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 ارحمهما كما ربياني صغيرا" الى ... من قال فيهم عز وجل "وقل ربي

 والدي العزيز وقدوتي في الحياة الذي علمني أن الحياة جهاد وان 

 .مكان لالستسالم ال 

والدتي رمز الحنان ومنبع العطاء من علمني حب العلم ومعنى االحترام  

 .لعافية يا قرة عيني اتمنى من هللا ان يطيل في عمرك ويمدك بالصحة وا

 .ظلمتي تنير شمعة هم من إخوتي إلى

الذي تفضل باالشراف على هذا  القادر عبد يحياويإلى أستاذي المشرف 

 .البحث فجزاه هللا عنا كل خير فله منا كل التقدير واالحترام

الى كل من رافقوني طيلة مشواري وتقاسموا معي الحياة بحلوها ومرها 

 ديمي وصفهم اال بالكنز العظيم الذي امتلكه وادعوا هللا أن أستطيعالذين ال 

  .األلفة والمحبة بيننا

 .الى كل الذين وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

 



 

 

 الحمد هلل على توفيقه لنا في إتمام هذا العمل المتواضع

  }فاللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما {

 )أمين(

 وعمال بقوله تعالى }ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا {

 أهدي ثمرة جهدنا هذا :

 إلى أمي الغالية وسر سعادتي في الحياة 

 إلى أبي الحبيب الذي يدعمني في كل اختياراتي 

 إلى روح جدي الطاهر ة أسكنه هللا فسيح جنانه 

 إلى جدتي الحبيبة أطال هللا في عمرها 

 إلى حبيباتي وسر حياتي أخواتي العزيزات وأخي الصغير  أدامكم هللا لي سند في الحياة 

إل  أستااي المرشر  يحياوي عبد القادر  الاي تفضل باإلرشرا  عل  هاا البحث فجزاه 
 هللا عنا كل خير فله منا كل التقدير واالحترام

ل  كل أصدقائي من كان لهم الفضل علي   وا 

 



 

 

   

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن "

أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين " 

 -91-النمل

 

رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف الخلق سيدنا الحمد هلل 

 محمد صلی هللا عليه و سلم

 أما بعد

 شرف يحياوي عبد القادرالمنتقدم بجزيل الشكر و التقدير لألستاذ 

 الكبيرة التي بذلها معنا إلنجاز هذا العمل . على المجهودات

 

على تعاونهم  جميع الموظفين في القطاع البنكي  بأدرار كما نشكر

 إلتمام الدراسة الميدانية . معنا و تجاوبهم

 

و نتوجه بالشكر أيضا ألعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة 

 هذه المذكرة .

 

شكر الجزيل لكل من ساعدنا على إتمام الكما ال يفوتنا أن نتوجه ب

 هذا العمل.
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    توطئة:
تحديات كثيرة نتيجة  ، سواء أكانت عامة أم خاصة وقتنا الحاليمنظمات األعمال في  تلقى معظم    

اإلدارة التقليدية عاجزة عن جعل المنظمة قادرة  أصبحتللتغيرات السريعة والمستمرة، وأمام تلك التحديات 
 ستخدام أسالي  ددارية تتص  في ظل هذه التغيراتتتجه الهذه المنظمات جعل األمر الذي ، على المنافسة

عها. و لكي دلى مستوى التطورات الحاصلة في واق عمالها كي تستطيع أن ترقى بأبالحكمة  و التطور الدائم 
، وذلك بما يسمح لها بالمحافظة هاتحدث في البيئة المحيطة ب مع المتغيرات التي قلمأتستطيع المنظمة الت
فإن عليها اللجوء ، وتحسينها بالنسبة لمنافسيها أو بالنسبة لما كانت عليه في الماضي  على مراكزها التنافسية

م من خالل عملياته سدة، ويتدلى تطبيق أسلو  اإلدارة االستراتيجية كونه يمثل منهجا  يتميز بالحداثة والريا
 .  بالقدرة على زيادة القدرات التنافسية للمنظمة، وتطوير أدائها

بعض المنظمات قد تنجح في األجل القصير، بدون ممارسة جادة وواعية لإلدارة االستراتيجية،  هناك    
دارة ممارسة جادة أن تبقى دال دذا مارست هذا األسلو  من اإل أبدا ولكنها في األجل الطويل ال يمكن

ي ضرورة دممارسة منظماتنا العامة والخاصة ألسلو  اإلدارة االستراتيجية بشكل ج توانطالقا من هنا بات
السبيل الوحيد الستمرارها في األسواق  ىحتمية، دن أرادت زيادة قدراتها التنافسية، وتطوير أدائها بل أضح

  .زيد من االنفتاح والعولمةاالقتصادية، وخصوصا بعد تزايد االتجاه نحو الم
 االشكالية الرئيسية:

بناء على ما سبق يمكن أن تبرز معالم اإلشكالية من خالل االنطالق من تساؤل جوهري يأتي على النحو    
 ؟بالقطاع البنكيللعاملين  تأثير اإلدارة االستراتيجية على أداء المورد البشري ما مدى التالي: 

 :اإلشكالية السابقة البد من أن نتطرق دلى التساؤالت الفرعية التاليةولكي نجي  على    
 ؟ما االطار النظري لإلدارة االستراتيجية و أداء العاملين أوال:
في مجموعة من البنوك الجزائرية  ماهو واقع تطبيق اإلدارة االستراتيجية و أثرها على أداء العاملين ثانيا:

 ؟( BNA CPA BADRعلى مستوى والية أدرار ) 
في مجموعة من البنوك الجزائرية ما عالقة اإلدارة االستراتيجية بأبعادها السبعة بتحقيق أداء العاملين  ثالثا:

 ؟( BNA CPA BADRعلى مستوى والية أدرار ) 
 الفرضيات:

 تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي : 
 تساهم اإلدارة االستراتيجية بأبعادها في تحسين أداء العاملين لدى المؤسسة محل الدراسة الفرضية العامة :

 و من أجل التأكد من صحة الفرضية العامة قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات :
   التوجد عالقة ارتباطية ذات داللة دحصائية بين أبعاد اإلدارة االستراتيجية الفرضية الرئيسية األولى :-1

 (α = 0...)و أداء العاملين عند مستوى معنوية 
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دجابات المبحوثين حول اإلدارة ال توجد فروق ذات داللة دحصائية في الفرضية الرئيسية الثانية :  -2
 (α = 0...)عند مستوى معنوية االستراتيجية تعزى للمتغيرات الديمغرافية 

 و تندرج تحت هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي : 
ال توجد فروق ذات داللة دحصائية في دجابات المبحوثين حول اإلدارة  : 1الفرضية الفرعية  2-1

 (α = 0...)عند مستوى معنوية  نوعال لمتغيرتعزى االستراتيجية 
ال توجد فروق ذات داللة دحصائية في دجابات المبحوثين حول اإلدارة  : 2الفرضية الفرعية  2-2

 (α = 0...)عند مستوى معنوية  عمراالستراتيجية تعزى لمتغير ال
ال توجد فروق ذات داللة دحصائية في دجابات المبحوثين حول اإلدارة :  3الفرضية الفرعية  2-3

 (α = 0...)عند مستوى معنوية  مدة الخدمة في المؤسسةاالستراتيجية تعزى لمتغير 
 أداء العاملينال توجد فروق ذات داللة دحصائية في دجابات المبحوثين حول  : الثالثةالفرضية الرئيسية -3

 عند مستوى معنوية  سنوات الخبرة ( الوظيفة   المستوى التعليمي  ) العمرالمتغيرات الديمغرافية  تعزى 
(...0 = α) 

 و تندرج تحتها فرضيات فرعية تتمثل فيما يلي : 
 أداء العاملينال توجد فروق ذات داللة دحصائية في دجابات المبحوثين حول  : 1الفرضية الفرعية  3-1

 (α = 0...)عند مستوى معنوية  نوعتعزى لمتغير ال
المبحوثين حول أداء العاملين ال توجد فروق ذات داللة دحصائية في دجابات :  2الفرضية الفرعية  3-2

 (α = 0...)عند مستوى معنوية  عمرتعزى لمتغير ال
ال توجد فروق ذات داللة دحصائية في دجابات المبحوثين حول أداء العاملين :  3الفرضية الفرعية  3-3

 (α = 0...)عند مستوى معنوية  مدة الخدمة في المؤسسةتعزى لمتغير 
اء العاملين على أد ألبعاد اإلدارة االستراتيجية ذو داللة احصائيةال يوجد أثر : الفرضية الرئيسية الرابعة -4

 (α = 0...)عند مستوى معنوية في المؤسسة محل الدراسة 
 أهمية الدراسة:

 في ما يلي:اإلدارة االستراتيجية على أداء المورد البشري  أثرلدارسة  تظهر أهمية الموضوع    
في كافة  أهداف المنظمةعتباره الركيزة االساسية لتحقيق ابأداء المورد البشري سقاط الضوء على د -

 المجاالت.
  .عن طريق خلق انسجام يربط أهدافه بأهداف المؤسسة تؤثر على الفرد  اإلدارة االستراتيجية  -
 

 أهداف الدراسة:
 .المورد البشري  أداء و باإلدارة االستراتيجيةم النظرية المتصلة هيافابراز وتوضيح الم -
 .البشري أداء المورد  حسينتفي  اإلدارة االستراتيجيةاهمية ابراز  -
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 دوافع اختيار الموضوع:
 سبا  التالية:تم اختيار الموضوع لأل   
  .قلة الدراسات المتعلقة بالموضوع -
  .زيادة الرصيد المعرفي -
 توفرنا على معلومات مسبقة عن موضوع الدراسة. -

 المتبع:المنهج 
   تم دتباع المنهج الوصفي والمنهج من أجل اإلجابة على دشكالية البحث والتحقق من الفرضيات فقد   

 التحليلي.
 .الوصفي: متعلق بالجان  النظري للدراسة

 .مجموعة من البنوك ت االستبيان على عينة الدارسة فياار استمالتحليلي: وهذا من خالل توزيع 
 مجاالت الدراسة:

عن طريق أداة االستبانة الموزعة على وذلك  الجان  التطبيقي تمت دراسة: بالنسبة للمجال الزمني   
 ..2.2 جويليةلى أواخر شهر د جوانمن أواخر شهر  ذلك كانو  العاملين بالمؤسسة،

الشعبي  مجموعم من البنوك بوالية ادرار ) القرضاقتصرت الدراسة على  بالنسبة للمجال المكاني:   
 (BADRو بنك الفالحة و التنمية الريفية  BNAو البنك الوطني الجزائري  CPAالجزائري 

 صعوبات الدراسة:
 دن من  أهم الصعوبات التي اعترضت الطالبان في هذه الدارسة ما يلي:   
بغلق المكات  محدودية المادة العلمية المتعلقة بالكت  الورقية، أي أغلبية الكت  كانت دلكترونية وذلك  -

 والجامعات بسب  جائحة كورونا.
 .صعوبة في اعداد الطالبين للدراسة بسب  الحضر -

 تقسيمات الدراسة:
دلى  بغرض الوصول دلى هدف الدارسة باإلجابة على التساؤالت المطروحة من خالل المحاولة  للتطرق    

 جميع جوان  البحث تم االعتماد على خطة هيكلها مقدمة ثم يليها تقسيم البحث دلى فصلين:
والدراسات السابقة، وجاء في الفصل الثاني الدراسة ات النظرية يحول األدبحيث جاء في الفصل األول 

و البنك الوطني  CPAبمجموعة من البنوك على مستوى والية أدرار ) القرض الشعبي الجزائري الميدانية 
 (.BADRو بنك الفالحة و التنمية الريفية  BNAالجزائري 

أساسيات حول اإلدارة  بحث األولمثين، حيث جاء عنوان الحيث تم تقسيم الفصل األول دلى مبح   
فكان تحت عنوان الدراسات وضم ثالثة مطال ، أما المبحث الثاني  االستراتيجية و أداء الموارد البشرية

 .مطلبينالتي عالجت جوان  من موضوع الدراسة حيث ضم السابقة للموضوع 



      مقدمة
 

 
 د

وتم تقسيم الفصل الثاني دلى مبحثين، حيث جاء عنوان البحث األول الطريقة واألدوات المستخدمة في    
ختبار الدراسة وضم هذا المبحث مطلبين، أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان عرض وتحلي ل النتائج وا 

 فرضيات الدراسة بحيث ضم هذا المبحث مطلبين.
 

 
 

 
 



 

 الفصل األول: 

دبيات النظرية األ
 والدراسات السابقة 
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 دبيات النظرية والدراسات السابقة األ :األولالفصل 
 تمهيد:

 ةخاص ةو صناعيأ ةسواء كانت تجاري ةاالقتصادي اتعد من بين جميع االمور التي تسعى اليها المؤسسي   
من خالل  ،ةردها البشريامو أداء االعمال الى تحسين  منظمات ىحيث تسع ،تحقيق الربح هو ة،و عامأ
البشري  موردفال ،إنتاجيتهاوذلك بغرض تعظيم قيمتها ورفع مستوى  ،لمجموعة من االستراتيجياتخضاعهم إ

لهذا وجب على  ة،الموارد الطبيعي ندرةالتغلب على  هعلى التجديد واالبداع والمهارات يمكن ةبما لديه من قدر 
س المال البشري من خالل وضع نظام أر  ةتنميل بجانب اإلدارة االستراتيجية  االهتمام منظمات االعمال

س مال بشري ألى تخزين ر إالذي يؤدي بها  مراأل ،في العمل ةتسيير محكم يحث على االبداع ويخلق الرغب
 .التغيير والتطور ةسريععمال أ  ةطار بيئإفي  ة،مستدام ةقادر على كسبها ميزه تنافسي

 حيث سنتطرق في هذا الفصل الى مبحثين هما:ب
 :أساسيات حول اإلدارة االستراتيجية و أداء الموارد البشرية المبحث األول. 
  :للموضوع الدراسات السابقةالمبحث الثاني. 
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  أساسيات حول اإلدارة االستراتيجية و أداء الموارد البشرية المبحث األول:
كإطار  سنتناول في هذا المبحث االطار النظري لمتغيرات الدراسة من خالل تخصيص المطلب األول   

، تحدياتها ،عملياتها، مستوياتها، اإلدارة االستراتيجية ثم التطرق فيه إلى مفهوم لإلدارة االستراتيجية مفاهيمي 
أداء الموارد مفاهيم عامة حول والمتضمن  ، أما المطلب الثانيالتخطيط التحليل و الخيارات االستراتيجيةوكذا 
أسلوب باريتو لحل المشكالت ، بطاقة ، مداخل قياسه، األداء و تطوره فيه إلى مفهوم  تم التطرق  البشرية

اإلدارة االستراتيجية و تأثيرها ، وأما المطلب الثالث فتضمن العوامل المؤثرة عليهوأيضا قياس األداء المتوازن 
  البشرية. على أداء الموارد

          : اإلدارة االستراتيجية  ولالمطلب األ 

 الفرع األول : مفهوم اإلدارة االستراتيجية

عيدة تعياريل لمفهيوم اإلدارة اإلسيتراتيجية يمكين  بهمذكر كل من الباحثين في مجال اإلدارة اإلستراتيجية فيي كتي
 عرض أهمها فيما يلي : 

تلك العملية التي تتضمن تحديد شكل العالقية بيين المنظمية والبيئية التيي تعميل فيهيا "  بأنها kotlerعرفها  -
مين خيالل صييياغة األهيداس واإلسيتراتيجيات الخاصيية بيالنمو وتحدييد محفظيية األعميال الخاصية بالمنظميية 

".1 
العملييية التييي تتضييمن تحديييد االتجيياه طويييل األمييد " بأنهييا  Thompsom and stricklandعرفهييا و  -

فها , وتتضييييمن هييييذه العملييييية صييييياغة الرؤييييية اللمنظميييية وتطييييوير اإلسييييتراتيجيات التييييي ت فييييل تحقيييييق أهييييد
اإلستراتيجية للمنظمة ووضع األهداس وصياغة اإلستراتيجية ، وتنفييذ اإلسيتراتيجية وتقييم األداء ، والعميل 

ة فيي رؤيية األهيداس اإلسيتراتيجية ، أو التنفييذ فيي ضيوء معطييات الواقيع على إدخيال التعيديالت الضيروري
 2." الفعلي أو تغيير الظروس بما في ذلك األفكار والفرص الجديدة

تمثييل نمييط  اإلدارة  حيييث إدارة للميييزات التنافسييية ،" اإلدارة اإلسييتراتيجية علييى أنهييا  أبووو فحوو كمييا يييرى  -
دارة الميييزات التنافسييية بمييا يحقييق لهييا النجييا  والتميييز فييي المسييتقبلي والييذي يسيياعد المنظمييات فييي  انتقيياء واا

 3."ظل بيئة تتسم بالمنافسة الشديدة والتغير السريع 

األسلوب اإلداري المتميز الذي ينظر إليى المنظمية فيي مجموعهيا نظيرة شياملة " أنها على  السلمييعرفها  -
في محاولة لتعظيم الميزة التنافسية التي تسمح لها بالتفوق في السوق واحتالل مكانة ومركيز تنافسيي قيوي 

                                                           

دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة ،  ماجد عبد المهدي مساعدة ،اإلدارة اإلستراتيجية ، الطبعة األولى ، عمان : د، 1  

 .32، ص 3102

  . 32د، ماجد عبد المهدي مساعدة ، مرجع سبق ذكره ، ص  2 

، ص 0992، طبعة الثانية ، اإلسكندرية : مكتب اإلشعاع الفنية ،  د. عبد السالم أبو قحف ، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية 3 

22 . 
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نفيس وذلك وباتخاذ القرارات اإلستراتيجية التي تأخيذ فيي اعتبارهيا الفيرص والمشيكالت الحاليية ، وتهيتم فيي 
 4."الوقت بالتعرس على المستقبل واإلعداد للتعامل معه 

نميييط أو خطييية تنفيييذها إدارة  أسيييلوب أو: وبيييذلك نسيييتنتل مييين التعييياريل السيييابقة بيييأن اإلدارة اإلسيييتراتيجية هيييي 
ميزتهيا  لتعظيمفها طويلة األمد االمنظمة من اجل اتخاذ القرارات اإلستراتيجية الصحيحة التي تجعلها تحقق أهد

 تنافسية .ال

 الفرع الثاني : مستويات وعمليات اإلدارة اإلستراتيجية 

 أوال: مستويات اإلدارة اإلستراتيجية

يتفييق أغلييب البيياحثين والمهتمييين فييي مجييال اإلدارة اإلسييتراتيجية علييى أنييه يوجييد ثييالث مسييتويات لإلسييتراتيجية 
 نذكرها في مايلي:

 اإلستراتيجية على مستوى المنظمة  (1
فييي هييذا المسييتوى تتييولى اإلدارة اإلسييتراتيجية عملييية تخطيييط األنشييطة المتصييلة بصييياغة رسييالة المنظميية كلهييا 
وتحديييييد االتجيييياه العييييام للمنظميييية ميييين حيييييث مييييدى النمييييو، وكيفييييية إدارة أنشييييطة المنظميييية ، كمييييا تهييييتم بتحديييييد 

ظمية تهيتم بتحلييل وتعرييل الفجيوة الصناعات التيي ينبغيي أن تعميل فيهيا المنظمية ، وعلييه فيإن إسيتراتيجية المن
 اإلستراتيجية وتحديد الغايات الجوهرية التي تهدس المنظمة إلى تحقيقها .

