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  :ملخص 
التحليل االسًتاتيجي يعترب من األدوات اليت تساىم بشكل فعاؿ يف ربليل وشرح نقاط القوة والضعف لدى ادلؤسسة، بإضافة إىل ربديد 

وذلك دلساعدة ادلنظمة يف ربسن أدائها خاصة التنظيمي الذي يعترب من ادلفاىيم ذات أمهية . الفرص والتهديدات اليت ستواجهها يف اخلارج
كبرية اليت تطفو عليها الصيغة التسيريية اليت يتعامل هبا العديد من ادلسريين نتيجة ما ربملو بني طياهتا من إحياءات باصلازات اليت حققتها 

ىا رلتمعوقد تضمن البحث دراسة قياسية وتكوف  .ادلنظمة نتيجة قدراهتا على ربديد ووصف مدى تطابق األىداؼ التنظيمية مع مواردىا
ت حددت عينة ، وقد(مؤسسة ميناء مستغاًل، مؤسسة تكرير السكر، ومؤسسة االتصاالت موبليس) مؤسسات 3 عماؿمن ي الدراس

، ومن اىم النتائج ادلتوصل اليها يف ىذه الدراسة ىي اف تطبيق التحليل االسًتاتيجي الداخلي قليل  استمارة عليهم70توزيع الدراسة ب
وزلدود داخل ىذه ادلؤسسات واما بالنسبة لالداء التنظيمي فهو جديد ويف ربسن مستمر، كما اشارت النتائج ايضا اىل وجود عالقة ارتباط 

 .ضعيف بني متغريي الدراسة
 . التحليل االسًتاتيجي، البيئة الداخلية، اذليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، ادلوارد، األداء التنظيمي:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
    Strategic Valthalil is one of the tools that effectively contribute to analyze and explain the strengths and 
weaknesses of the institution, adding to identify opportunities and threats that will face overseas. And to help the 
organization improve its performance a private organization which is of great importance that float by the 
Steering formula that handles many of the managers as a result of what was done fraught of overtones 
achievements made by the organization as a result of their ability to identify concepts and describe the 
compatibility of organizational goals with resources Find An Empirical Study included and be a society of 
academic workers three institutions (the port of Mostaganem Foundation, sugar refining Foundation, the 
communications Mobliss), and lead study sample identified 70 distribution form them. One of the main results 
obtained in this study it is that the application of internal strategic analysis and a few limited within these 
institutions, but for the performance of the organization is new and in continuous improvement, as indicated 
results also indicate the presence of a weak correlation between the variables of the study relationship. 
Keywords: strategic analysis, internal environment, organizational structure, organizational culture, resources, 
organizational performance. 
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: مقدمة
احلديثة تسعى  صلد أف ادلؤسسات ادلبادئ، لذا من رلموعة على القائمة احلديثة اإلدارية ادلفاىيم من التحليل االسًتاتيجي مفهـو     يعد

 متغري عامل ظل يف األساسي ىدفها أفضل وجعلها بصورة والسلع اخلدمات تقدمي اجلودة يف لتحقيق جاىدة دلعرفة بيئتها وسيطرة عليها
 .يسوده التنافس

    إذف األداء يعترب كادلرأة عاكسة لدى ادلنظمة فهو يساعدىا يف معرفة الكثري من األمور حوؿ نشاطاهتا وموظفيها ومدى توافق 
لذا فاألداء التنظيمي يكتسي أمهية بالغة داخل ادلؤسسة إذ يعترب كأداة تسيطر بصفة كاملة على إدارة ادلنظمة فهو . مدخالهتا مع سلرجاهتا

يقـو بوضع النظم واألطر اليت تسري على خطها ادلنظمة من خالؿ توزيع ادلسؤوليات و ربديد ادلوظفني ادلناسبني ذلا وغريىا من األمور 
إلى أي مدى يمكن أن يكون للتحليل االستراتجي الداخلي : ومنو ديكن طرح التساؤؿ التايل. اإلدارية والتنظيمية اليت تشغل باؿ ادلنظمة

اثر في تحسين أداء التنظيمي للمؤسسة؟ 
 :االسئلة الفرعية

 ما مكونات التحليل االسًتاتيجي الداخلي؟- 
 ماىي ابعاد ربسني االداء التنظيمي؟-  
 فيما يتمثل التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف ربسني االداء التنظيمي؟- 

 :فرضيات الدراسة
 .التحليل االسًتاتيجي الداخلي خيلق جو عمل مريح داخل ادلؤسسة- 
 .االداء التنظيمي للمؤسسة جيد ويتحسن باستمرار- 
 .إف قياـ ادلؤسسة بالتحليل االسًتاتيجي الداخلي يسهم يف ربسني ادائها التنظيمي- 

  :المنهج المستخدم
    بالنظر إىل طبيعة ادلوضوع الدراسة وحىت نتمكن من اختبار الفرضيات واإلجابة على األسئلة ادلطروحة اعتمدنا يف 

كما انو مت ايضا االعتماد على . ىذه الدراسة على ادلنهجني الوصفي والتحليلي وذلك لتالؤمهما مع معطيات دراستنا
 (مؤسسة ميناء مستغاًل، مؤسسة تكرير السكر، ومؤسسة االتصاالت موبليس)دراسة حالة ثالث مؤسسات اقتصادية جزائرية 

 :هيكل الدراسة
 .مكونات التحليل االسًتاتيجي الداخلي -1
 .أبعاد ربسني األداء التنظيمي -2
 .(دراسة قياسية)اثر التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف ربسني األداء التنظيمي  -3

 :الدراسات السابقة
دور التحليل االستراتيجي الداخلي في تقييم " قامت هبا الباحثة ىشمي مرمي من جامعة فرحات عباس بسطيف بعنواف:الدراسة األولى

 .2011مذكرة ماجستري يف العلـو االقتصادية جبامعة سطيف،،"أداء المؤسسات االقتصادية، دراسة حالة ملبنة التل بسطيف
   حيث كانت تبحث ىذه الدراسة على إظهار الدور التحليل االسًتاتيجي الداخلي يف تقييم أداء ادلؤسسات وزلاولة ربسيس اإلدارات 

العليا للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية بأمهيتو حيث انو كاف يساعدىا يف اختيار وإعداد االسًتاتيجيات ادلناسبة ذلا يف ظل التحديات 
. الراىنة

 



  اثر التحليل االستراتيجي الداخلي في تحسين األداء التنظيمي                                         مخفي أمين.بطاهر بختة، د.أ
 

3 

 

 :الدراسة الثانية
 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 الدراسة عالقة بني االداء التنظيمي وادلوارد البشرية للمؤسسة وىي تعترب دراسة ىامة وجيدة حيث

