منظمة بوصفها آلة، أي باعتبارىا منهجية موحدة، و التنظيمية على اؼبوظفُت واؼبديرين استعارة من الثقافة

 للغاية واؼبتخصصة ةرظبيلتصبح يكل من احملتمل جدا أن تتحول  الوالتنظيمية فالذي يقلل من الشكوك يف أدائها،
 .يوظيفالوجود التشعيب ل

فعل ت اخبلل اختيار مبوذج تنظيمي مبلئم، ولكنومن اؽبيكل التنظيمي فقط على ؤثر تالثقافة التنظيمية ال     ف
سليب، وىذا يتوقف  و اإلهبايب– شقُت ذو طبيعة ىذا التأثَت يبكن أن يكون فال ،ذلك بأثر رجعي أثناء تنفيذه

تؤثر بينها توافق يكون  عندما  و.اؽبيكل التنظيمي اعبديد والثقافة التنظيمية القائمةمبوذج  التوافق بُت  مدىعلى
.  فاء طابع الشرعية عليوضمن خبلل عملية إ الثقافة على تنفيذ اؽبيكل التنظيمي احملدد

طرق مهام اإلدارة،  ؼبوظفُتل أنو وبدد ، حيثسلوك اؼبوظفُت يف عملهم اليومي يوجو يكل التنظيمي   فكل ه
كان إذا ف أعضاء اؼبنظمة بُتسلوك ـبتلف  إذليؤدي فهو . الطريقة ازباذ القرارات وطريقة تفاعلها مع اآلخرين، و

سيكون إضفاء الشرعية على ىيكل يف  القائمةثقافة اؽبيكل التنظيمي احملدد ىو متوافق مع قيم  السلوك من قبل
يف مثل ىذه و. كنموذج السليم واؼبفيد من حيث ربقيق كبل التنظيمية واؼبصاحل الفردية نظر أعضاء اؼبنظمة

اؼبرغوب  وفيد ادلختيارهعلى ااالفًتاضات والقيم واؼبعايَت للثقافة التنظيمية تعُت مبوذج اؽبيكل التنظيمي ، اغباالت
  .1 اؽبيكل التنظيميتنفيذتصميم ويف ىذه اغبالة الثقافة التنظيمية ؽبا تأثَت إهبايب على ، ففيو

 

                                                           
1 . Nebojsa Janicijevic, The Mutual Impact Of Organizational Culture And Structure, Economic 
Annals, Volume LVIII, No. 198, University of Belgrade, Faculty of Economics, Serbia ,July – 
September 2013, p40-41. 
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الثقافة التنظيمية واألداء التنظيمي  : المطلب الثاني
    إن الثقافة التنظيمية لديها عدة عبلقات وتشعيبات وذلك نتيجة ألنبية وجودىا يف كل مؤسسة، فهي تساعد 

 . على خلق جو من تبلؤم بُت اؼبوظفُت داخلها،كما أهنا تساعد يف إظهار ىوية اؼبؤسسة
  واليات عملهاموذج الثقافة التنظيميةن: الفرع األول

واعبماعات يف اؼبنظمة واليت   بوصفها ؾبموعة معينة من القيم واؼبعايَت اليت يتقاظبها الناسفالثقافة التنظيمية    
 مبط من القيم  إذنىيف1.اؼبنظمة ربكم الطريقة اليت تتفاعل مع بعضها البعض ومع أصحاب اؼبصلحة خارج

  الطرق اليت يتصرف هبا الناسير إذلكون مفصلة لكن تشت ال  قدواألعراف واؼبعتقدات واؼبواقف واالفًتاضات
 2.ءصول على أشياللح
 لثقافة التنظيمية (Denison’s  )نموذج دينسيون.1

اؼبوارد الداخلية وأيضا   لتنسيق وتكاملؤسسةقافية واسعة تساعد قدرات ادل ث أربعة ظبات إذلمبوذجىذا ويشَت     
 :، وتتمثل ىذه السمات فيمايليوازن بينهمات إلهبادت تسعى دائما فاؼبؤسسا. على التكيف مع البيئة اػبارجية

وىو  لق الشعور باؼبلكية واؼبسؤولية وكذلك زيادة القدرات واغبكم الذايتتخشاركة ظبة  ادل: المشاركةسمة- 1
مواتية واقف  ادل أكثراليت لديهانظمات للم  مرونة اؼبرافق والتكامل الداخليحيث إهنا. تنفيذ القرارات يساعد يف

قدرة   على اؼبنظمة بث التمكُت، وبناء فرق العمل وتطويروجبداء التنظيمي، ي ربسُت األلتحقيق فا.موظفلل
 وا أنهبب أن يشعركما ،ةربقيق مشارك لجزء للعب يف النظام ديهماؼبوظفُت أن لهبب أن يشعر حيث . اؼبوظفُت

 .داف التنظيمية ارتباطا مباشرا مع عملهم وأن يكون لؤلهعملية صنع القرار، لديهم بعض اؼبدخبلت يف
 وفر اؼبركزيةت ، وىيد ظبة الثبات على القيم والنظم اليت ىي أساس ثقافة قوية ربد:(الثبات)االتساقسمة - 2

ومن اؼبتوقع أن تعزز . كز على اؼبعتقدات اؼبقبولة عموما والقواعد والقيم، إذ ترمصدر التكامل والتنسيق ىي اليت
وبالتارل تسهيل االتصال والتنسيق وزبفيض ،  عن طريق اغبد من آليات الرقابة التنظيميالكفاءة والفعالية واألداء

  داخلياالتساق ىو مصدرإذن . منسقة ومتكاملة اؼبتفق عليهاوفعالة ألن لديهم ثقافة قوية الالتكاليف منظمات 
 .3مطابقلتكامل واالستقرار الذي ينطلق من إطار مشًتك و من امؤثر

                                                           
1
. Muya James Ng’ang’a,  Wesonga Justus Nyongesa, The Impact of Organizational Culture on 

Performance of Educational Institutions, nternational Journal of Business and Social Science Vol. 3 
No. 8, Centre for Promoting Ideas, USA,  April 2012, p211. 
2. Evans Sokro , Analysis Of The Relationship That Exists Between Organisational Culture, 
Motivation And Performance, problems of MANAGEMENT inthe 21st century Volume 3, 
University of West Bohemia, Czech Republic, march 2012, p107. 
3. Awais Imam, Dr. Abdus Sattar Abbasi, Dr. Saima Muneer, Mubashar Majeed Qadri, Organizational 
Culture and Performance of Higher Educational Institutions: the Mediating Role of  
Individual Readiness for Change, European Journal of Business and Management, Vol.5,  No.20  
,Europe, 2013, p24.  
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على مسح البيئة اػبارجية واالستجابة إذل تغيَت من أي وقت ؤسسة ىي قدرة ادل: القدرة على التكيف  سمة-3
تنظيم وتفسَت وترصبة إشارات هتا على القدر تدعمفهي . حتياجات عمبلئها وأصحاب اؼبصلحة اآلخرينال مضى

 يهو(. Denison، 1990)التغَتات اليت تزيد من فرصها للبقاء والنمو  من من بيئتها إذل السلوك الداخلي
لديهم القدرة واػبربة يف الذين من أخطائهم، ليمهم  اؼبخاطر وتعذبنبهمالزبائن، و عكيف ملت ؤسسةربرك ادل

قد تكون جيدة يف تلبية متطلبات العمبلء يف الوقت الراىن، لكن من ؤسسة ىذا يدل على أن ادل ،إحداث التغيَت
  التعلم التنظيمي وعند إحداث التغيَت ومع ذلك. لتخطيط ؼبتطلبات العمبلء يف اؼبستقبل اغَت اؼبرجح أن يكون

مارسات ووضع للممنظمة جيدة يف االعًتاف أفضل   أعلى من الًتكيز على العمبلء، وىناك إشارة إذل أنيكون
 .تطبيق ما تعلموه لعمبلئهم  صعوبة يفامعايَت جديدة يف ىذه الصناعة، ولكن لديو

وصول إذل  يعرفون أين ىم ذاىبون، كيف يعتزمونالذين وأعضائها ؤسسة ادلتعرب عن مهمة  ىي:  البعثةسمة- 4
إحساس واضح اؽبدف  اؼبنظمات الناجحة لديهاف. ؤسسةىناك، وكيف يبكن لكل فرد أن يسهم يف قباح ادل
رؤية كيف ستبدو اؼبنظمات يف  وىي تعرب عن. اإلسًتاتيجيةواالذباه الذي وبدد األىداف التنظيمية واألىداف 

 ىاقد يكون لدياؼبؤسسة وىذا يشَت إذل أن  Mintzberg ,1994,Hamel & Prahalad,1987) )اؼبستقبل 
 ترصبة  ومن الصعبالوقت ذين لديهمللقد يكون ىناك الرؤى الرائعة . تنفيذ أو تفعيل رسالتهالالوقت الصعب 
والرؤية، وىذا غالبا  القصدواألىداف والغايات ىي أعلى من التوجو االسًتاتيجي، تكون عندما . األحبلم إذل واقع

الغرض أو التخطيط على ك  ىي جيدة يف التنفيذ ولكن تفتقر إذل اؼبعٌت اغبقيقي لبلذباهؤسسةما يشَت إذل أن ادل
 حيضوىكذا فقد مت تو .1 الًتكيز مع التخطيط اؼبسبق قليبل، وويتم الًتكيز عادة على اؼبدى القصَت. اؼبدى الطويل

 :يف الشكل التارل دينيسونلالصفات أربعة من مبوذج الثقافة وفعالية 
 
 

                                                           
1.Mariama Zakari, Kofi Poku Wilberforce Owusu-Ansah, Organizational Culture and 
Organisational Performance: Empirical Evidence from the Banking Industry in Ghana, 
International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 3 No. 1, USA , January 2013, p98.  
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 لثقافة التنظيمية(Denison’s  ) نموذج دينسيون(:4-3)الشكل رقم 

 
 

Source : Mariama Zakari, Kofi Poku Wilberforce Owusu-Ansah, Organizational Culture 
and Organisational Performance: Empirical Evidence from the Banking Industry in 
Ghana , International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 3 No. 1, USA , 
January 2013, p97. 

 الية عمل الثقافة التنظيمية.2
من اؼبمكن أن تعمل ثقافة اؼبوجودة داخل اؼبؤسسة على ربقيق كل األىداف، حيث إن ثقافة اؼبؤسسة سبنح     

كل شخص يف اؼبؤسسة طريقة عامة ومتميزة لكي يستخدمها يف نقل اؼبعلومات والعمل هبا، دبعٌت أهنا ربدد طريقة 
حيث إن اؼبوارد . عامة من خبلؽبا تستطيع رؤية األشياء ووضع مبوذج الزباذ القرار وكذلك تأسيس نظام القيم

فهي . الثقافية ربوي بداخلها أصناف شىت مثل الثقافة اؼبشًتكة والقيم اػباصة باؼبؤسسة والفلسفة اػباصة باإلدارة
سبد اؼبوظفُت بنطاق عمل مشًتك يعينهم على تفسَت األحداث ونطاق عمل يشجع األفراد على العمل ككيان 

 1.مستقل وكذلك كفريق عمل، وذلك سعيا وراء ربقيق أىداف الشركة
سبثل الثقافة التنظيمية القاعدة القوية اليت تقف عليها اؼبنظمات ؼبواجهة التغَتات اؼبتسارعة يف األسواق احمللية     

والعاؼبية يف ظل انفتاح األسواق والتطور التكنولوجي واتفاقيات التجارة العاؼبية وقيام التكتبلت االقتصادية 
 .والتجمعات اإلقليمية واندماج اؼبنظمات

وتعمل الثقافة التنظيمية كمعادلة تنصهر فيها الشخصية اآلنية لؤلفراد بأىداف اؼبنظمة العليا، وحبيث تشكل     
القيم اؼبشًتكة معادلة تفاعل ىذا االنصهار، وحبيث يصبح ربقيق الفرد لذاتو دبا  ربققو اؼبنظمة من أىداف ضمن 

منظومة القيم السائدة يف اجملتمع، كما تشكل الثقافة التنظيمية اإلطار الذي يساىم يف بناء وتطور اؼبنظمة 

                                                           
دار فاروق  ،1، طتحسين عوامل تحسين القيم المعنوية وقياسها- ، اإلدارة اإلستراتيجية لمستويات األداء برنارد مار،العامري، ترصبة خالد . 1

 .53 ،ص2009لبلستثمارات الثقافية، مصر، 
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وارتقائها ومواكبة التغَتات والتطورات، ويف اؼبقابل فهي األساس يف اكبسار اؼبنظمة وتراجعها وخروجها من السوق 
 .إذا ما كانت ىذه الثقافة سلبية أو ضعيفة

    والثقافة التنظيمية ىي األساس لنجاح عمليات التحول والتطور والعمل باعبودة الشاملة اليت تسعى اؼبنظمات 
إليها، حيث باءت معظم عمليات التحول والتطور اليت قامت هبا اؼبنظمات خبلل مرحلة من مراحل بالفشل 
الذريع كون إدارات اؼبنظمات دل تدرك وربدد ثقافتها التنظيمية القائمة، ودل تعمل على بناء ثقافتها التنظيمية 

 1.اػباصة هبا أو العمل على تطويرىا يف سياق عمليات التحول اليت قامت هبا
االداء  ب تهاعالقالثقافة التنظيمية و: الفرع  الثاني

تشَت إذل أن الشركات اليت لديها  نتائجهاو.  الثقافة التنظيميةعلىدعما ذبريبيا لتأثَت األداء ىذه العبلقة ذبد     
وفيما  .أعلى أداء على اؼبدى الطويل قيادةل والتوجو موظف، والتوجو اؼبسانبُت،، العمبلءتوجو ؤكد تثقافة قوية 

بُت   إهبايب وىاماالرتباطتكشف العديد من الدراسات التجريبية  ؾبال معُت من التوجو كبو السوق،يف يتعلق 
يف دراسة نتائج  (Jaworski،  Kohli ،1993)مقاييس األداء على سبيل اؼبثال،  التوجو كبو السوق وـبتلف

يعرف بأنو فعالية  يأداء السوق.  واألداء اؼبارل التسويقياألداء الثقافات التنظيمية، نلفت التمييز بُتو يأداء السوق
اغبفاظ على  ربقيق رضا العمبلء، وتوفَت قيمة مضافة للعمبلء، بأنشطة التسويق وتقاس البنود اؼبتعلقة اؼبؤسسة

 .على اؼببيعات وهبري تنفيذ األداء اؼبارل والعودة، العمبلء، وربقيق السوق اؼبطلوب
األداء اؼبارل من خبلل  لثقافة التنظيمية ؽبا تأثَت غَت مباشر علىأن اmarketoriented  يرى يف األساس    

بينما توفر   للعمبلءخدمةاعبهود الفردية يف تقدًن  لًتكيز اؼبوحداوتوفر اؼبؤسسة اؼبوجهة كبو السوق  .يأداء السوق
من اؼبرجح أن ربقيق  ولذلك. (Jaworski ،  Kohli،1990)أنشطة  أيضا قوة دفع اؼبقارن مع اؼبنافسُت

عمبلء  العمبلء اغباليُت وذبذب هباوالء مستوى أعلى من العمبلء اؼبؤسسة اؼبوجهة كبو السوق، واغبفاظ على 
لثقافة التنظيمية اؼبوجهة كبو فا وبالتارل. حصتها يف السوقزيادة و جدد، وربقيق النمو اؼبنشود يف وقت الحق

  2.ي وبالتارل على األداء ككلثر إهبايب على أداء السوق أالسوق لديها
 العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة األداء: الفرع الثالث

أنو نظرا لبلختبلف يف  ويؤكد كذلك. مفتاح األداء اعبيد ىو ثقافة قوية( Kandula) ، 2006وفقا ل    
وثقافة . الثقافة التنظيمية واالسًتاتيجيات ذاهتا ال تعطي نفس النتائج ؼبنظمتُت يف نفس الصناعة ويف نفس اؼبوقع

قد تثبط اؼبوظف  يبكن أن ذبعل متوسط الفرد أداء وربقيق برباعة يف حُت أن ثقافة سلبية وضعيفة قويةالهبابية واإل
 .   ق وينتهي مع أي ربقيىبتفياؼبتميز ل

                                                           
 .115، ص2013، دار إثراء النشر والتوزيع، عمان، 1، طإدارة التغيير والتطوير اضبد عريقات، اضبد اؼبعاين، ناصر جردات، . 1

2 . Christian Homburg, Christian Pflesser ,  A Multiple-Layer Model of Market-Oriented 
Organizational Culture: Measurement Issues and Performance Outcomes,  Journal of 
Marketing Research Vol .37, Canada, November 2000, p452. 
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( Murphy,Cleveland،  1995)حيث . لذا الثقافة التنظيمية ؽبا دور فعال ومباشر يف إدارة األداء   
 أنو من دون النظر (Magee  ،2002)ويدعي . إدارة األداء يعتقدون أن األحباث حول الثقافة سيسهم يف فهم

ألن نبا مًتابطان  واؼبمارسات التنظيمية مثل إدارة األداء يبكن أن تكون نتائج عكسيةالتنظيمية يف تأثَت الثقافة 
  .1اآلخروالتغيَت يف واحدة سوف يؤثر على 

اؼبعتقدات  ىو يركز علىيف صلب مبوذج دينيسون  Schien على أن بعد (Yilmaz،2006)    ويؤكد 
وتوفر ىذه االفًتاضات األساسية األساس  .واالفًتاضات األساسية اليت سبثل مستويات أعمق من الثقافة التنظيمية

الرموز واألبطال، - اؼبكونات الثقافية مثل القيم والتحف مبلحظتها  أكثر على مستوى سطحىو الذي 
على ، يف مقارنات مبوذج دينيسون من التنظيمات القائمة على أكثر (Denison  ،2000 ). اخل...والطقوس

 من االوتعترب ىذه القيم أسهل من، مصنوعة القيم واؼبمارسات اػباصة بالبيانات "نسبيا"مستوى سطح 
  2.االفًتاضات وأكثر موثوقية

 الربط بين الثقافة التنظيمية واألداء التنظيمي: الفرع الرابع
وقد أعطت ثقافة التنظيمية استنادا إذل جهود التنظيمي ؼبؤسسة مت إجراء العديد من األحباث لتقييم أداء     

 مًتابطة  التنظيميأوال اعتربت الثقافة واألداء ،وكانت اؼبسانبات على ثقافة ؿبددة على النحو التارل. اارتباط كبَت
 ثانيا مت عرض طبيعة ونطاق الثقافة اليت تستند عليها الناحية النظرية أكثر .مع بعضها البعض عن طريق إدارة قوية

وقد عرضت إدارة  . التنظيميةوالثقافةالتنظيمي بينما عبلقة قوية بُت اؼبمارسات اإلدارية واألداء . بشكل مناسب
  3.حىت يأخذ إنشاء ثقافة اؼبكان على كبو فعال

 هبب أن تشتمل عليهم الثقافة ثبلث شروط( Barney،1991 )داء التنظيمي قدممفيدة لؤللزيادة و   
 ،هبب أن تكون ثقافة نادرة وؽبا ظباتال أوال يشَت إذل أن الثقافة هبب أن تكون قابلة للحياة، والثانية التنظيمية، 

 اليت يبكن أن تكون مؤقتة ق تقدًن اؼبساعدة لؤلداء التنظيمي اؼبتفوىايبكن وىكذا.  ال تكون ناقصةوالثالثة هبب أن
اؼبيزة   سبب زيادة على اؼبدى الطويل يف األداء التنظيمي للحصول علىتقد . ستمر على اؼبدى الطويلت أو
 

                                                           
1. Ul Mujeeb Ehtesham, Tahir Masood Muhammad, Shakil Ahmad Muhammad, Relationship 
between Organizational Culture and Performance Management Practices: A Case of 
University in Pakistan,  Journal of Competitiveness Vol. 3, Issue 4, Czech Republic, 2011, p79.  
2 . M. Shakil Ahmad, Impact Of Organizational Culture On Performance Management 
Practices In Pakistan, Business Intelligence Journal, Vol.5 No.1, European Union, January 2012, 

p51. 
3. Alharbi Mohammed Awadha, Alyahya, Mohammed Saas,  Impact of Organizational Culture on 
Employee Performance, International review of Management and Business Research Vol. 2 Issue.1, 
canada, mach 2013, p171-172. 
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 1. اؼبدى ىذاالتنافسية يف ظل
بناء على أفكار ىامة  ىوالتنظيمي على سلوك اؼبوظف واألداء التنظيمية نستطيع أن نقول أن تأثَت الثقافة     
(Bulach, Lunenburg,Potter ,2012) .تاريخ وسَت عمل  ظبح ثقافة تنظيم اؼبوظفُت لفهمت ،أوال

اؼبزيد من  ىذا يعٍت أن اؼبنظمات ربقق والتفاين يف فلسفة اؼبنظمة والقيم إذل ثانيا، تثَت الثقافة التنظيمية. ؤسسةادل
 آلية السيطرة على السلوكيات اؼبباشرة كبو متوقع والتعامل باعتباره  التنظيمية ومعايَتىا الثقافةثالثا، .النجاح

استبقاء  يبكن أيضا أن يتحقق عن طريق ذبنيد واختيار ورابعا، . السلوكيات وبعيدا عن السلوكيات السلبية
قد تكون مرتبطة مباشرة إذل  تنظيميةلثقافة الىذا النوع من ا. ةؤسسقيم ادل قيم تتطابق معلديهم اؼبوظفُت الذين 

 2.من غَتىاالتنظيمي األداء  الكفاءة ومع قدر أكرب 
تنظيمية الثقافة الرضا اؼبوظفُت، دبعٌت اليقُت أصبحت و ،الثقافة التنظيمية لديو القدرة على تعزيز األداء التنظيمي   

يبكن أن فعالية اؼبنظمة تنخفض حيث من أصحاب اؼبصاحل الداخلية أو اػبارجية،  تتعارض مع التوقعات اؼبتغَتة
 على الرغم من أنبوضح أداء ترتبط  الثقافة التنظيمية وف(. Ernst  ،2001 )حدث مع بعض اؼبنظمات  كما

العبلقة بُت العديد من السمات  دل تكن وتشَت الدراسات إذل أن. أدلة بشأن طبيعة ىذه العبلقة غَت ـبتلطة
 3. بل كان يف تغَت مستمر على مر الزمنةثابتلتنظيمي الثقافية واألداء ا

بواسطة ثقافتها، لذلك قد يكون من اؼبناسب للمديرين يف  قد تأثرللمؤسسة ألداء التنظيمي اأن     قد نتج 
العمل  شجعت يتثقافة اللبينما أشار التحليل اغبارل  . أداء تنظيمي فعالقدمعزيز ثقافة من شأهنا أن تؤسسة تادل

ربدد  قد يكون اإلوباء بأن تدابَت قصَتة األجل من التغيَت الثقايف قدو. هاعبماعي والتعاون قد يكون مفيدا يف
اعبهود اؼببذولة لتحقيق التغيَتات  نتيجة لذلك يبكن ؼبديري الًتكيزو .أداء النفوذ عناصر معينة من الثقافة اليت أنبها

هبب  قد تتطلب تأثَت بعض العوامل الثقافية تتجاوز سنة واحدة من اؼبديرين مع ذلك.  التنظيمياليت تعظم األداء
  4.تقدم فائدة يف اؼبستقبل أن تكون حذرا لتجنب التخلي عن القيم بسرعة كبَتة جدا واليت قد
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 موارد المؤسسة و األداء التنظيمي: المطلب الثالث
سنتعرض يف ىذا اؼبطلب نظام زبطيط موارد اؼبؤسسة وأثار تنمية اؼبوارد البشرية و عبلقة كل منهما باألداء 

 .التنظيمي
  نظام تخطيط موارد المؤسسات: الفرع األول

 ،تنفيذ زبطيط موارد اؼبؤسسات وومن الواضح أن ىناك توافق يف اآلراء بشأن تعريف زبطيط موارد اؼبؤسسات     
 زبتلف على نطاق واسع من جهة أخرى ولعل اػببلفات تؤكد على اؼبرونة اليت يبكن أن ذبعلأن يبكن حيث 