 اإلستراتيجية على مستوى وحدة األعمال  (2
فييييييي هييييييذا المسييييييتوى تقيييييييم اإلدارة اإلسييييييتراتيجية صييييييياغة وتنفيييييييذ الخطيييييية اإلسييييييتراتيجية الخاصيييييية بكييييييل وحييييييدة 

بيئييييية الداخليييييية للوحيييييدة والبيئييييية الخارجيييييية المحليييييية ، وتحدييييييد إمكانيييييية عميييييل انطالقيييييا مييييين تحلييييييل متغييييييرات ال
 كل وحدة واألهداس اإلستراتيجية المطلوب تحقيقها في هذا المستوى .

تنمييييية السيييييوق  ، وميييين أهييييم القيييييرارات اإلسييييتراتيجية فييييي هيييييذا المجييييال تلييييك الخاصييييية بتحديييييد خييييط المنتجيييييات
 .وير ، التوزيع ، التمويل ، العمالة والبحث والتط

 

 

                                                           

   .22،ص 3110د، علي السلمي ، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ، القاهرة:دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  4 
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 اإلستراتيجية على المستوى الوظيفي  (3
تخيييييتص اإلسيييييتراتيجية الوظيفيييييية بتعظييييييم ميييييوارد المنظمييييية ووحيييييدة األعميييييال إليييييى أقصيييييى ميييييا يمكييييين ، وذليييييك 
ميييييين خييييييالل تجميييييييع و تنسيييييييق األنشييييييطة والمهييييييارات المختلفيييييية ضييييييمن الميييييييدان الييييييوظيفي المعنييييييي لتحسييييييين 

ستراتيجية المنظمة .كفاءة األداء ، وتقديم الدعم واإلسناد المطلوبي   5ن إلستراتيجيات األعمال واا

 ثانيا: عمليات اإلدارة اإلستراتيجية 

 أساسية نتطرق لها في مايلي:  عملياتتقوم اإلدارة اإلستراتيجية على ثالث 

حييث تهيتم هيذه المرحلية بوضيع الرؤيية  وتسمى أيضا بمرحلة التخطيط اإلسيتراتيجيمرحلة التصميم :  .1
والرسييالة وتقييييم البيئيية الداخلييية والخارجييية وتحديييد الفجييوة اإلسييتراتيجية ووضييع أهييداس طويليية األجييل 
ستراتيجيات الوحدات اإلستراتيجية واإلستراتيجيات الوظيفية .   واختيار أفضل اإلستراتيجيات ال لية واا

تهدس هذه المرحلة إلى تنفيذ اإلستراتيجيات وتتضمن وضع األهداس قصييرة األجيل  مرحلة التطبيق : .2
ورسييم السياسييات وتخصيييص المييوارد المادييية والبشييرية وتوزيعهييا بييين بييدائل اإلنفيياق وميين أجييل تهيئيية 

 المنظمة من الداخل يجب التعديل في الهيكل التنظيمي لها وااعادة توزيع السلطات والمسؤوليات .
تخضع كل اإلستراتيجيات لعملية تقييم لمعرفة مدى تناسبها مع التغييرات التيي تحيدث  تقييم :مرحلة ال .3

فييي البيئيية الداخلييية والخارجييية ، ولتقييييم مييدى دقيية التنبييؤات التييي تحتويهييا الخطييط يتطلييب ذلييك مقارنيية 
 6النتائل الفعلية باألهداس المتوقعة من تطبيق اإلستراتيجية .

 تحديات التي تواجه اإلدارة اإلستراتيجية الالفرع الثالث: 

لقد واجهت منظمات األعميال العدييد مين اإلشيكاليات والتحيديات التيي يفتيرض أن تجيد المنياهل واألسياليب 
 زمة للتعامل مع مثل هذه التحديات . ومن بين هذه التحديات نذكر : اللاوالطرق 

  : إن الزييادة فييي سيرعة التغييير الحاصيلة فييي تسوارع التييوورات الةميوة والنوعيووة ةووي بيلوة األعمووال
البيئيية المحيطيية فييي المنظميية كمييا ونوعييا تسيياهم كثيييرا فييي خلييق حاليية عييدم التأ ييد البيئييي ، ويظهيير 

مسيتخدمة فيي صيادية والت نولوجيية والتقنييات الهذا التغير في البيئة السياسيية ، االجتماعيية ، االقت
 أجهزة اإلتصاالت .

                                                           

 .20د . ماجد عبد المهدي مساعدة ، مرجع سبق ذكره ص  5

 .02، ص 3112اإلستراتيجية ، األصول واألسس العلمية ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية محمد أحمد عوض : اإلدارة  6 



األدبيات النظرية والدراسات السابقةالفصل األول                                          
 

 
11 

 : م تعد المنافسة مقتصرة على السيعر وجيودة المنيتل فقيط كميا كيان الوضيع ل ازدياد حدة المناةسة
سييابقا ، بييل تعييددت األن لتشييمل كييل أنشييطة المنظميية ، وتتضييح هييذه الصييورة فييي ظهييور منافسييين 

 جدد باستمرار وزيادة حدة المنافسة بصورة عامة .
 : تصيياديات ، ونمييو المنافسيية مييع تزايييد الطبيعيية االعتمادييية المتبادليية لالق التحالفووات اإلسووتراتيجية

األجنبيييية فيييي األسيييواق المحليييية ونيييدرة الميييوارد الطبيعيييية ، وحريييية التبيييادل التجييياري ، هيييذه العواميييل 
وغيرهيييا جعليييت الشيييركات تتجيييه نحيييو إقامييية تحالفيييات إسيييتراتيجية مفتوحييية ميييع الشيييركات العالميييية 

 .األخرى 
 : ءات العلمييية النييادرة سييمة العصيير ل فيياأصييبح الصييراع علييى مييوارد الطاقيية والميياء وا نوودرة الموووارد

ترتب على المنظمات وضع اإلستراتيجيات التي تضمن توفير الموارد والمواصيفات المطلوبية فيي و 
 الوقت المناسب .

 : إميتالك يعة التي تطرأ على المنظمية أصيبح أمام التغيرات البيئة السر  ظهور المنظمات المتعلمة
تحقييق ذلييك إال إذا امتل ييت المنظميية ملزومييا فييي مثييل هييذه البيئييات وال ي القييدرة علييى التنييافس أمييرا

مرونيية إسييتراتيجية تمكنهييا ميين ت ييوين ميييزة تنافسييية مسييتدامة كمييا تتطلييب إلزامييية المنظميية بييالتعلم 
 7شكل مباشر على الحصول على المعرفة .بوتركز 

 رع الرابع : التخطيط االستراتيجيالف

 للتخطيط االستراتيجي عدة تعاريل أهمها: 

م مجموعية مين القيرارات المتبادلية التيأثير قبيل ييعرس التخطيط اإلستراتيجي عليى أنيه: " عمليية صيياغة وتقيي -
قييام المسيتقبل المرغيوب قبيل القييام بالعميل، ة التيي ال تظهير مين خاللهيا حالية عمل فعلي، وبالصيغ القيام بأي

 8ألعمال بالعمل المناسب فإن قوة النتائل المتوقعة سوس تزداد"ا أما إذا قامت منظمة

ويعييرس بأنييه: " هييو العملييية الخاصيية بتشييكيل وتنفيييذ القييرارات المتعلقيية بمسييتقبل المنظميية، ويعتبيير التخطيييط  -
 9عملية ضرورية ل ل المؤسسات ألنها تساعدها على الت يل مع المتغيرات البيئية" اإلستراتيجي

 

                                                           

 30، ص 3112مؤيد سعيد سالم : أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية ، دار وائل للنشر ، الطبعة األولى ، قطر ،  7 

 20(، ص 3112اإلدارة االستراتيجية ، ) الدار الجامعية الجديدة ،  نبيل محمد مرسي ، 8 
9 Haroldkezner ,strategicplaning for project management, ( new york, catalogin-publication data, 

2001) p12 
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وعرس أيضا بأنه: "الجهد المنظم لصناعة القرارات المصيرية والذي يصيغ هويية المنظمية ويبيرز وجودهيا ،  -
 10وهو الذي يساعد المنظمة على أن تضع قرارات فعالة تؤدي إلى تحقيق رسالتها ".

 
 قيدة، فهيوعملييات مسيتمرة ومع: ومن خالل التعاريل السابقة يتضح أن التخطيط اإلستراتيجي هو عبارة عين 

تتعلق بإعداد الخطة وتنفيذها ومراقبة عمليات التنفييذ وتقييمهيا، وهيذا ميا  التي أحد وظائل المنظمات األساسية
 الشكل التالي: يوضحه

 
 ( يوضح التخطيط االستراتيجي1شكل رفم )ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مؤتمر إدارة الموارد البشرية ، جامعة  المصدر: السالم مؤيد، التكامل بين التخطيط االستراتيجي و الممارسات الخاصة ،

 .31اليرموك ، عمان ، ص

 
 

 
 

                                                           

( ص  3119ولى ، عمان ، األردن ،نعيم إبراهيم الظاهر، اإلدارة االستراتيجية ، ) جدارا للكتاب العالمي للنشر، الطبعة األ 10 

22 

 التخطيط االستراتيجي

الخططرسم  تحديد األهداف   تخفيض الموارد 
 المتاحة

اتالفرص و التهديد  

تصميم مستقبل 
 مرغوب ةيه

ةموارد بشرية ومادي الخطط التنفيذية       البيلة الداخلية 
و الخارجية     
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 الفرع الخامس : التحليل االستراتيجي

 يأخييذ مفهييوم التحليييل اإلسييتراتيجي أبعييادا متعييددة نتيجيية اخييتالس المجييال الييذي يهييتم بييه واألهييداس المرجييوة منييه
التييي تسييتعين بهييا المؤسسيية فييي تقييييم وتقييدير  والرؤييية المعتمييدة فييي تفسييير نتائجييه وكييذلك تعييدد أدوات التحليييل

بيئتهييا الداخلييية وبيئتهييا الخارجييية، مييع التركيييز بشييكل رئيسييي علييى الحركييية المسييتقبلية لهييذه التغيييرات،  تغيييرات
 11التوجهات ال برى للمؤسسة التي تسمح لها بتحسين وضعيتها التنافسية. ومراعاة تحديد

ي:مجموعة من  المضامين، نبينها حسب الجدول التال ينطوي مفهوم التحليل االستراتيجي على  
 

 مضمون التحليل االستراتيجي (1)الجدول رفم 
 

التحليل  المضمون 
 االستراتيجي

فهييييو يركييييز علييييى تحليييييل جميييييع الخصييييائص الداخلييييية وأوجييييه البيئيييية الخارجييييية ذات 
التنافسيييية للمؤسسييية، ويشيييمل ذليييك  العالقييية، والتيييي تسييياعد فيييي صيييياغة اإلسيييتراتيجية

 تحليل البيئتين الداخلية والخارجية، التجزئة اإلستراتيجية، تقييم وحدات األعمال
 .اإلستراتيجية تحديد الموقل التنافسي واإلستراتيجية التنافسية

 باعتباره عملية
 

ار فهييم التموقييع اإلسييتراتيجي للمؤسسيية وهييو متبييادل العالقيية والتييأثير مييع اختيييبيهييتم 
لنمييوذع عملييية اإلدارة اإلسييتراتيجية، حيييث  وتنفيييذ اإلسييتراتيجية فييي الحييدود التصييورية

الحالييية   أن اإلسييتراتيجية الجيييدة تبييدأ باختيييار الموقييع اإلسييتراتيجي فييي ظييل األوضيياع
 و المستقبيلية لقطاع النشاط.

رباعتباره متيي  

وتحدييد الممييزة التنافسيية تستخدمها المؤسسة في تحدييد ميدى تغيير البيئية الخارجيية، 
يسييياهم فيييي زييييادة القيييدرة عليييى تحدييييد  وال فييياءة المتمييييزة ضيييمن البيئييية الداخليييية بميييا

الموقييل التنافسيييع بمعنييى أنييه أداة تخطيطييية للنجييا  فييي التعامييل مييع البيئيية المتغيييرة 
وهييو تقييييم يييتفحص ظييروس البيئيية الخارجييية والداخلييية سييواء كانييت مناسييبة أو غييير 

والتهدييدات  الفرص، وجوانب الضعل النسبية  ذلك من خالل جوانب القوةمناسبة، و 
 .الخارجية الحالية والمستقبلية

 
 

ةباعتباره وسيل  

                                                           

بن سديرة عمر، التحليل االستراتيجي كمدخل لبناء المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، )أطروحة  11 

دكتوراه،علوم التسيير(،قسم علوم التسيير،كلية العلوم االقتصادية و االجتماعية و علوم التسيير، جامعة فرحات 

 .21،ص3103/3102عباس،سطيف،
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من اعداد الباحث اعتمادا على :: المصدر  
: المداخل والمفاهيم والعمليات، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر (، اإلدارة اإلستراتيجية2002نعمة عباس الخفاجي، ) -

 112والتوزيع ، عمان ، ص 
(، إستراتيجية األعمال: مدخل تطبيقي، الطبعة األولى، اإلصدار األول، دار الثقافة 2002واثق العبادي، وائل إدريس، ) -

 11للنشر والتوزيع، عمان، ص
(، نظم المعلومات اإلستراتيجية : مدخل استراتيجي، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 202حسن علي الزعبي ) -

 102عمان ، ص 
 

 الفرع السادس: الخيارات االستراتيجية

 هناك العديد من ال تابات التي حاولت تحديد مفهوم واضح للخيار االستراتيجي ومنها:
علييى المعييايير التييي يمكيين اإلسييتناد إليهييا للوصييول إلييى الخيييار  (Johnson&Scholes. 1993يركييز ) -

 12.األفضل، فالخيار اإلستراتيجي هو مخرجات لعملية المفاضلة بين بدائل محددة ترافقها معايير معتمدة
(: أن الخيييار االسييتراتيجي هييو ذلييك الخيييار الييذي يقابييل احتياجييات وأولويييات Thompson.1992يييرى ) -

القادر على تحقيق أهدافها، و مين جهية نظير صيانعي القيرار والميؤثرين فييه هيو أ ثير مين أي المؤسسة و 
 13.بديل أخر و الذي يمكن أن ينفذ بنجا 

( إليييى الخييييار االسيييتراتيجي عليييى أنيييه مفتيييا  نجيييا  المؤسسييية،  Macmillan&Tampoe. 2000ينظييير) -
 14.لمستقبليفهو الخيار األساسي الذي تتبناه المؤسسة والذي يضمن نجاحها ا

 
وعليه يمكن القول أن الخيار اإلستراتيجي هو البديل الذي يتم األخذ به من مجموعة مين البيدائل الممكنية بعيد 

جييراء عملييية تقييويم ومقارنيية بينهييا ل خييذ  يحقييق  الييذي  بالبييديلأن تييتم غربليية البييدائل و اإلبقيياء علييى أفضييلها واا
 األهداس، أي أنه البديل الذي من شأنه نقل المؤسسة من وضع تنافسي حالي إلى وضع تنافسي جديد.

 ويتوقل حجم الخيارات المتاحة أمام المؤسسة على مجموعتين من العوامل :
 عوامل داخلية :-1

خياراتهاع  قوية تعددتتتعلق بالمؤسسة نفسها، وهي تعكس مدى قوة المؤسسة ومركزها التنافسي، فكلما كانت 
 وتنعكس قوة المؤسسة من خالل مواردها وحجمها وطمو  أصحابها وأسلوب تسييرها وغيرها من المؤشرات.