ركزت بشكل كبري على االداء التنظيمي من خالؿ  ربديد اىم مفاىيمو وابعاده وأىم زلدداتو، كما اهنا مل هتمل ادلوارد ادلؤسسة وخاصة 
.البشرية منها حيث ايضا اىتمت هبذه االخرية بشكل كبري  

 استراتيجيات التعلم التنظيمي في االداء اثر" خالد بين ضبداف وزلي الدين القطب، وشاكر جار اهلل ثوفقامت هبا الباح:الدراسة الثانية
 .2013مقاؿ منشور يف اجمللة االردنية للعلـو التطبيقية، جامعة االردف، ، "دراسة ميدانية في مستفيات عمان الخاصة-التنظيمي

هتدؼ ىذه الدراسة إىل قياس مدى اثر اسًتاتيجيات التعليم التظيمي يف االداء التنظيمي يف ادلستشفيات اخلاصة العاملة يف ىذا اجملاؿ،   
وقد اجريت ىذه الدراسة على . وقد امهت ىذه الدراسة بعرض اىم ىذه االسًتاتيجيات باالضافة إىل ربديد اىم انواع االداء التنظيمي

 . فردا عامال يف ىذه ادلؤسسات243شبانية مستشفيات خاصة يف عماف، وقد صبعت البيانات الالزمة ذلا منها خالؿ استباف وزع على 
 :الدراسة الرابعة

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

ركزت ىذه الدراسة على ادلسح البيئي االسًتاتيجي وعالقت باالداء التنظيمي للمؤسسة، وذلك من خالؿ ربط ىذين ادلتغريين، وىي تعترب 
كما استعرضت اىم مكونات البيئة االخلية واخلارجية، وايضا اىم مفاىيم متعلقة باالداء . من الدراسات االوىل اليت ركزت على العالقة

 .التنظيمي للمؤسسة
مكونات التحليل االستراتيجي الداخلي  : المحور األول

     إف التحليل االسًتاتيجي كغري من ادلتغريات السائدة يف عامل اإلدارة وادلؤسسات، ولديو العديد من أساليب اليت سبيزه ،و باعتباره 
 . كذلك ، فهو يبحث يف أىم العوامل اليت ربيط بادلؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية وذلك دلساعدة ادلؤسسة على معرفة بيئتها

     مفهوم التحليل االستراتيجي واهم أغراضه:أوال
فالتحليل االسًتاتيجي لو عدة رلاالت وأغراض تؤدي إىل اختالؼ مفاىيم، والرؤية ادلعتمدة يف تفسري وتشخيص نتائجو،وتعدد وسائل    

اليت تستخدمها إدارة ادلنظمة يف ربليل حركة بيئة ادلنظمة الداخلية واخلارجية يف ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، ذلذا فهناؾ الكثري من التعريفات 
 :اليت سنتطرؽ إليها

:  مفهوم التحليل االستراتيجي .1
ىي عملية إجراء البحوث على بيئة األعماؿ حيث تعمل ادلنظمة على تنظيم نفسو، من أجل صياغة :" Les Worrallوينظر إليو 

  1".إسًتاتيجية مناسبة
ىو ادلسح البيئي أي رصد وتقييم ونشر ادلعلومات من البيئات اخلارجية والداخلية " :يعرفانو على انوWheelen & Hunger وأما  

  "2.ألشخاص الرئيسيني داخل الشركة
  3".ىو عملية صبع وربليل وصرؼ ادلعلومات ألغراض تكتيكية أو إسًتاتيجية دلنظمة:" وكما يعرؼ أيضا
 الفرص وربديد اخلارجية يف البيئة احلاصل التغري مدى لتشخيص اإلسًتاتيجية اإلدارة تستخدمها اليت األدوات رلموعة :"ويعرؼ على انو 

 العالقة ربقيق يف اإلدارة يساعد وبشكل الداخلية بيئتها على السيطرة من أجل ادلنظمة يف ادلميزات أو السمات وتشخيص والتهديدات
  4." ادلطلوبة واإلسًتاتيجية ادلنظمة أىداؼ وربديد للبيئة االسًتاتيجي بني التحليل االجيابية
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رلموعة من الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة يف ربديد مدى التغري يف البيئة اخلارجية وربديد ادليزة :"  إليوjohnson & scholesوينظراف 
التنافسية أو الكفاءة ادلميزة للمنظمة يف السيطرة على بيئتها الداخلية، حبيث يسهم ذلك يف زيادة قدرة اإلدارة العليا على ربديد أىدافها 

   5".ومركزىا االسًتاتيجي
      من خالؿ التعاريف السابقة نستنتج أف التحليل االسًتاتيجي ىو عبارة عن رلموعة من العناصر اليت تقـو بتحليل ادلتغريات اليت ربيط 

.                                                                                         بادلؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية ، وذلك باستعماؿ رلموعة من األدوات اليت تساىم يف تسهيل ذلك 
أغراض التحليل االستراتيجي .2

    يركز ىذا ادلضموف على أغراض التحليل االسًتاتيجي من جانب وحاجة ادلنظمة إىل نتائجو حاضرا ومستقبال كمربرات للقياـ بو من 
: 6جانب أخر وتتمثل ىذه األغراض فيمايلي

اإلشارة إىل أف عملية اإلدارة اإلسًتاتيجية تبدأ بتحليل دلراقبة بيئة ادلنظمة عرب وجهتني ،تقدر األوىل ما سبتلكو ادلنظمة من جوانب سبكني - 
وضعف، وربدد الثانية التهديدات والفرص احلالية وادلستقبلية،   

ينبغي أف يكوف غرض ادلديرين من التحليل ىو تشخيص بيئات منظميو متعددة واليت تؤدي ادلنظمة عمالياهتا فيها وتتطلب فهم ادلهاـ - 
.  األساسية للقياـ بالتحليل

ضرورة أف تصب نتائج صبيع التحليالت لكي سبكنو من دقة إنشاء جوانب قوة ادلنظمة واستعدادىا، وكذلك ادليزتاف التنافسية - 
. واإلسًتاتيجية لكي تولد من األنشطة ادلفًتضة واستجابة للضغوط العامة اليت ينبغي استحضارىا

تامني ما ينبغي القياـ بو للمحافظة على االنتظاـ وادلراجعة الثابتة كجزء من ما اشتقتو ادلنظمة لتعظيم عوائدىا، وكذلك لتمكينها من - 
.  إضافة إىل االستبصار بادلعطيات ذات األمهية مع غرض التقدير والتقييم وادلناقشة. رؤية أية مشكالت كما تبدو

مفهوم البيئة الداخلية  :ثانيا
     إف البيئة الداخلية للمنظمة سبثل ادلستوى البيئي التنظيمي الداخلي ادلرتبط بشكل زلدد ودقيق بالتطبيقات اإلدارية والتنظيمية دلنظمة 
األعماؿ، حيث تعطي ىذه البيئة للمنظمة قدرات وميزات تنافسية ذبعل منها منظمة متفردة يف أساليب وطرؽ عملها وبالتايل يف أدائها 