 .ازبطيط موارد اؼبؤسسات كأداة عمل قوية حق
العمليات اليت ال غٌت   فهو هبمع بُت كل من ـبتلف،وارد اؼبؤسساتدلزبطيط موارد اؼبؤسسات ىو اختصار      ف

 احملاسبة واؼبوارد البشرية، وإدارة عبلقات العمبلء عنها لتشغيل مشروع ذباري، دبا يف ذلك اؼبخزون وإدارة النظام،
 ل لتبسيطعامهبمع بُت وظائف ـبتلفة من األعمال يف نظام واحد ك زبطيط موارد اؼبؤسساتو. وخارجهاداخلها 

  1.العمليات واؼبعلومات يف صبيع أكباء اؼبنظمة بأكملها
 نظم زبطيط موارد اؼبؤسسات ىي نظم اؼبعلومات اؼبتكاملة واليت يبكن استخدامها إلدارة كافة اؼبعلومات و    

يف قاعدة  ؿباولة لدمج صبيع اؼبعلوماتتعترب كىذه النظم .  يف منظمة من قاعدة بيانات مشًتكة اؼبواردوظيفة
 Dechow  )ستويات اؼبعلوماتدلظبح للمستخدمُت يف مواقع تنظيمية ـبتلفة ؼبراقبة نبيانات مركزية واحدة، مث 

السوق العاؼبية لتخطيط موارد اؼبؤسسات خبلل  وقد سجلت مبوا كبَتا من قبل( Mouritsen، 2005و
على الرغم من أن نظم زبطيط موارد اؼبؤسسات لديها العديد من اؼبزايا وتصبح نقطة . السنوات العشرين اؼباضية

(. Sweat ،1998)وقتا طويبل ، وربتاج فوفة باؼبخاطر ومكلفة لتنفيذ إال أهنا محشركات التصنيع،يف مركزية 
ومن اؼبفًتض أن . يُت من قبل البائعُت الغربتصمم وعبلوة على ذلك، فإن معظم نظم زبطيط موارد اؼبؤسسات

وظائف نظم زبطيط موارد اؼبؤسسات الغربية ومتطلبات اؼبنظمات  اختبلالت أساسية موجودة بُت االحتياجات و
بلدان مع أنظمة   متقدمةنظماتمتكيف د دث فشل زبطيط موارد اؼبؤسسات عنيحوىكذا . يف البلدان النامية

استخدام ، االختبلفات من حيث أسلوب اإلدارة، ومباذج األعمال، البيانات ومدى تطورمتخلفة حيث تواجو 
. 2اخل ...تكنولوجيا اؼبعلومات
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 تخطيط موارد المؤسسات واألداء التنظيمي: الفرع الثاني
ي التنظيم األداء الغرض الرئيسي من االستثمارات يف نظام زبطيط موارد اؼبؤسسات ىو تعزيز كفاءة وفعالية      

 رحبية الشركة وقابلة للقياس منباألداء اؼبارل يرتبط ارتباطا وثيقا  أي األداء غَت اؼبارل، وكذلك األداء اؼبارل للشركة
موثوقية اؼبنتج، وإدارة  ؾباالت مثل خدمة العمبلء، و. العودةاالستثمار معدل نسبة   التقييمات اؼبالية مثلخبلل

لذلك، قياسات . فئة تؤثر على الرحبية يف هناية اؼبطاف للشركة ىي يف سقوط بدوره إذل األداء غَت اؼبارل اؼبعرفة و
 .يف اإلدارة اؼبؤسسة يغطي الثغرات التنظيمياألداء 

 نظام أكثر كفاءة من اؼبعلومات وزيادة يف سهمت أن اومن اؼبتوقع أن نظم زبطيط موارد اؼبؤسسات من شأنو   
بعض دور . (Nicolaou )، 2004مؤسسة ي للالتنظيموبالتارل تؤثر على األداء مؤسسة كفاءة غَت اؼبالية لل

 للمنظمة بسبب البفاض تكاليف البنية تنظيمينظام زبطيط موارد اؼبؤسسات يف ربسُت مباشر على أداء ال
( Velcu، 2007) يؤكد ويف ىذا الصدد. (Shang & Seddon, ، 2002)تكنولوجيا اؼبعلومات والالتحتية 

يعتقد أن األداء  ف.آثار عديدة مباشرة من نظام زبطيط موارد اؼبؤسسات على اؼبالية وكذلك غَت اؼباليةعلى 
اؼبسانبة يف صيانة  من خبلل تطبيقات زبطيط موارد اؼبؤسسات يبكن أن يؤدي إذل أسعار أكثر دقة، وىذا بدوره

. أسعار تؤدي إذل ربسن يف اإليرادات كما أنو يقلل من عدد من األخطاء اؼبتوقعة يف فواتَت. أفضل ىامش الربح
لتشكيل وفورات اغبجم، اليت ربول دون  تطبيقات زبطيط موارد اؼبؤسسات يف القطاعات يبكن أن تسهمببدء فال

اؼبصروفات اإلدارية ويرجع ذلك جزئيا إذل تغيَتات يف ىيكل ارتفاع حجم والبيع وكذلك يف تكاليف إضافية 
تأثَت إهبايب على رأس  ن تنفيذ زبطيط موارد اؼبؤسسات لديهاإ .تنفيذ نظام زبطيط موارد اؼبؤسسات الشركة بعد

 1.اؼبال عملية للشركة رأس اؼبال الفكري
داء األوقد ينظر إذل ، لالوفاء دبهمة التنظيمية يف مكان العمورجة إقباز اؼبوظف  ىو دألداء التنظيميا    

 ،Stannack )كبو ربقيق األىداف التنظيمية وفعالية  ربط األداء مع قياس ىومن قبل ـبتلف الباحثُتالتنظيمي 
 بناء حسب درجة ربقيق ىدف معُت أو مهمة يوظيفة اؼبوظف ه ف.(Barney، 1991)؛ (1996

(Cascio،2006  .)وساعد يف قياس التدابَتت ـبتلفة اليتومعتقدات األداء   بعض الباحثُت اؼبواقفدوقد حد  
اؼبعتوه، )وارد ادل إلنشاء عبلقة مثالية مع اؼبؤسسةقدرة  ،و(Stannack ،1996)  اإلنتاجاؼبدخبلت وكفاءة 

وقد مت تصميم االسًتاتيجيات القائمة على األداء ، من أجل ربقيق أىداف وغايات اؼبنظمة (2000

                                                           
1 . Hashem Salarzadeh Jenatabadi, Hui Huang, Noor Azina Ismail, Nurulhuda Binti Mohd Satar1 & Che 
Wan Jasimah bt Wan Mohamed Radzi, Impact of Supply Chain Management on theRelationship 
between Enterprise Resource Planning System and Organizational Performance,  International 
Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 19, Canadian Center of Science and Education, 
Canada, 2013, p109. 
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(Ricardo  ،2001) اليتساعد يف اإلدارة الفعالة للموارد اؼبنظمة اليت تعوائد عالية  واؼبساواة على أساس 
 .1 التنظيميسن األداءتح

حسب  ءعلى حد سوا أولئك الذين يبقون مع اؼبنظمة، أو تكلفة أداء األفراد الذين يًتكون اؼبنظمة معو    
(Boudreau) & Berger، 1986 ,Hollenbeck & Williams ,1985 )السياق  علىتأثَت ؽبم نفس ال 

نفس  مستوى معُت من األداء اؼبقرر لولو وبعبارة أخرى، فإن رحيل الفرد .  إذل حد كبَتهذباىلالذي يتم  التنظيمي
تأثَت   اؼبوارد البشرية تشَت إذل أنإسًتاتيجيةيف اؼبقابل، وجهة نظر  .األداء التنظيمي يف اؼبنظمات التأثَت على

 طبيعة السياق أو النظام الذي يسمح للدوران مستوى دوران على األداء التنظيمي يعتمد بشكل حاسم على
 عدد  يفتؤثر على األداءاليت ويبكن رؤية خصائص النظام . (Miller & Friesen ، 1984)وبدث بان  اؼبوارد

التكاليف، والبفاض  كتعطل اؽبياكل االجتماعية واالتصال والتدريب واالستيعاب من النتائج اؼبتوقعة للدوران،
 2.التماسك والتزام

 األمر الذي أدى إذل ،من خبلل خفض تكاليف اؼبعامبلت، و تعزيز ذكاء األعمال  التنظيمي األداءتعزيز   فال
وقد وضعت النظم اؼبتخصصة للغاية اليت تتطلب التكنولوجيا . برنامج إدارة اؼبوارد البشرية لؤلغراض العامةوضع 
البيئة اػبارجية للمنظمة، فإنو يشَت  بىو مصطلح يستخدم لوصف صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة. اإلدارةعملية  يف الثقيلة

وبالتارل، ىناك ضرورة لشراكة فاعلة بُت إدارة اؼبوارد البشرية و . الشركة أيضا إذل فهم القوى يف العمل داخل
ستويات اؼبتعلقة بالعنصر البشري يف اإلنتاج  دلاؼبعلومات من ربديد اؼبناسبىذه الشراكة على ، وتعمل اؼبوظفُت
العاملُت يف ؾبال اؼبعرفة يف اؼبستويات الوسطى من   توفر قدرة ربليلية عالية اؼبتخصصة اليت تقويفهي. واإلدارة

 اؼباضي كثيفة ت يفكان التسلسل اؽبرمي للمنظمة، أو حىت استبدال العمال مع اؼبهام اليت لديها يف األوقات
 3.العمالة

 األداء التنظيميعلى أثار تنمية الموارد البشرية : الفرع الثالث
 & Nadler)التدريب والتعليم والتنمية : وتشمل األنشطة الرئيسية الثبلث اؼبعنية يف تنمية اؼبوارد البشرية    

Nadler  ،1989). وقد يكون التدريب من خبلل .  اغباليةةم مع الًتكيز على وظيفيشارك التدريب يف التعليتو
علم  الت معوتشارك التعليم(. اليت أجريت ضمن بيئة اؼبكتب)أو على رأس العمل  (خارج اؼبكتب أجرى)العمل 

 .ركز على التنميةي ال ذيلًتكيز على وظيفة اؼبتعلم يف اؼبستقبل يف حُت التعلم ال

                                                           
1. Alharbi Mohammad Awadh, Alyahya, Mohammed Saad,  Impact of Organizational Culture on 
Employee Performance, International review of Management and Business Research Vol. 2 Issue.1, 
canada, mach 2013, p170. 
2
. Jeffrey B. Arthur,  Effects of Human Resource Systems on Manufacturing Performance and 

Turnover, The Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 3, Jun 1994, p674. 
3. Cleophus Gaines ,David Hoover,  Information systems as a strategic partner in organizational 
performance,  Journal of Management and Marketing Research, p6. 
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حظ ال اآثار تنمية اؼبوارد البشرية على األداء التنظيمي مت دراستها على نطاق واسع يف اؼباضي القريب مم    ف
  كان واحدومع ذلك .(Rizov ,Croucher،2008  )عبلقة إهبابية بُت تنمية اؼبوارد البشرية وأداء الشركات

 Bhatti)التنظيمي األداء  من التحديات الرائدة يف إدارة وتنفيذ اسًتاتيجيات تنمية اؼبوارد البشرية الفعالة لتعزيز
Qureshi,، 2007) .وىكذا، على اسًتاتيجيات تنمية اؼبوارد البشرية الفعالة الباحثون تركيز أكدذا الونتيجة لو  
وقد .  ذلك اؼبوارد البشرية باعتبارىا اؼبفتاح لتحقيق اؼبيزة التنافسية ألنو من الصعب للمنافسُت تكراراستخدامات

واألداء  من االىتمام الذي يعطى لتنمية اؼبوارد البشرية قدر كبَتاإذل خلق أدى ىذا النهج القائم على اؼبوارد 
 1.التنظيمي
 & Mabey ؛Mayo،2000)ىي عبلقة اهبابية تنمية اؼبوارد البشرية واألداء التنظيمي بُت عبلقة     فال

Ramirez  ،2005)،  تنافسية للمنظمة تقوم على قدرهتا على استغبللاليزة  اكتساب ادلأن إمكانياتحيث 
ن االختبلفات يف أداء األعمال يبكن أن يعزى إذل ميزات إ  بالتارل واػبصائص الفريدة لتجمع مواردىا وقدراهتا،

 للميزة التنافسية،  منو كمصدرأطول ويقال أيضا أن التقدم التكنولوجي ال يوجد. من مواردىا وقدراهتا الفذة
  2.ذلكؽبا من ال يوبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خالصة

                                                           
1. Mba Okechukwu Agwu & Tonye Ogiriki , Human Resource Development and Organizational 
Performance in the Nigeria Liquefied Natural Gas Company Limited, Bonny, Journal of 
Management and Sustainability; Vol. 4, No. 4, Center of Science and Education, Canada, 2014, p135. 
2.Anastasia A. Katou, The Impact of Human Resource Development on Organisational 
Performance:Test of a Causal Model , Copyright Institute of Behavioral and Applied Management. 
All Rights Reserved  ,November 2008, p338, (https ://www .researchgate .net/ publication/242091942).  
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     فالتحليل االسًتاتيجي الداخلي لو دور بارز يف ربسُت األداء التنظيمي للمؤسسة خاصة وأهنا حباجة ماسة إذل 
وبالتارل فإن ربسُت أدائها يساعد يف فرض اسًتاتيجياهتا، وبلوغ األىداف . التطور واغبصول على مكانة يف السوق

ودبا . وذلك من خبلل االعتماد على مديريها الذين لديهم اؼبؤىبلت والقدرة الكافية يف ربقيق ذلك ؽبا. اؼبسيطرة
أن ربليل البيئة الداخلية للمؤسسة ال يقل أنبية عن ربليل بيئتها اػبارجية، فيجب أن يكون ؽبا دافع قوى يف 

التحليل الداخلي السًتداد مكانتها اليت ىي سبب وجودىا، أي هبب دائما على اؼبؤسسة أن تبحث عن ماىو 
 .مفيد وجديد لكي تستفيد منو يف بلوغها غاياهتا

لذا .       وربسُت األداء التنظيمي لوحده ال يكفي يف غالب األحيان لتحسُت األداء ككل فهو ؾبرد جزء منو
إذن . يبكن للمؤسسة إدراج العديد من النماذج، واستعمال العديد من اؼبداخل اليت تساعدىا يف ربسُت أدائها

فتحسُت أداء التنظيمي للمؤسسة يعتمد بشكل كبَت على نوع ىيكلها التنظيمي، و كيفية توزيع اؼبسؤوليات ومهام 
كما يعتمد على مستوى ثقافة التنظيمية داخل اؼبؤسسة، ومدى توافق وتضامن بُت موظفُت،  .فيها بُت موظفيها

وأيضا يعتمد على نوعية اؼبوارد اؼبستخدمة داخل اؼبؤسسة خاصة اؼبوارد البشرية اليت ؽبا أنبية كبَتة يف ربقيق 
 .أىداف اؼبؤسسة
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 تمهيد
تعترب مؤسسة سوناطراؾ من ادلؤسسات الكربل يف اجلزائر كىي حتتل الصدارة إال أف لديها طموحات أخرل      

تتمثل يف منافسة ادلؤسسات األجنبية الكبَتة يف اخلارج كذلك من خبلؿ كضع برامج لتوسيع حصتها يف السوؽ 
الدكرل، كيتم ذلك من خبلؿ اكتساهبا اسًتاتيجيات كمبادئ عادلية ك تقنيات ذات جودة عالية معتمدة يف مجيع 

أحناء العادل، لذا يعترب حتليل اسًتاتيجي إحدل ىذه ادلبادئ اليت تساعدىا يف حتقيق أىدافها من خبلؿ قيامها 
علها تتعرؼ على مدل توافق قدراهتا مع إمكانياهتا يف سبيل حتسُت يجبتحليل بيئتيها اخلارجية كالداخلية كىذا 

كيتم ىذا من خبلؿ اعتمادىا على رلموعة من األنظمة اإلدارية الفعالة . أدائها الشامل خاصة أدائها التنظيمي
ادلدعمة مبجموعة من ادلؤشرات كمقاييس اليت حتدد بشكل فعاؿ مدل التحسُت احلاصل على مستول نشاط 

 . ادلؤسسة كىي تعكس مستول الكفاءة لديها
    حيث جند أف التحليل االسًتاتيجي الداخلي اجليد للمؤسسة مبا فيو مكوناتو اليت تتمثل يف اذليكل التنظيمي 

كالثقافة التنظيمية كادلوارد ذلم اثر قوم كمباشر على حتسُت أداء التنظيمي لدل ادلؤسسة، كيفي ىذا ككل يف 
كقد قسمنا ىذا الفصل إذل أربعة . األخَت إذل رفع كزيادة مستول أرباحها كيساىم يف جناحها كبقائها ك استمراريتها

 :مباحث
 ارزيو-  سوناطراؾ مؤسسة تقدمي: ادلبحث األكؿ
 اإلطار ادلنهجي للدراسة: ادلبحث الثاين

 حتليل بيانات الدراسة  :ادلبحث الثالث
 حتليل التباين كارتباط كاختبار فرضيات البحث: ادلبحث الرابع
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 ارزيو –  سوناطراكمؤسسة تقديم:األول المبحث
تعترب مؤسسة تكرير البًتكؿ من اكرب فركع مؤسسة سوناطراؾ فهي تنشط بشكل كبَت يف ىذا اجملاؿ كلديها      

حصة سوقية معتربة، بإضافة إذل احتوائها على طاقات إنتاجية كبَتة تساىم بشكل فعاؿ يف رفع أرباحها كحتسُت 
مستول مردكديتها، كسنتعرض يف ىذا ادلبحث إذل تقدمي عاـ ذلذه ادلؤسسة، ك ىيكلها التنظيمي، بإضافة إذل 

 .ادلناطق ادلعاجلة ك أذنية كأىداؼ التكوين يف ىذه ادلؤسسةالتعرض على سلتلف 
 جوانبها أهم وتقديم المؤسسةب عريف ت:األول المطلب

سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إذل تعريف بادلؤسسة كجبانبها التارسني ك القانوين كاىم ادلصايف ادلوجودة على مستول 
 .اجلزائر

 المؤسسة تعريف- 1
كضعت  الدكلة دتلكها اليت التحويلية ادلؤسسات إحدل عن عبارة ىي ارزيو ك مركزىا مدينة البًتكؿ تكرير مؤسسة 

 اخلاـ البًتكؿ حتويل يف ادلتمثلة اإلنتاج عملية ىو أجلو من أنشأت الذم األساسي اذلدؼ ،(RA1Z)حتت رمز 
 . كاخلارجية الداخلية التجارة أجل من جاىزة منتجات إذل(  احمللي(
 والقانوني التاريخي الجانب  -2
 : ك لقد صممت لغرض معاجلة 1973-1970بنت مصفاة ارزيو يف إطار ادلخطط الرباعي األكؿ    

 النفط اخلاـ حلاسي مسعود؛ -
 النفط ادلستورد إلنتاج الزفت؛  -
  الزفت للسوؽ الوطنية؛ – الزيوت –تلبية االحتياجات األساسية من الوقود  -
 .إلكَتكزيت ك الفيوؿ–تصدير ادلنتجات الزائدة للنفط  -

 ىكتار ك 150 حيث تًتبع مساحة ىذه ادلؤسسة على مساحة 1970 جواف 19كضع حجر األساس يف      
 بوحدة ادلنافع ك بعد فًتة انطلقت الوحدات األخرل 1972بدأ انطبلؽ الوحدات يف اإلنتاج يف شهر جويلية 

 .1973 جواف 17 ك استلمت مؤقتا يف 1973للمصفاة بالعمل يف شهر مارس 
 إذل طن 65000كلتلبية طلب السوؽ من الزفت، فاف حجم الوحدات اإلنتاجية من الزفت زاد من     

 ك نظرا 1978كيف سنة .  طن سنويا20000 إذل طن 5000 طن سنويا ك الزفت ادلؤكسد من 120000
 طن سنويا للزيوت ك على 120000الحتياجات اذلامة من الزيوت أنشئت رلموعة إنتاجية متكاملة إلنتاج 

 :أساسها انطلقت ىذه اجملموعة كاليت تضم الوحدات التالية 
 ادلنافع؛ -
 الزيوت القاعدية؛ -
 الربيفينات ك الشموع؛ -
 ادلزج ك التكييف؛ -
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 .إستبلـ ك إرساؿ الزيوت القاعدية -
طن من اخلاـ ادلشبع ألف  280 مليوف طن يف السنة من البًتكؿ اخلاـ الصحراكم ك 3.6: مصفات ارزيو تعاجل 

 . الزفت إلنتاجادلستورد 
 :حجم سلتلف الوحدات اإلنتاجية ىم كالتارل  -

 حجم مختلف الوحدات اإلنتاجية: (1-4) رقمجدولال
 (طن)كميته نوع المنتج 

 طن 30000الربكباف  
  طن 108000 البوتاف 
   طن 360000 البنزين ادلمتاز 
  طن 84000 البنزين العادم 
           طن 720000 النفط 
        طن 48000 الربافُت 
     الفيوؿ الثقيل 60000 طن  
         طن 1560000 ادلازكت 
        طن 120000 الكركزين 

 طن 1080000الفيوؿ اخلفيف  
          طن 72000 الزيوت 
        طن 3600 الشحـو 
     طن 144000 زفت الطرؽ 
  طن 6000 زفت ادلؤكسد 

 .(مصفاة ارزيو) مؤسسة تكرير البًتكؿ :المصدر
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 ارزيو –  سوناطراك تنظيم مؤسسة: المطلب الثاني
 .ارزيو–يوضح الشكل التارل اذليكل التنظيمي دلؤسسة سوناطراؾ 

 ارزيو-  ؤسسة سوناطراكلمالهيكل التنظيمي  ( :1-4)الشكل 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  كثائق من مؤسسة سوناطراؾ:المصدر

 الشركةرارية كاستم سبلمة على احملافظة مهمتها الشركة، يف القيادية ادلستويات أعلى تعترب :المؤسسة مديرية 1-
 فيقـو ادلديرية مهاـ حتقيق على يعمل الذم ادلدير يد يف زلصورة قراراهتا  تكوف.للمركب اجليد التسيَت على كالسهر
 بنشاط ادلتعلقة التقارير على ادلؤسسة،ادلصادقة دكائر بُت ،التنسيقالربامج دلختلف العامة،التخطيط اخلطة بوضع

 .ادلؤسسة

 مديرية مصفاة أرزيو

 أمانة ادلديرية

 الدائرة التجارية

 نائب مدير اإلستغبلؿ 

1دائرة اإلنتاج رقم  ادلديرية ادلركزية إلعادة التأىيل ك التنمية   2 دائرة اإلنتاج رقم 

 دائرة األمن الصناعي  الدائرة التقنية

 دائرة ادلوارد البشرية

 دائرة ادلالية

 دائرة الصيانة دائرة التموين
 ك اإلعبلـدائرة نظاـ 

 التسيَت

دائرة الوسائل العامة ك دائرة 
 اإلدارة

اإلدارةدائرة    الصفقاتإبراـدائرة  

األمن الداخليالدائرة   

إبراـ الصفقاتدائرة  ادلاليةدائرة    

جاريةدائرة الت  
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 ادلدير رت ا ر ا ؽ كتوزيع اتصاالت من مهامها بتنفيذ تقـو حيث بادلدير مباشرة عبلقة ذلا: المديرية أمانة  2-
 ...ادلواعيد كتسجيل ادلدير عمل بتنظيم كتقـو ادلصاحل، ك الدكائر سلتلف على

 الدكائر عن مسؤكؿ كىو كالصيانة كاإلنتاج التقنية الشؤكف يف ادلدير مبساعدة يقـو :استغالل مدير نائب- 3
 : التالية