 
                                                           

دحاح حورية ، هيكل الصناعة ودوره في تحديد الخيارات االستراتيجية للمؤسسة الصناعية :دراسة حالة صناعة خدمة  12 

 22، ص 3102، رة، تخصص ، تسيير استراتيجي للمنظمات، جامعة محمد خيضر، بسك ماجستيرالهاتف النقال ، رسالة 

 برج) كوندور مؤسسة حالة دراسة: الصناعية المؤسسة أداء تحسين في التنويع استراتيجية ، دور تيمجغدين عمر 13 

 03، ص3102صناعي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة  اقتصاد ، تخصص ماجستير ،رسالة( بوعريريج

،  1310محمود جاسم محمد الصميدعي ، استراتيجية التسويق :مدخل كمي وتحليلي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان،  14 

 01ص 
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 عوامل خارجية :-2
تتعلق بالمحيط، وهي تعبر عن مدى الرواع أو ال ساد في سوق المؤسسة، قوة المنافسين وحجمهم، مدى 

 محلية وكذا االستثمار والسياسة االقتصادية بشكل عام.مزاحمة المنتجات األجنبية للمنتجات ال
 المطلب الثاني : أداء الموارد البشرية 

   الفرع األول : ماهية مفهوم األداء

العدييد مين البياحثين بيالمورد البشيري دون غييره، العتبياره أسياس  ليدى  Performance)) ارتيبط مفهيوم األداء
  .بناء أي مؤسسة والعضو الفاعل في تحريك باقي الموارد فيها

، (To Perform) وتجيدر اإلشيارة بدايية أن االشيتقاق اللغيوي لمصيطلح األداء مسيتمد مين ال لمية اإلنجليزيية 
ويعنيي تنفييذ مهمية أو تأديية عميل. وفيميا يليي نحياول   Performer)) التيي اشيتقت بيدورها مين اللغية الالتينيية

 15 التالي : تقديم أهم التعاريل التي ارتبطت بمصطلح أداء الموارد البشرية على النحو

تميام المهيام المكونيية لوظيفية الفيرد وهيو يعكيس ال يفييية التيي يحقيق أو يشيبع بهيا الفييرد هيو   - درجية تحقييق واا
 .الوظيفة

 النشياطات المرتبطية بوظيفية أو قسيم أو دائيرة، التيي يقيوم بهيا الموظيل أو الميديرهو محصلة سلسيلة مين  -
 .لتحقيق هدس معين

 .المستوى الذي يحققه الفرد العامل عند قيامه بعمله، من حيث كمية وجودة العمل المقدمة من طرفه  -
 .النتيجة المحصلة من جراء إتمام عمل ما -

وعليه يمكن القول أن أداء الميوارد البشيرية يعنيى بيه "القيدرة عليى إنجياز المهيام"، تعكيس هيذه القيدرة فيي إنجياز 
المهيييام مييين طيييرس الميييوارد البشيييرية فيييي المؤسسييية ومسيييتويات ودرجيييات اإلنجييياز ليييديهم، الناتجييية أساسيييا عييين 

 االنضباط والجدية في القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم .

  تطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية الى الحديثة الثاني :  الفرع

 يييييثحي ،ييييييفرلمعا ايييييهوامحت ييييييف نيةو يييييلسا يييييدمعو ةيييييينامي يدبال يييييمتتس ييييييلتا ماهييييييلمفا يييييمهأ ييييينم داءألا يييييريعتب
 ايييهرغيو يةدايييالقتصا طيييوراتلتا يييلبفع يييذاهو ،الييييلحا ايييقتنو ىيييلإ ىييلوألا تعماالتهييسا ةيييداب ييذمن طييورات ييرسع
 ييييذاه يييييف ناحثيييييلبت اهاماييييسإ ييييروزلب ياوق فعاداها دورب ت ان لتيوا ،يةرلبشا تلمجتمعاا  يةرح زتمي ييييييلتا
 .فةرلمعا ينم يللحقا

                                                           

مانع صبرية ، أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعات ، ) أطروحة دكتوراه ، علوم التسيير (  15  

، ص 3102/3102، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية و االجتماعية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

311. 
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 دارةإلا سةدرم ييييدئراور( ايليييي)ت يييدسلمهنا منهييييبي يييينمو لايييلمجا ييييذاه ييييف نيييييرة للمف ييييدلتقليا ةيييييظييرلنا يييدتتجسو
 ن ا لتيا  ةييييي رللح ةيييييقيقدلا ةيييييسدارلا لخال نم ذاهو ،بقياسه مالهتماوا داءل  ققيد وممفه ءاطعإ في لعلميةا
 ما راإطيييييييي يييييييييف أي ،ايييييييييقافهوإا  آللةا دارةإل زملالا تقولا لىإ ولصولا دبقص منها ل ت قيوتو للعماا يهاؤدي
 ".نمزلوا  ةرلحا" سةدارب رسيع

نتاجها إ ييينلمم ا تايييل ميا ىييعل ييز يرلتاتيجية راتييسإ يينم تاييسسؤلما ماييهتما ييولتح نيييرلعشا ييرن لقا ةيييداب عييم
 تلمنتجاا رعايييسأ ييييف متح يييلا ييييف ايييحينه داءألا يييلتمثو ،ايييبيعه ييينلمم ا تايييل ميا على ز يرلتاتيجية راستإ لىإ
 خلية.دالا سلت اليا في ملتح ا قيطر نع

 نميييييزلا ىييعل ييطفق دايييالعتما يينم الييدفب هيييوامحت يييف ييدايدجطيورا ت داءألا وممفه رسع نمزلا رورم مع نهأ رغي
 داءألا ييييييوممفه يييييديدلتح ةيييييي آلير عايييييألسا ييييييف متح ييييييلوا داءألا تاليييييدمع يييييديدلتح ييييييداتلمعوا يييييرادل ف رق تغيييييلمسا

 ييوممفه يديدتح يدعن تايسسؤلما ةيبيئ هادهيتش ييلتا طيوارتلتا نبايلحسا ييف يذألخا ىيلإ لايالنتقا ، تمقياسه وطرق 
 .داءألا

 طيييييييورت عيييييييم تايييييييسسؤلما ايييييييجههوات تبحيييييييصأ ييييييييلتا يييييييدةيدلجا تيايييييييدلتحا ييييييييف طيييييييوارتلتا هيييييييذه يييييييمهأ يييييييلتتمث
 تتيجياراتييييييالسيييييق ابيطلت ييييييديزالمتا اهيييييالتجوا دارة،إلا يييييييتيجي فراتييييييالسا يييييرلف ا ييييييورهوظ ييييين،فو ييييييم عل قييييييولتسا
 يييييييييييف حييييييييييضوا لبش  رتثأ هارغيو داتلمستجا هذه ل  ز،لتماياتيجية راستإصا وخص رلتسييا في ةيييييييييييلمختلفا

 يييييييينع ييييييييريعب ييييييييديع ييييييييمل سسةؤلما داءفأ مث نمو وق،لسا في  لنجاا روطش في ذا و رلتسييوا دارةإلا ييييييييقيطييييييير
 صييييييتلخ ييييينيم و . ةيييييسسؤلما عيييييم هيييييتعامل ييييينم ون بزلا يجنيها لتيا لقيمةا نع لب يييييطفق سالييييييلت ا ضييييييتخف
  الموالي  في الشكل داءألا يوممفه يقلح يذيلا طيورلتا

 ( يوضح تطور مفهوم األداء20الشكل رفم )

 
 
 
 
 

 

Source :françoisegiroud et autres,contrôlede gestion et pilotage de la 
performance, 2emeédition,gualinoéditeur,Paris,2004.p65 

 األداء

 فيادة

)نوعية ، خدمات ،  فيمة
جال(أ  

 

  تةالي 

)استهالك 
 الموارد(
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 أن كليييييييذب ييييييينعنو داء،ألا ييييييينمن يدتفييييييييلمسا ايييييضأ لمييييليش عييييسوت داءألا ييييوممفه أن ل ييييلشا يييينم لنا نيتبي إذ
 يييب ييرسيع اييم أي .ناهميييللمس يةداييالقتصا ةيييييردودلما ىييييعل يييرةمعتب ييييدةلم ييييرامقتص ظيييل داءألا ييييوممفه

(  Shareholder Value لينتق )نبايييييلحسا ييييييف يييييذيأخ عيييييسأو يييييوممفه ىييييلإ طييييورلتا راإطيييي يييييف هاييييدبع ييييل 
 16عامة . فةيييبص عيييلمجتما ل،ايييعم ن،ييييوردم ن،اهمييييمس ييينم يييرى خأ أطيييراسالح يييمص

 مداخل فياس أداء العاملين الفرع الثالث : 

 طريقة التقييم على أساس النتالج : -1
فييي هييذه الطريقيية يييتم اتخيياذ النتييائل التييي تحصييل عليهييا الفييرد كأسيياس لتقييييم أداءه، وقييد دلييت التجييارب العلمييية 

 : على نجا  هذه الطريقة في بعض منظمات الدول المتقدمة وفيما يلي أهم خصائص هذه الطريقة

تييي يييتم اسييتخدامها علييى الييرئيس المباشيير أن يصييل مييع المييرؤوس إلييى اتفيياق بشييأن العناصيير والمعييايير ال  -
 .أساسا في قياس أداء هذا المرؤوس من خالل وظيفتي تصميم وتوصيل الوظيفة

زمييية لتحقييييق هيييذه العليييى اليييرئيس التعييياون ميييع الميييرؤوس بتحدييييد النتيييائل المطلوبييية مييين العاميييل والميييدة ال  -
 .النتائل، أي االهتمام بعنصر الفعالية في األداء

ئحه للعامييل خييالل أداء العامييل لعملييه، وأن يتأ ييد أن العمييل يسييير علييى الييرئيس أن يقييدم إرشيياداته ونصييا  -
 .حسب الخطة الموضوعة، وخالل المدة المتفق عليها 

عنييد انتهيياء المييدة المتفييق عليهييا، وحلييول موعييد قييياس أداء العامييل، فييإن دور الييرئيس فييي التقييييم يجييب أن  -
رشاده إل   .ى األداء األمثل إلحراز النتائل المطلوبةيرت ز أساسا على قدرته وكفاءته في مساعدة العامل واا

وتدل الدراسات العلمية على أن اسيتخدام هيذه الطريقية مين شيأنه أن يخليق جيوا مناسيبا مين التعياون والمشياركة 
وتحرييك اليدوافع مين خييالل المنافسية بيين العياملين، كمييا تشييع هيذه الطريقية رو  الطمأنينيية واألميان فيي نفييوس 

   17.ر استجابة لعملية قياس األداءالعاملين وتجعلهم أ ث

 طريقة تقييم األحداث الحرجة : -0
تعتبييير هيييذه الطريقييية فيييي تقييييم أداء العييياملين مييين أحيييدث الوسيييائل المسيييتخدمة فيييي تقيييييم األداء، وتطليييب هيييذه 
الوسييييلة مييين المقييييم تيييدوين األحيييداث وفقيييا لحيييدوثها أثنييياء أداء العييياملين، وتنطيييوي هيييذه الطريقييية عليييى تيييوفير 

تم من خاللها تدوين سيلوك العاميل أثنياء تأديتيه المهيام فيي عمليه وفقيا لتيواري  حيدوثها، ثيم يقيوم بعيد سجالت ي
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ذلك الرئيس بمراجعة هذا السجل عند عملية التقيويم اليدوري، ومين ثيم إصيدار حكميه عليى أداء الموظيل ومين 
 18أهم مميزات هذه الطريقة أنها تقلل من التميز الشخصي.

 الميداني )التقرير الحقلي( : طريقة البحث  -3
تطبيييق هييذه الطريقيية يتمثييل فييي قيييام ممثييل أو ممثلييين عيين إدارة المييوارد البشييرية بجمييع معلومييات عيين الموظييل 
بمسييياعدة رئيسيييه المباشييير وذليييك بمقابلييية كيييل رئييييس وتوجيهيييه بعيييض األسيييئلة و الحصيييول عليييى إجابيييات لهيييا 

اغ اإلجابيات بشيكل وصيفي مبتيوب وعندئيذ تعطيى بخصوص كل فرد يعمل تحت إشراس ذلك الرئيس، ثم تص
غييير مييرض، ، درجيية التقييويم ألداء العامييل علييى أسيياس أحييد التقييديرات التالييية : أداء ممتيياز، أداء جيييد، مقبييول 

، وكييذلك فييإن قييياس أداء التقييييمومييا يعيياب علييى هييذه الطريقيية أنهييا تسييتغرق وقتييا طييويال لالنتهيياء ميين عملييية 
بلته قد يؤثر عليى سيالمة النتيائل، كميا أن نجيا  هيذه الطريقية يتوقيل إليى حيد بعييد العامل دون حضوره أو مقا

 .على مهارة و قدرة وكفاءة ممثل إدارة الموارد البشرية في استخالص نتائل موضوعية وسليمة

 طريقة التقييم الجماعي: -4
، يكييون أحيييدهم يييتم بموجييب هيييذه الطريقيية قيييياس أداء العامييل مييين قبييل لجنيية تت يييون ميين عيييدد ميين األعضييياء 

الييرئيس المباشيير للعمييل، كمييا قييد يكييون ميين أعضيياء اللجنيية، ويجييب عنييد اختيييار أعضيياء اللجنيية أن يكونييوا ميين 
وطبيعيية عملييه فعمييل اللجنيية فييي الواقييع هييو مناقشيية التقييييم الييذي كييان قييد أعييده الييرئيس  لالييذين يعرفييون العاميي

تحسين أداؤه فيي المسيتقبل او لعيرض علييه وظيفية بالعاميل لمناقشية كيفيية  المباشر عن العاميل، ثيم االجتمياع 
 . اخرى تتالءم مع قدراته

 طريقة اإلدارة باألهداف : -5
يستخدم أسلوب اإلدارة باألهداس في مجال تقييم األداء بشكل واسع النطاق من خيالل اإلدارييين، حييث تعتميد 

 هذه الطريقة على الخطوات التالية:

  . تم تحديد وتعريل مجموعة واضحة ودقيقة من األهداس التي يجب أن يصل إليها الفردي -
  . وضع آلية لتنفيذ العمل وتطبيق األهداس الموضوعية  -
 .متابعة مدى اإلنجاز المحقق ل هداس دوريا )الرقابة( -
 .اتخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية لالنحراس عن الخطة الموضوعية  -
 .ع أهداس جديدة للمستقبلتحديد ووض  -
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  :طريقة إدارة األداء -6
إدارة األداء هي عبارة عن عملية تواصل مستمرة، تنفيذ باالشيتراك بيين الموظيل ورئيسيه المباشير، وتهيدس إليى 

 19:التوصل إلى توقعات وفهم واضحين بخصوص

 .واجبات العمل األساسية التي يتوقع من الموظل تأديتها -
  .تحقيق أهداس المنظمة كيل يسهم عمل الموظل في  -
 .ماذا يعني إتقان العمل بعبارات محددة -
  .كيل سيعمل الموظل والمشرس معا للمحافظة على األداء الحالي للموظل وتحسينه والبناء عليه  -
  .كيل سيجري تقيم أداء العامل  -
 .ما هي العقبات التي تعترض األداء وكيفية التغلب عليها -
ى عيدة عملييات متداخليية ومت املية، تهييدس إليى تحقييق نتييائل األداء المحيددة، وبمييا إذن فيإدارة األداء تقيوم عليي 

يحقق أهيداس المنظمية ذاتهيا، وهيذا مين خيالل تحدييد المسيتوى المطليوب مين األداء ثيم قيياس المسيتوى الفعليي 
المسيتوى  ل داء وتحديد الفارق بين المستويين والعمل على تضييقه وتحسين وتطوير األداء الفعلي ليصل إلى

 المستهدس.

 الفرع الرابع : أسلوب باريتو لحل مشكالت إدارة األداء

صييغة رياضيية لوصيل التوزييع غيير المت ياف   ريودو بواريتوفةلياإليطيالي  االقتصياديوضيع  1902في العيام 
يمكين قيياس  مين الثيروة. ويينص مفهيوم تحلييل بياريتو بإنيه %10مين النياس يمتل يون  %20في بلده ووجيد إن 

أداء العدييد ميين األنشييطة مثيل فشييل المكييائن ومشيا ل البيييع وت لفيية المخيزون و وقييت تطييوير المنيتل ميين خييالل 
 األسييباب،لهييا تييأثير كبييير فييي أن يكييون األداء غييير مقبييول ميين بييين العديييد ميين  تحديييد األسييباب القليليية والتييي

والتي تينص عليى إن قيياس األداء يمكين أن يحسين  20/10 وتاريخيا فإن هذا المفهوم والمعروس أيضا بقاعدة
 .من أسباب األداء غير المقبولة % 20من خالل إزالة  10%

 باريتو بإنه تحليل يمثل عادة مخطط شريطي حيث يتم فيه سرد العناصر أو المشا ل على أسلوب ويعرس
أولوييات  د ذليك فيي تحدييدطول المحور األفقي للمخطط وييتم فرزهيا حسيب األهميية أو التيردد ويمكين أن يسياع

 االهتمام  .العمل في المستقبل أوتحديد مكان تركيز 
فيي توزييع  80/20اإلقتصادية تستخدم نفيس قيانون بياريتو وهيو  الحاضر فإن العديد من الوحداتو في الوقت 

اإلقتصيادية وفقيا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد إن أغلب الوحيدات تيوزع اإلنشيطة  العائد مقابل الت اليل
دارة الجودة.  وبشكل مت رر جدأ والسيما 80/20لقانون   20في مجال التسويق واا

                                                           

، ص  0999روبرت باكال : تقييم األداء، ترجمة موسى يونس، بيت األفكار الدولية للنشر و الطباعة، عمان ، األردن ،   19 

32 . 