 لذلك صلد أف ىناؾ عدة اختالفات يف وجهات النظر من طرؼ الباحثني فكل يعرفها وفق من منظورىا ومن أىم ىذه 7.وربقيق أىدافها
: . لتعريفات نذكر مايلي

  8".(ادلوارد و القابليات ادلقدرات)رلموعة العوامل و اإلمكانات التشغيلية للمنظمة :" يعرؼ صاحل عبد الرضا البيئة الداخلية بػػػػػ
تشمل ىذه إمكانات ادلنظمة ومواردىا ادلالية وادلادية والبشرية و ادلعنوية واليت ديكن ربويلها إىل أنشطة و أعماؿ :"  وينظر إليها بأهنا
 9". إنتاجية وتسويقية
رلموعة العوامل وادلتغريات اليت ديكن للمنظمة التحكم فيها و السيطرة عليها ومن أمثلتها ما يتعلق بإمكانات التنظيم :" وديكن تعريفها بػػػػػ

وموارده ادلالية أو ادلادية وذلك إضافة إىل موارده البشرية و ادلعنوية واليت ديكن ربويلها إىل رلموعة أنشطة و أعماؿ إنتاجية وتسويقية 
 10".ومالية

 11". تتمثل يف رلموعة العوامل وادلكونات وادلتغريات ادلادية وادلعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة حبدود الداخلية:" كما تعرؼ بػػػػ
   ومن خالؿ التعاريف السابقة نستنج أف البيئة الداخلية ماىي إال رلموعة من ادلتغريات اليت ربدث داخل زليط ادلؤسسة وىي زبضع 

. لرقابة وسيطرة من طرؼ ادلؤسسة
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مكونات البيئة الداخلية :ثالثا
حيث صلد أف احملتوى التنظيمي يضم ثالثة .  إف البيئة الداخلية للمنظمة يعرب عنها بكل من احملتوى التنظيمي واحملتوى ادلايل و العمليايت   

 12.مكونات رئيسة، وىي اذليكل التنظيمي، والثقافة التنظيمية، وموارد ادلنظمة
تعترب العالقة بني التنظيم واإلدارة عالقة ترابط وثيقة، إذ يعد التنظيم عمال جوىريا وضروريا من أعماؿ اإلدارة فمن :الهيكل التنظيمي. 1

  13.خاللو يتضح مسار العمل وربديد السلطة وادلسؤولية يف ادلنظمة دبختلف مستوياهتا اإلدارية
   ويعرؼ اذليكل التنظيمي بأنو الطريقة اليت تقـو منظمة األعماؿ من خالذلا بتنسيق جهود األفراد و األقساـ وتوزيع سلطة ازباذ القرار يف 

و عادة ما يأخذ صيغة خريطة منتظمة 14.ادلنظمة وتوزيع األفراد على ادلهاـ الوظيفية، وذلك من أجل إصلاز وربقيق ادلهاـ اخلاصة بادلنظمة
: وعادة يأخذ اذليكل التنظيمي أنواع عديدة من أمهها

 ىذا اذليكل ديتاز بسهولة ازباذ القرارات وبساطة العالقة بني ادلدير العاـ والعاملني معو ،فهذا اذليكل :الهيكل التنظيمي البسيط- 1
. يناسب ادلؤسسات صغرية احلجم وادلتخصصة خبط إنتاجي واحد

 .نموذج التنظيمي البسيط:(1)الشكل رقم 
 
 
 

 
 

. 193،ص2004ا الطبعة األوىل،دار ادليسرة ، األردف ،(إدارة جديدة في عالم متغير )، اإلدارة اإلستراتيجيةعبد العزيز صاحل بن جبتور:المصدر
ديثل اذليكل التنظيمي البسيط منوذج تعتمده ادلؤسسات الصغرية اليت ىي يف بداية نشاطها وذلك النو يساعدىا يف توزيع مهامها ومسؤوليات فهي 

 .ليس كثرية وتتصف بالوضوح والبساطة
، حيث قاـ آنذاؾ باستبدالو 1903وكاف أوؿ من نادى هبذا التنظيم وجربو فريدريك تايلور عاـ : الهيكل التنظيمي الوظيفي- 2

ويشًتط أف . بالتنظيم التنفيذي، وقد ساىم يف احلصوؿ على معلومات من مصادر متخصصة كما انو يشيع روح التعاوف بني العاملني 
يكوف لكل مشروع عدد من ادلدرين الفنيني ذوي االختصاص وذلم عمل فين خيتصوف فيو، ومن أىم مزايا ىذا التنظيم انو يفتح اجملاؿ 

ويتميز أيضا ىذا النوع من التنظيم بأنو يركز على تقسيم العمل والتخصص . الستخداـ اخلرباء وادلختصني شلا يساعد على إتقاف العمل
ولكنو ـ يلق ىذا النوع من التنظيم قبوال يف . فيو، فكل وحدة إدارية زبتص جبزء من العمل يقـو بو فرد متخصص يف رلاؿ ىذا اجلزء 

 15.معظم منظمات األعماؿ ألنو حيدث االزدواجية يف السلطة، وإصدار األوامر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلدير العاـ

 العاملني
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الهيكل التنظيمي الوظيفي :(2)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،الطبعة األوىل،دار ادلسرية، ،األردف، (حاالت تطبيقية- عمليات – مفاهيم )، اإلدارة اإلستراتيجية ماجد عبد ادلهدي مساعدة:المصدر
. 188ص2013

يعترب اذليكل التنظيمي الوظيفي من ىياكل اليت ظهرت يف فًتة قصرية وذلك لكثرة الوظائف وتشعبها من خالؿ تداخل عدة اختصاصات الذي 
اصبح امر يصعب السيطرة عليو من خالؿ توزيع ادلسؤوليات ومهاـ باعتماد اذلياكل السابقة وىذا ما جعل ادلسريوف يفكروف يف استحداث ىذا النوع 

 .من ىياكل
: الثقافة التنظيمية. 2

من القيم والتقاليد والقواعد اليت يشًتؾ فيها أعضاء التنظيم ، حيث أف لكل منظمة أعماؿ ثقافة خاصة تعرب رلموعة ىي عبارة عن      
عن شخصيتها ، لذلك فاف ىؤالء األفراد جيلبوف معهم قيمهم وتقاليدىم وعاداهتم اليت تساىم يف التأثري بالثقافة التنظيمية كما تؤثر يف 

لثقافة التنظيمية ال توجد من فراغ فا. ،ومن الصعب ربديد مفهـو واضح ودقيق، وزلدد للثقافة التنظيميةىؤالء األفراد هبا الطرؽ اليت يعمل 
 ادلنظمة فلهم تأثري وإمنا تظهر أوال يف إفراد التنظيم ، والف األفراد ىم بالدرجة األوؿ جزء من النسيج االجتماعي والثقايف الذي تتواجد فيو