        اإلنتاج دائرة إذل ترسل جاىزة كمواد مشتقات إذل كجتزئتو اخلاـ البًتكؿ معاجلة مهمتها: (1)اإلنتاج  دائرة  -
 إذل بدكرىا ترسل جاىزة مواد على بعد فيما لتتحصل بالدائرة أخرل كحدات إذل ترسل رلهزة نصف كمواد ،)2(

-الزفت مصلحة-العطور مصلحة -التهذيب مصلحة-الفراغي التقطَت مصلحة :من كتتكوف)2 (اإلنتاج دائرة
 . رافقادل مصلحة

 كختزين )1 (اإلنتاج دائرة من البًتكلية كادلواد البًتكؿ مشتقات استقباؿ يف مهمتها تتمثل :)2( دائرة اإلنتاج -
 .الشحن مصلحة- كادلزج التخزين مصلحة على كحتتوم بعد فيما كتسويقها شحنها مث البًتكلية ادلنتجات كمزج

 تسهر فهي ككل بادلؤسسة الضرر عن فتوقفها لو النابض كالقلب للمركب األساسي احملرؾ تعترب :الصيانة دائرة -
 كحتتوم التكاليف من كتقليل إنتاجي للنشاط العادم السَت لضماف كىذا األجهزة، ك لآلالت الدكرية ادلراقبة على
-اآلليات مصلحة-الصناعية الكهرباء مصلحة-الصناعية ادليكانيك مصلحة :ىي مصاحل عدة على الدائرة ىذه

 .ادلتحرؾ العتاد صيانة مصلحة-اإلمدادات مصلحة-التخطيط ك ادلناىج مصلحة-السباكة مصلحة
 السَت لضماف الضركريةالتجهيزات ك ادلواد مبختلف ادلؤسسة يدكتز يف التموين دائرة تتحكم: التموين دائرة- 

 : على كحتتوم ، الغيار قطع ك كاآلالت صيانة مواد أك كيميائية كانت سواء اإلنتاج خلطوط احلسن
 .اخلارجي أك احمللي السوؽ من سواء كالعتاد اللواـز ءرالش بادلمولُت االتصاؿ الرئيسة مهمتها :ادلشًتيات مصلحة-

 حيث من الظركؼ مجيع كهتيئة التخزين مستلزمات كل بتوفَت ادلصلحة ىذه تقـو: ادلخازف تسيَت مصلحة -
 ثبلثة إذل ادلصلحة ىذه قسمت ذلذا ، ادلخزكف كانقطاع التضخم ظاىرة ،معاجلة كالًتميز الفرز ، الًتتيب ك التنظيم

 . ادلخزكف فرع التخزين، الًتميز،فرع فرع : التسيَت عملية لتسهيل فركع
 مصلحة طرؼ من يسَت مشركع فكل ادلشاريع من لعديدتسيَت ا: والتنمية التأهيل إلعادة المركزية المديرية- 4

 .الوسائل كهتيئة ادلنتجات نوعية حتسُت إذل ادلشاريع ىذه كهتدؼ بو خاصة
 من اإلنتاجية للوحدات احلسن السَت بتتبع تتكفل حيث تقنيا، ادلؤسسة تسيَت يف مهمتها تتمثل : التقنية  دائرة-

 سهرىا جانب إذل ، اإلنتاج لعملية ادلختلفة راحلادل خبلؿ هبا العمل الواجب األساليب ك الطرؽ تراحاؽ خبلؿ
 : التالية ادلصاحل كتشمل ، إتباعها الواجب ادلقاييس ادلواصفات اـ احًت على
 .النوعية كتقنُت اجلاىزة للمنتجات بالتحاليل قياـ يف مهمتها كتتمثل : ادلخرب مصلحة -
 .اجلاىزة ادلنتجات نوعية رقبة ا مب مكلفة فهي جودة ذات منتجات على احلصوؿ ىدفها: راساتالد مصلحة–

 تفاديا كصيانتها العطب إصبلح ك اجلاىزة ادلنتجات خزانات بفحص مهمتها تتمثل :التفتيش مصلحة -
 .لؤلخطار



ارزيو -سونطراك لمؤسسة التنظيمي األداء تحسين في الداخلي االستراتيجي التحليل                  دورالفصل الرابع   

134 
 

 الوسائل جبميع رلهزة كىي ادلؤسسة كسبلمة أمن على السهر يف كظيفتها تتمثل :الصناعي األمن  دائرة-
 :من كتتألف حلمايتو الضركرية

 .كاحلوادث الكوارث كحدكثرائق احل حالة يف التدخل على تعمل :ؿالتدخ مصلحة -
 .احلوادث كقوع عدـ لضماف ادلستلزمات كتوفَت ادلؤسسة كقاية على تعمل: الوقاية مصلحة -
 .سبلمتها على حرصا ادلؤسسة طرؼ من إذف بدكف فرد أم دخوؿ عدـ ضماف على تعمل :االستقباؿ مصلحة -
 دراسة يف مهمتها ،كتتمثل ادلالية الناحية من للمؤسسة احلقيقي الوجو الدائرة ىذه تعكس :المالية دائرة- 

يزانية ادل ككضع للمؤسسة، كادلادية ادلالية التدفقات كل كتسجيل ادلختلفة ادلشاريع يف تطبيقها ككيفية التكاليف
 :التالية ادلصاحل من كتتكوف ادلؤسسة يف اليت لؤلمواؿ الكامل باجلرد كالقياـ األرباح، كجدكؿ للمؤسسة اخلتامية

 -اخلزينة مصلحة -ادلواد زلاسبة مصلحة -نيةاادليز مصلحة -العامة احملاسبة مصلحة -التحليلية احملاسبة مصلحة -
 .التأمينات مصلحة -القانونية الشؤكف مصلحة

 ادلوارد تنمية دائرة سلططات إعداد يف ادلشاركة ىي البشرية للموارد ادلوكلة ادلهاـ إف :البشرية الموارد دائرة- 
 ادلصاحل من كتتكوف العماؿ بُت العبلقات كتسيَت تنفيذىا على كالعمل كالتوظيف التدريب سلطط كحتضَت البشرية
 :التالية

 .البشرية للموارد السنوم ادلخطط إطار يف للعماؿ ادلهٍت كالتحسُت التكوين إذل كهتدؼ :التكوين مصلحة-
 كاخلربة ادلهنية كالكفاءات الشهادات حسب كذلك األكفاء العماؿ كتعيُت بتوظيف هتتم :ادلهٍت التسيَت مصلحة-
 بعضهم مع العماؿ أك ادلسؤكلُت ك العماؿ بُت العبلقات حتسُت إذل كهتدؼ: العمل عبلقات مصلحة -

 .العماؿ بُت القائمة كاخلبلفات النزاعات بتسوية كتقـو
 ك الوثائق كحفظ بداخلو معلومات كتدفق ادلؤسسة تنظيم على ادلسؤكلة كىي: والتسيير اإلعالم نظام  دائرة -

 : من كتتكوف لبلتصاالت التخطيط
 كجتميع كائن بكل ادلتعلقة ادلناصب ك ادلهاـ بُت التنسيق ك ادلؤسسة تنظيم على كتعمل :التنظيم مصلحة -

 .العليا ادلستويات إذل كرفعها التقارير كإعداد ادلعلومات
 .ادلؤسسة مستول على تتم اليت العمليات كل تأدية عن ادلسؤكلة كىي: اآلرل اإلعبلـ مصلحة -
 .كحفظها الوثائق عن البحث كتطوير الوثائق حفظ على كتعمل :األرشيف مصلحة -

                     النشأة حديثة لكوهنا ادلؤسسة جريدة إعداد بينها كمن زلدكدة ذلا ادلوكلة كادلهاـ: ؿاالتصا خلية -
 االرنايب ك احلساس للدكر كىذا ادلؤسسة، ىذه نشاط لؤلكتار احملك العمود الدائرة ىذه تعترب: التجارية  الدائرة-

 من كتتكوف ,ادلبيعات كذا،السنوم رم،الشو، اليومي اإلنتاج كبررلة ختطيط على تعمل فهي ق،ب تقـو الذم
 :التالية ادلصاحل

 .البيع برنامج التحقيق قبةرامب تقـو :ادلبيعات مصلحة -
 .ادلبيعات شحن رقبة ا ـ يف مهمتها ترتكز :الشحن مصلحة -
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 التنشيط االجتماعية، كاإلعبلنات األجور مثبل ادلؤسسة مستخدمي تسيَت يف دكرىا يتمثل :اإلدارة  دائرة-
 :من كتتألف الرياضي

 ادلناسب ادلخطط أساس على الًتقيات تعطي حيث للعماؿ اإلدارم التسيَت مهمة ذلا كتوكل: اإلدارة مصلحة -
 .ادلختلفة ادلصاحل طرؼ من احملددة للتقارير طبقا العقوبات العماؿ ضد كيتخذ ،االقدمية كحسب

 .العبلج كمساعدات للعماؿ االجتماعية النواحي غطيت: االجتماعية الشؤكف مصلحة -
 مبختلف ادلصاحل كتزكيد ادلؤسسة مستول على الوسائل مبتبعة مكلفة الدائرة ىذه :العامة الوسائل  دائرة-

 :من كتتكوف البلزمة الوسائل
 . بادلؤسسة اخلاص ادلطعم التسيَت عن مسؤكلة: السكن مصلحة -
 نظافة على كاحلرص بادلؤسسة خاصة مهامات كتنظيم كالبضائع العماؿ نقل ضماف على تعمل: العامة ادلصلحة -
 . ؤسسةادل
 . كالتلكسراؼ كالتلغ النشاطات مبختلف اخلاصة باالتصاالت هتتم: الطباعة ك االتصاؿ مصلحة -
 .كمستلزماتو ادلؤسسة معدات سلتلف راءلش الصفقات عقد على الدائرة ىذه تعمل :الصفقات إبرام  دائرة -
 ارزيو- المناطق المعالجة ومراحل التكوين في مؤسسة سوناطراك: مطلب الثالثال

 .سنتعرؼ يف ىذا ادلطلب على أىم مناطق ادلعاجلة كأذنية التكوين كمراحلو يف ىذه ادلؤسسة
 المناطق المعالجة: الفرع األول

:   كحداتثبلثيوجد فيها :  الرابعةالمنطقة- 
 إهنا كحدة األساسية على مستول ادلركب دلعاجلة البًتكؿ اخلاـ الصحراكم :الجوي وحدة التقطير (11)الوحدة 

 : ىي كالتارل  الوحدة فادلنتجات ادلستخلصة على مستول ىذه،
 ؛غاز البًتكؿ ادلميع-
 ؛النفطا الثقيل-
 ؛النفطا اخلفيفة-
 .الكَت كزين ك ادلازكت-

فالنفط اخلاـ ادلشبع ك ادلستخلص من الوحدات التقطَت الفراغي ينتج منو الزيوت القاعدية ك الفائض يصدر على 
 .أساس الفيوؿ

فالنفط الثقيلة لوحدة التقطَت اجلوم تعاجل يف ىده الوحدة لغرض إنتاج  :وحدة التهذيب الحفازي (12)الوحدة 
 .لغاز البًتكؿ ادلميع كالغز الغٍت اذليدركجُت (ادلهذب)قاعدة برقم االكتاف العارل 

فغاز البًتكؿ ادلميع ادلستخلص من كحدات التقطَت اجلوم كالتهذيب  :وحدة معالجة الغازات (13)الوحدة
 :احلفازم تعاجل يف ىذه الوحدة حيث تفصل إذل جُت نقيُت ك ذنا

 ؛الربكباف-
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 ؛البوتاف-
 يوجد هبا كحدتُت :العاشرةالمنطقة - 2

فاخلاـ ادلستورد ك االسفلت ادلسعاد من الوحدة إزالة إلسفلت بالربكباف رنزأ : وحدة الوميد الفراغي(14)الوحدة 
إذل مازكت فراغي كإذل منتوج لزج ك احملصل عليو من قاع العمود ك الذم يعاجل يف فرغ النفط يف اذلواء للحصوؿ 

فخاصيات ىذا الزفت ذنا  الصبلبة ك درجة الليونة أك عملية اإلرساؿ تتم عن  على الزفت ادلسمى بزفت الطرؽ
 . بادليناءفاةالبواخر ىناؾ خطوط مسخنة كهربائيا تصل ادلص طريق الشاحنات اك

إف الزفت ادلمزكج بادلازكت يكوف  طاقة ذلذه الوحدة أك بعبارة  أخرل خلط  :حدة الزفت المؤكسد(15)الوحدة
الزفت بادلازكت ك عن طريق األكسدة ادلدفوعة باذلواء حنصل على الزفت ادلؤكسد ك ىذا الزفت يكيف يف أكياس 

 . كلغ 180الرباميل ذات سعة  كلغ كيف25 ببلستكية ذات سعة
ـ سنويا /طن120000كـ سنويا /طن50000:سلسلتاف إلنتاج الزيوت القاعدية مبقدار تلك مصفاة أرزيو        مت

 :لكل كاحة منهما
 ؛كحدتاف للتصنيع للمزج ك تكييف الزيوت ادلصنعة-
 ؛كحدتاف إلنتاج كتكييف الشحـو-
 .كحدتاف للمعاجلة قولبة الربافُت-

: السلسلتاف اإلنتاجيتاف للزيوت القاعدية تضم الوحدات التالية    
  ؛التقطَت الفراغي-
 ؛إزالة اإلسفلت بالربكباف-
 ؛فصل العطريات بالفرفوراؿ-
 ؛إزالة الربافُت بادلنيل أتيل خلواف كالطولُت-
 .معاجلة الزيوت باذليدركجُت عن طريق احلفاز-
 :تشتمل على عشرة كحدات مقسمة اثنُت اثنُت: السابعة والثامنةالمنطقتان - 3

رنزأ خاـ البًتكؿ لوحدة التقطَت اجلوم يف كحدة التقطَت الفراغي  :ي التقطير الفراغيتوحد (100و21)وحدتي 
 :للحصوؿ على منتجات نصف مصنعة 

 ؛ادلازكت الفراغي-
 ؛30مستقطرات سنبدؿ نصف لزج أك ف أ ق لزج ف أ ق -
 .بقايا-

تعاجل البقايا لوحدة التقطَت الفراغي عن طريق ادلذيبات  :وحدة إزالة اإلسفلت بالوبان (200و22)وحدتي 
 .فادلنتوج احملصل عليو يسمى الزيت اخلارل من اإلسفلت، االنتقائية الرب كباف حيث أف خاصيتو تقضي اإلسفلت
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 يف إزالة العطريات النفشُت انتقارليستعمل الفَتفراؿ كمديب  :وحدة السحب بالفيرفرال (300و 23)وحدتي 
 : بػػك يقـو بتحسُت رقم اللزكجة

 ؛ مستقطرات احملصل عليها يف كحدة التقطَت الفراغيثثبل-
 .كبافبرالزيت اخلارل من اإلسفلت احملصل عليو من كحدة إزالة اإلسفلت باؿ-

 اخللوف/ كحدة إزالة الربافُت من الزيوت كإزالة الزيوت من الربافُت إف مزج ادلتيل األتيل (:400و24)وحدتي 
: كالتولُت كمذيب إنتقائي لغرض 

 ؛فصل الربافُت الذم شنتلك درجة السلياف العالية عن ادلكررات األربعة لنحصل على أربعة زيوت خالية من الربافُت
 ؛سبدؿ-
 ؛10saeصف لزجة -
 ؛    sae 30لزجة -
 ؛لزيت الثقيلا-

 .ػفصل الزيت ادلوجود يف الربافُت ك ذلك لتحسُت  دتا سكهما ك درجة إنصهار ىذه األخَتة 
إف الزيوت األربعة اخلالية الربافُت تعاجل بالتناكب بواسطة : وحدة معالجة الزيوت (500و 25وحدتى )

 :حتسن ىذه ادلعاجلة  ك اذليدركجُت يف مفاعل زنتوم على حفاز مركبا أساسا من ك الكو بالت ك ادلليداف 
 ف؛اللو-
  ؛ احلرارماالستقرار-
. األربعة ادلصنعة احملصل عليها مقاكمة األكسدة للزيوت-

 ارزيو- سوناطراك مؤسسة التكوين في مراحلأهمية و:الفرع الثاني
 كذلك ميز عن باقي ادلؤسسات يف السوؽيف أف تت مصفاة أرزيو طراؾ اؤسسة سوفترغب ـ: أهمية التكوين- 1

  :، كال شنكن إف يتحقق ذلك إال من خبلؿ التكوين كتربز أذنية التكوين فيما يليلغرض التنافس
 ؛حتسُت  كفاءات العامل- 
 ؛زيادة ادلردكدية  ككفرة اإلنتاج- 
 ؛اإلطبلع على تكنولوجيات اجلديدة قصد إتقاف العمل كختفيض التكاليف- 
  .التخفيض من حوادث العمل- 
 ارزيو- سوناطراكمؤسسة  عملية التكوين في مراحل- 2

  حتديد فائدة العملية التكوينية ك ما حتتاجو ادلؤسسة: األولىالمرحلة 
 : احتياجاتثبلث كضع تصميم للعملية التكوينية ك تتخذ :  الثانيةالمرحلة

 احتياجات ادلؤسسة؛ - 
  ؛احتياجات الوظيفةك- 
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 .األفراداحتياجات - 
  : كتتمثل فيمايليك تضم ثبلث مراحل أخرل : الثالثةالمرحلة
 ؛تصميم الربامج التكوينية -
 ؛حتديد مراكز ك مدة التكوين -
 .حتديد طرؽ التكوين -
يتم يف ىذه ادلرحلة تقييم التكوين الذم يقـو مبوجب قياس كفاءة ادلتدربُت ك مدل التغيَت الذم  : الرابعةالمرحلة

 :كتتمثل فيمايلي كشنكن التعرؼ على ذلك عن طريق التغذية العكسية ذلذه العملية ،التكوين أحدثو
 ؛ردكد أفعاؿ ادلتدربُت -
  ؛سلوؾ ادلتدربُت يف العمل -
  .ةالنتائج على مستول ادلؤسس -

 أرزيو- سوناطراكمؤسسة تحليل حاجيات التكوين في - 3
االحتياجات التكوينية ىي الفرؽ بُت الذم زندث فعبل يف ادلؤسسة ،ك بُت ادلفركض أنو زندث يف الظركؼ احلالية 

 اإلسًتاتيجية نوع ك كمية االحتياج التكويٍت  ،ك جتمع ىذه ادلرحلة التوجيهات إذلك ادلستقبلية ،ىذا الفرؽ يشَت 
  : ادلخطط التوقعي فقد تتنوع احتياجات التكوين ك شنكن حتديدىا يفإعدادقبل 
كذلك قبل التوظيف قصد معرفة ادلنصب الذم سيعمل فيو ك كذلك :  قبل التوظيفكوينالحاجة للت- 

 .ادلؤسسة
 .جتديد ادلعلومات و (recyclage ) التأىيل إعادة تتمثل يف :بعد التوظيف كوين الحاجة للت - 
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 تطور تكلفة التكوين: (2-4)الشكل رقم 

 
 

 .أرزيو- من إعداد الباحثة باعتماد على كثائق من مؤسسة سوناطراؾ : المصدر 
 حيث كانت 2012نبلحظ من خبلؿ الشكل السابق أف التكلفة اإلمجالية للتكوين كانت مرتفعة خبلؿ سنة 

، كمن مث عادت إذل االرتفاع خبلؿ سنة 61000 ب2013 مث اخنفضت خبلؿ سنة 62000تقدر حبوارل 
 كىذا يدؿ على أف ادلؤسسة دائما تبحث عن جتديد طاقاهتا كذلك حملاكلة حتسُت 64500 لتقدر حبوارل 2014

 .قدراهتا من خبلؿ خلق فرص لتكوين موظفيها
 : ك فيمايلي جدكؿ يتم من خبللو عرض لعدد ادلتدربُت يف ادلؤسسة ك خارجها لثبلث سنوات

 التكوين حسب المكان: (2-4)الجدول رقم
 السنوات 2012 2013 2014
 التدريب داخل المؤسسة 705 700 732
 التدريب خارج المؤسسة 100 98 103
 التدريب في الخارج 10 7 6

 المجموع 815 805 841

 ارزيو- كثائق من مؤسسة سوناطراؾ: المصدر
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 عدد المتدربين في المؤسسة: (3-4)الشكل رقم 

 
 ارزيو- من إعداد الباحثة باعتماد على كثائق من مؤسسة سوناطراؾ : المصدر

عند ادلقارنة بُت النسب ادلتحصل عليها من اجلدكؿ يتبُت لنا أف ادلؤسسة  تركز على التكوين داخل ادلؤسسة     
 سنوات 3من إمجارل عدد األفراد  الدربة خبلؿ %86,83تركيزا  تاما، فاألرقاـ تشَت  إذل أف  ما يعادؿ  حوارل 

، أما عندما يتعلق األمر %12,23قد مت  تدريبهم  يف ادلؤسسة  بينما تشكل النسبة ادلدربة خارج ادلؤسسة
حتمل ادلؤسسة تكاليف باىضو عند إرساؿ  بالتكوين خارج الوطن فإننا  جنده يكاد  ينعدـ كيرجع السبب إذل

  .األفراد إذل خارج  الوطن
عدـ االنضباط الذم مت مبلحظتو على بعض األفراد إثناء الفًتة تدريبهم يف اخلارج حبيث يرل ىؤالء إهنم     

  .اع غَت مبالُت باذلدؼ الذم أتوا من اجلوتيقوموف برحلة هبدؼ االستم
عدـ  االستفادة من التكوينات  اليت يقـو هبا األفراد  ادلدربوف يف اخلارج على ارض ادلؤسسة، ذلك الف      

التقنيات اليت تدبوا عليها  غَت موجودة  ، كبالتارل ىم مطالبوف بالعمل باألساليب القدشنة، اليت ىي لديهم كىو ما 
  . إنفاقها ألجل ذلكيؤدم إذل ضياع اجلهد ادلبذكؿ  كالنفقات اليت دتت

ذلذا انتهجت ادلؤسسة هنجا جديدا يف التكوين إذ تغَتت الفكرة من إرساؿ األفراد إذل اخلارج إذل تدريبهم يف     
مستضيفة بذلك خرباء كسلتصُت من اخلارج لكي يقوموا بعملية التكوين، كبالتارل تتمكن  مراكز تابعة للمؤسسة

  .ادلؤسسة من تقليل، النفقات كاستغبلؿ الوقت أحسن استغبلؿ
 
 
 

 
 

التدريب داخل ادلؤسسة

التدريب خارج ادلؤسسة

التدريب يف اخلارج 
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 اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث الثاني
الذم  (مصفاة ارزيو)    مت تصميم الدراسة ادليدانية باعتماد على استبياف موجو إذل إطارات مؤسسة سوناطراؾ 

يسعى إذل حتديد مستول التحليل االسًتاتيجي داخل للمؤسسة كأثره على حتسُت مستول أدائها التنظيمي دلؤسسة 
 . سوناطراؾ

    لذا يف ىذا ادلبحث سنتطرؽ إذل اإلطار ادلنهجي ذلذه الدراسة، حيث سنتعرض إذل رلمع الدراسة ادلتمثل يف 
إطارات كالعينة ادلأخوذة منو كيفصل يف أداة الدراسة ادلتمثلة يف ىذا االستبياف، كيشرح سلتلف األدكات اإلحصائية 

 .ادلستخدمة يف حتليل البيانات
 تحديد مجتمع وعينة وأداة الدراسة الخاصة بإطارات المؤسسة: المطلب األول

يهتم ىذا ادلطلب بتحديد كعرض رلمع الدراسة ادلتمثل يف إطارات ادلؤسسة كالعينة ادلستجوبة كأداة الدراسة 
 .ادلتمثلة يف االستبياف ادلوجو ذلم

 مجتمع الدراسة- 1
إطار كالذم شنثلوف نسبة 1400ارزيو البالغ عددىم - يتكوف رلتمع الدراسة من إطارات مؤسسة سوناطراؾ     