األدبيات النظرية والدراسات السابقةالفصل األول                                          
 

 
20 

 أسلوب باريتو : مميزات-1
إليى  يسهم في التقييم المستمر ل داء ، من خالل تقيم الوسائل واألدوات المسيتخدمة فيي العميل ، وتيؤدي  -

 التحسين المستمر.
 وتحسين ظروس العمل.يعمل على حسن االستفادة من الوقت  -
 يساعد في تعديل األهداس إذا كانت األهداس الحالية ال تسير في االتجاه الصحيح. -
 يساعد في التخلي عن األعمال التي يستطيع غيرك إنجازها بطريقة أفضل وبسرعة أ بر، وال تقم إال -

 .%20إال بنسبة وابتعد عن التنافس في األنشطة التي ال تحبها  %10باألنشطة التي تحبها بنسبة 
 :تطبيقه مجاالت  -2
كافية المسيتويات  التحليل يمكن تطبيقه في جميع مجياالت الحيياة ، وفيي جمييع األنشيطة واألعميال و عليى اهذ

 الشخصية والعملية و غيرها ونذكر منها.
 ة من المنتجات تحقيق نسبة عالية من األربا لاألعمال التجارية: فيمكن من خالل مجموعة قلي -
العلمييي: ميين خييالل مجهييود بسيييط يمكيين الوصييول إلييى نتييائل أ بيير، وميين وقييت قصييير فييي البحييث  البحييث -

  والقراءة يمكن الوصول إلى استنتاجات مهمة
 21إدارة الموارد: يمكن تحقيق االستفادة القصوى من الموارد واإلمكانات المتاحة  -

 
 الفرع الخامس : بطافة فياس األداء المتوازن 

 22التي أعطيت لهذه األداة ويمكن إبراز أهمها فيما يلي: لقد تعددت التعاريل

:  بطاقيييية األداء المتييييوازن هييييي:" نظييييام إداري يهييييدس إلييييى مسيييياعدة المنشييييأة علييييى ترجميييية رؤيتهييييا 1تعريييييل 
ستراتيجيتها إلى مجموعة مين األهيداس والقياسيات اإلسيتراتيجية المترابطية، حييث ليم يعيد التقريير الميالي يمثيل  واا

 دة التي تستطيع المؤسسات من خاللها تقييم أنشطتها ورسم تحركاتها المستقبلية" .الطريقة الوحي
بأنهيا:" نظيام يقيدم مجموعية متماسيكة مين األفكيار  (D.Noton and R.Kaplan) : عرفهيا كيل مين2تعرييل 
تسيياهم وخارطيية مسييار شييمولي للشييركات لتتبييع ترجميية الرؤييية فييي مجموعيية مترابطيية لمقيياييس األداء،  والمبيياد 

إنجاز األعمال، ووضع إستراتيجية األعميال واتصيال اإلسيتراتيجية باألعميال، والمسياعدة فيي  هذه المقاييس في
 الفردي والتنظيمي وصوال إلى أهداس المنظمة". التنسيق بين األداء

                                                                                                                                                                                             

إدارة المخاطر في الوحدات االقتصادية وسام عزيز شناوة ، أحمد محمود ياسين ، ) مجلة دراسات محاسبية و مالية :  20 

 . 321، جامعة بغداد ، بغداد ، ص 3101،  23الصناعية باستعمال مخطط باريتو ( ، العدد 

، أفريل  02عبد الرحيم محمد ، ) دورية إدارة الجودة الشاملة : ايشكاوا و باريتو و فلسفة تحليل و حل المشكالت ( ، العدد  21 

 .2ص  ، قطر، 3119

صالح بالسكة ، قابلية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم االستراتيجية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ، ) رسالة  22 

ماجستير ، علوم التسيير ( ، قسم اإلدارة االستراتيجية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة فرحات 
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 لييى: هييي: "أول عمييل نظييامي حيياول تصييميم نظييام لتقييييم األداء يهييتم بترجميية إسييتراتيجية المنظميية إ3تعرييل 
التيي  أهداس محددة ومقاييس و معايبر مسيتهدفة ومبيادرات للتحسيين المسيتمر، كميا أنهيا توحيد جمييع المقياييس

 تستخدمها المنظمة".
 وبالتالي كتعريل شامل لبطاقة األداء المتوازن هي: إطيار مت اميل األداء، تسياهم فيي صيياغة ونقيل وتوصييل

 إلدارييية المختلفيية، وذلييك بترجميية اإلسييتراتيجية إلييى أهييداسإسييتراتيجية المؤسسيية إلييى الوحييدات والمسييتويات ا
 تشييغيلية ومؤشييرات عملييية تحقييق رؤييية المؤسسيية، كمييا تعمييل علييى خلييق التييوازن بييين جميييع األطييراس ذوي 

 المصلحة في المؤسسة.
 
 بطاقة األداء المتوازنة في أنها :  تتمثل خصائص * 
 .توازن بين األهداس قصيرة وطويلة األجل -
 .تراعي المؤشرات المالية وغير المالية -
 .تقيس األداء الحالي والمستقبلي والماضي -
 .تركز على تحسين العمليات وليس على تخفيضها )النظرة ال السيكية( -
 تقيس األداء الداخلي والخارجي، من خالل المعلومات التي يتم تبادلها بين المحاور األربعة. -
 ث ركائز أساسية وهي:كما تقوم البطاقة على ثال* 
 .العالقة السببية: سلسلة من عالقات السبب واألثر بين محاورها األربعة -
 .محددات األداء:هي مقاييس األداء المالية وغير المالية -
العالقيييات الماليييية: العالقيييات السيييببية ومحيييددات األداء ت يييون ظييياهرة فيييي النهايييية فيييي شيييكل نتيييائل ملموسييية  -

 لية.معبرعنها بأرقام ما
العوامل المؤثرة على أداء الموارد البشريةالفرع السادس :   

ان أداء الفرد ليس عنصرا مستقال بذاته بل يتأثر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المحيطة به، حييث 
األداء،  يرى العلماء أنه ال ت اد توجد ظاهرة في الحياة االجتماعية واالقتصادية أو الحياة عموما ال تيؤثر عليى

لييى جانييب تعييدد و اخييتالس العوامييل المييؤثرة علييى األداء، فإنهييا تختلييل بيياختالس الزمييان و المكييان ومرحليية  واا
حييياة الفييرد و كييذلك العوامييل الفيزيائييية، كمييا أن االخييتالس يالحيي  فييي شييدة تأثيرهييا فييبعض العوامييل تييؤدي إلييى 

عض منهييا تييأثيرا مباشييرا علييى األداء بينمييا رفييع األداء فييي حييين يييؤدي الييبعض اآلخيير إلييى خفضييه، كمييا أن للييب
 للبعض اآلخر تأثيرا غير مباشر حيث يمكن تقسيم هذه العوامل إلى:
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 حيث تعلق هذه العوامل بيئة العمل في المنظمة بشكل عام إلى أن أهم عواملها  العوامل الخارجية: -1
 هي:و 

في المنظمية مثيل اإلضياءة، التهويية،  ظروس العمل المادية: تتمثل ظروس العمل المادية في مناخ العمل -
الرطوبيية، الحييرارة، ترتيييب اآلالت، الوجبييات الغذائييية، وغيرهييا وهييي ذات تييأثير كبييير علييى الصييحة البدنييية 
والنفسييية للفييرد لمييا لهييا ميين دور فييي تييوفير جييو عمييل آميين ومييريح لييذلك فإنييه لهييا تييأثير هييام علييى األداء 

  .الوظيفي
العوامل الفنيية فيي نوعيية اآلالت والمعيدات وأسياليب العميل المسيتخدمة، وهيي تعنيي العوامل الفنية: تتمثل  -

الت نولوجيا المستعملة في العمل واإلنتاع، حيث يكون لها دور حاسم فيي أداء األفيراد فيي بعيض الحياالت 
 .ودور ثانوي في حاالت أخرى ألن ذلك يتوقل على طبيعة وخصائص النشاط الذي يمارسه الفرد

ارب جيييل االجتماعيييية : تتمثيييل العواميييل االجتماعيييية فيييي ظيييروس العميييل االجتماعيييية التيييي أثبتيييت تالعوامييي -
رسيمي الهاوثورن في ثالثينيات القرن الماضي وأثرها الهام على أداء الفرد، ولعل من أهمها التنظيم الغير 

  .لجماعات العمل والنمط القيادي واإلشراس والعالقات الرسمية داخل العمل
اتيية: وهيي العواميل التيي تيرتبط بسيلوك الفيرد فيي العميل اليذي يمثيل أداءه اليوظيفي، وهيذا األخيير عوامل ذ -

ينتل من تفاعل القدرة على العمل والدافعية للعمل لدى الفرد في ظل البيئة أو الظيروس التيي يميارس فيهيا 
 .العمل
 
للعاميل ليذا وجيب عليى إدارة  : حييث تتعليق هيذه العواميل بياألمور الشخصيية والنفسيية العوامل الداخلية -2

المييوارد البشييرية مراعاتهييا ميين خييالل وظييائل التعييويض والتحفيييز وكييذا صيييانة المييورد البشييري ويمكيين 
  :إدراجها في

القييدرة علييى العمييل : تمثييل القييدرة علييى العمييل فييي قييدرات الفييرد الشخصييية التييي تحييدد درجيية فعالييية وكفيياءة  -
  : م هذه القدرات إلىالجهد الذي يبذله في العمل، ويمكن تقسي

قدرات فطرية أو موروثية: وهيي القيدرات التيي يمتل هيا الفيرد أصيال ويجلبهيا إليى الوظيفية معيه، ليذلك تسيمى -1
شخصيييية مثيييل ضيييبط الباالسيييتعداد وهيييي إميييا أن ت يييون بدنيييية مثيييل الصيييحة، اللياقييية، حيييدة السيييمع والبصييير أو 

 .النفس، المبادرة، حسن الخلق وغيرها

المكتسيييبة: وهيييي قيييدرات يحصيييل عليهيييا الفيييرد بممارسييية التيييدريب وتتمثيييل فيييي الميييؤهالت والخبيييرات القيييدرات -2
العلميييية، ومعرفييية الفيييرد كييييل ينبغيييي أن يميييارس دوره فيييي المنظمييية، ليييذلك يطليييق عليهيييا مهيييارات إدراك اليييدور 

 .الوظيفي الذي يعتبره البعض منفصال عن القدرة
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اقيية ال امنيية داخييل الفييرد والتييي تحركييه وتوجهييه للتصييرس بطريقيية الدافعييية للعمييل : تشييير الدافعييية إلييى الط -
معينة، كما تمثل قوة الحماس التيي يتصيل بهيا الفيرد للقييام بمهيام العميل وبدرجية وعييه تحيدد سيلوك الفيرد 
الذي يهدس إلى تقليل التوتر وبالتالي تحقيق التوازن لديه، وهي تعبر عين الرغبية فيي العميل وتينعكس فيي 

ه الفيييرد فيييي العميييل وفيييي درجييية مثابرتيييه واسيييتمراره فييييه، بمعنيييى أخييير الدافعيييية تحيييدد ميييدى شيييكل جهيييد يبذلييي
 .23لقدراته في العمل استخدام الفرد

 المطلب الثالث : اإلدارة االستراتيجية و تأثيرها على أداء الموراد البشرية 

 الفرع األول : مفهوم إدارة أداء الموارد البشرية

مين المفياهيم التيي ارتبطيت ارتباطيا وثيقيا بيإدارة الميوارد  ( performance Management )تعيد إدارة األداء
 24البشرية، حيث تعددت التعاريل التي تناولت إدارة أداء الموارد البشرية، نقدم بعضها فيما يلي:

  :لموارد البشرية على أنهااعرس إدارة أداء ت

أنشيييطة العييياملين ونتيييائل أدائهيييم تتوافيييق ميييع األهيييداس الوسييييلة التيييي مييين خاللهيييا يتأ يييد الميييديرون مييين أن  -
 .التنظيمية

عمليية أو مجموعية مين العمليييات التيي يجيب القييام بهييا لتحقييق األهيداس وتحفييز األفييراد، فيي إطيار زيييادة  -
 .فرص تحقيق هذه األهداس

هيا ضيمان عملية إداريية تيم تصيميمها لليربط بيين أهيداس المؤسسية وأهيداس الفيرد، بطريقية يمكين مين خالل  -
 .أن يتم توحيد أهداس الفرد وأهداس المؤسسة قدر المستطاع

وعلييييه يمكييين القيييول أن إدارة أداء الميييوارد البشيييرية وسييييلة تبنتهيييا المؤسسييية بغيييية إحيييداث توافيييق وانسيييجام بيييين 
، أهدافها وأهداس مواردها البشرية، من خالل توجيه األداء ومتابعته لضمان عيدم انحرافيه عميا تيم التخطييط ليه

 .فجوة األداء التي تعبر عن الفرق بين األداء المحقق واألداء المقدر تغييب و بالتالي إمكانية

 الفرع الثاني : عناصر إدارة أداء الموارد البشرية 

إدارة أداء الميوارد البشيرية عليى ميدى الت اميل والتناسيق واالنسيجام بيين مختليل عناصيرها، يتيرجم  يتوقل نجا 
هيييذا النجيييا  فيييي تبلييييغ الفيييرد أفضيييل مسيييتويات األداء مقارنييية بالمسيييتهدس منهيييا، وصيييوال إليييى تحقييييق أهيييداس 

  :25المؤسسة، تتمثل هذه العناصر في يلي

                                                           
 212، ص   2002 ، ، مجموعة النيل العربية للنشر و التوزيع ، مصر  -رؤية مستقبلية  –اوية حسن : ادارة الموارد البشرية ر 23 

 .302مانع صبرينة ، مرجع سبق ذكره ، ص  24

  25 مانع صبرينة ، مرجع سبق ذكره ، ص 331.
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 أوال: تخطيط أداء الموارد البشرية:

أداء المييوارد البشييرية عملييية تهييدس إلييى إرسيياء البنييية األساسييية، التييي يقييوم عليهييا األداء الفعييال ألي  تخطيييط 
عمييل أو مهميية وهييي تحديييد هييذا العمييل وتوصيييفه وفقييا للتصييميم التقنييي المناسييب، أخييذا فييي االعتبييار قييدرات 

مك انياتهييا والمنيياخ المحيييط بهييا، وطاقييات المييوارد البشييرية التييي يمكيين توفيرهييا للعمييل، كييذلك ظييروس المؤسسيية واا
 حيث تتضمن مهام تخطيط األداء ما يلي: 

 .تحديد المهام والواجبات والمسؤوليات التي ينبغي على الموارد البشرية القيام بها خالل فترة زمنية محددة -
 .تحديد المساعدات الالزم توفيرها ل فراد سواء من جانب رؤسائهم أو من أطراس أخرى في المؤسسة -
 .تحديد المجاالت التي يشملها العمل والعالقات مع أفراد أو مجموعات عمل آخرين -
توقييع المشييكالت والمعوقييات التييي يمكيين أن تعطييل األداء وتقلييل ميين اإلنتاجييية والفعالييية عيين المسييتويات  -

 .المستهدفة
 .تحديد النتائل القابلة للقياس التي ينبغي الوصول إليها من أداء األعمال المحددة -
ديد أولويات المهام وتتابعها أو تزامنها في كل عمل، ثيم تنسييق هيذه األولوييات بيين األعميال المت املية تح -

 .أو ذات العالقة حسب تقنيات األداء المستخدمة
بمثابة أرضية تعطي أساسيا موضيوعيا يهيي  المؤسسية للخيوض فيي تطبييق يعتبر يط األداء طأي أن عملية تخ

عطيي درجية عاليية ميا ال خبيرة مشيترك بيين اليرئيس ومرؤوسييه بجيتطبيقيا فعياال. وخليق مفكرة اإلدارة باألهداس 
 .من الفهم المشترك لحيثيات العمل ومتطلباته، بالتالي خلق سلوكيات إيجابية بين الطرفين

 ثانيا: توجيه أداء الموارد البشرية:

ل، لضييمان تييوفير الظييروس المسيياعدة يمثييل توجيييه األداء عملييية اتصييال مسييتمرة بييين الييرئيس والقييائمين بالعميي 
على تنفيذ األداء حسب الخطة، أيضيا مواجهية التغييرات فيي ظيروس األداء سيواء بسيبب متغييرات خارجيية تقيع 
فييي المنيياخ المحيييط مثييل التحييوالت السياسييية واالقتصييادية أو الطفييرات التقنييية، أو كانييت هييذه المتغيييرات عائييدة 

تغير مستويات المهارة والقدرة ودرجة التحمس للعمل بين العياملين ألسيباب إلى القائمين بالعمل أنفسهم، حيث ت
مختلفيية. وقييد تحييدث االخييتالالت فييي مسييتويات األداء لمييا قييد يصيييب الطاقييات اإلنتاجييية ميين أعطييال أو تقييادم. 

خطيط وفي جميع األحوال تصبح اإلدارة معنية باالطمئنان إلى استمرار ظيروس التنفييذ ومعيدالت األداء وفيق ال
  .المعتمدة وال شل مبكرا عن اتجاهات الخلل فيها
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 ثالثا: تشخيص أداء الموارد البشرية :

إن الغاييية ميين تشييخيص أداء المييوارد البشييرية هييي العمييل علييى عييالع أسييباب القصييور وميين ثييم تييوفير أسييس 
تتضييمن عملييية  ، بالتييالي(Efficiency)  وزيييادة الفعالييية   (Productivity) موضييوعية لتحسييين اإلنتاجييية

تشخيص األداء إجراءات ال شل عن فجوة األداء وتحدييد طبيعتهيا وميدى خطورتهيا، ثيم البحيث عين مصيادرها 
ودراسيية أسييبابها وتحديييد اآلثييار الناتجيية عنهييا والسييعي إليجيياد السييبل واآلليييات المناسييبة للييتخلص منهييا وتحقيييق 

  .تحسين األداء

 البشرية:: تحسين وتطوير أداء الموارد رابعا

تطوير األداء من خالل محاولة ربطه باالتجاهات الحديثة في تنمية الميوارد البشيرية وميداخلها الحديثية فيي  أي
 تطوير وتحسين أداء الموارد البشرية في المنظمة.