 16. كبري عليها
 17: كاآليت أمهيتها تلخيص ديكن تنظيمية سلتلفة ثقافات للمؤسسات أف ادلعلـو من     و

   .وجودىا يف ادلؤسسة اخلاصة نتيجة اذلوية لدى العاملني و بالذاتية الشعور تنمي الثقافة التنظيمية- 
 .العاملني بني الوالء و االلتزاـ روح خلق يف مهما دورا الشخصية، إذ تلعب تسهم يف احملافظة على ادلصاحل- 
 .ادلؤسسة داخل االستقرار ربقيق يف متكامل، وتساىم و متجانس اجتماعي تعترب كنظاـ- 
 .ادلؤسسة لنشاط مرجعية تكوين على مرشد ،و تعمل و كدليل العاملني سلوؾ ربدد- 
 اجلماعات و ادلختلفة اإلدارات بني والتنسيق العمل فرؽ تطوير ،و األعضاء بني التبادؿ زيادة على تعمل بالقرارات ادلشاركة خالؿ من- 
.  األفراد و
: الموارد.3

   ىذه ادلوارد البد من توافرىا لكي تساىم يف تنشيط، وتفعيل، طاقات ادلنظمة، وإمكانيات صلاحها، واستمرار بقائها يف السوؽ واصلاز 
فهي . ادلوارد ادلالية، والطبيعية، البشرية، القدرات التكنولوجية: أنشطتها ادلختلفة، و يتطلب أف ربصل ىذه ادلنظمة على مواردىا، وتشمل

، وتثبيت رسالتها، وأىدافها، ووضعها (اإلسًتاتيجية)روح ادلنظمة، وسر ديناميكيتها وحيويتها، فهي الغذاء الفعاؿ، لإلستمراريتها وصياغة
 19:وتشتمل ىذه ادلوارد عدة أنواع تتمثل فيمايلي. 18موضع التنفيذ

 ادلدير العاـ

مدير  
 االنتاج

مدير 
 التسويق

مدير ادلوارد  مدير ادلالية
 البشرية

رئيس قسم إنتاج  رئيس قسم إنتاج أ
 ب
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. مثل السيولة ومصادر التمويل الفيزيائية مثل ادلعدات واحملالت وادلخازف : (ادلوارد ادلالية)ادلوارد ادللموسة - 1
.  فتشمل السمعة واالسم التجاري وقيمة الشركة يف السوؽ التجاري وغريىا:ادلوارد غري ادللموسة - 2 
. فتشمل على براءات االخًتاع وأسرار الصناعة وحقوؽ ادللكية الفكرية : ادلوارد التقنية أو الفكرية- 3
وربتوي على كفاءة العاملني وخرباهتم ومستواىم العلمي ومدى والئهم ومستوى التدريب وادلهارات اليت يتقنوهنا : ادلوارد البشرية - 4

. ومعدالت الغياب وترؾ اخلدمة وغريىا
لذا جيب عليها أف تتكامل مع بعضها البعض،األمر .     وديكن القوؿ أف موارد ادلنظمة ليست منتجة ،بصورهتا ادلنفردة ومهما كاف نوعها 

. 20الذي من شأنو أف يكسب ادلنظمة ما يعرؼ بالقابلية التنظيمية
أبعاد األداء التنظيمي   : المحور الثاني

    يعترب األداء التنظيمي من أىم أنواع األداء وذلك دلا حيملو داخل طياتو من عمليات إدارية ستسهم بشكل فعاؿ يف ربقيق العديد من 
 األىداؼ التنظيمية للمنظمة

مفهوم األداء التنظيمي : أوال
، ىو يتميز بعدة     األداء التنظيمي ىو واحد من ادلتغريات األكثر استخداما على نطاؽ واسع واليت تعتمد يف الدراسات التنظيمية اليـو

: تعاريف نذكر من أمهها مايلي
ناتج جهد وسلوؾ صبيع األفراد العاملني يف ادلنظمة يف كافة اإلدارات واألقساـ ادلوجودة فيها، والذي حيدد :" يعرؼ األداء التنظيمي انو

                                                                                                                      21."مدى قدرة ادلنظمة على ربقيق ادلخرجات واألىداؼ اخلاصة بأعماذلا عرب التفوؽ يف أدائها
ىو وظيفة لديها رلموعة من أىداؼ ويتم تقييم الشركة من خالؿ مقارنة  :" Maratine maadani, karim said ويرى كل من 

 22." ادلرجعية الداخلية أو اخلارجية
صنع )مصطلح يشري إىل قياـ العاملني بادلنظمة بسلوؾ إداري ما يف ضوء مبادئ اإلدارة، وذلك لتحقيق وظائف اإلدارة:" كما أشري إليو

 23(."أي بأقل جهد ووقت وتكاليف)بصورة رشيدة  (القرارات، التخطيط، التنظيم، اإلشراؼ والتوجيو والقيادة، الرقابة
ىو ربقيق اذلدؼ بالشكل الذي جيب أف يكوف معروفا على مستوى صبيع :" على انو  Ridwan Ibrahim, Ina Primianوينظراف

 24."منظمة وترتبط مع رؤية توضيحية ذلا أجزاء
 يعد والذي األداء ينعكس على وأف البد منها أي يف خلل أي فأف ادلنظمة هبا تقـو اليت العمليات لكافة زلصلة:" كما يعرؼ على انو

                                                                                                                           25." ادلنظمة مرآة
يكوف نتيجة لقدرة اإلدارة الكافية على كل األعماؿ لتحقيق توازف يف ىيكل التنظيمي  :"Yasmina Benabderrahmaneوحسب   

 26".للمنظمات فيما يتعلق بأىدافها ورؤيتها اإلسًتاتيجية
من خالؿ ما تطرقنا إليو يف ىذه التعريفات ديكننا التوصل إىل أف األداء التنظيمي ىو عبارة عن الدرجة اليت تعكس قدرة ادلنظمة على  

. استخداـ مواردىا التنظيمية مع ربديد سلوؾ اإلداري لعامليها ومدى مسامهتهم
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أبعاد األداء التنظيمي                                                                                                                                 : ثانيا
.                                                                                من خالؿ اجلدوؿ التايل سنتطرؽ إىل أىم أبعاد ىذا األداء 

 أبعاد األربعة لألداء التنظيمي : (1)الجدول رقم
المعايير مفهوم عام أمام  المنظمة مثل األبعاد 

 فعل بعض األشياءاالقتصادي 
اجليدة 

الدرجة اليت خفضت ادلنظمة كمية ادلوارد : اقتصاديات ادلوارد•فعالية االقتصادية 
 .ادلستخدمة، يف حني ضماف حسن سري النظاـ