عامل، كمت اختيار اإلطارات دكف الفئات ادلهنية األخرل 49000  من رلموع عماذلا الذم يفوؽ%31تتجاكز
نظرا لقدراهتا على التجاكب مع موضوع دراستنا على عكس الفئات األخرل اليت ليس ذلا ادلعرفة الكافية مببادئ 

 .التحليل االسًتاتيجي الداخلي كاىم مكوناتو، كأيضا ليس ذلا دراية كافية بأبعاد األداء التنظيمي كاىم زلدداتو
 عينة الدراسة- 2

 إطار يف 200    مت االعتماد على طريقة ادلعاينة العشوائية، حيث كزعت االستمارة على عينة تتكوف من
 من %73 استمارة أم ما يعادؿ 146كمت اسًتجاع . ارزيو- ادلديريات كالفركع ككحدات مؤسسة سوناطراؾ

 .من االستمارات ادلوزعة% 57.5 استمارة فقط صاحلة للمعاجلة، أم ما يعادؿ115االستمارات ادلوزعة، منها 
فردا، إضافة إذل معظم الدراسات االقتصادية 30كحجم العينة مقبوؿ إحصائيا نظرا الف حجم العينة يتجاكز 

 .  فردا، ماىو زلقق يف ىذه الدراسة500 فردا إذل 30كالتسويقية تتم على عينات تًتاكح من 
 أداة الدراسة- 3
دراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية  اؿدلعاجلة متغَتاتادلوجو إلطارات ادلؤسسة اف ممت بناء االستب   

(. عدد سنوات العمل يف ادلؤسسة، األجر،ادلؤىل العلمياجلنس، العمر، )كالوظيفية ألفراد العينة 
 حيث أف كل زلور يتكوف من  الدراسةات متغَتزلاكر دتثل5 فقرة مقسمة على30 علىيافيف حُت احتوت االستب

 :فقرات، كزلاكر االستبياف تتمثل يف6
 .(متغير مستقل ) المؤسسة ي داخلداخلالمدى تطبيق التحليل االستراتيجي محور  -
 .(متغير تابع رئيسي)ؤسسة مستوى األداء التنظيمي داخل الم -
 .(متغير مستقل فرعي)مكانة الهيكل التنظيمي في المؤسسة  -
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 .(متغير مستقل فرعي)مستوى الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة  -
 .(متغير مستقل فرعي)مستوى موارد داخل المؤسسة  -

كيتم استنباط ادلتغَت الرئيسي كىو التحليل االسًتاتيجي الداخلي كمتغَت التاع الرئيسي ىو مستول األداء التنظيمي 
 .للمؤسسة

 كأداة للدراسة كحتليل االستبياف مع (Likert Scale) ماسيما أنو جتدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت اخلؾ
 : التاليةدرجاتاؿمنح 

 1: غَت موافق إطبلقا- 
 2: غَت موافق- 
 3: زلايد- 
  4: موافق- 
   5: موافق دتاما- 

، فإف طوؿ رلاؿ كل درجة من درجات 5، كعدد درجات اإلجابات يساكم 4=1-5=كمبا أف مدل اإلجابات 
 .عدد درجات اإلجابات/ مدل اإلجابات: اإلجابة شنكن حسابو بالعبلقة التالية

 .0,80=4/5=(درجة ادلوافقة)طوؿ رلاؿ اإلجابة 
: كسطات اإلجابة عن الفقراتلدرجات متجملاالت التالية كىو ما زندد لنا ا

 ؛غَت موافق إطبلقا: 1.79 إذل 1من - 
  ؛غَت موافق: 2.59 إذل 1.80من - 
  زلايد؛: 3.39 إذل 2.60من - 
  ؛موافق: 4.19 إذل 3.40من - 
.  دتاماموافق: 5 إذل 4.20من - 

كقمنا مبقارنة ادلتوسطات احلسابية للفقرات ك احملاكر بادلتوسط احلسايب النظرم الذم افًتضنا انو يساكم الرتبة 
 .3ادلتوسطة اليت تساكم
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 األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات: المطلب الثاني
االعتماد على األدكات اإلحصائية مت ك ،(SPSS22)مت حتليل البيانات كمعاجلتها بواسطة الربنامج اإلحصائي 

 :التالية
 مقاييس اإلحصاء الوصفي- 1

 (مقياس نزعة مركزية)، إضافة إذل ادلتوسط احلسايب (النسب ادلئوية )مت االعتماد على التكرارات ادلطلقة كالنسبية
لتحديد مدل تشتت اإلجابات عن  (مقياس تشتت)حلساب متوسطات الفقرات كاحملاكر، ك االحنراؼ ادلعيارم 

 .الوسط احلسايب للفقرة أك احملور
  (Reliability) مقياس االعتمادية - 2

الختبار كحتليل صدؽ كثبات فقرات االستبياف، ، (Alpha Cronbach) كركنباخ-ألفاقياس ـمت االعتماد على 
 . فانو دليل على ثبات كصدؽ فقرات االستبياف، كىو ما يدعم اعتماده%70حيث إذا جتاكز معدؿ الثبات عتبة 

 kOLMOGROV-SMIRNOV test(K-S)))سميرنوف -اختبار كولموغروف- 3
يستخدـ الختبار ما إذا كانت بيانات االستبياف نتبع التوزيع الطبيعي أكال، كىو يسمى أيضا اختبار التوزيع 

على افًتاض أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، H0  كترتكز الفرضية الصفرية،(test of normality)الطبيعي
األكثر استعماال يف  (0.05)كيتم قبوذلا إذا كاف مستول ادلعنوية احملسوب يفوؽ مستول ادلعنوية ادلعتمد 

 كيف ىذه احلالة (0.05)الدراسات االقتصادية ك االجتماعية، كترفض إذا كاف مستول ادلعنوية احملسوب أقل من 
 . بأف البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعيH1نقبل الفرضية البديلة 

، ك ادلتمثلة (parametric tests)حيث إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي نعتمد على االختيارات ادلعلمية 
حتليل التباين األحادم  ،  (One Sample T-test)أساسا يف اختبار ستيودنت للعينة الواحدة 

(One Way ANOVA) ،كمعمل االرتباط بَتسوف( Pearson.) 
   (non-parametric test)   كإذا كانت البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي نعتمد على االختبارات غَت ادلعلمية 

، (wilcoxon signed-rank test) كبديل عن االختبارات ادلعلمية، كادلتمثلة أساس يف اختبار كيلكوكسوف
يف حالتنا ،(Spearman)، كمعامل االرتباط الرتيب سبَتماف  ((kruskal-wallis test اختبار كركسكاؿ كاليس

 .جند أف البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي لذا سنعتمد على االختبارات غَت ادلعلمية
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 تحليل بيانات الدراسة : المبحث الثالث 
    إف مستول التحليل االسًتاتيجي الداخلي للمؤسسة يعترب من أىم العوامل اليت تؤثر يف حتسُت أداء التنظيمي 

للمؤسسة، كلتوضيح مدل ىذا التأثر مت توجيو أسئلة إذل كل اإلطارات يف ادلؤسسة من خبلؿ استبياف الذم 
 .زنتوم على مخسة زلاكر

    كلضماف حتليل اجليد لفقرات كزلاكر االستبياف مت حتليل بياناتو من خبلؿ معامل الثبات كالصدؽ، كاختبار 
 . التوزيع الطبيعي، كحتليل اخلصائص الشخصية كالوظيفية للعينة ادلستجوبة من إطارات ادلؤسسة

 تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان : المطلب األول
كركنباخ، كالنتائج مبينة يف -مت اختبار درجة كصدؽ فقرات كل زلور من زلاكر االستبياف من خبلؿ اختبار ألفا

: اجلدكؿ التارل
( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (3-4)الجدول رقم 

 معامل الصدق (ألفا كرونباخ)معامل الثبات  عدد الفقرات المحور

م داخلاؿمدل تطبيق التحليل االسًتاتيجي 
 ؤسسةادل داخل

6 85.5 92.47 

 88.37 78.1 6 ؤسسةمستول األداء التنظيمي داخل ادل
 87.06 75.8 6 مكانة اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسة

 92.25 85.1 6 مستول الثقافة التنظيمية داخل ادلؤسسة
 87.86 77.2 6 مستول موارد داخل ادلؤسسة

 96.07 92.3 30 المحاور السابقة معا

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
 ; %  92متوسط حىت أنو يتجاكز نسبة بالنسبة لبلستبياف جبميع زلاكره متوسطيتضح أف معامل ألفا كركنباخ 

، كما أنو يتميز  ، كىو ما يدؿ على ثبات فقراتو كزلاكرهبالنسبة إلمجارل احملاكر %70كيفوؽ النسبة ادلقبولة 
 .ما يدؿ على صدؽ سلتلف بياناتو % 96 يتجاكزعاؿ (اجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا كركنباخ)مبعامل صدؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ارزيو -سونطراك لمؤسسة التنظيمي األداء تحسين في الداخلي االستراتيجي التحليل                  دورالفصل الرابع   

145 
 

 اختبار التوزيع الطبيعي لفقرات ومحاور االستبيان: المطلب الثاني
مسَتنوؼ -اختربنا ما إذا كانت بيانات االستبياف تتبع التوزيع الطبيعي، حيث مت االعتماد على اختبار كودلوغركؼ

(k-s) كاجلدكؿ الثنائي يبُت نتائج االختبار بالنسبة حملاكر االستبياف ،: 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لالستبيان: (4-4)الجدول رقم 

 مستوى المعنوية (k-s)قيمة اختبار عدد الفقرات المحور

م داخلاؿمدل تطبيق التحليل االسًتاتيجي 
 ؤسسةادل داخل

6 0.18 0.000 

 0.000 0.18 6 ؤسسةمستول األداء التنظيمي داخل ادل
 0.000 0.15 6 مكانة اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسة

 0.000 0.19 6 مستول الثقافة التنظيمية داخل ادلؤسسة
 0.000 0.16 6 مستول موارد داخل ادلؤسسة

 0.004 0.10 30 المحاور السابقة معا
 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر

يوضح اجلدكؿ السابق أف مجيع زلاكر االستبياف ال تتبع التوزيع الطبيعي، كىو ما يدفعنا إذل قبوؿ الفرضية البديلة 
 .بأف بيانات االستبياف ال تتبع التوزيع الطبيعي، كىو ما يفضي إذل االعتماد على االختبارات غَت ادلعلمية

 تحليل الخصائص الشخصية و الوظيفية للعينة الدراسة: المطلب الثالث
 :أظهرت خصائص بياناهتم الشخصية ك الوظيفية مايلي

 متغير الجنس- 1
 :يوضح اجلدكؿ التارل توزيع اإلطارات ادلستجوبة حسب متغَت اجلنس

 توزيع اإلطارات المستجوبة حسب الجنس: (5-4)الجدول
 %النسبة المئوية  العدد الجنس

 74.8 86 ذكر
 25.2 29 أنثى

 100 115 المجموع
 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر

 من اإلطارات %20يتضح من اجلدكؿ السابق التواجد القليل للعنصر النسوم يف ادلؤسسة، حيث أف أكثر من 
 .ادلستجوبة إناث، كىو يدؿ على قلة نسبة اإلطارات من اإلناث يف ادلؤسسة يف السنوات األخَتة

 :يوضح اجلدكؿ التارل توزيع اإلطارات ادلستجوبة حسب متغَت السن: متغير السن- 2
 
 
 
 



ارزيو -سونطراك لمؤسسة التنظيمي األداء تحسين في الداخلي االستراتيجي التحليل                  دورالفصل الرابع   

146 
 

 توزيع اإلطارات المستجوبة حسب السن: (6-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية  العدد السن
 22.6 26 30 إذل 21من 
 50.4 58 40 إذل 31من
 23.5 27 50إذل  41من 
 3.5 4 60 إذل 51من 

 100 115 المجموع
 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر

 سنة ىي الغالبة يف الفئة ادلستجوبة حيث أهنا 40 إذل 31يبلحظ من اجلدكؿ السابق أف الفئة العمرية من 
، كىو ما يؤكد أف ادلؤسسة تعمل على تشبيب إطاراتو، كما أنو دتتلك كفاءات شبابية تشكل %50تتجاكز 

 .أغلبية إطاراتو
 متغير المستوى العلمي- 3

 :يبُت اجلدكؿ التارل توزيع اإلطارات ادلستجوبة حسب متغَت ادلستول العلمي
 توزيع اإلطارات المستجوبة حسب متغير المستوى العلمي: (7-4)الجدول رقم

  %النسبة المئوية العدد المستوى العلمي
 17.4 20 ثانوم

 79.1 91 جامعي
 3.5 04 (ما بعد التدرج)دراسات عليا 

 100 115 المجموع
 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر

يوضح اجلدكؿ السابق أف أغلب إطارات ادلؤسسة جامعيُت، إضافة إذل أهنا دتتلك إطارات ذكم دراسات عليا 
 .أمساؿ فكرم ثرم رللمؤسسةكادلاجستَت، كىو ما يؤكد أف 

 متغير عدد سنوات الخبرة في المؤسسة- 4
 :يبُت اجلدكؿ التارل توزيع اإلطارات ادلستجوبة حسب متغَت عدد سنوات اخلربة يف ادلؤسسة

 توزيع اإلطارات المستجوبة حسب عدد سنوات الخبرة في المؤسس: (8-4)الجدول رقم 
  %النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة في المؤسسة

 20.9 24  سنوات5اقل من 
 40.9 47 10 إذل 6من 
 23.5 27 15 إذل 11من 
 7.0 8 20 إذل 16من 
 2.6 3 25 إذل 21من 
 4.3 5 30 إذل 26من 

 0.9 1  سنة30أكثر من 
 100 115 المجموع
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 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
 إذل 6يتضح من اجلدكؿ السابق أف النسبة الغالبة من ادلستجوبُت شباب يًتاكح عدد سنوات خربهتم من 

ىي ك 15 إذل 11، كمن مث تاليها الفئة اليت يًتاكح عدد سنوات خربهتا من %41سنوات بنسبة تقدر حبوارل 10
 سنوات 5، يف حُت تاليها أيضا الفئة اليت يقل عدد سنوات خربهتا عن  %24ذات اخلربة ادلتوسطة بنسبة تقارب 

 .%7 كىي نسبة جيدة مقارنة بالفئات األخرل ادلتبقية اليت تقل نسبتهم عن  %21بنسبة تقارب 
 متغير األجر- 5

 .يبُت اجلدكؿ التارل توزيع اإلطارات ادلستجوبة حسب متغَت األجر
 توزيع اإلطارات المستجوبة حسب األجر: (9-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد األجر
 4.3 5 دج20000اقل من 

 14.8 17 دج40000دج إلى 21000من 
 15.7 18 دج60000دج إلى 41000من 
 48.7 56 دج80000دج إلى 61000من 
 11.3 13 دج100000دج إلى 81000من 

 5.2 6 دج100000أ كثر من 
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
دج، كىو 80000دج إذل 61000يبُت اجلدكؿ السابق أف حوارل نصف اإلطارات ادلستجوبة تًتاكح أجورىا من 

 .ما يعكس األجور ادلرتفع كاجليدة اليت يتقضاىا معظم اإلطارات يف ادلؤسسة
 تحليل فقرات محاور االستبيان: المطلب الرابع

 .يتضح من ىذا ادلطلب حتليل سلتلف فقرات زلاكر االستبياف
 تحليل فقرات المحور األول- 1

 6ادلؤسسة، كىو يشمل  م داخلداخلاؿمدل تطبيق التحليل االسًتاتيجي شنثل احملور األكؿ ادلتغَت الرئيسي األكؿ كىو 
: فقرات مبينة يف اجلدكؿ التارل
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 استعراض فقرات المحور األول: (10-4)الجدول رقم
 الفقرة رقم الفقرة

 .تستخدـ إدارة ادلؤسسة التحليل االسًتاتيجي يف حتديد مدل التغيَت احلاصل يف بيئتيها الداخلية كاخلارجية 01
 .يساعد ىذا التحليل يف تامُت كاحملافظة على االنتظاـ كادلراقبة كجزء من عمل ادلؤسسة لتعظيم عوائدىا 02
 يعترب غرض مديرين من التحليل االسًتاتيجي ىو تشخيص بيئات منظميو متعددة اليت تؤدم ادلؤسسة عماذلا فيها 03
 .تعرب البيئة الداخلية عن ادلستول الداخلي ادلرتبط بشكل زلدد كدقيق بالتطبيقات اإلدارية كالتنظيمية للمؤسسة 04
 حتليل البيئة الداخلية يف حتديد كإيضاح نقاط القوة احلالية اليت شنكن بواسطتها التغلب على نقاط يساىم  05

 .الضعف كمعاجلتها يف ادلؤسسة
 .(اذليكل التنظيمي، الثقافية التنظيمية، ادلوارد)تعتمد ادلؤسسة يف حتليل بيئتو الداخلية على مكوناهتا األساسية  06

  االستبياف ادلعد من طرؼ الباحثة:المصدر
 :كاجلداكؿ التالية تستعرض نتائج اإلجابات عن كل فقرة من فقرات احملور األكؿ

 استعراض اإلجابات عن الفقرة األولى: (11-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 10.4 12  غَت موافق بشدة
 15.7 18 غَت موافق

 13.9 16 زلايد
 54.8 63 موافق

 5.2 6 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
 ، متبوعُت %54يتضح من اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة حيث قدرت ب

بادلستجوبُت غَت ادلوافقُت، يليهم ادلستجوبُت غَت احملايدين ك ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كمن بعدىم ادلستجوبُت 
 .ادلوافقُت بشدة

 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثانية: (12-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 7.0 8  غَت موافق بشدة
 8.7 10 غَت موافق

 10.4 12 زلايد
 64.3 74 موافق

 9.6 11 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
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 ، متبوعُت %64يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة حيث قدرت ب
بادلستجوبُت احملايدين، يليهم ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كمن بعدىم  ادلستجوبُت 

 .احملايدين
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثالثة: (13-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 7.8 9  غَت موافق بشدة

 7.8 9 غَت موافق
 26.1 30 زلايد
 50.4 58 موافق

 7.8 9 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم  ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الرابعة: (14-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 5.2 6  غَت موافق بشدة

 7.0 8 غَت موافق
 13.9 16 زلايد
 64.3 74 موافق

 9.6 11 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم  ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الخامسة: (15-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 6.1 7  غَت موافق بشدة

 7.0 8 غَت موافق
 20.0 23 زلايد
 53.0 61 موافق

 13.9 16 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
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متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي النسبة الغالبة 
 .ادلستجوبُت موافقُت بشدة كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت

 استعراض اإلجابات عن الفقرة السادسة: (16-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 8.7 10  غَت موافق بشدة
 13.9 16 غَت موافق

 14.8 17 زلايد
 55.7 64 موافق

 7.0 8 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين،كيليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت ، كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
كحوصلة للجداكؿ السابقة كباستخداـ األدكات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور األكؿ، كاجلدكؿ التارل 

 :يوضح نتائج ىذا التحليل
 تحليل فقرات المحور األول: (17-4)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة اختبار  
 ويلكوسكون 

Z 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 06 العبارة غَت زلققة 0.78p 0.438- زلايد 1.12 3.29 01
 03 العبارة زلققة 2.81n 0.005- موافق 1.01 3.61 02
 04 العبارة غَت زلققة 0.36n 0.715- موافق 1.02 3.43 03
 01 العبارة زلققة 3.37n 0.001- موافق 0.94 3.66 04
 02 العبارة زلققة 2.35n 0.018- موافق 1.01 3.62 05
 05 العبارة غَت زلققة 0.11n 0.914- زلايد 1.09 3.38 06

المحور 
األول 

 1.38n 0.167- موافق 0.79 3.50
مدى تطبيق التحليل االستراتيجي 

ضعيف  المؤسسة ي داخلداخلال
 .وغير كافي

 spssاالستبياف باالعتماد على نتائج : المصدر
 :يتضح من اجلدكؿ السابق العناصر التالية

تستخدـ إدارة ادلؤسسة التحليل االسًتاتيجي لكن ليس بشكل كايف كال تعتمد عليو يف حتديد مدل التغيَت - 
 .احلاصل يف بيئتيها الداخلية كاخلارجية، ذلك ألهنا ال توليو أذنية كبَتة نظرا لقلة منافسيها
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ىذا التحليل االسًتاتيجي يساعد ادلؤسسة يف احملافظة على انتظاـ سَت العمل كتكثيف ادلراقبة دلعرفة ما زندث - 
 .داخل ادلؤسسة كتقـو هبذا كلو يف سبيل حتقيق كتعظيم عوائدىا

يعترب غرض مديرين من التحليل االسًتاتيجي ليس يف تشخيص بيئة اليت يؤدم فيها عماؿ ادلؤسسة عملهم، - 
كلكن دلعرفة ما يدكر حوذلم من خبلؿ حتديد ادلوظفُت ادلوالُت ذلم كادلوظفُت الذين ىم ضد خططهم ك 

 .اسًتاتيجياهتم
تعرب البيئة الداخلية عن ادلستول الداخلي أم ما زندث داخل ادلؤسسة فعبل، فهي تقـو بتحديد بشكل زلدد - 

 .كدقيق التطبيقات اإلدارية كالتنظيمية للمؤسسة اليت تساعدىا يف اختاذ أحسن القرارات
 حتليل البيئة الداخلية يف حتديد كإيضاح نقاط القوة احلالية من خبلؿ معرفة مصادر القوة لدل ادلؤسسة يساىم- 

اليت تتمثل يف رضا العماؿ كترقيتهم كادلوارد كغَتىا من ادلصادر اليت شنكن بواسطتها التغلب على نقاط الضعف 
 .كمعاجلتها يف ادلؤسسة

اذليكل التنظيمي، )تعتمد ادلؤسسة بشكل كايف أثناء قيامها بتحليل بيئتها الداخلية على مكوناهتا األساسية ال - 
البًتكؿ، الغاز ) ، كذلك لقلة اىتمامها بيئتها الداخلية كتركيزىا على مصادر طاقاهتا (الثقافية التنظيمية، ادلوارد

 .اليت ىي بالنسبة ذلا زلور نشاطها (الطبيعي
    كبصفة عامة فاف مؤسسة سوناطراؾ ال تطبق التحليل االسًتاتيجي بشكل كاؼ داخل سلتلف أقسامها 

كفركعها ىذا ما رنعلها  نظامها غَت فعاؿ نظرا لعدـ تركيزىا على بيئتها اليت تعترب زلور عملها، بإضافة إذل كوهنا 
 .اكرب مؤسسة يف اجلزائر رنب عليها أف هتتم هبذا اجلانب ألنو يعترب عنصر ىاـ لضماف تقدمها كتطورىا

 تحليل فقرات المحور الثاني- 2
 فقرات مبينة يف 6ؤسسة، كىو يشمل  مستول األداء التنظيمي داخل ادلشنثل احملور الثاين ادلتغَت الرئيسي الثاين كىو

 :اجلدكؿ التارل
 استعراض فقرات المحور الثاني: (18-4)الجدول رقم

 عبارة الفقرة رقم الفقرة
 .ىاغايت لتحقيق ؤسسةادل سلكوت الذم ادلنظم ادلنهج ألداءيعترب ا 01
 .ف ادلناسبُتكاالوقت ك ادليف من طرؼ ادلوظف الوفاء مبهمة التنظيمية ك رجة إجناز  دألداء التنظيمييعكس ا 02
 .ا على حتقيق ادلخرجات كاألىداؼ اخلاصة بأعمالوؤسسةمدل قدرة ادلاألداء التنظيمي زندد  03
 يف ادلناخ التنظيمي ألنو من أىم عوامل النجاح يف تدعيم القيم كالثقافة ادلشًتكةيف خلق  يسهم األداء التنظيمي 04

 .ادلؤسسة
 ىيكل بناء من خبلؿ البيئية احملددات إذل كاالستجابة التكيف مدل ديداعد األداء التنظيمي على تحيس 05

 .للمؤسسة
 .بالواقع العملي، كجعلها أكثر مركنةؤسسة ربط اإلدارة يف ادلمن مسات األداء التنظيمي  06