 : تقييم أداء الموارد البشرية :خامسا

د البشيرية فيي المؤسسيات عليى اختالفهيا، لقد تم التيقن عليى نطياق واسيع مين األهميية البالغية لتقيييم أداء الميوار 
العتباره اآللية التي ت اد أن ت ون الوحيدة المساعدة في الوصل المنظم لنيواحي نقياط القيوة والضيعل فيي أداء 
أفرادها خالل فترة معينة والحكم وعلى أداء العمل ومدى التقدم فيه، حيث يتسينى للمؤسسية مين خاللهيا تطيوير 

رؤساء بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات السليمة المرتبطة بإدارة الموارد البشيرية وفيي أداء موظفيها وتزويد ال
 الوقت المناسب كقرارات الترقية، التدريب، األجور وغيرها.

 الفرع الثالث : عالفة اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية بأداء العاملين 

 كاألتي : استراتيجيات و هي  خمستتلخص هذه العالقة في 

 الموارد البشرية :  خطيطإستراتيجية ت -1
إسيتراتيجية تخطييط الميوارد البشيرية  .من خالل مجموعة من االستراتيجيات )اسيتراتيجية تصيميم وتحلييل العميل

تصيميم وتحلييل العميل تحلييل  إستراتيجية اإلستقطاب واستراتيجية اإلختيار والتعيين( فيتم من خيالل إسيتراتيجية
الوظيفيية ومعرفيية مختلييل األنشييطة والعمليييات المتعلقيية بهييا كييذلك يييتم ميين خاللهييا معرفيية النتييائل المرجييوة ميين 
شيياغل الوظيفيية وتهييدس هييذه االسييتراتيجية لنييزع اللييبس حييول الوظيفيية واألعمييال المتعلقيية بهييا، إن عملييية تحليييل 

الموارد البشرية، وذلك من خالل قرارات التوظيل ، كما تسياهم فيي وتوصيل الوظائل تساهم في قرارات إدارة 
تحدييد قييرارات الرواتييب واألجييور والمسييؤوليات التييي يجييب أن يتوالهيا شيياغل الوظيفيية ، كييذلك تمنييع التييداخل فييي 
مجال العمل او في الصالحيات مما يؤدي إلى تحسيين أداء العياملين، أميا إسيتراتيجية تخطييط الميوارد البشيرية 
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تسمح بتقدير احتياجات إدارات المنظمة واعمالها من هذا الموارد من حيث النوع والمواصفات والعدد متماشيية ف
مييع إسييتراتيجية المنظميية، وتعييود عملييية تخطيييط المييوارد البشييرية بعييدة فوائييد علييى المنظميية وعلييى األفييراد بصييفة 

ي القييوى العامليية ممييا يسيياعد فييي اتخيياذ عاميية، تلييك الفوائييد تتمثييل فييي التعييرس علييى مييواطن العجييز والفييائض فيي
يط طيالتدابير الالزمة مثل االستغناء عن بعيض العياملين و النقيل، و الترقيية، والتيدريب، كميا تعتبير عمليية التخ

العامييل األساسييي فييي نجييا  خطييط وسياسييات األفييراد األخييرى كاالختيييار، التعيييين والتييدريب والتطييوير ...اليي  . 
ية التنبيييؤ المسيييتقبلي واالسيييتقطاب للميييوارد البشيييرية تحدييييد االحتياجيييات المسيييتقبلية كميييا ييييتم مييين خيييالل إسيييتراتيج

للمنظميية ميين حيييث النوعييية والعييدد فييي الوقييت المناسييب والتييي تالئييم اهييداس المنظميية المسييتقبلية ممييا ييينعكس 
تعييين فتهيدس إيجابا على األداء ال ليي بصيفة عامية وأداء العياملين بصيفة خاصية، أميا إسيتراتيجية االختييار وال

ر إلييى تحديييد مصييادر تييوفر المييوارد البشييرية وبييرامل اسييتقطابها وتبنييي السييبل ال فيليية التييي تسيياعد علييى اختيييا
أفضلها بما يتماشى مع متطلبيات إسيتراتيجية المنظمية التيي تهيدس إليى تحسيين أداء المنظمية، أي البحيث عين 

على العناصير البشيرية المرغوبية وتصيفيتها مين  العاملين في سوق العمالة وتحديد المصادر المناسبة للحصول
خييالل طلبييات العمييل واالختبييارات المختلفيية والمقييابالت الشخصييية، وهييذا بهييدس  وضييع الشييخص المناسييب فييي 

 26 .المكان المناسب

 والتنمية:  ةوينإستراتيجية الت -0
تعليييم والتيييدريب المسيييتمر وتنييدرع ضيييمنها مجموعيية مييين االسيييتراتيجيات )إسييتراتيجية تقيييييم األداء، إسيييتراتيجية ال

إسييتراتيجية التنمييية، إسييتراتيجية مسييارات الترقييية( فميين خييالل إسييتراتيجية التعليييم والتييدريب المسييتمر تصييمم إدارة 
المييوارد البشييرية بييرامل ليييتعلم العيياملون كييل مييا هييو جديييد ومتطييور فييي ميييدان عملهييم ل ييون الت نولوجيييا الحديثيية 

مل التييدريب المسييتمرة لتأهيييل العيياملين لوظييائفهم المسييتقبلية ولتمكييينهم ميين تتطلييب ميين اإلدارة العليييا وضييع بييرا
التفاعل مع أي جديد يدخل إلى المنظمة مسيتقبال مميا يسيمح بوجيود كفياءة فيي األداء، كميا أن التيدريب يسياهم 

وزيييادة  فييي إنتيياع المهييارات وتنميتهييا، وتطييوير معييارس وقييدرات المييوارد البشييرية التييي تسيياهم فييي تحسييين أدائهييا
كفاءتهيييا، فعملييييية تييييدريب وتطييييوير الميييوارد البشييييرية تعتبيييير ميييين أهيييم الوظييييائل الموكليييية إلدارة المييييوارد البشييييرية 
المعاصييرة، وذلييك يرجييع أساسييا إلييى سييرعة التطييورات التييي تحييدث فييي المحيييط الخييارجي خاصيية تلييك التطييورات 

لدرجيية األولييى يعتمييد علييى التحييديث، الت نولوجييية ووسييائل االتصييال التييي جعلييت ميين المحيييط محيييط تنافسييي با
ومتابعة الجديد .. ل ن يتطلب األمر أن يصاحب إستراتيجية موضوعية لتقييم أداء الموارد البشرية العاملية فيي 
المنظميية للتعييرس علييى االحتياجييات التدريبييية للعيياملين ، تخييدم عملييية تقييييم أداء األفييراد العديييد ميين األغييراض  

علقييية بالمقيييدرة غيييير العاديييية للفيييرد . كميييا أن تقيييييم األداء يسييياعد فيييي مقارنييية العميييل فهيييي تقيييدم المعلوميييات المت
                                                           

26  Claude Lévy, Claude Louche, Jean Pierre Rolland, RH-Les apport de la psychologie du travaille, Edition des 
organisation, 2006, P 50. 
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المنجز مع العمل المتوقع و بيان اإلجراءات التصيحيحية الواجيب اتخاذهيا. أميا إسيتراتيجية التنميية فتهيدس إليى 
بل، وييتم تزوييدها تنمية أداء الموارد البشيرية مين أجيل جعلهيا مؤهلية لممارسية وظيائل أعليى مسيتوى فيي المسيتق

بكل ما هو جديد في ميدان المعرفة بصفة دائمة ومستمرة مما يؤهلها إلى الت يل مع التغيرات التي تطيرأ عليى 
المنظميية ممييا يييؤدي إلييى تحسييين أداء العيياملين واسييتقراره، كمييا يجييب أن ت ييون هنيياك إسييتراتيجية لرسييم مسييارات 

ن لهييم الوظييائل التييي باسييتطاعتهم الوصييول لهييا فييي المسييتقبل الترقييية الوظيفييية ل ييل العيياملين التييي توضييح وتبييي
ممييا يحفييزهم نحييو العمييل الجيييد، وتحسييين ادائهييم، فوظيفيية تسيييير الحييياة المهنييية أو رسييم مسييارات الترقييية هييي 
مجموعة األنشطة المتعلقة بمتابعة وتوجيه المسار االحترافي لشخص معين داخل المنظمة أو خارجهيا بطريقية 

حصييول علييى مسييتوى أفضييل ميين المهييارات أخييذا باالعتبييار اسييتعداداته ومؤهالئييه وبصييفة عاميية تسييمح لييه بال
 27. تسعى إستراتيجية التدريب والتنمية إلى جعل المنظمة مكانا للتعلم والتدريب المستمرين

 إستراتيجية التعويضات : -3
سيتراتيجية الحيوافز (  ،تتضمن االستراتيجيات التالية )استراتيجية الرواتب واألجور استراتيجية المزاييا الوظيفيية واا

فاستراتيجية الرواتب واألجور تمثل هيكل الرواتب واألجور وتصممه إدارة الموارد البشرية ويشتمل على معيايير 
يييتم علييى أساسييها دفييع الرواتييب وأجييور المييوارد البشييرية، ويجييري تصييميم هييذا الهيكييل بنيياء علييى النتييائل التييي 

ها تقييم الوظائل، أما إستراتيجية المزايا الوظيفية فتمنحها إدارة الموارد البشرية لبعض العمال اليذين يتوصل إلي
ت ييون وظييائفهم خاصيية تمتيياز ببييذل مجهييودات ا بيير ميين الوظييائل األخييرى وتتطلييب مهييارات ومعييارس نوعييية 

م اليوظيفي، نفييس الشيييء مييع وتهيدس إلييى اسييتقرار العميال وزيييادة والئهييم للمنظمية ممييا يييؤدي إليى تحسييين اداؤهيي
إستراتيجية الحوافز تهدس إلى تشكيل وخلق الدافعية الجيدة لدى الميوارد البشيرية العاملية فيي المنظمية فيالتحفيز 
هييو تشييجيع األفييراد و اسييتنهاض هممهييم حتييى ينشييطوا فييي أعمييالهم ميين أجييل تحقيييق أهييداس المؤسسيية . وتبييدأ 

ن يعييرض عليييه أجيير أعلييى ميين أجييل القيييام بعمييل أ ثيير. وكييل هييذه العملييية بالتييأثير الخييارجي علييى األفييراد كييأ
االستراتيجيات توضع بشيكل يسياعد عليى انجياز اسيتراتيجيات وظيائل المنظمية وتهيدس لتحقييق األداء المتمييز 

 .28والوالء واالنتماء للعمال اتجاه المنظمة بما يساهم بشكل فعال في تحقيق األهداس االستراتيجية للمنظمة

 ة عالفات العمل : إستراتيجي -4
سيييتراتيجية العالقييية ميييع الحكومييية وكيييذا إسيييتراتيجية السيييالمة  وتشيييتمل عليييى )إسيييتراتيجية العالقييية ميييع النقابييية واا

إليى تحقييق االنسيجام والتفياهم المشيترك  اتسيعى المنظمية مين ورائهيإستراتيجية العالقة مع النقابية  والحماية( في
بهم وكييذلك لخلييق جييو تشيياركي فييي صييناعة القييرار ممييا يحسييس بينهييا وبييين العمييال ميين اجييل النظيير إلييى مطييال

                                                           
 فرصو  البشرية التنمية حول الملتقى الدولي فعاليات ضمن مداخلة الكفاءات، خدمة في المعارف وتسيير البشرية الموارد إدارة مفتاح، صالح 27 

 .12، ص  2002مارس  10-9ورقلة ،  جامعة ، كلية الحقوق و العلوم االقتصادية ، الكفاءاتو عرفةالم اقتصاد في االندماج

 19صالح مفتاح ، مرجع سبق ذكره ، ص  28 
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العمييال بييأهميتهم فييي المنظميية ويييؤثر ذلييك علييى أدائهييم بشييكل إيجييابي، أمييا إسييتراتيجية العالقيية مييع الحكوميية 
المنظميية تتعامييل فييي هييذه اإلسييتراتيجية مييع بيئتهييا الخارجييية فتسييعى المنظميية الييى مجاراتهييا ميين خييالل تطبيييق ف

ل بهييا خاصيية فييي مجييال التشييريعات العمالييية والمحافظيية علييى البيئيية كييذلك مييع الجانييب المييالي القييوانين المعمييو 
بخصيوص تطبيييق التشيريع الجبييائي المعمييول بيه ممييا يسيمح للمنظميية بالعمييل بأريحيية وخلييق جيو ميين االنسييجام 

العنصيير البشييري والتفيياهم بينهييا وبييين الحكوميية أمييا إسييتراتيجية السييالمة والحماييية او كمييا تسييمى أيضييا بصيييانة 
فتسعى من ورائها المنظمة إلى الحماية والمحافظة على موردها البشري، ونقصد هنيا السيالمة الصيحية وبيرامل 
الحماييية االجتماعييية والتييي تسييمح للعمييال بالعمييل بأريحييية وكييذا احساسييهم باالنتميياء والييوالء للمنظميية ممييا يعييود 

 .بالفاعلية على أدائهم لوظائفهم

 يم األداء :إستراتيجية تقي -5
تعتبير اسيتراتيجية تقيييم األداء إسيتراتيجية هامية للمنظميية وأساسيية لجمييع اإلسييتراتيجيات الوظيفيية إلدارة المييوارد 
البشييرية فبالنسييبة إلسييتراتيجية التييدريب والتنمييية تقييوم ادارة المييوارد البشييرية باسييتخدام هييذه اإلسييتراتيجية لمعرفيية 

رد البشري مين اجيل تنميتيه ومعالجية النقيائص فيي ادائيه، ومين خاللهيا يمكننيا اإلحتياجات التدريبية الالزمة للمو 
معرفة النقائص في استراتيجية ت وين الموارد البشرية مين ناحيية تحلييل وتصيميم العميل واالسيتقطاب واالختييار 

المنظمية،  والتعيين من خيالل نتيائل عميل هيذا الميورد بنياء عليى تقيييم أدائيه وبالتيالي تقييم سياسية التوظييل فيي
وبالنسبة إلستراتيجية التعويضات فتقوم اسيتراتيجية تقيييم األداء باختبيار ميدى عدالية ونجاعية هيذه االسيتراتيجية 
أميا إسيتراتيجية عالقيات العميل فمين خاللهيا يقييم الميدراء ميدى فعاليية المجهيودات المبذولية مين طيرس المنظمية 

 .العاملين طموحاتلتحقيق 

  للموضوع الدراسات السابقة: ثانيالمبحث ال
 اإلدارة االستراتيجية تعددت الدراسات السابقة لموضوع البحث بحيث هناك دراسات تتعلق بموضوع   

  ، سنتطرق إليها في هذا المبحث.أداء الموارد البشريةودراسات تتعلق بموضوع 
  المطلب األول: استعراض الدراسات السابقة 

 وطنية اتدراسالفرع األول : ال

 البحث : دراسة -1

 جامعة محمد خيضر بسكرة )2012/2012برينة صمانع (رسالة مذكرة الدكتوراه 

 )بسكرة , خنشلة وأم البواقي(ستراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعات ابعنوان : أثر 
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  : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

 تنمية الموارد البشرية على أداء في الجامعات ؟  ما أثر إستراتيجيات

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

 المنهل الوصفي التحليلي الذي يسمح بتحليل أسئلة االستبيان بغية الوصول إلى نتائل الدراسة .

 وأسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية : 

التعليم التنظيمي , التطوير واإلبداع تمثل إستراتيجيات هامة  أ دت الدراسة أن كل من التدريب , .1
 تتبناها الجامعات محل الدراسة في تنمية موارد البشرية .

أ دت الدراسة أنه على الرغم من أهمية إستراتيجيات التدريب , التعليم التنظيمي , التطوير واإلبداع  .2
في رفع مستويات األداء, إال أن هناك في تنمية وتجويد العنصر البشري في الجامعات ودورها 

 بعض القصور في تلك الممارسات .

ضرورة بحث الجامعات وتركيزها في تحصيل التغذية الراجعة من مدى إستفادة  المتدربين بين  .3
 البرامل التدريبية .

                                                                                  ضرورة االهتمام أ ثر بموضوعية أداء الموظفين . .2

 البحث : دراسة -0
 جامعة فرحات عباس سطيل )2012/2013 بن سديرة عمر (دكتوراه  مذكرةدراسة 

 الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التنافسية المزايا لبناء كمدخل اإلستراتيجي التحليلبعنوان : 

 ميدانية بالمؤسسات المحلية بسطيل ( ) دراسة 

  : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

 مزاياها وتطوير بناء في اإلستراتيجي التحليل على الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات اعتماد مدى ما
 التنافسية؟

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

  حيث من البحوثع من النوع هذا  لطبيعة مالءمة أ ثر  كونه  والتحليليع  الوصفي المنهل اعتماد تم
 ودراستها. المشكلة
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 وأسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية : 

بدرجة كبيرة، في تحديد  يؤثر اعتماد التحليل اإلستراتيجي تأثيرا إيجابيا في أداء المؤسسة، ويساهم .1
 التنافسية. طبيعة مزاياها

اإلستراتيجي تبعا للظروس والتحديات التي تعيشها المؤسسات، وخاصة تبرز الحاجة إلى التحليل  .2
 منها. التنافسية

تحليل موارد وقدرات المؤسسة وكفاءتها في تحقيق قيمة للعمالء، يعتبر مصدرا جوهريا لبناء وتطوير  .3
 التنافسية وعامال أساسيا للمحافظة عليها. المزايا

لمنتجات المؤسسة بدرجة التنسيق والتفاعل اإليجابي بين وظائفها يرتبط إدراك العميل للقيمة المتميزة  .2
 الداخلية.