كمية أو نوعية السلع واخلدمات اليت تنتجها ادلنظمة مقارنة :إنتاجية•
. بكمية ادلوارد ادلستخدمة ألجل اإلنتاج خالؿ فًتة معينة

 مواءمة أىداؼاالجتماعي 
ادلوظفني و أىداؼ 

 االقتصادية
 

درجة الفائدة ادلوظفني إلظهار عملهم ، ومن اجل : تعبئة ادلوظفني•قيمة موارد البشرية 
 .ادلنظمة واجلهود ادلبذولة لتحقيق أىداؼ

الدرجة اخلربة يف العمل ىو تقييم إجيايب من : الروح ادلعنوية للموظفني •
 .قبل ادلوظف

. نوعية أو كمية اإلنتاج للموظف أو رلموعة: عائد ادلوظفني•
 االستدامة ادلنظمةموائمة مع بيئتها النظامي 

 
 .مستوى ادلنتج الذي يليب احتياجات زبوف: جودة ادلنتج•
إىل أي مدى ادلؤشرات ادلالية للمنظمة يف زيادة أو نقصاف : الرحبية ادلالية•

. مقارنة سنوات 
رضا مصاحل العناصر السياسي 

ادلختلفة 
الدرجة اليت تقدر اجلهات ادلاضلة اليت تستخدـ أمواذلا على : رضا ادلاضلني•شرعية ادلنظمة 

 .النحو األمثل
احلكم الزبوف بطريقة ما إف كانت ادلنظمة قادرة على : رضا العمالء•

. الوفاء بالتزاماهتا وتوفري االحتياجات
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 

 يتضمن ىذا اجلدوؿ اىم ابعاد االداء التنظيمي  وىي مقسمة اىل اربعة كما ىي موضحة سابقا وىذه االبعاد ذلا مفهـو عاـ دييزىا عن 
غريىا، كما انو لكل بعد عدة معايري ذبعل منو قسم سهل الفهم من خالؿ معرفة ما حيتويو وما ديكن اف يساعد ادلؤسسة يف ربسني 

.تسريىا وتدبريىا المورىا خاصة االدارية منها  
جهود المنظمة في تحسين األداء التنظيمي : ثالثا

     مثلما جيب أف تسعى جهود ربسني األداء التنظيمي إىل إجياد طرؽ للقياـ بذلك يف كل أجزاء النظاـ التنظيمي، جيب أف يكوف ىناؾ 
وىذا ىو السبب يف أف ادلوازنة بني االىتماـ . إدراؾ باف ما حيدثو ذلك من تغيري واضطراب سوؼ يؤثر بال شك على كل أجزاء النظاـ

. بإدارة واالىتماـ بإدارة التغيري أو عدـ التأكد تعد واحدة من ادلهاـ األساسية للقيادة
ويكوف . على صقل مهارات وقدرات األفراد، وينطوي ذلك على ميزة كبريةالتنظيمي      وينصب االىتماـ ادلوجو غالبا على ربسني األداء 

يف أحياف كثرية رلديا أكثر من افًتاض وجود تركيبة سحرية ديكن بواسطتها إعادة ىندسة العمليات بدوف االستثمار يف األفراد الذين يتعني 
. عليهم إدارهتا أو التشاور معهم
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    وتكمن احليلة البارعة حقا يف دمج الفكرتني معا لتسهيل التحسني ادلتواصل للعمليات من خالؿ تنمية القدرات الشخصية وتفويض 
. أولئك الذين يتعني عليهم إدارة ىذه العمليات

وأفضل طريقة لتحسني . أف فرصة التنمية الشخصية ينبغي بالطبع أف تكوف زلفزة وىي غالبا ما تكوف كذلكPeter Reed      ويؤكد
فهم احتياجات ادلنظمة وأىدافها اإلسًتاتيجية، ويف الوقت ذاتو تنمية االلتزاـ الشخصي هبا ىي الًتكيز على النتائج وربميل األفراد مسؤولية 

 27.ربقيق النتائج ادلرغوبة دلسامهاهتم الفردية يف العمل
+ كمية )   إف الكفاية اإلنتاجية وحدىا ال تكفي لتحقيق النجاح و ادلنافسة و البقاء للمنظمة، فتحقيق سلرجات بكفاية عالية 

، جيب أف يكوف دبستوى عايل من اجلودة، لتحقيق الرضا لدى (ادلدخالت) ، من خالؿ استخداـ كفؤ للموارد (اقل تكلفة+مواصفات
و اخلدمات ادلقدمة للزبائن، احتياجهم ورغباهتم وتوقعاهتم ومعاملتهم معاملة حسنة،  (ادلخرجات )عمالء ادلنظمة، أي أف يليب ادلنتج

فادلنتج و اخلدمة اجليداف ليسا من وجهة ادلنظمة، بل من وجهة نظر ، واف خدمة العمالء وربقيق الرضا والسعادة لديهم، ىي مسؤولية كل 
. من يعمل يف ادلنظمة، فبقاؤىا يف حقل ادلنافسة السوقية يتوقف على الرضا فاجلميع جيب أف يكوف يف خدمة عمالء ادلنظمة

   نستخلص أف الكفاية اإلنتاجية وفعالية ربسني األداء التنظيمي يكمالف بعضهما البعض فمن خالذلما تتمكن أية منظمة من ربقيق 
 28.الرضا و السعادة لدى عمالئها، شلا يزيد من قوهتا التنافسية يف السوؽ وقدرهتا على البقاء و االستمرار

اثر التحليل االستراتيجي الداخلي في تحسين األداء التنظيمي للمؤسسات :  المحور الثالث
. سنحاوؿ تقدمي وصفا للمنهجية واإلجراءات ادلتبعة يف إصلاز الدراسة، إضافة إىل ربليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات   
منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة - 1
مؤسسة ميناء مستغاًل، مؤسسة تكرير السكر، ومؤسسة ) مؤسسات 3 عماؿيتكوف رلتمع الدراسة من : مجتمع وعينة الدراسة- 1-1

 استمارة يف كل من ادلؤسسة الثانية 20 استمارة يف ادلؤسسة األوىل و30) استمارة عليهم 70، وقد مت توزيع (االتصاالت موبليس
من االستمارات ادلوزعة، وىو عدد مقبوؿ إحصائيا % 65,71 منها وىي صاحلة للتحليل أي ما يعادؿ 46مت اسًتجاع  (وادلؤسسة الثالثة

% 43.48) استمارة دلؤسسة ميناء مستغاًل 20: وعدد االستمارات ادلعاجلة لكل مؤسسة ىو.  فردا30نظرا ألف حجم العينة يتجاوز 
 استمارة 12، و(من إصبايل االستمارات ادلعاجلة% 30.43) استمارة دلؤسسة تكرير السكر 14، (من إصبايل االستمارات ادلعاجلة
.   (من إصبايل االستمارات ادلعاجلة% 26.09)دلؤسسة االتصاالت موبيليس 