  االستبياف ادلعد من طرؼ الباحثة:المصدر
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 :كاجلداكؿ التالية تستعرض نتائج اإلجابات عن كل فقرة احملور الثاين 
 استعراض اإلجابات عن الفقرة السابعة: (19-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 6.1 7  غَت موافق بشدة

 9.6 11 غَت موافق
 13.0 15 زلايد
 60.0 69 موافق

 11.3 13 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثامنة: (20-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 3.5 4  غير موافق بشدة

 7.0 8 غير موافق
 12.2 14 محايد
 61.7 71 موافق

 15.7 18 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة ، يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .يليهم ادلستجوبُت احملايدين، كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
 استعراض اإلجابات عن الفقرة التاسعة: (21-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 1.7 2  غير موافق بشدة

 7.8 9 غير موافق
 17.4 20 محايد
 67.0 77 موافق

 6.1 7 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
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 استعراض اإلجابات عن الفقرة العاشرة: (22-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 4.3 5  غير موافق بشدة
 4.3 5 غير موافق

 18.3 21 محايد
 58.3 67 موافق

 14.8 17 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت احملايدين كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الحادية عشر: (23-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 1.7 2  غير موافق بشدة

 5.2 6 غير موافق
 19.1 22 محايد
 65.2 75 موافق

 8.7 10 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثانية عشر: (24-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 6.1 7  غير موافق بشدة

 2.6 3 غير موافق
 16.5 19 محايد
 53.9 62 موافق

 20.9 24 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت احملايدين كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
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كحوصلة للجداكؿ السابقة كباستخداـ األدكات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاين، كاجلدكؿ التارل 
 :يوضح نتائج ىذا التحليل

 تحليل فقرات المحور الثاني: (25-4)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة اختبار  
 ويلكوسكون 

z 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 06 العبارة زلققة 2.51n 0.012- موافق 1.01 3.61 07
 02 العبارة زلققة 4.39n 0.000- موافق 0.91 3.79 08
 05 العبارة زلققة 3.56n 0.000- موافق 0.78 3.68 09
 03 العبارة زلققة 3.96n 0.000- موافق 0.92 3.75 10
 04 العبارة زلققة 4.22n 0.000- موافق 0.76 3.74 11
 01 العبارة زلققة 4.35n 0.000- موافق 0.99 3.81 12

المحور 
 ثانيال

مستوى األداء التنظيمي داخل  4.73n 0.000- موافق 0.62 3.73
 .ؤسسة جيد ويتحسن باستمرارالم

 spssاالستبياف باالعتماد على نتائج : المصدر
 :يتضح من اجلدكؿ الساؽ العناصر التالية

ىا، فهو يساعدىا على حتديد مدل تطابق غايت لتحقيق ؤسسةادل سلكوت الذم ادلنظم ادلنهج ألداءيعترب ا- 
 .إمكانياهتا مع أىدافها من خبلؿ معرفة قدراهتا ك مواردىا

الوقت ك يف من طرؼ ادلوظفُت الوفاء مبهمة التنظيمية ك رجة إجناز  داخل ادلؤسسة دألداء التنظيمييعكس ا- 
 .ف ادلناسبُت كذلك من خبلؿ قيامهم بأعماذلم على أكمل كجو ككما ىو زلدد ذلمكاادل
اليت تتمثل يف تكرير البًتكؿ كدتييع الغاز  على حتقيق ادلخرجات ؤسسةمدل قدرة ادلاألداء التنظيمي زندد - 

 .ا ككلكاألىداؼ اخلاصة بأعمالوالطبيعي 
الذم شنثل السياؽ ادلنظم الذم دتشي عليو ادلؤسسة ادلناخ التنظيمي للمؤسسة يف خلق  يساىم األداء التنظيمي- 

 . يف ادلؤسسةمن أىم عوامل النجاح يف تدعيم القيم كالثقافة ادلشًتكةيعترب ألنو 
 ىيكل فعاؿ بناء من خبلؿ البيئية احملددات إذل كاالستجابة التكيف مدل ديداألداء التنظيمي يساعد على تح- 

 .للمؤسسة يقول على حتمل التأثَتات الناجتة عن التغَتات اخلارجية اليت تسود زليط ادلؤسسة
 احلاصلة يف اكبة التغَتات دلوبالواقع العملي، كجعلها أكثر مركنةؤسسة ربط اإلدارة يف ادلمسات األداء التنظيمي  

 .بيئة ادلنظمة سواء الداخلية أك اخلارجية
    كمنو نستخلص أف للمؤسسة سوناطراؾ أداء تنظيمي جيد كيتحسن باستمرار كىذا ما تؤكده نتائج اجلدكؿ 

رنعل منها أيضا إدارة تسعى دائما إذل احلصوؿ على ادلعلومات ىذا ما ككذلك لكونو مرتبط بشكل كبَت باإلدارة 
.  القرارات ادلناسبةىااكلة اختاذمحكحتليلها، كذلك عن طريق 
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 تحليل فقرات المحور الثالث- 3
 فقرات مبينة يف اجلدكؿ 6مكانة اذليكل التنظيمي يف ادلؤسسة، كىو يشمل شنثل احملور الثالث ادلتغَت تابع فرعي األكؿ كىو 

 :التارل
 لثالثاستعراض فقرات المحور ا: (26-4)الجدول رقم

 عبارة الفقرة رقم الفقرة
 .اختاذ القراراتك مشل األدكار كادلسؤكليات اليت ت ؤسسةفية تنظيم ادلاذليكل التنظيمي كييصف  13
يساىم اذليكل يف احلصوؿ على معلومات من مصادر متخصصة كما انو يشجع ركح التعاكف بُت العاملُت يف  14

 .ادلؤسسة
 .بناء اذليكل التنظيمي للمؤسسة شنثل احلجر األساس الذم تعتمد عليو ادلراحل األساسية األخرل للمؤسسة 15
 .يعمل اذليكل التنظيمي على حل التداخل كاالزدكاجية اليت قد حتصل بُت الوظائف داخل ادلؤسسة 16
 . يف ادلؤسسة خط سَت العمليعرب اذليكل على مدل قدرة ادلدير على السيطرة على  17
كجود درجة مثلى من التسلسل   كسيطرة على السلوؾ اإلدارمتزايد عدد التخصصات للهيكل تسمح بأفضل  18

 . يف ادلؤسسةاذلرمي
  االستبياف ادلعد من طرؼ الباحثة:المصدر

 :ك اجلداكؿ التالية تستعرض نتائج اإلجابات عن كل فقرة من فقرات احملور الثالث
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثالثة عشر: (27-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 3.5 4  غير موافق بشدة

 12.2 14 غير موافق
 13.9 16 محايد
 61.7 71 موافق

 8.7 10 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

. ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة
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 استعراض اإلجابات عن الفقرة الرابعة عشر: (28-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 5.2 6  غير موافق بشدة
 14.8 17 غير موافق

 17.4 20 محايد
 57.4 66 موافق

 5.2 6 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الخامسة عشر: (29-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 4.3 5  غير موافق بشدة

 9.6 11 غير موافق
 22.6 26 محايد
 54.8 63 موافق

 8.7 10 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة السادسة عشر: (30-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 2.6 3  غير موافق بشدة

 9.6 11 غير موافق
 25.2 29 محايد
 56.5 65 موافق

 6.1 7 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

. ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة
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 استعراض اإلجابات عن الفقرة السابعة عشر: (31-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 6.1 7  غير موافق بشدة
 11.3 13 غير موافق

 22.6 26 محايد
 49.6 57 موافق

 10.4 12 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثامنة عشر: (32-3)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 1.7 2  غير موافق بشدة

 12.2 14 غير موافق
 14.8 17 محايد
 57.4 66 موافق

 13.9 16 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
كحوصلة للجداكؿ السابقة كباستخداـ األدكات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثالث، كاجلدكؿ التارل 

: يوضح نتائج ىذا التحليل
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 تحليل فقرات المحور الثالث: (33-4)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
درجة الموافقة المعياري 

قيمة اختبار  
 ويلكوسكون 

z 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 

 02 العبارة زلققة 2.32n 0.020- موافق 0.93 3.60 13
 06 العبارة غَت زلققة 0.37n 0.714- موافق 0.98 3.43 14
 04 العبارة غَت زلققة 1.48n 0.138- موافق 0.94 3.54 15
 03 العبارة غَت زلققة 1.43n 0.152- موافق 0.85 3.54 16
 05 العبارة غَت زلققة 0.619n 0.536- موافق 1.03 3.47 17
 01 العبارة زلققة 2.97n 0.003- موافق 0.92 3.69 18

المحور 
 ثالثال

 1.21n 0.226- موافق 0.63 3.54
مكانة الهيكل التنظيمي في المؤسسة 

ليست بالجيدة نتيجة وجود بعض 
 .التجاوزات

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
 :يتضح من اجلدكؿ السابق العناصر التالية

 اختاذ القراراتك مشل األدكار كادلسؤكليات اليت ت ؤسسةفية تنظيم ادلاذليكل التنظيمي بشكل فعاؿ يف كي يسهم- 
 .ادلختلفة اليت تساعدىا على حسن تسيَت مواردىا لتحقيق أىدافها

يساىم اذليكل التنظيمي يف احلصوؿ على معلومات كافية من مصادر متخصصة كما انو ال يشجع ركح ال - 
التعاكف بُت العاملُت يف ادلؤسسة، كذلك نتيجة كجود أشخاص غَت أكفاء يف أماكن حساسة كىامة داخل 

 .ادلؤسسة
بناء اذليكل التنظيمي للمؤسسة احلجر األساس الذم تعتمد عليو ادلراحل األساسية األخرل للمؤسسة، ال شنثل - 

 .ألنو تنقصو الشفافية كادلساكاة عند توزيع ادلسؤكليات كالوظائف بُت ادلوظفُت
يعمل اذليكل التنظيمي بشكل طفيف على حل التداخل كاالزدكاجية اليت قد حتصل بُت الوظائف داخل - 

 .ادلؤسسة نتيجة عدـ كضع الئحة مفهومة تساعد ادلوظفُت على فهم كاحًتاـ ختصصات غَتىم
 يف ادلؤسسة، خط سَت العمليعرب اذليكل التنظيمي بشكل كاضح على مدل قدرة ادلدير على السيطرة على ال - 

 .كإدنا يكتفي بوضع ادلدير يف قمة اذلـر
كجود درجة  الذم يعرب عن سيطرة على السلوؾ اإلدارمتزايد عدد التخصصات للهيكل تسمح لو بأفضل - 

 . يف الوظائف داخل ادلؤسسة، كما أنو يظهر مدل توافق األفراد مع أنشطتهممثلى من التسلسل اذلرمي
   كمنو توصلنا إذل أف اذليكل التنظيمي دلؤسسة سوناطراؾ ليس حبالة جيدة كينقص بعض التعديبلت اليت تسهم 

يف جعلو يف أفضل حالة من خبلؿ القياـ بدراسة موسعة دلعرفة كافة احتياجات ادلؤسسة من إطارات كىياكل 
 .تسهم بشكل فعاؿ يف تطويره
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 تحليل فقرات المحور الرابع- 4
 فقرات مبينة يف 6مستول الثقافة التنظيمية داخل ادلؤسسة، كىو يشمل شنثل احملور الرابع ادلتغَت تابع فرعي الثاين كىو 

 :اجلدكؿ التارل
 لرابعاستعراض فقرات المحور ا: (34-4)الجدول رقم

 عبارة الفقرة رقم الفقرة
 داخل القيم كالتقاليد كالقواعد اليت يشًتؾ فيها أعضاء التنظيمرلموعة تساعد الثقافة التنظيمية  يف حتديد  19

 .ادلؤسسة
 .ؤسسةادل يف االستقرار حتقيق يف ساىم، كتمتكامل ك متجانس اجتماعي كنظاـعترب الثقافة التنظيمية ت 20
 . يف ادلؤسسةكجودىا  نتيجةاخلاصة اذلوية كلدل العاملُت  بالذاتية الشعور م الثقافة التنظيميةتنم 21
 .ؤسسةادل لنشاط مرجعية تكوين على مل يعمرشد كدليل ديرينادل سلوؾ  الثقافة التنظيميةحتدد 22
 .دتنح الثقافة التنظيمية كل شخص يف ادلؤسسة طريقة عامة كمتميزة لكي يستخدمها يف العمل هبا 23
 .العمبلء لديهارضا ك زيادة  ، التنظيميئها األداسُتعلى تح ادلؤسسة الثقافة التنظيمية لدم  يسهم تعزيز  24

  االستبياف ادلعد من طرؼ الباحثة:المصدر
 :ك اجلداكؿ التالية تستعرض نتائج اإلجابات عن كل فقرة من فقرات احملور الرابع

 استعراض اإلجابات عن الفقرة التاسعة عشر: (35-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 2.6 3  غير موافق بشدة
 10.4 12 غير موافق

 13.0 15 محايد
 66.1 76 موافق

 7.8 9 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت، كمن بعدىم ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة العشرون: (36-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 6.1 7  غير موافق بشدة

 9.6 11 غير موافق
 13.9 16 محايد
 64.3 74 موافق

 6.1 7 موافق بشدة
 100 115 المجموع



ارزيو -سونطراك لمؤسسة التنظيمي األداء تحسين في الداخلي االستراتيجي التحليل                  دورالفصل الرابع   

160 
 

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الواحدة والعشرون: (37-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 2.6 3  غير موافق بشدة

 9.6 11 غير موافق
 29.6 34 محايد
 51.3 59 موافق

 7.0 8 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت، كمن بعدىم ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثانية والعشرون: (38-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 6.1 7  غير موافق بشدة

 8.7 10 غير موافق
 29.6 34 محايد
 49.6 57 موافق

 6.1 7 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة كادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثالثة والعشرون: (39-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 6.1 7  غير موافق بشدة

 7.8 9 غير موافق
 20.9 24 محايد
 58.3 67 موافق

 7.0 8 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
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، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة
 .ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت، كمن بعدىم ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة

 استعراض اإلجابات عن الفقرة الرابعة والعشرون: (40-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 4.3 5  غير موافق بشدة
 6.1 7 غير موافق

 21.7 25 محايد
 58.3 67 موافق

 9.6 11 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، كيليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة ك ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
كحوصلة للجداكؿ السابقة كباستخداـ األدكات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الرابع، كاجلدكؿ التارل 

 :يوضح نتائج ىذا التحليل
 تحليل فقرات المحور الرابع: (41-4)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة اختبار  
 ويلكوسكون 

Z 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 01 العبارة زلققة 3.217n 0.001- موافق 0.87 3.66 19
 03 العبارة زلققة 2.17n 0.030- موافق 0.97 3.55 20
 05 العبارة غَت زلققة 0.78n 0.433- موافق 0.86 3.50 21
 06 العبارة غَت زلققة 0.04p 0.969 موافق 0.95 3.41 22
 04 العبارة غَت زلققة 1.63n 0.103- موافق 0.96 3.52 23
 02 العبارة زلققة 2.68n 0.007- موافق 0.90 3.63 24

المحور 
 رابعال

 1.95n 0.051- موافق 0.70 3.54
مستوى الثقافة التنظيمية داخل 

المؤسسة سيئ نسبيا وبحاجة إلى 
 .تحسين

 spssاالستبياف باالعتماد على نتائج : المصدر
 :يتضح من اجلدكؿ الساؽ العناصر التالية

 القيم كالتقاليد كالقواعد اليت يشًتؾ فيها أعضاء التنظيمرلموعة تساعد الثقافة التنظيمية بدرجة كبَتة يف حتديد - 
 .داخل ادلؤسسة من خبلؿ كضع إطار يشمل كافة ىذه القواعد



ارزيو -سونطراك لمؤسسة التنظيمي األداء تحسين في الداخلي االستراتيجي التحليل                  دورالفصل الرابع   

162 
 

 يف االستقرار حتقيق يفبشكل فعاؿ  ساىم، كتمتكامل ك متجانس اجتماعي كنظاـعترب الثقافة التنظيمية ت- 
 .ؤسسة من خبلؿ خلق جو عمل مريح يساعد عامل على أداء نشاطو على أكمل كجوادل
 يف ادلؤسسة كذلك لعدـ كجودىا  نتيجةاخلاصة اذلوية كلدل العاملُت  بالذاتية الشعور م الثقافة التنظيميةتنمال - 

 .إعطاء العماؿ مساحة خاصة إلظهار مهاراهتم ادلختلفة
ؤسسة ادل لنشاط مرجعية تكوين على مل يعمرشد كدليل ديرينادل سلوؾيف حتديد  ال تسمح الثقافة التنظيمية- 

 .كذلك راجع لقلة القواعد اليت تسهم يف توفَت ىذا الًتشيد
دتنح الثقافة التنظيمية كل شخص يف ادلؤسسة طريقة عامة كمتميزة لكي يستخدمها يف العمل هبا، كإدنا ال - 

 .تساىم يف خلق مناخ يعتمد عليو مجيع موظفُت كىياكل ادلؤسسة
العمبلء رضا ك زيادة  ، التنظيميأدائها سُتعلى تحل ادلؤسسة لدبشكل فعاؿ الثقافة التنظيمية يسهم تعزيز - 

 .لديها من خبلؿ إعطائهم حوافز كتوفَت ذلم جو يساعدىم على العمل بطاقة اكرب
    كمنو نستنتج أف مستول الثقافة التنظيمية داخل ادلؤسسة ليس جيد كحباجة إذل حتسُت من خبلؿ كضع قواعد 
كاسًتاتيجيات تنظيمية تسهم بشكل فعاؿ يف رفع مستول سلوؾ التنظيمي كخلق مناخ يسوده نوع من التعاكف ك 

 .التآلف بُت ادلوظفُت بعيدا عن الغش ك التصنع
 تحليل فقرات المحور الخامس- 5

 فقرات مبينة يف 6شنثل احملور اخلامس ادلتغَت التابع الفرعي الثالث كىو مستول موارد داخل ادلؤسسة، كىو يشمل 
 :اجلدكؿ التارل

 لخامساستعراض فقرات المحور ا: (42-4)الجدول رقم
 عبارة الفقرة رقم الفقرة

 .تعرب موارد ادلؤسسة عن ادلصدر احلقيقي الذم يساعد ادلؤسسة يف حتقيق أىدافها 25
تساىم ادلوارد يف تنشيط طاقات ادلؤسسة، كزيادة إمكانيات جناحها، كاستمرار بقائها يف السوؽ كاجناز أنشطتها  26

 .ادلختلفة
 .تساعد موارد ادلؤسسة على تنمية ركح مجاعة ك كضع أىدافها موضع التنفيذ 27
 .تشمل ادلوارد البشرية  للمؤسسة على كفاءة العاملُت كمستواىم العلمي كمستول ادلهارات اليت يتقنوهنا 28
 . ادلؤسسةليت شنكن استخدامها إلدارة كافة ادلعلومات يفانظم ادلتكاملة من اؿكارد ادلنظم ختطيط تعترب  29
 .تؤدم تنمية ادلوارد البشرية إذل حتسُت ادليزة التنافسية للمؤسسة كتعزز أدائها التنظيمي 30

  االستبياف ادلعد من طرؼ الباحثة:المصدر
: ك اجلداكؿ التالية تستعرض نتائج اإلجابات عن كل فقرة من فقرات احملور اخلامس
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 استعراض اإلجابات عن الفقرة الخامسة والعشرون: (43-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 6.1 7  غير موافق بشدة
 7.0 8 غير موافق

 21.7 25 محايد
 47.8 55 موافق

 17.4 20 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
 استعراض اإلجابات عن الفقرة السادسة والعشرون: (44-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 3.5 4  غير موافق بشدة

 9.6 11 غير موافق
 18.3 21 محايد
 58.3 67 موافق

 10.4 12 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة، 

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
 استعراض اإلجابات عن الفقرة السابعة  والعشرون: (45-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 6.1 7  غير موافق بشدة

 6.1 7 غير موافق
 17.4 20 محايد
 61.7 71 موافق

 8.7 10 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

. ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة، كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت كادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
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 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثامنة والعشرون: (46-4)الجدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة

 6.1 7  غير موافق بشدة
 12.2 14 غير موافق

 13.0 15 محايد
 53.9 62 موافق

 14.8 17 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت احملايدين، كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت بشدة
 استعراض اإلجابات عن الفقرة التاسعة والعشرون: (47-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 3.5 4  غير موافق بشدة

 7.8 9 غير موافق
 27.0 31 محايد
 49.6 57 موافق

 12.2 14 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت احملايدين، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة كمن بعدىم  ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
 استعراض اإلجابات عن الفقرة الثالثون: (48-4)الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 3.5 4  غير موافق بشدة

 7.8 9 غير موافق
 7.8 9 محايد
 53.9 62 موافق

 27.0 31 موافق بشدة
 100 115 المجموع

 spss نتائج االستبياف باالعتماد على :المصدر
، متبوعُت بادلستجوبُت ادلوافقُت بشدة، يليهم يوضح اجلدكؿ السابق أف نسبة ادلستجوبُت ادلوافقُت ىي نسبة الغالبة

 .ادلستجوبُت احملايدين، كمن بعدىم ادلستجوبُت غَت ادلوافقُت
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كحوصلة للجداكؿ السابقة كباستخداـ األدكات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور اخلامس، كاجلدكؿ التارل 
 :يوضح نتائج ىذا التحليل

 تحليل فقرات المحور الخامس: (49-4)الجدول رقم 

المتوسط رقم الفقرة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة اختبار  
 ويلكوسكون 

z 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 02 العبارة زلققة 2.28n 0.022- موافق 1.05 3.63 25
 03 العبارة زلققة 2.51n 0.012- موافق 0.92 3.62 26
 04 العبارة زلققة 2.77n 0.006- موافق 0.95 3.61 27
 05 العبارة غَت زلققة 1.93n 0.054- موافق 1.07 3.59 28
 06  زلققةغَتالعبارة  178n 0.075- موافق 0.93 3.59 29
 01 العبارة زلققة 5.01n 0.000- موافق 0.99 3.93 30

المحور 
 لخامسا

مستوى موارد داخل المؤسسة جيد  3.05n 0.002- موافق 0.67 3.66
 ويلقى تحسن مستمر

 spssاالستبياف باالعتماد على نتائج : المصدر
 :يتضح من اجلدكؿ الساؽ العناصر التالية

تعرب موارد ادلؤسسة عن ادلصدر احلقيقي الذم يساعد ادلؤسسة يف حتقيق أىدافها من خبلؿ توفَت ذلا كل - 
 احتياجاهتا من موارد أكلية كيد عاملة مؤىلة لبلوغ غايتها

 تساىم ادلوارد يف تنشيط طاقات ادلؤسسة، كزيادة إمكانيات جناحها، كاستمرار بقائها يف السوؽ كاجناز أنشطتها -
 ادلختلفة من خبلؿ معرفة ما حتتاجو ادلؤسسة لتوفَته ذلا يف كقت مناسب

تساعد موارد ادلؤسسة على تنمية ركح مجاعة ك كضع أىدافها موضع التنفيذ كىذا يتحقق من خبلؿ معاملة - 
 .األفراد صفة متساكية كإعطاء األكلوية ألصحاب الكفاءات كالتقنيات اجلديدة يف العمل

تشمل ادلوارد البشرية للمؤسسة فقط على كفاءة العاملُت كمستواىم العلمي كمستول ادلهارات اليت يتقنوهنا ال - 
 .كإدنا تتعدل ذلك لتشمل سلوكياهتم كطاقاهتم االرنابية اليت تعمل ىي األخرل على تنشيط العمل لديهم

 ادلؤسسة كإدنا ليت شنكن استخدامها إلدارة كافة ادلعلومات يفانظم ادلتكاملة من اؿكارد ادلنظم ختطيط عترب ال ت- 
 .ىناؾ نظم أخرل رنب على ادلؤسسة أف تأخذىا بعُت االعتبار