 البحث : دراسة -3
 جامعة فرحات عباس سطيل )2011/2012 مومن شرس الدين (ماجستيرمذكرة دراسة 

دور اإلدارة بالعمليات في تحسين األداء للمؤسسة االقتصادية ) دراسة حالة مؤسسة نقاوس بعنوان : 
 باتنة ( للمصبرات

  : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

 ؟االقتصادية المؤسسة أداء تحسين في بالعمليات اإلدارة اعتماد يساهم كيف

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

 موقف أو ظاهرة عن والبيانات الحقائق جمع إلى يهدف والذي ،النظري للجز ء بالنسبة ،الوصفي المنهل
 .حالة دراسة منهل التطبيقي استخدام الجز ء في معين أما

 وأسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية : 

 .وجود مداخل كثيرة لتحسين األداء وكلها تعتمد على مدخل العمليات .1
 .تقدم اإلدارة بالعمليات مؤشرات تساعد على القياس الجيد ل داء وبالتالي تحسينه .2
 اإلستراتيجيةة للمؤسسة وااعطاء مفاهيم تشتمل على قياد تساهم اإلدارة بالعمليات في القيادة الجيدة .3

 .والقيادة بالقيمة والجودة
تلبي  تساهم اإلدارة بالعمليات في إشباع رغبات األطراس ذات المصلحة وكذا باالهتمام بعدة معايير .2

 .هذه الرغبات
 االنحرافات.تقدم اإلدارة بالعمليات أدوات إدارية تساعد في تحسين األداء ومتابعته وتصحيح  .2
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 عربية اتدراسال: فرع الثانيال

 البحث : دراسة -1

قدمت هذه الرسالة است ماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أدارة االعمال قسم ادارة االعمال  
 )سعيد سمير أبو جليدة( -األردن–عمان  2011كلية االعمال  جامعة الشرق االوسط 

 أثر استراتيجيات ادارة الموارد البشرية على أداء العاملين في شركات االتصاالت الليبية بعنوان :

  : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

هل هناك أثر لالستراتيجيات ادارة الموارد البشرية )االستقطاب والتعيين، التدريب والتطوير، التحفيز، تقييم 
ة العمل المنجز، االلتزام، كمية العمل المنجز( في شركات االتصاالت االداء( على اداء العاملين )جود

 الليبية؟

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

 المنهل الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصل الظواهر واألحداث موضوع الدراسة .

 وأسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية : 

سياسات الموارد البشرية واست مال جوانبها المتعددة والذي االستمرار في التوجه االستراتيجي لتنفيذ  -1
 يقود شركات االتصاالت الليبية الى التنافس والتمايز في ظل عولمة االتصاالت الحالية.

ضرورة االهتمام بتصميم العمل التخصصي في شركات االتصاالت الليبية ومتطلباته ل ي  ينسجم  -2
 ت ويلبي متطلبات المنافسة العالمية بهذا المجال.مع مؤشرات الحاجة الفعلية لتلك الشركا

مراعاة التطوارت والتقنيات الت نولوجية الحديثة التي يشهدها العالم واستخداماتها عند تحديد   -3
 االستراتيجيات التدريبية وتوظيفها لتطوير العامليين النجاز اعمالهم بشكل افضل. 

ثقافة المنظمات التعلمية في شركات االتصاالت التي ضرورة تبني ثقافة معرفية جديدة معتمدة على  -2
تدعم برامل التدريب والتطوير وتستند على اساسيات التعلم المستمر وتهيئة البيئة الداخلية الداعمة 

 الستمراريته.
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 البحث : دراسة -0

 ( جامعة بنها مصر2011ندى جودة حسين  (مذكرة ماجستير دراسة

للموارد البشرية كمدخل لتعزيز القدرات التنافسية )دراسة تطبيقية على شركات  التخطيط االستراتيجيبعنوان : 
 األدوية بجمهورية مصر العربية(.

  : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

 تطبيق لخال من المعاصرة التحديات لمواجهة البحثيل مح اتيللمنظم يةيالتنافس القدرات تطوير كيفية
 ؟ البشرية الموارد ادارة استراتيجية

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

 حالة. دراسة منهل التطبيقي استخدام الجز ء في أما ،النظري للجز ء الوصفي بالنسبة المنهل

 وأسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية : 

 القدرات تطوير زيادة إلى ذلك ىأد  كلماجي االستراتي بالتخطيط  اهتمام هناك كان كلما .1
 التنافسية.

 البحث. لشركات محلل التنافسية القدرات تطوير على  سيساعد البشري بالمورد االهتمام .2
  واردييالم يطييوتخط إدارة في االستراتيجي ديييالبع  ةيييألهمي  اتييبالمنظم اييالعلي اإلدارة إدراك .3

 .البشرية
 .للمنظمة تراتيجييياالسالبعد  ياغةيص ييف البشرية  واردييالم ليئوييمس اشراك .2
 البحث : دراسة -3

 جامعة الخرطوم السودان  )2010-محمد حنفي محمد نور تبيدي  (دراسة رسالة مذكرة الدكتوراه 

 بعنوان : أثر اإلدارة اإلستراتيجية على كفاءة وفعالية األداء .

  : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

 اإلستراتيجية في قطاع االتصاالت السودانية ؟ما مدى إمكانية تطبيق وممارسة اإلدارة 

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

 المنهل الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصل الظواهر واألحداث موضوع الدراسة .
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 وأسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية : 

للمبحوث والمعرفة واإللمام بمفاهيم  هنالك عالقة ارتباط قوية بين المتغيرات الشخصية و الديموغرافية .1
وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية أظهرت الدراسة على توسط وممارسة وتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في 

 .شركة اإلتصاالت السودانية

 .تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية يؤدي إلى كفاءة وفعالية األداء في شركات االتصاالت السودانية .2

أنه يوجد بعض المعوقات والمحددات التي تؤثر على تطبيق ممارسة اإلدارة تبين الدراسة على  .3
 اإلستراتيجية في قطاع االتصاالت .

 أجنبية  ات: دراس ثالثال فرعال

 دراسة البحث :  -1

 (Mohanad Ali KAREEM . 2019 ) 

The Impact of Human Resource Development on Employee Performance and 
Organizational Effectiveness   

Kaposvár University  Kaposvár, 7400, Hungary 

 : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

 التنظيمية؟ على الفعالية إيجابي بشكل الموظل أداء ؤثري هل

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

الوصفية في جمع معلومات مفصلة وواقعية تصل ظاهرة  وصفي من خالل استخدام المسوحاتالمنهل ال
 .قائمة

 : و أسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية

 التطبيق الفعال لممارسات تنمية الموارد البشرية للموظفين سيعزز األداء الجامعي. -2
يجابية بين بنيات تنمية الموارد البشرية )أي التدريب والتطوير  -3 والتطوير هناك عالقة مهمة واا

 التنظيمي والتطوير الوظيفي( وأداء الموظل.
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 أداء الموظل له تأثير إيجابي وكبير على الفاعلية التنظيمية. -2

 .يعتمد نجا  هذه الخدمة أي التعليم  بشكل أساسي على جودة موظفيها -2

 

 دراسة البحث :  -0

( Luftim CANIA.2014 ) 

The Impact of Strategic Human Resource Management  on Organizational 
Performance   

Seria univ . D .Management 

 : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

 ؟) الموارد البشرية(كيل ينبغي للمنظمات إدارة مصدرها الرئيسي 

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

 .هذا المجالتحليلي من خالل جمع وتحليل المنشورات المختلفة في المنهل ال

 : و أسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية

 .تحاول المؤسسات خلق قدر كبير من المنافسة في السوق ، والوصول إلى إدارة مواردها البشرية .1

تتمثل بعض األهداس االستراتيجية في خفض الت لفة ، وتحقيق مستويات المبيعات ، وزيادة عدد  .2
 .زيادة جودة المنتل ، والمنتجات المبت رة ، وتحسين اإلنتاجيةالعمالء ، وزيادة نسبة السوق ، و 

 .تلعب الموارد البشرية دوًرا مهًما في تحقيق مؤشرات األداء .3

إدارة الموارد البشرية االستراتيجية هي عملية تفصيلية إلدارة الموارد البشرية في جميع أنحاء المؤسسة  .2
 .تم دمجها مع االستراتيجية الشاملة للمنظمة
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 دراسة البحث :  -3

 (  Muogbo.2013 )  

 The Impact of Strategic Management on Organisational Growth and 
Development (A Study of Selected Manufacturing Firms in Anambra State) 

Department Of Business Administration  Anambra State University Igbariam 
Campus Nigeria 

 : انطلقت هذه الدراسة من إشكالية مفادها

كيفية استخدام اإلدارة االستراتيجية من قبل شركات التصنيع في والية أنامبرا الشتقاق خطط النمو والتنمية 
 بفعالية ؟

 و استخدمت بعض المناهج مثل : 

 .تشي سكوير المنهل الوصفي وفق نموذع

 : و أسفرت هذه الدراسة على النتالج التالية

أظهرت الدراسات أن تحقيق مركز ميزة تنافسية وتعزيز أداء الشركة بالنسبة لمنافسيها هما األهداس  .1
 .الرئيسية التي ينبغي على مؤسسات األعمال السعي لتحقيقها

 .فكرة أن محتوى االستراتيجية يؤثر على األداء التنظيمي هو عنصر مركزي في نظرية اإلدارة العامة .2

 افسي ، اقترحت الدراسات استخدام اإلدارة اإلستراتيجية. للبقاء في وضع تن .3

 .اإلدارة االستراتيجية ليست شائعة بين شركات التصنيع في والية أنامبرا .2

 
 أوجه االتفاق و االختالف بين الدراسات السابقةالمطلب الثاني: 

  اإلسييتراتيجية علييى أداء اتفقييت الدراسييات السييابقة مييع دراسييتنا ميين حيييث الهييدس وهييو معرفيية أثيير اإلدارة
المورد البشري في المنظمات وكيفية تطيوير هيذه اإلدارة فيي المنظميات مين أجيل تعزييز النميو والتنميية 

{ التييي هييدفت إلييى كيفييية تطييوير القييرارات التنافسييية 2011لهييا ، باسييتثناء دراسيية .ونييدى جييودة حسييين 
 للمنظمات لمواجهة التحديات المعاصرة . 
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  الدراسات السابقة في انتقاء العينية الميراد دراسيتها والتيي هيي الميورد البشيري المتمثيل اتفقت دراستنا مع
في كل مصالح اإلدارية في المنظمة والتي ركزت على مصلحة الميوارد البشيرية فيي دراسيتها مين اجيل 

 إعطاء صورة عامة حول تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية .
 مييينهل المتبيييع حييييث وظفنيييا المييينهل الوصيييفي التحليليييي اتفقيييت دراسيييتنا ميييع الدراسيييات السيييابقة حيييول ال

{ التيييي 2011{ ودراسييية و نيييدى جيييودة حسيييين 2011/2012.باسيييتثناء دراسييية و ميييومن شيييرس اليييدين 
 وظفت في الجانب التطبيقي منهل دراسة الحالة .

  اسيييتخدمنا فيييي دراسيييتنا أداة اإلسيييتبيان فيييي جميييع البيانيييات والتيييي تتوافيييق ميييع معظيييم الدراسيييات السيييابقة
 بإستثناء بعض الدراسات التي استخدمت المقابلة وطر  األسئلة لجمع البيانات .

  اختلفييت {luftim cania 2014} عيين بيياقي الدراسييات فييي أنهييا تناولييت مشييكلة الدراسيية ميين جانييب
 النظري مستخدمة منهل تحليل المحتوى .

 ينة الدراسة مين ثيالث بنيوك اختلفت دراستنا عن باقي دراسات السابقة في دراسة الحالة حيث اتخذنا ع
 جزائرية .

 
 خالصة الفصل: 

واألهمية التي تحظى بها في العديد  اإلدارة االستراتيجيةمن خالل هذا الفصل حاولنا التعرس إلى ماهية    
 ير أدائهمن المستويات، باعتبارها ركنا أساسيا في غالبية المنظمات حيث تهدس إلى مساعدة الفرد في تطو 

الموارد البشرية والذي تم تعريفها على  أداء، كما تطرقنا إلى مفهوم  أي تطوير المورد البشري بصفة عامة 
المدخل األساسي الذي اإلدارة االستراتيجية بما يتفق واحتياجات المجتمع، بحيث تعتبر القدرة على إنجاز أنها 

لى التقدم التقني، والتطور وزيادة الطاقة البشري والذي يعتبر كرأس مال يساعدها ع الموردأداء يحسن 
 المنظمة وكذا تحقيق ميزة تنافسية لديها. معارس جديدة التي تساعد في تقدم  وخلق اإلنتاجية،

 
 



 
 الفصل الثاني:

 الدراسة الميدانية 

لمجموعة من البنوك 
 الجزائرية في والية

 -أدرار    - 
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 - أدرار   -الفصل الثاني :الدراسة الميدانية لمجموعة من البنوك الجزائرية في والية 

 تمهيد :

والمنهجدددي لمفهدددور اإلدار  واإلطدددار المفدددا يمي  الدراسدددة النةريدددة سددد أ تطرقندددا فدددي الفصدددل ا و   لددد بعدددد أن 
، سدنحاو  فددي الفصدل الثداني  لدد   حدو   دداا المو دو   والدراسدداا السداب ة اإلسدتراتيجية وأدا  المدورد البيدر  

ال ددر  ):سددة عينددة مددن البنددوك الجزائريددة بددراز أثددر اإلدار  اإلسددتراتيجية عءدد  أدا  المددورد البيددر  مددن  دد   درا
التعدر  عءد  الواقد   ، والك من أجل)اليعبي الجزائر  , بنك الف حة وتنمية الريفية , البنك الوطني الجزائر  

 .  متغيراا الدراسةلالح ي ي 

سيتر التطرق في  اا الفصل  ل  طري ة الدراسة من حيث مدنه  الدراسدة ومتغيدراا الدراسدة ومجتمد  وعيندة    
ائ  المتعء ددة بمتغيددراا الدراسددة، وادداا ا دواا المسددت دمة فددي تحءيددل  دداأ الدراسددة، وأي ددا تحءيددل وعددر  النتدد

 ر الدراسة.التي ت د ستنتاجاار الفر ياا من أجل الوصو   ل  اإل تباالدراسة وا

 وقدر تر ت سير الفصل  ل  مبحثين :

  :الطري ة وا دواا المست دمة في الدراسةالمبحث األول 
  :عر  وتحءيل النتائ  وا تبار الفر ياا ومناقيتهاالمبحث الثاني 
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 لطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة ا : المبحث األول
 انط قاية، التطبي المستعمءة في الدراسة   دوااالطري ة المعتمد  وا اا المبحث سيتر استعرا  من     

 صوال  ل  ا دواا المستعمءة في الدراسة .من المنه  المتب  والتعر  عء  مجتم  وعينة الدراسة و 
 دراسة : طريقة الالمطلب األول 

   الفرع األول : منهج الدراسة 
من أجل تح يق ا  دا  المرجو  من الدراسة اعتمدنا عء  المنه  الوصفي التحءيءي الا  يتيح لنا جم  

لموارد البيرية " ولالك " أثر اإلدار  اإلستراتيجية عء  أدا  ا  التي تهد   ل  التعر  عءالبياناا والمعءوماا 
 تر است دار : 

في جم   االكتب والمج ا والدراساا الساب ةعء  مصادر متعدد   المنه  الوصفي : والك بإعتماد-
 نب النةر  .المعءوماا المتعء ة بالجا

تمدنا فيها والك  نه يتيح لنا تحءيل النتائ  المست رجة من الدراسة الميدانية والتي اعالمنه  التحءيءي : -
أدا  الرئيسية إلحصائي والك بإعتبار اإلستبيان عء  أدا  اإلستبيان لجم  البياناا ا ولية وال يار بالتحءيل ا

 معالجة الدراسة .لءدراسة م  مراعا  منهجية  مراد في 
 الدراسة  نموذجالفرع الثاني : 

 ةباإل افالبحث العءمي من متغيرين أساسيان  ما : اإلدار  اإلستراتيجية وأدا  المورد البير ،  يتكون  اا
المتغير المست ل ، أما أدا  المورد البير  فهو اإلستراتيجية  اإلدار  ل  متغيراا ي صية ، حيث تعتبر 

 المتغير التاب  ، بحيث في ال متغير عد  أبعاد فرعية : 
 ، بعد اإلستراتيجيةتيجية : يتفر  منه سبعة أبعاد  ي } بعد البنا  التنةيمي *المتغير المست ل اإلدار  اإلسترا

 ، بعد ا نةمة ، بعد ا نماط ، بعد الموا مة بين العامءين ، بعد المهاراا وبعد الغاياا {
يتفر  منه ث ثة أبعاد  ي } بعد تنمية المهاراا اإلدارية ، بعد تنمية *المتغير التاب  أدا  المورد البير  : 

 المهاراا السءواية ، بعد النتائ  {
 الدراسة(: يوضح متغيري 30الشكل رقم)

 
 أبعاد المورد البشري                                            أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية          

 عالقة                                                          
                                                             

                                                         
 تأثير                                                           

 
 ر : من  عداد الطالبين مصدال

 بعد اإلستراتيجية   -بعد البناء التنظيمي            -

 بعد األنماط  -بعد األنظمة                   -

 المهارات  بعد -بعد المواءمة بين العالمين     -

 بعد الغايات -

 

 

 

 بعد تنمية المهارات اإلدارية  -
 بعد تنمية المهارات السلوكية  -
 بعد النتائج  -
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 مجتمع وعينة الدراسة الفرع الثالث :
 / مجتمع الدراسة 1

يتكون من دراسة مورد البير  ، تر ا تبار مجتم  تحديد أثر اإلدار  اإلستراتيجية عء  أدا  المن أجل 
البنك الوطني الجزائر  ، ال ر  اليعبي (موةفين لدى عينة من البنوك الجزائرية لوالية أدرارمجموعة 