مت بناء االستبانة دلعاجلة متغريات الدراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية والوظيفية ألفراد العينة : أداة الدراسة- 1-2
. (اجلنس، العمر، ادلؤىل العلمي،عدد سنوات العمل يف ادلؤسسة، الفئة الوظيفية)

متغري ) فقرة مقسمة على زلورين ديثالف متغريي الدراسة، زلور دراسة التحليل االسًتاتيجي الداخلي 12يف حني احتوت االستبانة على 
.  فقرات6يشمل  (متغري تابع) فقرات، وزلور مستوى األداء التنظيمي للمنظمة 6حيتوي  (مستقل

: أما بالنسبة دلتوسطات اإلجابة عن الفقرات فتحدد درجاهتا وفقا للمجاالت التاليةوقد اعتمدنا سلم ليكرت اخلماسي، 
غري موافق إطالقا؛ : 1.79 إىل 1من - 
غري موافق؛  : 2.59 إىل 1.80من - 
زلايد؛  : 3.39 إىل 2.60من - 
موافق؛  : 4.19 إىل 3.40من - 
. موافق سباما: 5 إىل 4.20من - 
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، وقد (SPSS)مت ربليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج اإلحصائي : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات- 1-3
كرونباخ، كما مت ربليل الفقرات من خالؿ مقاييس اإلحصاء -مت قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالؿ معامل ألفا

. (التكرارات، ادلتوسط احلسايب، اإلضلراؼ ادلعياري)الوصفي 
، إضافة إىل استخدامو الختبار (One Sample T-test)كما أف الفقرات مت ترتيبها وفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة 

 One Way)الفرضيات مدعما دبعامل بريسوف لقياس مدى االرتباط بني احملاور، إضافة إىل استخداـ أسلوب ربليل التباين األحادي 
ANOVA)لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا لبعض اخلصائص الوظيفية  .

وىو األكثر استعماال يف الدراسات االقتصادية واالجتماعية، أي أننا نقبل الفرضية  (0.05)أما بالنسبة دلستوى الداللة ادلعتمد فهو 
 إذا كاف مستوى الداللة أقل من ىذا ادلستوى H0 إذا كاف مستوى الداللة احملسوب يفوؽ ىذا ادلستوى، وإال فإننا نرفض H0الصفرية 

. وىو ما يعين وجود داللة
تحليل بيانات ونتائج االستبيان - 2
-مت اختبار درجة وصدؽ فقرات كل زلور من زلاور االستبياف من خالؿ اختبار ألفا: تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان- 2-1

: كرونباخ، والنتائج مبينة يف اجلدوؿ التايل
( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 

معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور 
% 74.42% 55.38 6التحليل اإلسًتاتيجي الداخلي 

% 72.20% 52.13 6مستوى األداء التنظيمي للمنظمة 
 %80.98 %65.57 12المحاور السابقة معا 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
بالنسبة إلصبايل احملاور، وىو % 65يتضح أف معامل ألفا كرونباخ متوسط بالنسبة لالستبياف جبميع زلاوره متوسط حىت أنو يتجاوز نسبة 

ما يدؿ % 80عاؿ يتجاوز  (اجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا كرونباخ)ما يدؿ على ثبات فقراتو وزلاوره نسبيا، كما أنو يتميز دبعامل صدؽ 
. على صدؽ سلتلف بياناتو

 عامل هبذه ادلؤسسات، وأظهرت خصائص بياناهتم 46مت ربليل إجابات : تحليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة- 2-2
: الشخصية والوظيفية ما يلي

، ما يؤكد على تواجد العنصر %50.00من ادلستجوبني ذكور، يف حني تشكل نسبة اإلناث % 50.00: بالنسبة دلتغري اجلنس- 
النسوي بقوة يف ادلؤسسات اجلزائرية؛ 

% 26.09 سنة، 40 و31تًتاوح أعمارىم بني % 39.13 سنة، 30 و20تًتاوح أعمارىم بني % 30.43: بالنسبة دلتغري السن- 
 سنة، وىي نسب تؤكد أف معظم عماؿ ادلؤسسات اجلزائرية 50يتجاوز سنهم % 4,35 سنة، يف حني أف 50 و41تًتاوح أعمارىم بني 

 سنة؛ 40من الشباب دوف 
منهم % 23.91من عماؿ ادلؤسسات زلل الدراسة ذوو مستوى جامعي، يف حني أف   % 76.09: بالنسبة دلتغري ادلؤىل العلمي- 

ذوو مستوى ثانوي، ما يؤكد أف توجو ادلؤسسات ضلو توظيف خرجيي اجلامعات وأصحاب الشهادات العليا؛  
منهم % 23.91 سنوات، 5من ادلستجوبني خربهتم أقل أو تساوي % 36.96: بالنسبة دلتغري عدد سنوات العمل يف ادلؤسسة- 

 سنة، 20 و16خربهتم بني % 10.87 سنة، يف حني أف 15 و11منهم خربهتم بني % 13.04 سنوات، 10 و6خربهتم بني 
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 30منهم تفوؽ خربهتم % 2.17 سنة، يف حني أف 30 و26منهم خربهتم بني % 6.52 سنة، 25 و21منهم خربهتم بني % 6.52
. سنة، وىو ما يؤكد أف أغلب عاملي ادلؤسسات زلل الدراسة من اخلرجيني حديثا من اجلامعات ومعاىد التكوين

منهم أعواف التنفيذ، % 19.57منهم أعواف التحكم، % 34.78من ادلستجوبني إطارات، % 45.65: بالنسبة دلتغري الفئة ادلهنية- 
. وىو ما يؤكد أف العينة مكونة من الفئات ادلهنية الثالث مع أفضلية لإلطارات ألهنم األكثر إدلاما باجلانب اإلسًتاتيجي

: سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل زلور من زلاور االستبياف: تحليل فقرات محاور الدراسة- 2-3
 فقرات مبينة يف 6ديثل احملور األوؿ ادلتغري األوؿ التحليل االسًتاتيجي الداخلي، وىو يشمل : تحليل فقرات المحور األول- 2-3-1

: اجلدوؿ التايل
استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 

عبارة الفقرة رقم الفقرة 
. تستخدـ إدارة ادلنظمة التحليل االسًتاتيجي يف ربليل حركة بيئة ادلنظمة الداخلية واخلارجية يف ادلاضي واحلاضر وادلستقبل 01
. إف الغرض من القياـ بالتحليل االسًتاتيجي من طرؼ ادلنظمة ىو لتمكنها من حل مشاكلها و تعظيمها لعوائدىا 02
. تشمل البيئة الداخلية على رلموعة العوامل وادلتغريات اليت ديكن للمنظمة التحكم فيها و السيطرة عليها 03
. يسهم اذليكل التنظيمي بتوضيح مسار العمل وربديد السلطة وتوزيع ادلسؤولية يف ادلنظمة دبختلف مستوياهتا اإلدارية 04
. وجودىا يف ادلؤسسة اخلاصة نتيجة اذلوية لدى العاملني و بالذاتية الشعور تنمي الثقافة التنظيمية 05
. تساعد موارد ادلنظمة يف تنمية روح صباعة ووضع أىدافها موضع التنفيذ 06