تؤدم تنمية ادلوارد البشرية إذل حتسُت ادليزة التنافسية للمؤسسة كتعزز أدائها التنظيمي من خبلؿ توفرىا على - 
 .عماؿ أكفاء ذكم خربة كبَتة يساذنوف بشكل فعاؿ يف حتسُت مستول تنافسي للمؤسسة

    كبصفة عامة فإف مؤسسة سوناطراؾ لديها موارد جيدة كىي يف حتسن كتسهم بشكل فعاؿ يف حتقيق أىدافها 
 .من خبلؿ توفَتىا على نظم فعالة كإمكانيات كطاقات جديدة ذات كفاءات عالية كمتميزة
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 تحليل التباين وارتباط واختبار فرضيات البحث: المبحث الرابع
    يشمل البحث على متغَتات رئيسية كأخرل فرعية، حيث كبل من مستول التحليل االسًتاتيجي الداخلي 

كاألداء التنظيمي يعترباف متغَتين رئيسياف فاألكؿ مستقل كثاين تابع، يف يوجد متغَتات فرعية كتتمثل يف مكونات 
 .التحليل االسًتاتيجي الداخلي كىي اذليكل التنظيمي كالثقافة التنظيمية ك ادلوارد

   كهبدؼ اإلحاطة بالعبلقة بُت ادلتغَتات، زنلل ىذا ادلبحث التباين بُت أجوبة اإلطارات، كما زنلل قوة االرتباط 
 .بُت متغَتات الدراسة، إضافة إذل قيامو باختبار فرضيات البحث

 تحليل تباين أجوبة أفراد العينة: المطلب األول
 باستخداـ أسلوب حتليل م ادلستول العلمي، اخلربة كاألجر، قة ىاـاتحنلل تباين أجوبة العينة حسب متغَت

 .التباين األحادم
 المستوى العلمي في المؤسسةتحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب - 1

: بالنسبة للمحور األكؿ يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
 المستوى العلميتحليل تباين أجوبة المحور األول حسب : (50-4)الجدول رقم 

 المؤسسة
عدد أفراد 

العينة 

وسط تم
رتب 

 اإلجابات
 الرتبة

 2 62.93 20 دكف اجلامعي
 3 56.30 91 جامعي

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 72.00 4 دراسات عليا
 ال يوجد تباين 0.498 1.39 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر

يتضح من اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات ذكم ادلستويات ادلختلفة ما يؤكد اتفاقهم كجتانس 
أرائهم حوؿ عدـ فعالية التحليل االسًتاتيجي الداخلي للمؤسسة، كىذا رغم درجات ادلوافقة العالية نسبيا 

لئلطارات ذكم الدراسات العليا كاليت حتتل صدارة مث يليها إطارات ذكم مستول دكف اجلامعي، كمن مث إطارات 
 .ذكم مستول اجلامعي

 : يوضح التباين يف اجلدكؿ التارلثاينبالنسبة للمحور اؿ
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 المستوى العلمي حسب ثانيتحليل تباين أجوبة المحور ال: (51-4)الجدول رقم 

 المؤسسة
عدد أفراد 

العينة 

وسط تم
رتب 

 اإلجابات
 الرتبة

 2 57.18 20 دكف اجلامعي
 1 58.75 91 جامعي

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  3 45.13 4 دراسات عليا
 ال يوجد تباين 0.717 0.66 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر

نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات ذكم ادلستويات ادلختلفة ما يؤكد اتفاقهم 
كىذا رغم درجات ادلوافقة العالية نسبيا لئلطارات . كجتانس أرائهم حوؿ حتسن ادلستول األداء التنظيمي للمؤسسة

ذكم مستول اجلامعي كاليت حتتل صدارة مث يليها إطارات ذكم مستول دكف اجلامعي، كمن مث إطارات ذكم 
 .دراسات العليا

: يوضح التباين يف اجلدكؿ التارلثالث بالنسبة للمحور اؿ
 المستوى العلمي حسب ثالثتحليل تباين أجوبة المحور ال: (52-4)الجدول رقم 

 المؤسسة
عدد أفراد 

العينة 

وسط تم
رتب 

 اإلجابات
 الرتبة

 2 64.38 20 دكف اجلامعي
 3 56.24 91 جامعي

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 66.13 4 دراسات عليا
 ال يوجد تباين 0.538 1.24 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على: المصدر
يوضح اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات ذكم ادلستويات ادلختلفة ما يؤكد اتفاقهم كجتانس 

كىذا . أرائهم حوؿ ادلستول اذليكل التنظيمي فعاؿ للمؤسسة من خبلؿ كضع اإلطار ادلناسب يف مكانو ادلناسب
رغم درجات ادلوافقة العالية نسبيا لئلطارات ذكم الدراسات العليا كاليت حتتل صدارة مث يليها إطارات ذكم مستول 

 .دكف اجلامعي، كمن مث إطارات ذكم مستول اجلامعي
:  يوضح التباين يف اجلدكؿ التارلرابعبالنسبة للمحور اؿ
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 المستوى العلمي حسب رابعتحليل تباين أجوبة المحور ال: (53-4)الجدول رقم 

 المؤسسة
عدد أفراد 

العينة 

وسط تم
رتب 

 اإلجابات
 الرتبة

 2 56.83 20 دكف اجلامعي
 1 58.77 91 جامعي

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  3 46.25 4 دراسات عليا
 ال يوجد تباين 0.748 0.58 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر

نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات ذكم ادلستويات ادلختلفة ما يؤكد اتفاقهم 
كىذا رغم درجات ادلوافقة العالية نسبيا . كجتانس أرائهم حوؿ مستول الضعيف لثقافة التنظيمية للمؤسسة

لئلطارات ذكم مستول اجلامعي كاليت حتتل صدارة مث يليها إطارات ذكم مستول دكف اجلامعي، كمن مث إطارات 
 .ذكم دراسات العليا
:  يوضح التباين يف اجلدكؿ التارلامسبالنسبة للمحور اخل

 المستوى العلمي حسب خامستحليل تباين أجوبة المحور ال: (54-4)الجدول رقم 

 المؤسسة
عدد أفراد 

العينة 

وسط تم
رتب 

 اإلجابات
 الرتبة

 1 62.68 20 دكف اجلامعي
 2 57.96 91 جامعي

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  3 35.63 4 دراسات عليا
 ال يوجد تباين 0.33 2.24 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر

نلحظ من خبلؿ اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات ذكم ادلستويات ادلختلفة ما يؤكد اتفاقهم 
كىذا رغم درجات ادلوافقة العالية نسبيا .كجتانس أرائهم حوؿ ادلستول ادلوارد ادلؤسسة الذم يعترب ضعيفا نسبيا

لئلطارات ذكم مستول دكف اجلامعي كاليت حتتل صدارة مث يليها إطارات ذكم مستول اجلامعي، كمن مث إطارات 
 .ذكم دراسات العليا

 عدد سنوات الخبرة في المؤسسةتحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب - 2
 :بالنسبة للمحور األكؿ يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
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 عدد سنوات الخبرة حسب المحور األول تحليل تباين أجوبة (:55-4)الجدول رقم

 الخبرة
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات 
 رتبة

 4 60.94 24  سنوات5أقل من أك يساكم 
 6 54.1 47  سنوات10 إذل 6من 
 5 58.35 27  سنة15 إذل 11من 
 3 63.81 8  سنة20 إذل 16من 
 7 39.17 3  سنة25 إذل 21من 
 2 72.80 5  سنة30 إذل 26من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 82.50 1  سنة30أكثر من 
 يوجد تباين 0.745 3.49 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يبُت اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات حسب عدد سنوات خربهتم يف ادلؤسسة، حيث أف 

سنة أكدكا على مدل فعالية التحليل االسًتاتيجي داخل 30اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم أكثر من 
 إذل 21ادلؤسسة، يف حُت نفى اآلخركف ذلك كبشكل خاص اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم من 

 . سنة25
 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل

 عدد سنوات الخبرةحسب المحور الثاني  تحليل تباين أجوبة (:56-4)الجدول رقم

 الخبرة
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 3 60.71 24  سنوات5أقل من أك يساكم 
 5 56.33 47  سنوات10 إذل 6من 
 6 55.06 27  سنة15 إذل 11من 
 4 58.44 8  سنة20 إذل 16من 
 7 22.17 3  سنة25 إذل 21من 
 2 86.70 5  سنة30 إذل 26من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 111.50 1  سنة30أكثر من 
 ال يوجد تباين 0.109 10.39 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يوضح اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات حسب عدد سنوات خربهتم يف ادلؤسسة، حيث أف 

سنة أكدكا على حتسُت مستول األداء التنظيمي داخل 30اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم أكثر من 
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 إذل 21ادلؤسسة، يف حُت نفى اآلخركف ذلك كبشكل خاص اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم من 
 . سنة25

 :بالنسبة للمحور الثالث يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
 عدد سنوات الخبرةحسب المحور الثالث  تحليل تباين أجوبة (:57-4)الجدول رقم

 الخبرة
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 4 64.19 24  سنوات5أقل من أك يساكم 
 6 54.38 47  سنوات10 إذل 6من 
 7 51.41 27  سنة15 إذل 11من 
 5 59.25 8  سنة20 إذل 16من 
 3 72.17 3  سنة25 إذل 21من 
 2 76.90 5  سنة30 إذل 26من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 110.50 1  سنة30أكثر من 
 ال يوجد تباين 0.304 7.18 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يبُت اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات حسب عدد سنوات خربهتم يف ادلؤسسة، حيث أف 

سنة أكدكا على مستول اذليكل التنظيمي اجليد  30اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم أكثر من 
 إذل 11ادلؤسسة، يف حُت نفى اآلخركف ذلك كبشكل خاص اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم من 

 . سنة15
 :بالنسبة للمحور الرابع يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل

 عدد سنوات الخبرةحسب المحور الرابع  تحليل تباين أجوبة (:58-4)الجدول رقم

عدد أفراد  الخبرة
العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 5 57.50 24  سنوات5أقل من أك يساكم 
 6 56.83 47  سنوات10 إذل 6من 
 4 58.94 27  سنة15 إذل 11من 
 7 53.75 8  سنة20 إذل 16من 
 3 61.33 3  سنة25 إذل 21من 
 2 64.60 5  سنة30 إذل 26من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 90.50 1  سنة30أكثر من 
 يوجد تباين 0.965 1.42 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
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نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات حسب عدد سنوات خربهتم يف ادلؤسسة، 
سنة أكدكا على مستول اجليد لثقافة التنظيمية 30حيث أف اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم أكثر من 

 16لدل ادلؤسسة، يف حُت نفى اآلخركف ذلك كبشكل خاص اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم من 
 . سنة20إذل 

 :بالنسبة للمحور اخلامس يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
 عدد سنوات الخبرةحسب المحور الخامس  تحليل تباين أجوبة (:59-4)الجدول رقم

 الخبرة
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 7 57.06 24  سنوات5أقل من أك يساكم 
 3 55.01 47  سنوات10 إذل 6من 
 4 58.65 27  سنة15 إذل 11من 
 5 54.94 8  سنة20 إذل 16من 
 1 50.00 3  سنة25 إذل 21من 
 6 85.50 5  سنة30 إذل 26من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  2 114.50 1  سنة30أكثر من 
 ال يوجد تباين 0.315 7.06 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يوضح اجلدكؿ السابق عدـ تباين اإلجابات بُت اإلطارات حسب عدد سنوات خربهتم يف ادلؤسسة، حيث أف 

سنة أكدكا على حتسن مستول موارد داخل ادلؤسسة، 30اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم أكثر من 
 . سنة25 إذل 21يف حُت نفى اآلخركف ذلك كبشكل خاص اإلطارات الذين تًتاكح عدد سنوات خربهتم من 

 تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب األجر- 3
 :بالنسبة للمحور األكؿ يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
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 األجرحسب المحور األول  تحليل تباين أجوبة (:60-4)الجدول رقم

 األجر
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 2 71.80 5 دج20000أقل 
 5 52.97 17 دج40000دج إذل 21000من 
 6 50.94 18 دج60000دج إذل 41000من 
 4 57.27 56 دج80000دج إذل 61000من 
 3 61.50 13 دج10000دج إذل 81000من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 81.17 6 دج100000أكثر من
 ال يوجد تباين 0.395 5.17 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يبُت اجلدكؿ السابق انو ال يوجد تباين يف إجابات اإلطارات حسب أجرىم، حيث أكدكا اإلطارات الذم يًتاكح 

دج على حتسُت فعالية التحليل االسًتاتيجي الداخلي للمؤسسة، يف حُت نفى 100000أجرىم أكثر من 
 .دج60000دج إذل 41000اآلخركف ذلك كخاصة إطارات الذم يًتاكح أجرىم من 

 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
 األجرحسب المحور الثاني  تحليل تباين أجوبة (:61-4)الجدول رقم

 األجر
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 2 67.90 5 دج20000أقل 
 4 61.97 17 دج40000دج إذل 21000من 
 6 43.00 18 دج60000دج إذل 41000من 
 5 58.12 56 دج80000دج إذل 61000من 
 3 63.08 13 10000دج إذل 81000من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 71.42 6 دج100000أكثر من
 ال يوجد تباين 0.338 5.69 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يوضح اجلدكؿ السابق انو ال يوجد تباين يف إجابات اإلطارات حسب أجرىم، حيث أكدكا اإلطارات الذم 

دج على حتسن مستول األداء التنظيمي للمؤسسة، يف حُت نفى اآلخركف 100000يًتاكح أجرىم أكثر من 
 .دج60000دج إذل 41000ذلك كخاصة إطارات الذم يًتاكح أجرىم من 

 :بالنسبة للمحور الثالث يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
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 األجرحسب المحور الثالث  تحليل تباين أجوبة (:62-4)الجدول رقم

 األجر
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 2 68.80 5 دج20000أقل 
 4 61.29 17 دج40000دج إذل 21000من 
 6 43.78 18 دج60000دج إذل 41000من 
 5 56.78 56 دج80000دج إذل 61000من 
 3 64.81 13 10000دج إذل 81000من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  1 79.00 6 دج100000أكثر من
 ال يوجد تباين 0.216 7.07 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ السابق انو ال يوجد تباين يف إجابات اإلطارات حسب أجرىم، حيث أكدكا اإلطارات 

دج على مستول اذليكل التنظيمي اجلدم لدل ادلؤسسة، يف حُت نفى 100000الذم يًتاكح أجرىم أكثر من 
 .دج60000دج إذل 41000اآلخركف ذلك كخاصة إطارات الذم يًتاكح أجرىم من 

 :بالنسبة للمحور الرابع يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
 األجرحسب المحور الرابع  تحليل تباين أجوبة (:63-4)الجدول رقم

 األجر
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 1 71.20 5 دج20000أقل 
 6 50.41 17 دج40000دج إذل 21000من 
 3 62.78 18 دج60000دج إذل 41000من 
 4 57.16 56 دج80000دج إذل 61000من 
 5 54.00 13 10000دج إذل 81000من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  2 70.67 6 دج100000أكثر من
 ال يوجد تباين 0.672 3.18 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يبُت اجلدكؿ السابق انو ال يوجد تباين يف إجابات اإلطارات حسب أجرىم، حيث أكدكا اإلطارات الذم يًتاكح 

دج على مستول اجليد لثقافة التنظيمية لدل ادلؤسسة، يف حُت نفى اآلخركف ذلك 100000أجرىم أكثر من 
 .دج40000دج إذل 21000كخاصة إطارات الذم يًتاكح أجرىم من 

 :بالنسبة للمحور اخلامس يوضح التباين يف اجلدكؿ التارل
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 األجرحسب المحور الخامس  تحليل تباين أجوبة (:64-4)الجدول رقم

 األجر
عدد أفراد 

العينة 

متوسط 
رتب 

 اإلجابات
 رتبة

 6 42.30 5 دج20000أقل 
 4 58.88 17 دج40000دج إذل 21000من 
 5 50.94 18 دج60000دج إذل 41000من 
 3 59.56 56 دج80000دج إذل 61000من 
 1 64.65 13 10000دج إذل 81000من 

القرار مستوى الداللة  x2قيمة  2 60.75 6 دج100000أكثر من
 ال يوجد تباين 0.752 2.66 / 60.00 115المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يوضح اجلدكؿ السابق انو ال يوجد تباين يف إجابات اإلطارات حسب أجرىم، حيث أكدكا اإلطارات الذم 

دج على مستول ادلوارد اجليد لدل ادلؤسسة، يف حُت نفى اآلخركف ذلك 100000يًتاكح أجرىم أكثر من 
 .دج20000كخاصة إطارات الذم لديهم اجر أقل من 

 تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة: المطلب الثاني
لتحليل مدل قوة العبلقة بُت ادلتغَتات كطبيعتها كمدل ارتباطها كتفاعلها، نعتمد على معامل االرتباط الرتيب 

 .، حيث ندرس العبلقة بُت كل متغَتين، أحدذنا ادلتغَت ادلستقل ادلؤثر يف ادلتغَت التابع لو(spearman)سبَتماف 
 تحليل مستوى التحليل االستراتيجي الداخلي في المؤسسة بمستوى أدائها التنظيمي - 1

ادلتغَت )يوضح اجلدكؿ التارل مدل قوة العبلقة ك االرتباط بُت مستول  التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف ادلؤسسة 
 (:ادلتغَت التابع) مبستول أدائها التنظيمي (ادلستقل

مستوى  التحليل االستراتيجي الداخلي في المؤسسة بمستوى أدائها يل االرتباط بين تحل: (65-4)الجدول رقم 
 التنظيمي

 القرار مستوى المعنوية %معامل االرتباط بين المتغيرين
 توجد داللة ارتباط قوم موجب 0.000 47.88

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يبُت اجلدكؿ السابق كجود عبلقة قوية بُت ادلتغَتين، كما أنو يشَت إذل ارتباط قوم موجب بينهما، كىذا ما يثبت 

 .أنو ىناؾ تأثَت قوم للتحليل االسًتاتيجي الداخلي يف حتسُت األداء التنظيمي لدل ادلؤسسة
 تحليل مدى ارتباط مكونات التحليل االستراتيجي الداخلي بمستوى أداء التنظيمي للمؤسسة- 2

اذليكل التنظيمي، )يوضح اجلدكؿ التارل مدل قوة العبلقة ك االرتباط بُت مكونات التحليل االسًتاتيجي الداخلي 
 (متغَت تابع رئيسي)كبُت مستول أداء التنظيمي للمؤسسة ( متغَت مستقل فرعي )(الثقافة التنظيمية، ادلوارد
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الهيكل التنظيمي، الثقافة )تحليل االرتباط بين مستوى مكونات التحليل االستراتيجي الداخلي : (66-4)الجدول رقم 
 وبين مستوى أداء التنظيمي للمؤسسة (التنظيمية، الموارد

معامل االرتباط مع المتغير  المتغير المستقل الفرعي
  %التابع الرئيسي

 القرار مستوى المعنوية 

 يوجد ارتباط 0.000 63.28 اذليكل التنظيمي
 يوجد ارتباط 0.000 57.74 الثقافة التنظيمية

 يوجد ارتباط 0.000 49.45 ادلوارد
 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر

يوضح اجلدكؿ السابق كجود عبلقة قوية بُت مكونات التحليل االسًتاتيجي الداخلي ك مستول ألداء التنظيمي 
لدل ادلؤسسة، كما أنو يؤكد على االرتباط القوم ادلوجب بُت األداء التنظيمي ك ادلكونات التحليل االسًتاتيجي 

كىو ما يثبت أنو ىناؾ أثر جيد . الداخلي كاليت دتثلت يف اذليكل التنظيمي كالثقافة التنظيمية ك ادلوارد ادلؤسسة
 . لدل كل من اذليكل التنظيمي ك الثقافة التنظيمية كادلوارد يف حتسُت األداء التنظيمي لدل ادلؤسسة

 اختبار فرضيات البحث في المؤسسة سوناطراك: المطلب الثالث
 . يتم يف ىذا ادلطلب  اختبار فرضيات البحث يف ادلؤسسة

 اختبار صحة الفرضية الرئيسية األولى في المؤسسة سوناطراك - 1
 يف ادلؤسسة جناح مدل أداة تعكس  الداخليالتحليل االسًتاتيجي فإ: تنص الفرضية الرئيسية األكذل على مايلي

 .ادلتاحة دلواردىا كعقبلين كامل باستغبلؿ العملي أك االسًتاتيجي ادلستول على سواء أىدافها حتقيق
يتضح لنا عدـ حتقق ىذه الفرضية يف مؤسسة سوناطراؾ، حيث أف التحليل  (17-4)من نتائج اجلدكلُت رقم 

االسًتاتيجي الداخلي ال يطبق بشكل كاؼ كفعاؿ داخل سلتلف فركع كمديريات ادلؤسسة كبالتارل ال يعترب كأداة 
 كامل باستغبلؿ العملي أك االسًتاتيجي ادلستول على سواء أىدافهاتعكس مدل جناح ادلؤسسة يف حتقيق 

 .ادلتاحة دلواردىا كعقبلين
 اختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية في المؤسسة سوناطراك- 2

مستول األداء التنظيمي يف مؤسسة سوناطراؾ جيد كيتحسن باستمرار : تنص الفرضية الرئيسية الثانية على مايلي
 .من خبلؿ تبنيها دلناىج متعددة لتحسُت األداء

يتضح لنا صحة كحتقق ىذه الفرضية داخل مؤسسة سوناطراؾ، كىو ما يؤكد أف  (25-4)من نتائج اجلدكؿ رقم 
 .مستول أداء التنظيمي جيد كيف حتسن مستمر لدل مؤسسة سوناطراؾ

 اختبار صحة الفرضية الرئيسية الثالثة في المؤسسة سوناطراك- 3
اذليكل )يساىم التحليل االسًتاتيجي الداخلي من خبلؿ مكوناتو : تنص الفرضية الرئيسية الثالثة على مايلي

 .يف حتسُت األداء التنظيمي كضماف توازف أبعاده يف ادلؤسسة سوناطراؾ (التنظيمي، الثقافة التنظيمية، ادلوارد
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يتضح لنا صحة كحتقق ىذه الفرضية يف مؤسسة سوناطراؾ، حيث جند أف  (66-4)من نتائج اجلدكؿ رقم
 .التحليل االسًتاتيجي الداخلي يساىم بشكل كبَت يف حتسُت األداء التنظيمي للمؤسسة سوناطراؾ

 اختبار صحة الفرضية الفرعية األولى - 3-1
يساىم اذليكل التنظيمي من خبلؿ مكانتو احلساسة يف حتسُت األداء : تنص الفرضية الفرعية األكذل على مايلي

 .التنظيمي للمؤسسة سوناطراؾ
يتبُت لنا صحة كحتقق ىذه الفرضية يف مؤسسة سوناطراؾ، حيث جند أف للهيكل  (66-4)من اجلدكؿ رقم

 .التنظيمي دكر فعاؿ يف حتسُت األداء التنظيمي للمؤسسة سوناطراؾ
 اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية- 3-2

يساىم ادلستول اجليد لثقافة التنظيمية يف حتسُت األداء التنظيمي : تنص الفرضية الفرعية األكذل على مايلي
 .للمؤسسة سوناطراؾ

يتضح لنا صحة كحتقق ىذه الفرضية يف مؤسسة سوناطراؾ، حيث جند أف لثقافة  (66-4)من اجلدكؿ رقم
 . التنظيمية اثر كبَت كبالغ يف حتسُت األداء التنظيمي للمؤسسة سوناطراؾ

 اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة- 3-3
 .يساىم حتليل موارد يف حتسُت األداء التنظيمي للمؤسسة سوناطراؾ: تنص الفرضية الفرعية الثالثة على مايلي