 )بنك الف حة وتنمية الريفية الجزائر  ، ال
 الدراسةعينة / 2

 عينة الدراسة باالعتماد عء  المعادلة التالية :تر حساب 
 *والك باالعتماد عء  معادلة ستيفن ثامبسون:

 
 
 
 

مدروسددة فيهددا ول ددد تددر عءدد  البنددوك ال سددتبيانة  07 عامددل وقددد تددر توزيدد 07مددن  تكونددا عينددة الدراسددة الحاليددة
 53اسدتبيانة منهدا  07حيث تر استرجا  بنك ،عء  حسب العامءين الموجودين في ال  االستبيانااتوزي   اأ 

ال ابءدة لءتحءيدل  دي  االسدتبيانااغيدر قابءدة لءمعالجدة وكدالك يصدبح عددد  ستبيانااا 0و قابءة لءمعالجة ةاستبيان
 .  ستبيانة 53

 (: يوضح عينة االستبيانات الموزعة على أفراد العينة حسب البنوك30جدول رقم)

االستبياناا  البياناا 
 الموزعة 

االستبياناا الغير 
 ال ابءة لءمعالجة 

االستبياناا الغير 
 المسترجعة

االستبياناا ال ابءة 
 لءمعالجة 

البنك الوطني 
 الجزائر  

07 3 3 41 

ال ر  اليعبي 
 الجزائر  

07 4 2 40 

وتنمية بنك الف حة 
 الريفية 

37 3 5 00 

 %75.714 %14.28 %10 %100 النسبة 
 بينالمصدر : من إعداد الطال
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 األدوات المعتمدة في تحليل الدراسة  المطلب الثاني :

 الفرع األول : أداة الدراسة 

 وال : أداة الدراسة أ

من     طبيعة البياناا التي يراد جمعها وعء  المنه  المتب  في الدراسة والوقا المسموح  به واإلماانياا 
وعءيه قمنا اإلستبيانة ، المناسبة لتح يق أ دا  الدراسة  ي  المتاحة ، وجدنا أن ا دا المعنوية المادية و 

جا  ، حيث يمءا لكتب والمج ا والدراساا الساب ة في نف  المبتصمير استبيانة الدراسة معتمدين عء  ا
 االستبيانة جزئين رئيسين  ما :

 ول : البيانات الشخصية والوظيفيةالجزء األ  .1

 من الجن  ، العمر ، المؤ ل العءمي ومد  ال دمة في المؤسسة .يتعءق بالمتغيراا الي صية لعينة الدراسة 

 أسئلة حول المتغيرات الرئيسية للدراسة الجزء الثاني :  .0

ويت من  اا الجز  مجاالا الدراسة والتي تن سر بدور ا  ل  قسمين  ما المجا  ا و  ال اص بالمتغير 
 " والمجا  الثاني ال اص بالمتغير التاب  " أدا  المورد البير  .المست ل" اإلدار  اإلستراتيجية 

 : المجال األول 0-1
 : بعادف ر  م سمة عل حسب ا 34ا المجا   ر  ال " اإلدار  اإلستراتيجية " ، وييتعءق بالمتغير المست 

 ف راا  1 اا البعد وي ر  بعد البناء التنظيمي : -
 ف راا  5وي ر  اا البعد  بعد اإلستراتيجية : -
 ف راا 5وي ر  اا البعد  بعد األنظمة : -
 ف راا  5وي ر  اا البعد  بعد األنماط : -
  ف راا 1البعد وي ر  اا  بعد المواءمة بين العاملين : -
  ف راا 1وي ر  اا البعد  بعد المهارات : -
 ف راا 1 ر  اا البعد وي: بعد الغايات -
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 المجال الثاني :  0-0
 ف ر  م سمة عء  حسب ا بعاد: 41  يتعءق بالمتغير التاب  " أدا  المورد البير "، وي ر  اا المجا

 ف راا  5وي ر  اا البعد  : تنمية المهارات اإلداريةبعد  -
 ف راا  5: وي ر  اا البعد  بعد تنمية المهارات السلوكية -
 ف راا  1: وي ر  اا البعد  بعد النتائج -

 (: يوضح عدد الفقرات لكل متغير30الجدول رقم )
  

 أداء المورد البشري  اإلدارة اإلستراتيجية المجاالت
البناء  األبعاد

 التنظيمي
المواءمة  األنماط  األنظمة اإلستراتيجية

بين 
 العاملين

تنمية  الغايات المهارات
المهارات 

 اإلدارية

تنمية  
المهارات 
 السلوكية

 النتائج

عدد 
 الفقرات

4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 

تقسيم 
 الفقرات

1-4 6-9 13-
14 

15-
19 

03-
00 

04-
02 

02-
01 

1-5 6-13 11-
14 

 من  عداد الطالبين وف ا لمعطياا  ستبيان الدراسة       المصدر:                                             

 ثانيا: األدوات االحصائية المتبعة: 
 تر اإلعتماد في تحءيءنا لمعطياا االستبيان عء  مجموعة من ا ساليب اإلحصائية والمتمثءة في:    
 المئوية.التكراراا والنسب  -
 المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المعيارية. -
 معامل الثباا ) معيار ألفاكرونباخ( . -
 ا حاد  ) أنوفا(.    تبار تحءيل التباين -
 نمواج االنحدار البسيط . -
 نمواج االنحدار المتعدد. -
 معامل اال ت  . -
 معامل فيير. -
 معمل التحديد.  -
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 داة األ الفرع الثاني :مقياس
 جاباا أفراد العينة لتكون مجاالا اإلجابة عء  عباراا االستبيانة  في واعتمدنا عء  م يا  ليارا ال ماسي

  عء  النحو التالي : 
 (: يوضح درجة مقياس ليكرت الخماسي34جدول رقم )

 5        4        0        0   1       الدرجة  
 موافق بيد  موافق محايد موافقغير  غير موافق بيد  اإلجابة   

 : من  عداد الطالبين         المصدر                                                                        
 م يا  لياارا ال ماسي اما يءي : ول د تر تحديد طو  فئاا

 .)أقل قيمة في الم يا   –تر حساب المدى من     الع قة )أكبر قيمة في الم يا  

 7.0ومنه  ان طو  الفئة = 1/5ال ماسي =وطو  الفئة م يا  ليارا  1ومنه  ان المدى =4-5المدى =
 فئاا الم يا  وتحديد اتجا ها اما في الجدو  الموالي :ومن ال ما سبق تر تحديد 

 (: يوضح مجال المتوسط الحسابي لكل مستوى 35جدول رقم )
 مستوى المواف ة مجا  المتوسط الحسابي

 غير موافق بيد  4.01 ل   4.77من 
 غير موافق 0.51 ل   4.07من 
 محايد 3.31 ل   0.07من 
 موافق 1.41 ل   3.17من 
 موافق بيد  5.77 ل   1.07من 

 من  عداد الطالبين    المصدر :                                                                   

 الفرع الثالث: اختبار صدق وثبات أداة الدراسة 

 أوال : صدق أداة الدراسة 

 / الصدق الظاهري 1

تعدديل اللجمد  البيانداا حيدث تدر سدتاا الميدر  مدن أجدل ا تبدار مددى م ئمتهدا ا ل د عر نا اإلسدتبيان عءد  
أولدددي ، ثدددر عر دددنا ا عءددد  مجموعدددة مدددن ا سددداتا  الم تصدددين فدددي العءدددور اإلقتصدددادية وعءدددور التسددديير بيدددال 
جرا  التعدي ا المطءوبدة وحدا  مدا يجدب  أدرار وقد تر ا  ا بأرائهر بجامعة  وا عاد  صياغة بع  العباراا وا 

 عء  عينة من العامءين في البنوك الجزائرية .ليتر توزيعها نهائي اللن رج في ياءها 
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  / اإلتساق الداخلي 0 

مدن  ل سدتبانة تدر حسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بدين درجداا ادل ف در لتح ق من صددق اإلتسداق الددا ءي     
بعدد  ف راا االستبانة والدرجة الكءية لءبعد الا  تنتمدي  ليده، وادالك تدر حسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بددين اددل

 من أبعاد اإلستبانة والدرجة الكءية لإلستبانة.
 :)اإلدارة اإلستراتيجية(اإلتساق الداخلي للمجال األول  0-1

 اق الداخلي لبعد البناء التنظيمي:اإلتس -0-1-1

 البناء التنظيميوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد (: ي36جدول رقم )
 المعنوية معامل اإلرتباط فقراتال الرقم
 0.00 **0.713 ينةر البنك العامءين حسب متطءباته اإلدارية  1
بركط ممارساا بين العامءين وفق ما ي ور البنك  0

 تتطءبه العمءية اإلدارية 
0.767**  

0.00 
ي ور البنك بالتنسيق بين العامءين الت اا ال رارا  0

 اإلدارية
0.789** 0.00 

 0.00 **0.831 العامءينيعتمد البنك عء  مبدأ ت سير العمل بين  4
 (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           
نجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد البنا  التنةيمي والدرجة الكءية لهاا بنا  عل الجدو  

 7.043 و  لمعامل اإلرتباط ، حيث اان الحد ا دن 7.74البعد دالة  حصائية عند مستوى معنوية 
 .%03.3أ . 7.034فيما اان الحد ا عء   و %04.3أ 
 اإلدار  اإلستراتيجية   م  مجا ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءيا وعءيه فإن جمي  ف راا بعد البنا  التنةيمي  
 بعد البنا  التنةيميحيث أن درجة  رتباط  .الدا ءي لف راا بعد البنا  التنةيمي مما يثبا صدق االتساق ،

 تار.  عء  ارتباط تساو  واحد و اا يد 
 :اإلتساق الداخلي لبعد اإلستراتيجية -0-1-0

 لداخلي لفقرات بعد اإلستراتيجية(: يوضح اإلتساق ا32جدول رقم )
 المعنوية اإلرتباطمعامل  الفقرة الرقم

 7.77 7.005** .يمتءك البنك الوسائل الكافية لدراسة متطءباا السوق  5      
 7.77 7.010** .يمتءك البنك الوسائل الكافية لت يير قدرته اإلستراتيجية   6      
 7.77 7.004** . أنيطته الرئيسية وتحديث  ي ور البنك بتطوير 2      
 7.77 7.007** .ي ور البنك بتطوير ال دماا تت ئر م  السوق   2      
 7.77 7.044** دد .المتع ي ور البنك بتنوي  استراتيجي لء دماا الم دمة  سواق المؤسساا 9      
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 (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           

والدرجة الكءية لهاا  إلستراتيجية نجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد االجدو    بنا  عء
 7.005 و  لمعامل اإلرتباط ، حيث اان الحد ا دن 7.74البعد دالة  حصائية عند مستوى معنوية 

 .%00.4أ  7.004فيما اان الحد ا عء   و %00.5أ 
م  مجا  اإلدار  اإلستراتيجية  ،  ولديها  رتباط قو   وعءيه فإن جمي  ف راا بعد اإلستراتيجية متس ة دا ءيا  

تساو   بعد اإلستراتيجية حيث أن درجة  رتباط  .دا ءي لف راا بعد اإلستراتيجيةمما يثبا صدق االتساق ال
 تار.  ارتباط عء  واحد و اا يد 

 اإلتساق الداخلي لبعد األنظمة : -0-1-0
 األنظمة(: يوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد 32جدول رقم )                 

 المعنوية معامل اإلرتباط الفقرة الرقم  
  7.77 7.041**    يصمر البنك نةار المعءوماا المناسب لطبيعة العمل 13      
 7.77 7.070**    البنك الهيال التنةيمي والوةيفي لءعامءينيحدد  11      
 7.77 7.014**    يحدد البنك ا نةمة والءوائح والسياساا المناسبة لءعمل  10      
 MAPPINGي ور البنك برسر  ط سير العمل    10      

PROCESS 
  **7.017 7.77 

 7.77 7.050**   يسع  البنك إلعداد بطاقاا الوصف الوةيفي لءعامءين   14      
  (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           
والدرجة الكءية لهاا البعد    نةمةنجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد االجدو    بنا  عء

 %07.0أ  7.070 و  لمعامل اإلرتباط ، حيث اان الحد ا دن 7.74دالة  حصائية عند مستوى معنوية 
 .%01أ  7.017فيما اان الحد ا عء   و

م  مجا  اإلدار  اإلستراتيجية  ، مما  ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءيا راا بعد ا نةمةوعءيه فإن جمي  ف   
تساو  واحد و اا  عد ا نةمة حيث أن درجة  رتباط ب .ي لف راا بعد ا نةمة يثبا صدق االتساق الدا ء

 تار.  عء  ارتباط يد 
 اإلتساق الداخلي لبعد األنماط-0-1-4

 األنماطلداخلي لفقرات بعد (: يوضح اإلتساق ا39جدول رقم )
 المعنوية    معامل اإلرتباط   الفقرة                     الرقم 

ي ور البنك بو   نةار ع قاا بين أي اص منس ون  15
 . داريا من أجل تح يق  د  ميترك 

**7.000 7.77 

 7.77 7.000** ي ور البنك بتجمي  ا نيطة بيال يح ق أ دا  المنةمة. 16
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ستراتيجياا البنك. 12  7.77 7.003** ي ور البنك بعمءية  عداد  طط وا 
 7.77 7.000** يعمل البنك عء  جعل مرؤوسيه يعمءون افريق عمل. 12
ي ور البنك بإنيا  الع قاا بين العامءين لتماينهر من  19

 العمل 
**7.050 7.77 

  (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           

والدرجة الكءية لهاا البعد   نماط نجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد االجدو    بنا  عء
 %00.3أ  7.003 و  اإلرتباطلمعامل  ، حيث اان الحد ا دن 7.74دالة  حصائية عند مستوى معنوية 

 .%00.0أ  7.000فيما اان الحد ا عء   و
م  مجا  اإلدار  اإلستراتيجية  ، مما  ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءيا ا نماطوعءيه فإن جمي  ف راا بعد   

 واحد و اا يد  تساو    عد ا نماطحيث أن درجة  رتباط ب . ي لف راا بعد ا نماطيثبا صدق االتساق الدا ء
 تار.  عء  ارتباط

 اإلتساق الداخلي لبعد المواءمة بين العاملين: -0-1-5
 (: يوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد المواءمة بين العاملين13جدول رقم )

 المعنوية معامل اإلرتباط الفقرة الرقم
ي ور البنك بتحديد مسؤولياا العامءين حسب  03

 .الت صص
**7.501 7.77 

ي ور البنك بالمساوا  بين العامءين في الح وق  01
 .والواجباا

**7.541 7.77 

ي ور البنك بتحديد درجة ص حياا العامءين حسب  00
 ال بر .

**7.500 7.77 

ي ور البنك بتحديد مهار العامءين بما يتوافق م   00
 افا تهر.

**7.550 7.77 

  (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           

والدرجة   لموا مة بين العامءيننجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد ابنا  عء  الجدو  
 و  لمعامل اإلرتباط  دن ، حيث اان الحد ا7.74الكءية لهاا البعد دالة  حصائية عند مستوى معنوية 

 .%50.0أ  7.500فيما اان الحد ا عء   و %54.1أ  7.541
م  مجا  اإلدار   ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءيا الموا مة بين العامءينوعءيه فإن جمي  ف راا بعد   

حيث أن درجة  رتباط  . ي لف راا بعد الموا مة بين العامءيناإلستراتيجية  ، مما يثبا صدق االتساق الدا ء
 تار.  عء  ارتباط تساو  واحد و اا يد  عد الموا مة بين العامءينب
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 :اإلتساق الداخلي لبعد المهارات -0-1-6
 (: يوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد المهارات11جدول رقم )

 المعنوية معامل اإلرتباط الفقرة الرقم
 0.00 **0.678 ع  البنك لتطوير معار  العامءين.يس 04
 زمة لتحسين أدا  يعتمد البنك عء  توفير ا دواا والبرام  ال 05

 العامءين 
0.607** 0.00 

 0.00 **0.838 يمءك البنك يد بيرية مؤ ءة ااا افا    06
 0.00 **0.738 بدا  الوةيفي لتح يق أ دا  البنك ي ور العامءون في البنك باإل 02

  (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           

الكءية لهاا البعد  والدرجة  لمهاراانجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد ابنا  عء  الجدو  
 %07.0أ  0.607 و  لمعامل اإلرتباط ، حيث اان الحد ا دن 7.74دالة  حصائية عند مستوى معنوية 

 .%03.0أ 7.030فيما اان الحد ا عء   و
مما  م  مجا  اإلدار  اإلستراتيجية  ، ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءيا المهارااوعءيه فإن جمي  ف راا بعد   

تساو  واحد و اا عد المهاراا حيث أن درجة  رتباط ب . لف راا بعد المهاراايثبا صدق االتساق الدا ءي 
 تار.  عء  ارتباط يد 
 اإلتساق الداخلي لبعد الغايات :-0-1-2

 الغايات(: يوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد 10جدول رقم )
 المعنوية معامل اإلرتباط الفقرة الرقم 

يؤمن العامءون في البنك بالغاية التي يطمح في الوصو   ليها  02
 ويعءمون  جءها

**7.030 7.77 

 7.77 7.001** ي ور البنك بتوحيد جهود ا فراد لتح يق ا  دا  المسطر   09
يعتمد البنك أساليب التطوير في برام  بما ي من تح يق  03

 ياته ستراتيج
**7.051 7.77 

 7.77 7.040** بالركط بين م تءف مصالحه لتح يق غاياتهي ور البنك  01
 (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 

  )7.75(**دالة  حصائية عند مستوى داللة 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           

والدرجة الكءية لهاا البعد   رسون بين ف راا بعد الغاياامعام ا ارتباط بينجد أن جمي  بنا  عء  الجدو  
 %04.0أ  7.040 و  لمعامل اإلرتباط ، حيث اان الحد ا دن 7.75الة  حصائية عند مستوى معنوية د

 .%00.1أ  7.001فيما اان الحد ا عء   و
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م  مجا  اإلدار  اإلستراتيجية  ، مما   رتباط قو  ولديها  متس ة دا ءيا لغايااوعءيه فإن جمي  ف راا بعد ا  
 تساو  واحد و اا يد الغاياا حيث أن درجة  رتباط بعد  . الغاياايثبا صدق االتساق الدا ءي لف راا بعد 

 تار.  عء  ارتباط
 )أداء الموارد البشرية(:   اإلتساق الداخلي للمجال الثاني 0-0
 :الداخلي لبعد التنمية المهارات اإلدارية اإلتساق 0-0-1

 التنمية المهارات اإلدارية(: يوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد 10جدول رقم )
 المعنوية معمل إلرتباط الفقرة الرقم
يعمل البنك عء  ث افة الكتاب المفتوح والتي ت ور عء  توفير  1

 معرفتها.المعءوماا الكامءة عن ال ما يجب عء  الموةفين 
**7.050 7.77 

يست در البنك أسءوب العمل الجماعي والك من أجل تحفيز ر  0
 وغر  ث افة ميتراة بينهر.