االستبياف ادلعد من طرؼ الباحثني : المصدر
: باستخداـ األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور األوؿ، واجلدوؿ التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

تحليل فقرات المحور األول : (03)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة اختبار 

T 
مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 06العبارة غري زلققة  0.490- 0.696زلايد  1.06 2.89 01
 03العبارة غري زلققة  0.299 1.052زلايد  1.12 3.17 02
 05العبارة غري زلققة  0.490 0.696زلايد  1.06 3.11 03
 01العبارة زلققة  0.003 3.105موافق  1.19 3.54 04
 04العبارة غري زلققة  0.431 0.795زلايد   1.30 3.15 05
 02العبارة غري زلققة  0.199 1.304زلايد  1.36 3.26 06

المحور 
األول 

 0.059 1.937محايد   0.66 3.19
مستوى التحليل االستراتيجي 

الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة 
محدود وغير كاف 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أف مستوى التحليل اإلسًتاتيجي الداخلي بادلؤسسات زلل الدراسة زلدود وغري كاؼ، وىذا ناتج عن عدـ 

. اعتماد ىذه ادلؤسسات آلليات التحليل االسًتاتيجي الداخلي وعدـ تفعيلها ذلا، ونقص تركيزىا على ربليل حركيتها وتطور بيئتها الداخلية
 فقرات 6ديثل احملور الثاين ادلتغري الثاين وىو مستوى األداء التنظيمي للمنظمة، وىو يشمل : تحليل فقرات المحور الثاني- 2-3-2

 :مبينة يف اجلدوؿ التايل
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استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

. يعرب األداء التنظيمي عن اجلهد وسلوؾ صبيع األفراد العاملني يف ادلنظمة يف كافة اإلدارات واألقساـ ادلوجودة فيها 07
. يساىم األداء التنظيمي يف ربديد قدرات ادلنظمة من خالؿ ربديد مؤىالت و خربات كل موظف يعمل فيها  08
. يساعد زبفيض كمية ادلوارد ادلستخدمة يف ادلنظمة إىل حسن سري عملها 09
. تعمل ادلنظمة على رفع معنويات ادلوظفني من خالؿ تقدمي ذلم زلفزات مالية ومادية 10
  .النشأة من خالؿ منحها ذلم دورات تكوينية يف اخلارج احلديثة ادلنظمة ادلوظفني ذوي األفكار تدعم 11
.  تنمي ادلنظمة االلتزاـ الشخصي لدى موظفيها من خالؿ الًتكيز على النتائج وربميلهم مسؤولية ربقيق النتائج ادلرغوبة 12

االستبياف ادلعد من طرؼ الباحثني : المصدر
: باستخداـ األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاين، واجلدوؿ التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

تحليل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة 
 Tاختبار 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 05العبارة غري زلققة  0.445 0.771زلايد  1.15 3.13 07
 01العبارة زلققة  0.002 3.227موافق  1.00 3.48 08
 04العبارة غري زلققة  0.160 1.430زلايد  1.03 3.21 09
 02العبارة زلققة  0.038 2.142موافق   1.38 3.43 10
 06العبارة غري زلققة  0.602- 0.526زلايد  1.40 2.89 11
 03العبارة غري زلققة  0.154 1.451زلايد  1.21 3.26 12

المحور 
الثاني 

 0.019 2.438محايد  0.66 3.24
مستوى األداء التنظيمي 

للمؤسسات محل الدراسة جيد 
ويتحسن نسبيا 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أف مستوى األداء التنظيمي للمؤسسات زلل الدراسة جيد ويتحسن باستمرار، وىو ما يؤكد حرص ىذه 

. ادلؤسسات على تفعيل سلتلف اآلليات اليت تفضي إىل التحسني ادلستمر دلستوى أدائها التنظيمي
ضللل تباين أجوبة العينة حسب متغريات ىامة، ىي ادلؤسسة، اخلربة والفئة الوظيفية باستخداـ : تحليل تباين أجوبة أفراد العينة- 2-4

. أسلوب ربليل التباين األحادي
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: تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب المؤسسة- 2-4-1
: بالنسبة للمحور األوؿ يوضح التباين يف اجلدوؿ التايل

تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب المؤسسة : (06)الجدول رقم 

المؤسسة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.60 3.12 20مؤسسة ميناء مستغاًل 
 0.69 2.98 14مؤسسة تكرير السكر 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.62 3.54 12مؤسسة اتصاالت موبيليس 
ال يوجد تباين  0.076 2.732 0.66 3.19 46المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أنو ال يوجد تباين واختالؼ يف إجابات عماؿ ادلؤسسات الثالث، رغم أف مؤسسة موبيليس ربتل الصدارة يف 

. مدى فعالية التحليل اإلسًتاتيجي الداخلي مقارنة بادلؤسستني اآلخرتني
: بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدوؿ التايل

تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب المؤسسة : (07)الجدول رقم 

المؤسسة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.55 3.28 20مؤسسة ميناء مستغاًل 
 0.73 2.98 14مؤسسة تكرير السكر 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.67 3.47 12مؤسسة اتصاالت موبيليس 
ال يوجد تباين  0.147 2.002 0.66 3.24 46المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أنو ال يوجد تباين واختالؼ يف إجابات عماؿ ادلؤسسات الثالث، رغم أف مؤسسة موبيليس ربتل الصدارة يف 

. مدى فعالية أدائها التنظيمي مقارنة بادلؤسستني اآلخرتني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  اثر التحليل االستراتيجي الداخلي في تحسين األداء التنظيمي                                         مخفي أمين.بطاهر بختة، د.أ
 

14 

 

: تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب الخبرة- 2-4-2
: بالنسبة للمحور األوؿ يوضح التباين يف اجلدوؿ التايل

تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب الخبرة : (08)الجدول رقم 

الخبرة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.72 3.14 17 سنوات 5أقل من أو يساوي 
 0.69 3.47 11 سنوات 10 إىل 6من 
 0.47 3.42 6 سنة 15 إىل 11من 
 0.51 2.73 5 سنة 20 إىل 16من 
 0.10 3.44 3 سنة 25 إىل 21من 
 0.63 2.61 3 سنة 30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة -  2.83 1 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.219 1.456 0.66 3.19 46المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أنو ال يوجد تباين واختالؼ يف إجابات العماؿ حسب خربهتم ، وىو ما يؤكد قصور مستوى التحليل 