يتبُت لنا صحة كحتقق ىذه الفرضية يف مؤسسة سوناطراؾ، حُت جند أف كثرة كتنوع  (66-4)من اجلدكؿ رقم
 .مصادر ادلوارد يف ادلؤسسة تساىم شكل فعاؿ يف حتسُت األداء التنظيمي دلؤسسة سوناطراؾ
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 خالصة
     جند أف ادلؤسسة دل تطبق ادلبادئ األساسية لتحليل اسًتاتيجي الداخلي أم ليس بشكل جيد، حيث أهنا دل 

لذا رنب عليها كمؤسسة . تتبٌت ىذا التحليل كدل تعمل على ترسيخو بشكل كاؼ يف سلتلف مديرياهتا كفركعها
كبَتة تنشط يف رلاؿ احملركقات اليت تعترب أساس موارد ميزانية الدكلة ككل، أف تعمل على تفعيل ىذا التحليل 

االسًتاتيجي الذم شنكنها من حتسُت فعالية إدارهتا ككفاءة تسَتىا دلواردىا ادلختلفة خاصة مواردىا اخلامة اليت تعترب 
 . مصدر طاقاهتا اإلنتاجية

    كمن جهة أخرل، جند أف ادلؤسسة قد حسنت مستول أدائها التنظيمي بطريق ادلطلوبة رغم التحسُت النسيب 
يف أدائها ككل، كىذا راجع حلسن التنظيم داخل ادلؤسسة بإضافة إذل توافر اإلمكانات كالقدرات كتوظيفها اجليد 

كعلى صعيد أخر جند أف مكونات التحليل االسًتاتيجي مبا فيها اذليكل التنظيمي . دلعارفها كطاقاهتا اذلائلة ادلستغلة
كالثقافة التنظيمية كادلوارد لديهم عبلقة قوية كمباشرة مع األداء التنظيمي لذا جندىم يساذنوا بشكل كايف يف حتسُت 

 .مستول ىذا األداء
    أما بالنسبة دلعظم الفرضيات فهي زلققة يف ادلؤسسة، حيث أف الفرضية الرئيسية األكذل غَت زلققة ادلتعلقة 

 ادلستول على سواء أىدافها حتقيق يف ادلؤسسة جناح مدل أداة تعكس الداخلي ؾالتحليل االسًتاتيجيب
 .ادلتاحة دلواردىا كعقبلين كامل باستغبلؿ العملي أك االسًتاتيجي

    كتؤكد ىذه النتائج على ضركرة اىتماـ ادلؤسسة بيئتها الداخلية من خبلؿ تبينها ألنظمة شاملة تساعدىا على 
تفعيل ىياكلها التنظيمي، ك كزيادة كرفع مستول الثقافة التنظيمية لديها، كتسَتيها اجليد دلواردىا ادلختلفة يف سبيل 

حتسُت أداءىا التنظيمي الذم يعترب عنصر ىاـ كحساس لدل أم مؤسسة تسعى أف تنشط يف بيئة دكلية ذات 
 .معايَت عمل عادلية
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خاتمة  
    نتيجة التحديات اليت تواجو ادلؤسسات يف ظل بيئة يسودىا عدم التأكد، وانفتاح األسواق وتطورات 

جعلت العامل يعاين من حالة عدم التوازن يصعب ذباوزىا، . التكنولوجية السريعة وبروز قوى التكتالت االقتصادية
وذلك من خالل انقسامات اليت شهدىا يف مطلع القرن اجلديد أدت إىل ظهور ربالفات اقتصادية كبَتة  وزادت 

 .من حجم ادلنافسة بُت األطراف
    فربوز ادلنافسة احلادة جعلت ادلؤسسات تبحث عن التميز والتفرد للوصول إىل الريادة، وذلك من خالل خلق 
أساليب خاصة هبا والعمل على تطوير قدراهتا لتحسُت عملية التسيَت لديها، ووضع خطط إسًتاتيجية سبكنها من 

وذلذا فعلى ادلؤسسات القيام بتحليل بيئتها لتحديد . ربقيق أىدافها ادلسطرة دون عناء أو االعتماد على غَتىا
وكل ىذا يتم من خالل . مكاهنا يف السوق، ودلعرفة مستوى إنتاجياهتا ومدى كفاءة مواردىا اليت تعتمد عليها

التحليل االسًتاتيجي الذي يعترب مصدر دعم للمؤسسة من خالل إبقائها متيقظة، ومتفطنة لكل ما حيدث من 
كما انو جيعلها على دراية ومعرفة مسبقة بكل نقاط قوهتا وضعفها دلواجهة منافسيها احلاليُت أو احملتملُت، .حوذلا

 .كما انو أيضا يركز على إظهار الفرص والتهديدات احملتملة ذلا إليضاح موقفها من أدائها بالنسبة لغَتىا
    فادلؤسسة تسعى جاىدة لتحسُت أدائها خاصة أدائها التنظيمي الذي يعترب مركز اىتمامها فهو يعرب عن 

لذا جند الكثَت منها يبحث عن الطرق والسبل اليت تساعدىا يف . مستوى عمل ادلؤسسة، وكفاءهتا وفعالية أنشطتها
فنجد أن ادلؤسسة اليت . ذلك من خالل وضع نظم واسًتاتيجيات فعالة تقوم على مبادئ وأسس إدارية قوية

هتدف لتطوير أدائها التنظيمي جيب عليها االعتماد على نظام متكامل يقوم على مؤشرات قياس حديثة وليس 
 .تقليدية وذلك سباشيا مع التطورات اليت تغزو بيئة عمل ادلؤسسة

    إن قيام ادلؤسسة بتحليل متغَتات بيئتها عن طريق التحليل االسًتاتيجي خاصة الداخلي جيعلها قادرة على 
ربسُت أدائها التنظيمي، وذلك عن طريق ىيكلها التنظيمي الذي يعمل على خلق نظام داخل ادلؤسسة من خالل 

أما الثقافة التنظيمية فهي ربسن سلوكيات ادلوظفُت . وضع كل عنصر يف مكانو ادلناسب مع مراعاة كفاءتو ومهارتو
أما ادلوارد فهي تلعب دور جد مهم يف عملية ربسُت حيث . وتقرب فيما بينهم على مستوى أفكارىم ونشاطاهتم

وبالتايل فهذه عناصر . تقوم بإظهار أفراد ذوي الكفاءات، واخلربات كما تظهر الطاقات وإمكانات ادلؤسسة
 . الثالث معا لديها مسامهة كبَتة يف ربسُت األداء التنظيمي للمؤسسة

    فمن خالل دراستنا توصلنا إىل العديد من النتائج سواء يف اجلانب النظري أو التطبيقي فيما خيص متغَتات 
الدراسة التحليل االسًتاتيجي الداخلي ومكوناتو الثالث و األداء التنظيمي، كما قمنا باختبار كامل فرضيات 

وكما اقًتحنا توصيات ىامة ديكن االستفادة . دراستنا فمنها من تأكدت صحتها وربققت وباقي منها مل يتحقق
منها على مستوى الدراسات العلمية أو اإلدارية كما ديكنها أن تساعد ادلؤسسات على التحليل االسًتاتيجي اجليد 

كما قمنا بإشارة إىل بعض مواضيع دراسات جديدة ديكن أن تكون كأرضية .لبيئاهتم وربسُت أدائهم التنظيمي
 .مستقبلية المتداد حبثنا
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 نتائج البحث
 :من خالل الدراسة النظرية، توصلنا إىل نتائج التالية

يعترب التحليل االسًتاتيجي من األدوات اليت تساعد ادلؤسسة يف ربقيق أىدافها وإرضاء سلتلف األطراف  -
 ادلرتبطة هبا؛

 يسمح التحليل االسًتاتيجي بتحديد ادلشاكل اليت تعاين منها ادلؤسسة، ويساعد يف ربديد السبل الكافية  -
 على إلجياد احللول؛

يساىم التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف اكتشاف نقاط القوة اليت ديكن من خالذلا القضاء على نقاط  -
 الضعف اليت تعاين منها ادلؤسسة؛

إن التحليل االسًتاتيجي اخلارجي يعمل على ربديد الفرص اليت ديكن االستفادة منها، وربديد  -
 التهديدات اليت ديكن أن تعاين منها ادلؤسسة يف زليطها اخلارجي؛

 يسهم التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف عرض بعض التحديات اليت تواجو مؤسسات يف بيئتها الداخلية؛ -
إن التحليل االسًتاذبي جيعل ادلؤسسة متيقظة ألي طارئ جديد، كما انو يساعدىا على ربسُت مكاهنا  -

 يف السوق؛
إن ربليل البيئة الداخلية يساعد ادلؤسسة على حصول على معلومات ومجع بيانات عن سلتلف األطراف  -

 ادلرتبطة هبا؛
إن ربليل البيئة اخلارجية للمؤسسة يساعدىا على ربليل حدة منافسة، إلعداد اسًتاتيجيات ادلناسبة  -

 دلواجهتها؛
يساىم ربليل االسًتاتيجي اخلارجي يف رصد ردة فعل ادلنافسُت، ومن جهة معرفة مركز تنافسي  -

 للمؤسسة؛
يعمل على معرفة القدرات وادلوارد اليت سبتلكها ادلؤسسة والعمليات التنفيذية ادلستخدمة يف تكييف تلك  -

 القدرات واإلمكانيات الجناز أىداف؛
 االسًتاتيجي غرضال  صياغة يف وادلؤثرة ادلوجهة ىالقو ربديد يف اعديس االسًتاتيجي التحليل إن -

 االسًتاتيجية القرارات الزباذ القيمة عارف وادلعلوماتبامل اتيجيُتتراالس ادلخططُت ، إذ انو يزودلألعمال

 ؛هبا احمليط والعامل األعمال  منظمةينتوافق بال بتحقيق الصلة ذات
يؤمن التحليل االسًتاتيجي ما ينبغي القيام بو للمحافظة على االنتظام وادلراجعة الثابتة كجزء من ما  -

اشتقتو ادلنظمة لتعظيم عوائدىا، وكذلك لتمكينها من االستبصار بادلعطيات ذات األمهية مع غرض 
 التقدير والتقييم وادلناقشة؛

يستند التحليل عرب أساليبو ادلستخدمة سيادة ادلنطق االسًتاتيجي الذي يرتكز عليو بناء االسًتاتيجيات،  -
 فهو يهيئ معرفة موضوعية من سلسلة نتائج األعمال وأسلوب أدائها؛
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يساعد التحليل االسًتاتيجي ادلؤسسة على ربسُت أدائها للمضي قدما، ورفع مستوى نشاطها حىت  -
تستطيع أن ربسن قدرهتا على منافسة، واحلصول على ادلكانة ادلناسبة من خالل زيادة حصتها السوقية 

 وربسُت نوعية منتجاهتا؛
يعرب األداء عن زلصلة فعالية ادلؤسسة يف تسيَت وإدارة كافة مواردىا لبلوغ غايتها ادلرجوة عن طريق ربديد  -

 أفضل السبل للوصول إليها؛
، تطوير التفاىم وربقيق رسالتها ورؤيتهالوظيفة اجلودة وتسهيل الطريق القادة ب ةعملية ادلرتبطيعترب األداء ال -

 ؛حبيث ديكن أن تتطور النظم والقيم الالزمة للمطالبة بالنجاح دائمبشكل جيد جيب أن يتم كل شيء  و
 ربقيق نتائج زلددة وقابلة للقياس ترتبط برسالة وأىداف ادلنظمة وتعتمد على إدارة األداء إىلهتدف  -

ربديد اجلوانب اذلامة ادلرجو ربقيقها مع ربديد معايَت قياس واضحة يتم على أساسها متابعة األداء 
 ت؛ احنرافاأيوإعطاء تغذية عكسية تساعد على تصحيح 

 ،ربقيق األىداف التنظيمية بغض النظر عن طبيعة وتنوع ىذه األىدافيهدف األداء التنظيمي إىل  -
 للعمليات ادلنجزة؛وديكن فهم ىذا اإلجناز بادلعٌت الدقيق 

ناتج جهد وسلوك مجيع األفراد العاملُت يف ادلنظمة يف كافة إن ربسُت مستوى األداء التنظيمي ىو  -
اإلدارات واألقسام ادلوجودة فيها، والذي حيدد مدى قدرة ادلنظمة على ربقيق ادلخرجات واألىداف 

 نشاطاهتا؛اخلاصة بأعماذلا عرب التفوق يف 
 التنظيمي تصميماليكمن دور التحليل االسًتاتيجي يف ربسُت مستوى أداء التنظيمي للمؤسسة عن طريق  -

 التنسيق مستوى وبيان ربديد ادلرجوة واليت مت ربديدىا من طرف اإلداريُت بادلنظمة مع األىداف تنفيذ يف
 ؛ادلنظمة مكونات بُت

يعمل اذليكل التنظيمي على ربديد الصالحيات والسلطات دلختلف األقسام، حيث يعد عامال ضروريا  -
 لتحقيق التعاون والتكامل بُت األقسام واألفراد يف ادلنظمة؛

يساىم اذليكل التنظيمي يف الوظائف وتوصيفها، كما يقوم حبل التداخل واالزدواجية اليت قد ربصل بُت  -
 الوظائف ذات زبصصات ادلتشاهبة؛

عن طريق تنسيق جهود األفراد و األقسام وتوزيع سلطة يقوم اذليكل التنظيمي بتحسُت األداء التنظيمي  -
ازباذ القرار يف ادلنظمة وتوزيع األفراد على ادلهام الوظيفية، وذلك من أجل إجناز وربقيق ادلهام اخلاصة 

 بادلنظمة؛
ا يف ادلؤسسة، وذلك وجوده  نتيجةاخلاصة اذلوية ولدى العاملُت  بالذاتية الشعور ي الثقافة التنظيميةتنم -

 من خالل إعطائهم فرص للتعبَت عن أرائهم؛
تسهم الثقافة التنظيمية يف ادلشاركة بالقرارات اليت تعمل على زيادة التبادل بُت األعضاء، وتطوير فرق  -

 ؛األفراد و اجلماعات و ادلختلفة اإلداراتالعمل والتنسيق بُت 
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 مهما دورا تلعب، إذ الشخصية ادلصاحلتسهم الثقافة يف ربسُت األداء التنظيمي عن طريق احملافظة على  -

 ؛العاملُت بُت الوالء و االلتزام روح خلق يف
تعرب ادلوارد عن السيولة ومصادر التمويل الفيزيائية وكفاءة العاملُت وخرباهتم ومستواىم العلمي ومدى  -

 والئهم ومستوى التدريب وادلهارات اليت يتقنوهنا، ومرونة استخدام ادلعدات يف منتجات سلتلفة؛
إن ادلوارد ىي ادلؤشر الرئيسي الذي ديكن االعتماد عليو يف التحديد الواضح والدقيق دلدى استغالل  -

 طاقاهتا وإمكانية االستفادة منها يف اغتنام الفرص ادلتاحة أمام ادلنظمة؛
تسهم ادلوارد يف ربسُت األداء التنظيمي عن طريق زيادة الطاقات واإلمكانيات اليت تعترب سر ديناميكية  -

 .واستمرار بقائها يف السوق واجناز أنشطتها ادلختلفةوحيوية ادلؤسسة 
 :ومن خالل دراسة ادليدانية اليت قمنا هبا يف مؤسسة سوناطراك توصلنا إىل النتائج التالية

تسعى مؤسسة سوناطراك إىل سيطرة على السوق احمللي، وربقيق مكانة متميزة يف السوق الدويل من  -
 خالل اكتساهبا دليزة تنافسية؛

ربقيق مستوى ضعيف للتحليل االسًتاتيجي الداخلي للمؤسسة وغَت كايف، وىذا راجع لعدم اىتمام  -
 ادلؤسسة هبذا اجلانب الذي يعترب جد مهم؛

مستوى األداء التنظيمي يف مؤسسة جيد ويتحسن باستمرار نتيجة وجود إطارات ذات كفاءة تعمل  -
 داخل ادلؤسسة؛

مستوى اذليكل التنظيمي للمؤسسة سوناطراك حيتاج إىل إعادة تأىيل فهو يعاين من بعض التداخالت يف  -
 التخصصات؛

غياب التسلسل الكفء للوظائف داخل ادلؤسسة وعدم وجود توزيع جيد للمسؤوليات ورغم ذلك فان  -
 اذليكل التنظيمي يسام يف ربسُت أداء التنظيمي للمؤسسة؛

مستوى الثقافة التنظيمية للموظفُت داخل ادلؤسسة ليس جيدا ورغم ذلك فهي تقوم خبلق روح التعاون  -
 والتضامن بُت موظفيها؛

تساىم الثقافة التنظيمية للمؤسسة يف ربسُت أدائها التنظيمي من خالل ربسُت السلوك التنظيمي  -
 للموظفُت وخلق التواصل فيما بينهم؛

 مستوى التعليمي للموظفُت جيد ويتحسن باستمرار، حيث يوجد بعض موظفُت لديهم شهادات عليا؛ -
 االىتمام بتكوين العمال وتوفَت األموال الالزمة ذلذا الغرض عن طريق زبصيص ميزانية ذلم؛ -
توافر اليد العاملة ذات كفاءة خصوصا يف السنوات األخَتة عن طريق فتح مسابقات توظيف يف عدة  -

 زبصصات؛
مسامهة الفعالة دلوارد ادلؤسسة يف ربسُت أدائها التنظيمي من خالل وضع اسًتاتيجيات ادلناسبة اليت تقوم  -

 .باستغالل الفعال ذلذه ادلوارد
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 اختبار الفرضيات
تؤكد نتائج ادلتعلقة باجلانب النظري واجلانب التطبيقي عدم ربقق الفرضية الرئيسية األوىل يف مؤسسات  -

االقتصادية اجلزائرية، وبأن ادلؤسسات اجلزائرية تقوم بالتحليل االسًتاتيجي الداخلي ولكن بشكل غَت 
 كاف وغَت فعال ومل يتم ترسخ معظم مبادئ يف سلتلف مديرياهتا وفروعها؛

كما أهنا تؤكد صحة الفرضية الرئيسية الثانية، حيث أن مستوى األداء التنظيمي يف ادلؤسسات  -
 االقتصادية اجلزائرية جيد ويتحسن باستمرار رغم ربسينها النسيب يف أدائها ككل؛

وتؤكد ىذه النتائج من جهة أخرى على صحة الفرضية الرئيسية الثالثة يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية،  -
 .يساىم التحليل االسًتاتيجي الداخلي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف ربسُت أدائها التنظيمي

وصحة سلتلف الفرضيات الفرعية الثالث ادلنبثقة عنها ادلتعلقة دبسامهة كل من اذليكل التنظيمي، والثقافة التنظيمية 
 .ومستوى ادلوارد يف ربسُت األداء التنظيمي

 التوصيات
يف إطار النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة نقًتح عدة توصيات ديكن أن تساىم يف تفعيل متغَتات الدراسة يف 

 :مؤسسة سوناطراك بصفة خاصة، وادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية بصفة عامة، تتمثل يف
حىت تضمن ادلؤسسة بقائها استمراريتها جيب عليها القيام بتحليل االسًتاتيجي بصفة دائمة سواء على  -

مستوى الداخلي لبيئتها عن طريق ربديد نقاط القوة والضعف أو على ادلستوى اخلارجي من خالل 
 ربديد الفرص والتهديدات؛

 دبا أن مؤسسة سوناطراك تنشط يف بيئة تتميز دبنافسة حادة، ال بد ذلا أن سبتلك ميزة تنافسية سبكنها من  -
 تطبيق اجليد السًتاتيجياهتا لتحسُت مكانتها؛

جيب على ادلؤسسة أن تتبٌت أسلوب إداري جيد من خالل إتباعها اسًتاتيجيات فعالة لتحسُت أدائها  -
 التنظيمي؛

ضرورة التفكَت اجليد من قبل ادلؤسسة يف تعديل ىيكلها التنظيمي دبا يتناسب مع مكانتها كبَتة يف  -
 السوق احمللي والدويل؛

 إعداد خطط إسًتاتيجية تعمل على ربقيق التكافؤ بُت طاقات ادلؤسسة وقدراهتا الفعالة اليت سبتلكها؛ -
ربسُت مستوى الثقافة التنظيمية دلؤسسة سوناطراك يعتمد بدرجة أوىل على ربسُت مستوى العلمي  -

 وأخالقي للموظفُت؛
العمل على توظيف عمال ذوي مستوى علمي جيد ووضع أصحاب اخلربات والكفاءات يف األماكن  -

 احلساسة لقيادة ادلؤسسة؛
جيب على ادلؤسسة أن تنتبو إىل مستوى كفاءة مواردىا لتحقيق أىدافها وربسُت أدائها التنظيمي الذي  -

 يعترب أساس جناحها؛
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استغالل اجليد إلمكانياهتا الغَت ادلستغلة مع زلاولة توسعها يف السوق الدويل من خالل كسبها لزبائن  -
 جدد؛

االستفادة من ذبارب ادلؤسسات الرائدة عادليا يف رلال التحليل االسًتاتيجي، الستنباط منها طرق  -
 .تتماشى مع خصوصيات اقتصادىا الوطٍت

 أفاق الدراسة
من خالل مسار التحليل النظري والتطبيقي لدراستنا ديكن أن يتبادر إىل أذىاننا رلموعة من اإلشكاليات التالية 

 :واليت ديكن أن تكون مواضيع أحباث جديدة ومن أبرزىا
 مدى إسهام التحليل االسًتاتيجي يف ربسُت مستوى مسؤولية االجتماعية للمؤسسة؛ -
 دور التحليل االسًتاتيجي يف تفعيل ادليزة التنافسية للمؤسسات؛ -
 مدى مسامهة اقتصاد ادلعرفة يف ربسُت األداء التنظيمي للمؤسسات؛ -
 اثر التحليل البيئي للمؤسسات وانعكاسو على التنمية االقتصادية؛ -
 اثر تبٍت ادلقارنة ادلرجعية يف ربسُت أداء ادلؤسسات االقتصادية؛ -
 .دور نظام ادلعلومات يف رفع مستوى التحليل االسًتاتيجي للمؤسسات -
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استبيان 
 أهمية التحليل االستراتيجي الداخلي في تحسين  "اليت حتمل عنواندراستنا هذا االستبيان، وادلندرج ضمن أيها السادة الكرام نقدم لكم 

ذلك من خالل دتعن فيها كل األسئلة وبإجابة على منكم التكرم متأملني .  مستغامنامعةيف ج "األداء التنظيمي للمؤسسة االقتصادية 
يف احلقل الذي ترونه مناسبا من وجهة نظركم، مع العلم أن تعبئة االستبيان بصدق وصراحة سيكون له  (×)وضع عالمة وقراءهتا ،مع 

كبري األثر يف احلصول على نتائج إجيابية، وأن البيانات اليت ستقدموهنا أو تكتبوهنا ستكون موضع تقدير واهتمام وسرية تامة كوهنا 
 .سلصصة خلدمة البحث العلمي وفقط

  لحسن تعاونكم معناوالتقديرالشكر تقبلوا منا فائق 
 (دتأل)البيانات الشخصية والوظيفية 

 األجر  المؤسسةعدد سنوات الخبرة فيالمستوى الدراسي العمر الجنس 
     

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 ي داخلداخلالمدى تطبيق التحليل االستراتيجي : أوال
 مؤسسةال

تستخدم إدارة ادلؤسسة التحليل االسرتاتيجي يف حتديد      
 .مدى التغيري احلاصل يف بيئتيها الداخلية واخلارجية

01 

يساعد هذا التحليل يف تامني واحملافظة على االنتظام      
 .وادلراقبة كجزء من عمل ادلؤسسة لتعظيم عوائدها

02 

يعترب غرض مديرين من التحليل االسرتاتيجي هو      
تشخيص بيئات منظميه متعددة اليت تؤدي ادلؤسسة 

 .عماذلا فيها 

03 

تعرب البيئة الداخلية عن ادلستوى الداخلي ادلرتبط بشكل      
 .زلدد ودقيق بالتطبيقات اإلدارية والتنظيمية للمؤسسة

04 

 حتليل البيئة الداخلية يف حتديد وإيضاح نقاط يساهم      
القوة احلالية اليت ميكن بواسطتها التغلب على نقاط 

 .الضعف ومعاجلتها يف ادلؤسسة

05 

تعتمد ادلؤسسة يف حتليل بيئته الداخلية على مكوناهتا      
 (اذليكل التنظيمي، الثقافية التنظيمية، ادلوارد)األساسية 

06 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 ؤسسةمستوى األداء التنظيمي داخل الم: ثانيا

 07 لتحقيق ؤسسةامل سلكهت الذي ادلنظم ادلنهج ألداءيعترب ا     
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 . هاغايت
الوفاء مبهمة و رجة إجناز  دألداء التنظيمييعكس ا     

 .ن ادلناسبنيكاالوقت و امليف من طرف ادلوظف التنظيمية 
08 

 على حتقيق ؤسسةمدى قدرة املاألداء التنظيمي حيدد      
 .اادلخرجات واألهداف اخلاصة بأعماله

09 

ادلناخ التنظيمي ألنه من يف خلق  يسهم األداء التنظيمي     
 يف أهم عوامل النجاح يف تدعيم القيم والثقافة ادلشرتكة

 .ادلؤسسة

10 

 التكيف مدى ديداعد األداء التنظيمي على تحيس     
 هيكل بناء من خالل البيئية احملددات إىل واالستجابة

 .للمؤسسة

11 

بالواقع ؤسسة ربط اإلدارة يف املمن مسات األداء التنظيمي      
 .العملي، وجعلها أكثر مرونة

12 

غير 
 موافق

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

  مكانة الهيكل التنظيمي في المؤسسة:ثالثا

مشل اليت ت ؤسسةفية تنظيم املاذليكل التنظيمي كييصف      
 .اختاذ القراراتو األدوار وادلسؤوليات 

13 

يساهم اذليكل يف احلصول على معلومات من مصادر      
متخصصة كما انه يشجع روح التعاون بني العاملني يف 

 .ادلؤسسة

14 

بناء اذليكل التنظيمي للمؤسسة ميثل احلجر األساس الذي      
 . تعتمد عليه ادلراحل االساسية األخرى للمؤسسة

15 

يعمل اذليكل التنظيمي على حل التداخل واالزدواجية اليت      
 .قد حتصل بني الوظائف داخل ادلؤسسة

16 

 يعرب اذليكل على مدى قدرة ادلدير على السيطرة على      
 . يف ادلؤسسةخط سري العمل

17 

سيطرة تزايد عدد التخصصات للهيكل تسمح بأفضل      
وجود درجة مثلى من التسلسل   وعلى السلوك اإلداري

 . يف ادلؤسسةاذلرمي

18 
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موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 مستوى الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة:رابعا

القيم والتقاليد رلموعة تساعد الثقافة التنظيمية  يف حتديد      
 . داخل ادلؤسسةوالقواعد اليت يشرتك فيها أعضاء التنظيم

19 

 و متجانس اجتماعي كنظامعترب الثقافة التنظيمية ت     
 .ؤسسةامل يف االستقرار حتقيق يف ساهم، وتمتكامل

20 

 ولدى العاملني  بالذاتية الشعور ي الثقافة التنظيميةتنم     
 . يف ادلؤسسةوجودها  نتيجةاخلاصة اذلوية

21 

 مل يعمرشد كدليل ديرينامل سلوك  الثقافة التنظيميةحتدد     

 .ؤسسةامل لنشاط مرجعية تكوين على

22 

دتنح الثقافة التنظيمية كل شخص يف ادلؤسسة طريقة عامة      
 .ومتميزة لكي يستخدمها يف العمل هبا

23 

 سنيعلى تح ادلؤسسة الثقافة التنظيمية لدي  يسهم تعزيز      
 .العمالء لديهارضا و زيادة  ، التنظيميئهااألدا

24 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

  مستوى موارد داخل المؤسسة:خامسا

تعرب موارد ادلؤسسة عن ادلصدر احلقيقي الذي يساعد      
 .ادلؤسسة يف حتقيق أهدافها

25 

تساهم ادلوارد يف تنشيط طاقات ادلؤسسة، وزيادة      
إمكانيات جناحها، واستمرار بقائها يف السوق واجناز 

 .أنشطتها ادلختلفة

26 

تساعد موارد ادلؤسسة على تنمية روح مجاعة و وضع      
 .أهدافها موضع التنفيذ

27 

تشمل ادلوارد البشرية  للمؤسسة على كفاءة العاملني      
 .ومستواهم العلمي ومستوى ادلهارات اليت يتقنوهنا

28 

ليت ميكن انظم ادلتكاملة من الوارد املنظم ختطيط تعترب      
 . ادلؤسسةاستخدامها إلدارة كافة ادلعلومات يف

29 

تؤدي تنمية ادلوارد البشرية إىل حتسني ادليزة التنافسية      
 .للمؤسسة وتعزز أدائها التنظيمي

30 
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 (02)ادللحق رقم 
  spss نتائج حتليل اإلحصائي باستخدام برنامج
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Echelle : M1 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 115 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,855 6 

 
Echelle : M2 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 115 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,781 6 

 
Echelle : M3 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 115 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,758 6 

 
Echelle : M4 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 
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Total 115 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,851 6 

 
Echelle : M5 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 115 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,772 6 

 
 
Echelle : MQ 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 115 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,923 30 

 
Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 m1 m2 m3 m4 m5 mQ 

N 115 115 115 115 115 115 
Paramètres normaux

a,b
 Moyenne 3,4971 3,7290 3,5449 3,5449 3,6638 3,5959 

Ecart type ,78701 ,62379 ,63535 ,69611 ,67465 ,53231 
Différences les plus 
extrêmes 

Absolue ,177 ,182 ,150 ,187 ,163 ,104 
Positif ,128 ,114 ,098 ,144 ,135 ,049 
Négatif -,177 -,182 -,150 -,187 -,163 -,104 

Statistiques de test ,177 ,182 ,150 ,187 ,163 ,104 
Sig. asymptotique (bilatérale) ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 ,004

c
 

a. La distribution du test est Normale. 
b. Calculée à partir des données. 
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c. Correction de signification de Lilliefors. 

 
Statistiques 

Sexe   
N Valide 115 

Manquant 0 

 
Sexe 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide H 86 74,8 74,8 74,8 

F 29 25,2 25,2 100,0 

Total 115 100,0 100,0  

 
Fréquences 

Statistiques 

 Age Niveau Exprience salaire 

N Valide 115 115 115 115 

Manquant 0 0 0 0 

 
Age 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 21-30 26 22,6 22,6 22,6 

31-40 58 50,4 50,4 73,0 

41-50 27 23,5 23,5 96,5 

51-60 4 3,5 3,5 100,0 

Total 115 100,0 100,0  

 
Niveau 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Lycée 20 17,4 17,4 17,4 

Univ 91 79,1 79,1 96,5 

PG 4 3,5 3,5 100,0 

Total 115 100,0 100,0  

 
Exprience 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 5 ans au moins 24 20,9 20,9 20,9 

6-10 47 40,9 40,9 61,7 

11-15 27 23,5 23,5 85,2 

16-20 8 7,0 7,0 92,2 

21-25 3 2,6 2,6 94,8 

26-30 5 4,3 4,3 99,1 

plus de 30 ans 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  

 
salaire 
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 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 20000 DA au moins 5 4,3 4,3 4,3 

21000-40000 17 14,8 14,8 19,1 

41000-60000 18 15,7 15,7 34,8 

61000-80000 56 48,7 48,7 83,5 

81000-100000 13 11,3 11,3 94,8 

Plus de 100000 DA 6 5,2 5,2 100,0 

Total 115 100,0 100,0  

 
Descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

IT01 115 3,2870 1,12207 
IT02 115 3,6087 1,01477 
IT03 115 3,4261 1,01792 
IT04 115 3,6609 ,93553 
IT05 115 3,6174 1,01379 
IT06 115 3,3826 1,08888 
IT07 115 3,6087 1,01477 
IT08 115 3,7913 ,91283 
IT09 115 3,6783 ,77853 
IT10 115 3,7478 ,91617 
IT11 115 3,7391 ,76189 
IT12 115 3,8087 ,99908 
IT13 115 3,6000 ,93471 
IT14 115 3,4261 ,98284 
IT15 115 3,5391 ,93927 
IT6 115 3,5391 ,85108 
IT17 115 3,4696 1,02873 
IT18 115 3,6957 ,91932 
IT19 115 3,6609 ,86741 
IT20 115 3,5478 ,96649 
IT21 115 3,5043 ,86221 
IT22 115 3,4087 ,95418 
IT23 115 3,5217 ,95832 
IT24 115 3,6261 ,90283 
IT25 115 3,6348 1,04571 
IT26 115 3,6261 ,92206 
IT27 115 3,6087 ,95233 
IT28 115 3,5913 1,07520 
IT29 115 3,5913 ,92618 
IT30 115 3,9304 ,98872 
m1 115 3,4971 ,78701 
m2 115 3,7290 ,62379 
m3 115 3,5449 ,63535 
m4 115 3,5449 ,69611 
m5 115 3,6638 ,67465 
mQ 115 3,5959 ,53231 

 
Test de classement de Wilcoxon 
 

Rangs 

 N Rang moyen : 
Somme des 

rangs 

IT01 - reference1 Rangs négatifs 46
a
 78,28 3601,00 

Rangs positifs 69
b
 44,48 3069,00 
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Ex aequo 0
c
   

Total 115   
IT02 - reference1 Rangs négatifs 30

d
 79,47 2384,00 

Rangs positifs 85
e
 50,42 4286,00 

Ex aequo 0
f
   

Total 115   
IT03 - reference1 Rangs négatifs 48

g
 66,91 3211,50 

Rangs positifs 67
h
 51,62 3458,50 

Ex aequo 0
i
   

Total 115   
IT04 - reference1 Rangs négatifs 30

j
 73,43 2203,00 

Rangs positifs 85
k
 52,55 4467,00 

Ex aequo 0
l
   

Total 115   
IT05 - reference1 Rangs négatifs 38

m
 66,67 2533,50 

Rangs positifs 77
n
 53,72 4136,50 

Ex aequo 0
o
   

Total 115   
IT06 - reference1 Rangs négatifs 43

p
 76,70 3298,00 

Rangs positifs 72
q
 46,83 3372,00 

Ex aequo 0
r
   

Total 115   
IT07 - reference1 Rangs négatifs 33

s
 75,24 2483,00 

Rangs positifs 82
t
 51,06 4187,00 

Ex aequo 0
u
   

Total 115   
IT08 - reference1 Rangs négatifs 26

v
 70,92 1844,00 

Rangs positifs 89
w
 54,22 4826,00 

Ex aequo 0
x
   

Total 115   
IT09 - reference1 Rangs négatifs 31

y
 69,63 2158,50 

Rangs positifs 84
z
 53,71 4511,50 

Ex aequo 0
aa

   
Total 115   

IT10 - reference1 Rangs négatifs 31
ab

 64,42 1997,00 

Rangs positifs 84
ac

 55,63 4673,00 

Ex aequo 0
ad

   
Total 115   

IT11 - reference1 Rangs négatifs 30
ae

 64,67 1940,00 

Rangs positifs 85
af
 55,65 4730,00 

Ex aequo 0
ag

   
Total 115   

IT12 - reference1 Rangs négatifs 29
ah

 63,72 1848,00 

Rangs positifs 86
ai
 56,07 4822,00 

Ex aequo 0
aj
   

Total 115   
IT13 - reference1 Rangs négatifs 34

ak
 75,03 2551,00 

Rangs positifs 81
al
 50,85 4119,00 

Ex aequo 0
am
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Total 115   
IT14 - reference1 Rangs négatifs 43

an
 74,67 3211,00 

Rangs positifs 72
ao

 48,04 3459,00 

Ex aequo 0
ap

   
Total 115   

IT15 - reference1 Rangs négatifs 42
aq

 67,50 2835,00 

Rangs positifs 73
ar

 52,53 3835,00 

Ex aequo 0
as

   
Total 115   

IT6 - reference1 Rangs négatifs 43
at
 66,47 2858,00 

Rangs positifs 72
au

 52,94 3812,00 

Ex aequo 0
av

   
Total 115   

IT17 - reference1 Rangs négatifs 46
aw

 67,91 3124,00 

Rangs positifs 69
ax

 51,39 3546,00 

Ex aequo 0
ay

   
Total 115   

IT18 - reference1 Rangs négatifs 33
az

 70,36 2322,00 

Rangs positifs 82
ba

 53,02 4348,00 

Ex aequo 0
bb

   
Total 115   

IT19 - reference1 Rangs négatifs 30
bc

 75,20 2256,00 

Rangs positifs 85
bd

 51,93 4414,00 

Ex aequo 0
be

   
Total 115   

IT20 - reference1 Rangs négatifs 34
bf
 76,66 2606,50 

Rangs positifs 81
bg

 50,17 4063,50 

Ex aequo 0
bh

   
Total 115   

IT21 - reference1 Rangs négatifs 48
bi
 64,02 3073,00 

Rangs positifs 67
bj
 53,69 3597,00 

Ex aequo 0
bk

   
Total 115   

IT22 - reference1 Rangs négatifs 51
bl
 65,65 3348,00 

Rangs positifs 64
bm

 51,91 3322,00 

Ex aequo 0
bn

   
Total 115   

IT23 - reference1 Rangs négatifs 40
bo

 69,70 2788,00 

Rangs positifs 75
bp

 51,76 3882,00 

Ex aequo 0
bq

   
Total 115   

IT24 - reference1 Rangs négatifs 37
br

 65,89 2438,00 

Rangs positifs 78
bs

 54,26 4232,00 

Ex aequo 0
bt
   

Total 115   
IT25 - reference1 Rangs négatifs 40

bu
 63,81 2552,50 

Rangs positifs 75
bv

 54,90 4117,50 

Ex aequo 0
bw

   
Total 115   
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IT26 - reference1 Rangs négatifs 36
bx

 69,13 2488,50 

Rangs positifs 79
by

 52,93 4181,50 

Ex aequo 0
bz

   
Total 115   

IT27 - reference1 Rangs négatifs 34
ca

 70,71 2404,00 

Rangs positifs 81
cb

 52,67 4266,00 

Ex aequo 0
cc

   
Total 115   

IT28 - reference1 Rangs négatifs 36
cd

 74,19 2671,00 

Rangs positifs 79
ce

 50,62 3999,00 

Ex aequo 0
cf
   

Total 115   
IT29 - reference1 Rangs négatifs 44

cg
 62,13 2733,50 

Rangs positifs 71
ch

 55,44 3936,50 

Ex aequo 0
ci
   

Total 115   
IT30 - reference1 Rangs négatifs 22

cj
 72,80 1601,50 

Rangs positifs 93
ck

 54,50 5068,50 

Ex aequo 0
cl
   

Total 115   
m1 - reference1 Rangs négatifs 38

cm
 63,13 2399,00 

Rangs positifs 68
cn

 48,12 3272,00 

Ex aequo 9
co

   
Total 115   

m2 - reference1 Rangs négatifs 26
cp

 55,38 1440,00 

Rangs positifs 83
cq

 54,88 4555,00 

Ex aequo 6
cr
   

Total 115   
m3 - reference1 Rangs négatifs 42

cs
 60,74 2551,00 

Rangs positifs 66
ct
 50,53 3335,00 

Ex aequo 7
cu

   
Total 115   

m4 - reference1 Rangs négatifs 37
cv

 62,39 2308,50 

Rangs positifs 71
cw

 50,39 3577,50 

Ex aequo 7
cx

   
Total 115   

m5 - reference1 Rangs négatifs 37
cy

 58,42 2161,50 

Rangs positifs 76
cz

 56,31 4279,50 

Ex aequo 2
da

   
Total 115   

mQ - reference1 Rangs négatifs 42
db

 51,46 2161,50 

Rangs positifs 69
dc

 58,76 4054,50 

Ex aequo 4
dd

   
Total 115   

 
Tests statistiquesa 

 IT01 - 
reference1 

IT02 - 
reference1 

IT03- 
reference1 

IT04 - 
reference1 

IT05 - 
reference1 
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z 
Sig. asymptotique 

(bilatérale) 

-,775b 

,438 
-2,805c 

,005 
 -,366c 

,715 
-3,367c 

,001 
-2,356c 

,018 

             

 IT06 - 
reference1 

IT07 - 
reference1 

IT08- 
reference1 

IT09 - 
reference1 

IT10 - 
reference1 

z 
Sig.asymptotique 
(bilatérale) 

-,108c 
,914 

-2,504c 
,012 

-4,392c 
,000 

-3,559c 
,000 

-3,963c 
,000 

             
   

 IT11 - 
reference1 

IT12 - 
reference1 

IT13- 
reference1 

IT14 - 
reference1 

IT15 - 
reference1 

z 
Sig.asymptotique 
(bilatérale) 

-4,220c 
,000 

-4,349c 
,000 

-2,318c 
,020 

-,366c 
,714 

-1,484c 
,138 

 

 IT16 - 
reference1 

IT17 - 
reference1 

IT18- 
reference1 

IT19 - 
reference1 

IT20- 
reference1 

z 
Sig.asymptotique 
(bilatérale) 

-1,432c 
,152 

-,619c 
,536 

-2,975c 
,003 

-3,217c 
,001 

-2,166c 
,030 

          

        

 

a Test de classement de Wilcoxon          
b Basée sur les rangs positifs.            

 IT21 - 
reference1 

IT22 - 
reference1 

IT23- 
reference1 

IT24 - 
reference1 

IT25- 
reference1 

z 
Sig.asymptotique 
(bilatérale) 

-,785c 
,433 

-,039b 
,969 

-1,630c 
,103 

-2,680c 
,007 

-2,285c 
,022 

 IT26 - 
reference1 

IT27 - 
reference1 

IT28- 
reference1 

IT29 - 
reference1 

IT30- 
reference1 

z 
Sig.asymptotique 
(bilatérale) 

-2,508c 
,012 

-2,775c 
,006 

-1,931c 
,054 

-1,782c 
,075 

-5,012c 
,000 

 M1- 
reference1 

M2- 
reference1 

M3- 
reference1 

M4- 
reference1 

M5- 
reference1 

z 
Sig.asymptotique 
(bilatérale) 

-1,381c 
,167 

-4,729c 
,000 

-1,211c 
,226 

-1,955c 
,051 

-3,051c 
,002 
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cBasée sur les rangs négatifs.          
           

Test de Kruskal-Wallis 
 

Rangs 

 Niveau N Rang moyen : 

m1 Lycée 20 62,93 

Univ 91 56,30 

PG 4 72,00 

Total 115  
m2 Lycée 20 57,18 

Univ 91 58,75 

PG 4 45,13 

Total 115  
m3 Lycée 20 64,38 

Univ 91 56,24 

PG 4 66,13 

Total 115  
m4 Lycée 20 56,83 

Univ 91 58,77 

PG 4 46,25 

Total 115  
m5 Lycée 20 62,68 

Univ 91 57,96 

PG 4 35,63 

Total 115  
mQ Lycée 20 61,75 

Univ 91 57,31 

PG 4 54,88 

Total 115  

 
Tests statistiques

a,b
 

 m1 m2 m3 m4 m5 mQ 

Khi-deux 1,393 ,665 1,240 ,582 2,241 ,327 
ddl 2 2 2 2 2 2 
Sig. asymptotique ,498 ,717 ,538 ,748 ,326 ,849 

a. Test de Kruskal Wallis 
b. Variable de regroupement : Niveau 

 
Rangs 

 Exprience N Rang moyen : 

m1 5 ans au moins 24 60,94 

6-10 47 54,41 

11-15 27 58,35 

16-20 8 63,81 

21-25 3 39,17 

26-30 5 72,80 

plus de 30 ans 1 82,50 

Total 115  
m2 5 ans au moins 24 60,71 

6-10 47 56,33 

11-15 27 55,06 



215 
 

16-20 8 58,44 

21-25 3 22,17 

26-30 5 86,70 

plus de 30 ans 1 111,50 

Total 115  
m3 5 ans au moins 24 64,19 

6-10 47 54,38 

11-15 27 51,41 

16-20 8 59,25 

21-25 3 72,17 

26-30 5 76,90 

plus de 30 ans 1 110,50 

Total 115  
m4 5 ans au moins 24 57,50 

6-10 47 56,83 

11-15 27 58,94 

16-20 8 53,75 

21-25 3 61,33 

26-30 5 64,60 

plus de 30 ans 1 90,50 

Total 115  
m5 5 ans au moins 24 57,06 

6-10 47 55,01 

11-15 27 58,65 

16-20 8 54,94 

21-25 3 50,00 

26-30 5 85,50 

plus de 30 ans 1 114,50 

Total 115  
mQ 5 ans au moins 24 61,58 

6-10 47 53,74 

11-15 27 55,93 

16-20 8 60,50 

21-25 3 49,00 

26-30 5 82,40 

plus de 30 ans 1 113,00 

Total 115  

 
Tests statistiques

a,b
 

 m1 m2 m3 m4 m5 mQ 

Khi-deux 3,496 10,394 7,180 1,418 7,065 6,816 
ddl 6 6 6 6 6 6 
Sig. asymptotique ,745 ,109 ,304 ,965 ,315 ,338 

a. Test de Kruskal Wallis 
b. Variable de regroupement : Exprience 

 
Rangs 

 salaire N Rang moyen : 

m1 20000 DA au moins 5 71,80 

21000-40000 17 52,97 

41000-60000 18 50,94 

61000-80000 56 57,27 

81000-100000 13 61,50 
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Plus de 100000 DA 6 81,17 

Total 115  
m2 20000 DA au moins 5 67,90 

21000-40000 17 61,97 

41000-60000 18 43,00 

61000-80000 56 58,12 

81000-100000 13 63,08 

Plus de 100000 DA 6 71,42 

Total 115  
m3 20000 DA au moins 5 68,80 

21000-40000 17 61,29 

41000-60000 18 43,78 

61000-80000 56 56,78 

81000-100000 13 64,81 

Plus de 100000 DA 6 79,00 

Total 115  
m4 20000 DA au moins 5 71,20 

21000-40000 17 50,41 

41000-60000 18 62,78 

61000-80000 56 57,16 

81000-100000 13 54,00 

Plus de 100000 DA 6 70,67 

Total 115  
m5 20000 DA au moins 5 42,30 

21000-40000 17 58,88 

41000-60000 18 50,94 

61000-80000 56 59,56 

81000-100000 13 64,65 

Plus de 100000 DA 6 60,75 

Total 115  
mQ 20000 DA au moins 5 65,90 

21000-40000 17 58,18 

41000-60000 18 48,39 

61000-80000 56 56,94 

81000-100000 13 63,04 

Plus de 100000 DA 6 78,75 

Total 115  

 
Tests statistiques

a,b
 

 m1 m2 m3 m4 m5 mQ 

Khi-deux 5,172 5,687 7,068 3,183 2,663 4,459 
ddl 5 5 5 5 5 5 
Sig. asymptotique ,395 ,338 ,216 ,672 ,752 ,485 

a. Test de Kruskal Wallis 
b. Variable de regroupement : salaire 

 
Corrélations non paramétriques 
 

Corrélations 

 m1 m2 

Rho de Spearman m1 Coefficient de corrélation 1,000 ,479
**
 

Sig. (bilatéral) . ,000 
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N 115 115 

m2 Coefficient de corrélation ,479
**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 . 

N 115 115 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Corrélations 

 m2 m3 m4 m5 

Rho de Spearman m2 Coefficient de corrélation 1,000 ,633
**
 ,578

**
 ,495

**
 

Sig. (bilatéral) . ,000 ,000 ,000 

N 115 115 115 115 

m3 Coefficient de corrélation ,633
**
 1,000 ,565

**
 ,568

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 . ,000 ,000 

N 115 115 115 115 

m4 Coefficient de corrélation ,578
**
 ,565

**
 1,000 ,523

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 . ,000 

N 115 115 115 115 

m5 Coefficient de corrélation ,495
**
 ,568

**
 ,523

**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 . 

N 115 115 115 115 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

 
             
             

           
             
             

           
 