. اإلسًتاتيجي الداخلي يف ادلؤسسات زلل الدراسة
 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدوؿ التايل

تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب الخبرة : (09)الجدول رقم 

الخبرة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.51 3.47 17 سنوات 5أقل من أو يساوي 
 0.58 3.33 11 سنوات 10 إىل 6من 
 0.78 2.86 6 سنة 15 إىل 11من 
 1.03 3.00 5 سنة 20 إىل 16من 
 0.69 3.11 3 سنة 25 إىل 21من 
 0.54 2.78 3 سنة 30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة -  3.33 1 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.366 1.124 0.66 3.24 46المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أنو ال يوجد تباين واختالؼ يف إجابات العماؿ حسب خربهتم ، وىو ما يؤكد ربسن مستوى أدائها التنظيمي 

. بصفة عامة
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: تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب الفئة الوظيفية- 2-4-3
: بالنسبة للمحور األوؿ يوضح التباين يف اجلدوؿ التايل

تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب الفئة الوظيفية : (10)الجدول رقم 

الفئة الوظيفية 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.51 3.53 21اإلطارات 
 0.62 3.04 16أعواف التحكم 
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.63 2.65 9أعواف التنفيذ 
يوجد تباين  0.001 8.281 0.66 3.19 46المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أنو يوجد تباين يف أجوبة العماؿ حسب فئتهم الوظيفية، حيث أف اإلطارات يؤكدوف على فعالية آليات التحليل 

. اإلسًتاتيجي الداخلي ادلعتمدة يف حني التزمت الفئات األخرى احلياد
: بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدوؿ التايل

تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب الفئة الوظيفية : (11)الجدول رقم 

الفئة الوظيفية 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.62 3.33 21اإلطارات 
 0.73 3.22 16أعواف التحكم 
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.61 3.04 9أعواف التنفيذ 
ال يوجد تباين  0.531 0.642 0.66 3.24 46المجموع 

 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر
يتضح من اجلدوؿ السابق أنو ال يوجد تباين يف أجوبة العماؿ حسب فئتهم الوظيفية، وىو ما يؤكد ربسن مستوى األداء التنظيمي يف 

. ادلؤسسات زلل الدراسة
اختبار وتحليل فرضيات الدراسة - 3
 يتضح عدـ ربقق الفرضية األوىل يف ادلؤسسات زلل الدراسة، حيث أف (03)من اجلدوؿ رقم : اختبار وتحليل الفرضية األولى- 3-1

. مستوى التحليل االستراتيجي الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة محدود وغير كاف
يتضح ربقق الفرضية الثانية يف ادلؤسسات زلل الدراسة، حيث أف  (05)من اجلدوؿ رقم  : اختبار وتحليل الفرضية الثانية- 3-2

. مستوى األداء التنظيمي للمؤسسات محل الدراسة جيد ويتحسن نسبيا
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 لتحليل الفرضية األوىل البد من قياس مدى ارتباط فعالية التحليل اإلسًتاتيجي الداخلي بتحسن :اختبار وتحليل الفرضية الثالثة- 3-3
: األداء التنظيمي يف ادلؤسسات زلل الدراسة، واليت يوضحها اجلدوؿ التايل

تحليل ارتباط المتغيرين األول والثاني : (12)الجدول رقم 
القرار مستوى الداللة  (متغير مستقل)األول المتغير  

 0.009% 38.35 (متغري تابع)الثاين 
توجد داللة ارتباط ضعيف 

موجب 
 SPSSنتائج االستبياف باالعتماد على : المصدر

يتضح من اجلدوؿ السابق أف الفرضية الثالثة زلققة، وىو ما يؤكده وجود ارتباط بني ادلتغريف رغم أنو ضعيف نسبيا، وىو ما تظهره نتائج 
الدراسة ادليدانية حيث أف عدـ فعالية التحليل اإلسًتاتيجي للمؤسسات زلل الدراسة أضعف نسبيا من مدى ربسن مستوى أدائها 

. التنظيمي
 :خالصة 

    فالتحليل االسًتاتيجي يساىم يف إعطاء دفعة للمنظمة يف سبيل ربقيق ذاهتا من خالؿ اكتشافها حلاذلا، وشليزاهتا مقارنة بغريىا من 
البيئة خاصة الداخلية  ربليل حبسن اإلدلاـ زاد وبالتايل صلد أف كلما. و تأكدىا من قدراهتا اليت ىي مصدر قوهتا. ادلنظمات يف نفس القطاع

.                                                           ادلنظمة وذلك من خالؿ زيادة فعالية كبرية ألدائها التنظيمي أىداؼ لتحقيق االستجابة إىل ذلك أدى مؤثراهتا كلما ومعرفة منها
إذف نستخلص أف األداء التنظيمي ليس فقط رلرد عامل من عوامل القددية اليت تعتمد عليها ادلنظمة بل ىو عبارة عن احد التوجهات    

احلديثة اليت تعكس طرؽ التسيري ادلتطورة اليت ديكن أف تستفيد منها ادلؤسسة يف سبيل ربقيق استقرارىا ومضاعفة أرباحها ورفع قدراهتا 
:                                                                                       ومنو ديكن أف نستخلص النتائج التالية. التنافسية يف أماكن انتشارىا

.                           يعترب التحليل االسًتاتيجي كعامل مهم يف مساعدة ادلنظمة يف اختيار إسًتاتيجيتها بناءا على ما حيدث يف بيئتها الداخلية- 
.           إف  اإلدلاـ دبختلف جوانب عناصر البيئة الداخلية يساعد ادلنظمة على زيادة فعاليتها ورفع قدراهتا ادلختلفة خاصة تنافسية منها- 
.                       إف التحليل الداخلي لو بالغ اثر يف ربسيس ادلنظمة بأمهية معرفة مواردىا وىياكلها التنظيمي الذي يعترب زلور إدارهتا - 
. لألداء التنظيمي دور مهم يف ربسني ازباذ القرارات من طرؼ ادلنظمة اذباه موظفيها أو عمالئها- 
 .ضعف التحليل السًتاتيجي داخل ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية وىو زلدود- 
 .امهاؿ ادلؤسسات اجلزائرية حمليطها وعدـ اكًتاثها دلا حيدث داخل بيئتها الداخلية- 
 .ربسن االداء التنظيمي داخل ادلؤسسات اجلزائرية نتيجة اتباعها لنظاـ تسيري جيد- 
 .ضرورة تركيز ادلؤسسة على ما يساىم يف حفاظ على استقرار وربسني ادائها التنظيمي- 
 .قلة مسامهة التحليل االسًتاتيجي الداخل يف ربسني االداء التنظيمي للمؤسسات حيث وجود عالقة ارتباط بينهما اال اهنا ضعيفة- 
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