**7.007 7.77 

تيجي  موةفيه وتوفير مناخ مناسب لءتعءر يعمل البنك عء   0
 مما يساعد العامءين عء  تنمية معارفهر.

**7.140 7.77 

يحاو  البنك بتنةير دوراا تدريبية وتعءيمية لءموةفين من أجل  4
 تنمية مهاراا الموةفين .

**7.000 7.77 

ي ور البنك بتنةير دوراا تدريبية وتعءيمية لءموةفين من أجل  5
 تنمية مهاراا الموةفين .

**7.031 7.77 

  (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           

 نجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد تنمية المهاراا اإلدارية  والدرجةبنا  عء  الجدو  
 و  لمعامل اإلرتباط ، حيث اان الحد ا دن 7.74الكءية لهاا البعد دالة  حصائية عند مستوى معنوية 

 .%14.0أ .7 140 وفيما اان الحد ا عء   %05.0أ  7.050
أدا  المورد  م  مجا  ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءياتنمية المهاراا اإلدارية وعءيه فإن جمي  ف راا بعد   

عد حيث أن درجة  رتباط ب .اإلداريةلف راا بعد تنمية المهاراا ، مما يثبا صدق االتساق الدا ءي البير  
 تار.  عء  ارتباط تساو  واحد و اا يد  تنمية المهاراا اإلدارية

 اإلتساق الداخلي لبعد تنمية المهارات السلوكية :0-0-0
 التنمية المهارات السلوكية(: يوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد 14جدول رقم )

 المعنوية معامل اإلرتباط لفقرةا الرقم
يمنح البنك الموةفين الحق في المياراة في و    طط  6

 م  معءوماا العامل .العمل بما يتناسب 
0.841** 0.00 

ومن  ر البنك الفرصة دائما لمناقية ق ايا العمل م  زم ئي يتح  2
 .أكثر  لمامي بح وقي وواجباتيأكثر  بر  مني مما سا ر في 

0.887** 0.00 



 (أدرار)لمجموعة من البنوك الجزائرية في والية الدراسة الميدانية   لثاني               ا الفصل
  

 
49 

عندما يؤدون عمءهر ييعر موةفي البنك بالر ا عن أنفسهر  2
 بدقة ويءتزمون بال وانين المو وعة من قبل البنك.

0.681** 0.00 

ن أعمل معهر مساعداا لكل من يت ءف الموةفون الايي در  9
  ال انوني .عء  عمءه أو وقوعه في ميال ما  من اإلطار 

0.522** 0.00 

  بين يعمل البنك عء  اتاح الحرية لءعامءين ل ءق روابط جيد 13
 عء  االستفاد  من معارفهر .دتهر زم   العم   العمل لمساع

0.812** 0.00 

 (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
  )7.75(**دالة  حصائية عند مستوى داللة 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           
نجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد الغاياا  والدرجة الكءية لهاا البعد بنا  عء  الجدو  

  ) 7.500( و  إلرتباطلمعامل ا ، حيث اان الحد ا دن 7.75دالة  حصائية عند مستوى معنوية 
 .%)00.0(أ  )7.000(فيما اان الحد ا عء   و %50.0أ 
م  مجا  أدا  المورد  ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءيا لسءوايةوعءيه فإن جمي  ف راا بعد تنمية المهاراا ا  

حيث أن درجة  رتباط بعد  .السءواية البير ، مما يثبا صدق االتساق الدا ءي لف راا بعد تنمية المهاراا
 .تار عء  ارتباط تساو  واحد و اا يد  لسءوايةتنمية المهاراا ا

 اإلتساق الداخلي لبعد النتائج : 0-0-0
 النتائج(: يوضح اإلتساق الداخلي لفقرات بعد 15جدول رقم )

 المعنوية معامل اإلرتباط  الفقرة    الرقم
 7.77 7.003** .المسطر لهريحترر العامءون بالبنك برنام  العمل  11
يؤد  العامءون في البنك وةائفهر عء  أكمل وجه حسب ما  10

  و مطءوب. 
**7.007 7.77 

يست در موةفي البنك أساليب جديد  في العمل عء  حسب  10
 مهاراتهر ومعرفتهر.

**7.000 7.77 

ي ور موةفي البنك بتأدية أعمالهر بأقل قدر من الجهد وبأعء   14
 جود  .

**7.000 7.77 

  (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة**  
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                           

والدرجة الكءية لهاا البعد دالة النتائ  نجد أن جمي  معام ا ارتباط بيرسون بين ف راا بعد بنا  عء  الجدو  
فيما  %03.3أ  )7.003( و  لمعامل اإلرتباط ، حيث اان الحد ا دن 7.74 حصائية عند مستوى معنوية 

 .%00.0أ  )7.000(اان الحد ا عء 
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م  مجا  أدا  المورد البير ، مما  ولديها  رتباط قو   متس ة دا ءيا النتائ وعءيه فإن جمي  ف راا بعد   
 تساو  واحد و اا يد  عد النتائ حيث أن درجة  رتباط ب النتائ  يثبا صدق االتساق الدا ءي لف راا بعد 

 تار.  عء  ارتباط
 ي :/ الصدق البنائ0
من المجاالا الرئيسية  حساب معام ا االرتباط بين ال بعديتر لءتح ق من الصدق البنائي لءمجاالا،    

 والدرجة الكءية لف راا االستبانة، اما  و مو ح في الجداو  التالية: 
 :اإلدارة اإلستراتيجية للمجال األولالصدق البنائي  0-1

 الصدق البنائي للمجال األول اإلدارة اإلستراتيجية(: يوضح 16جدول رقم )
 المعنوية معامل اإلرتباط أبعاد المجال المجال
 
 
 

 اإلدارة اإلستراتيجية
 

 7.77 7.074** البنا  التنةيمي
 7.77 7.004** اإلستراتيجية
 7.77 7.005** ا نةمة
 7.77 7.010** ا نماط

 7.77 7.001** الموا مة بين العامءين
 7.77 7.001** المهاراا
 7.77 7.051** الغاياا

  (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

والدرجة  أبعاد مجا  اإلدار  اإلستراتيجيةمن نتائ  الجدو  السابق نجد أن جمي  معامءي  رتباط بيرسون بين  
         ، حيث اان الحد ا دن  لمعامل اإلرتباط7.74الكءية لهاا المجا  دالة  حصائية عند مستوى معنوية 

 ) %00.5(أ  ) 7.005(واان الحد ا عء  لمعامل اإلرتباط ) %7.004(أ  ) 7.004 (
صادقة ومتس ة من الناحية البنائية، ولديها  رتباط ابير  اإلدار  اإلستراتيجيةوعءيه فإن جمي  أبعاد مجا     

تساو  واحد و اا يد   اإلدار  اإلستراتيجية حيث أن درجة ارتباط مجا وقو  م  المجا  الا  تنتمي  ليه، 
 . عء  وجود ارتباط تار

 أداء المورد البشري :الصدق البنائي لمجال  0-0
 الصدق البنائي لمجال أداء المورد البشري (: يوضح 12جدول رقم )

 المعنوية معامل اإلرتباط أبعاد المجال المجال
 

 أداء المورد البشري 
 7.77 7.001** تنمية المهاراا اإلدارية

 7.77 7.003** المهاراا السءواية تنمية
 7.77 7.071** النتائ 

 (7.74)  دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
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 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 
والدرجة الكءية لهاا  أبعاد أدا  المورد البير  من نتائ  الجدو  السابق نجد أن معامءي ارتباط بيرسون بين    

    لبعد تنمية المهاراا اإلدارية ، حيث اان معامل االرتباط7.74المجا  دالة  حصائية عند مستوى معنوية 
واان  %00.3أ  7.003لبعد تنمية المهاراا السءواية   واان معامل االرتباط )%00.1(أ   )001.7 (

 ) %07.1(أ   )7.071 (معامل االرتباط لبعد النتائ 
صادقة ومتس ة من الناحية البنائية، ولديها ارتباط ابير وقو  م   أبعاد أدا  المورد البير   وعءيه فإن   

تساو  واحد و اا يد  عء  وجود  جا  أدا  المورد البير  حيث أن درجة  رتباط مالمجا  الا  تنتمي  ليه، 
 . ارتباط تار

 :  / ثبات اإلستبيان0
أكثر من مر  تحا نف  الةر   تهتما  عادأو  النتيجة اا اإلستبيان نف   يي صد بثباا اإلستبيان أن يعط

 من ثباا محاور اإلستبيان وف ا لمعامل ألفاكرونباخ فاانا النتائ  االتالي : واليروط ، وقد تر التأكد 
فاءما زادا فأكثر،  %07يتر قبو  معامل قيمة ألفا ارونباخ ل بو  ثباا االستبيان  اا اانا قيمة المعامل  

 .ال يمة واقتركا من الواحد زادا درجة ال بو 
   ( يوضح معامل ألفا كرونباخ الكلي لإلستبيان12جدول رقم )                    

 كرونباخ معامل ألفا عدد الفقرات
46 3.921 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 
أ   7.104من     الجدو  السابق ن حظ أن قيمة معامل ألفا ارونباخ ل ستبيان الكءي بءغا    

  دا  الدراسة، و اا يد  عء  مصداقية وثباا نتائ  الدراسة.و و معد  قو  ومرتف  ومناسب   10.4%
 

 المبحث الثاني: عرض وتحليل نتائج واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها
تواجدددد أبعددداد المتغيددراا والبيانددداا الي صددية، وعدددر  مسددتوياا سددديتر التطددرق  لددد  وصدددف فددي  ددداا المبحددث 

 فر ياا الدراسة وصوال  ل    تبار  ،البنوك محل الدراسةالمتغيرين المست ل والتاب  في 
 : نتائج الدراسةالمطلب األول : عرض وتحليل 

 في  اا المطءب سيتر التطرق  ل  وصف المتغيراا الي صية لدراسة 
 الفرع األول: عرض وتحليل نتائج البيانات الشخصية لعينة الدراسة 

سيتر في  اا الفر  التعر  عء   صائص عينة الدراسة، بحيث قمنا بتحءيل البياناا الي صية لعينة الدراسة 
 والتي تيمل ال من: النو ، العمر، المؤ ل العءمي، مد  ال دمة في المؤسسة. 
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  تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسةيوضح (:  34الشكل رقم )
 ( النوع، العمر، المؤهل العلمي، مدة الخدمة في المؤسسة) 

 التمثيل البياني  النسبة  التكرارات  الخيارات  المتغير 
 67.9 36 اار  النوع 

 

 32.1 17 ا نث  

أقل من  العمر 
 سنة  37

13 24.5 

 

من 
 ل  37
 سنة  17

30 56.6 

من 
 ل  14
 سنة  11

9 17.0 

 57من 
 فما فوق 

1 1.9 

المؤهل 
 العلمي 

 39.6 21 ليسان  

 
 

 30.2 16 ماستر 

 1.9 1 مهند  

 1.9 1 ماجستير 
 0 0 داتوراأ 
 26.4 14 غير الك 

 
 
 
 
 
 
 

68%

32%

ذكر 

األنثى 

24%

57%

17%

2%
سنة 30أقل من 

سنة 40إلى 30من 

سنة 49إلى 41من 

فما فوق 50من 

21

16

1 1
0

14

0

5

10

15

20

25

ليسانس  ماستر  مهندس  ماجستير  دكتوراه  غير ذلك 



 (أدرار)لمجموعة من البنوك الجزائرية في والية الدراسة الميدانية   لثاني               ا الفصل
  

 
53 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                              
 اا الي صية اما يءي :نجد أن عينة الدراسة توزعا وف ا لءمتغير من     الجدو  

عدد اإلناث، حيث تمثل عدد الااور من     الجدو  السابق يت ح لنا أن عدد الااور أكبر من النوع : 
و اا راج   ل  أن الااور  .%30.4عامءة بنسبة  40، فيما اان عدد اإلناث ب%00.1عامل بنسبة  30ب

 تتحمل المسؤلية أكثر من اإلناث  وفا من  اا ال طا  .
من     المعطياا الساب ة ن حظ أن أكبر نسبة لعما  المؤسسة من حيث العمر  ي الفئة من  : العمر

أقل من  (، وتءيها الفئة%50.0عامل وكنسبة بءغا  37سنة حيث بءغ فيها عدد العما  ب )17أقل من  37(
ب  )سنة 57 ل   14(، ثر تءيها فئة من %01.5عامل وكنسبة  43حيث اان عدد العما  فيها  )سنة 73
 .%4.1عما  بنسبة  4سنة فأكثر ب  57، فيما اانا أقل نسبة لءفئة %40عما   وكنسبة 1
وعءيه يمان ال و  بأن عنصر اليباب التي مثءا النسبة ا كبر من عما  المؤسسة والك لتمتعهر بال بر ،    

  التدريب والتكوين واكتساب واالك قدرتهر عء  تحمل المسؤولية وتوجيه الفئة الجديد  واليافعة ال ابءة عء
 المزيد من ال بر  من      حتكاكهر م  العما  او  ال بر  في العمل.

من المؤ  ا الحاصل عءيها عما   عدد معطياا الجدو  الساب ة ن حظ أن أكبرمن     : المؤهل العلمي
       عامل بنسبة 40ويءيها مؤ ل الماستر ب)%31.0 (ةبنسب 04حيث بءغ عدد العما البنك  ي ليسان  

الوطني اكالوريا ويهاد  المعهد الغير الجامعية المحصور  في البيهاداا الويءيها حامءين   %)37.0 (
 بعامل واحد )المهند الماجيستير ، (. ويءيها ال من حامءين يهاد   %)00.1 (عامل بنسبة41الجزائر  ب

 من     معطياا الجدو  السابق ن حظ أن أكبر مد   دمة في البنوك  اانا : مدة الخدمة في المؤسسة
ب   سنواا 47 ل   5، تءيها مد  ال دمة من)%15.3 (عامل بنسبة بءغا 01سنواا ب  5أقل من 

، وأ يرا مد  %43.0بنسبة سنة  45 ل   44، ثر بعد ا مد   دمة أقل من )%37.0(عامل بنسبة بءغا 40
   . )%44.3(سنة بنسبة  45 دمة أكثر من 

مدة 
الخدمة 

في 
 المؤسسة 

 5أقل من 
 سنواا 

24 45.3 

 

 ل  5من 
 سنواا 47

16 30.2 
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7 13.2 
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6 11.3 
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يتمتعون بال بر  الجيد ، و اا لكون عنصر البنوك من     تحءيل الجدو  السابق نستن  أن أغءبية عما     
ورغبة العما  في االستمرار في العمل واسب المزيد من  ،البنوك اليباب مثءوا النسبة ا كبر من عما  

التي تعتمد عء  التكوين والتدريب لتح يق أ دافها عء  البنوك المهاراا وال براا، وراج  أي ا  ل  سياسة 
 المستوى ال ريب والبعيد ا مد. 

 : عرض وتحليل نتائج متغيرات الدراسةالثاني الفرع
 رة اإلستراتيجية :عرض وتحليل نتائج مجال اإلدا-1
 :تائج التحليل الوصفي لبعد البناء التنظيمين 1-1

 تائج التحليل الوصفي لبعد اليناء التنظيمي (: يوضح ن19جدول رقم )
اإلنحراف  المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 المعياري 
األهمية  الترتيب

 النسبية
ينةر البنك العامءين حسب متطءباته  1

 اإلدارية.
3.00 
 

7.001 
 

 مرتفعة 4

ي ور البنك بركط الممارساا العامءين وفق  0
 ما تتطءبه العمءية اإلدارية .

 مرتفعة 0 4.737 3.53

ي ور البنك بالتنسيق بين العامءين الت اا  0
 ال راراا اإلدارية . 

3.71 4.377  
1 

 متوسطة

يعتمد البنك عل مبدأ ت سير العمل بين  4
 العامءين .

3.10 4.451 3 
 

 مرتفعة

 مرتفعة  3.24325 0.4502 القيم اإلحصائية لبعد البناء التنظيمي 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

عباراا، حيث أن 71، الا  ايتمل عء  نتائ  الجدو  السابق لبعد البنا  التنةيمي ن حظ من        
  أفراد العينة بدرجة متوسطةمما يعني أنه ح ق مستوى مواف ة  (3.45)لهاا البعد جا   المتوسط الحسابي
في المرتبة ا ول  بمتوسط  4رقر مدى تماسك البنا  التنةيمي لءبنك ، حيث جا ا الف ر   و و  يار   ل 

بمتوسط حسابي  0الثانية الف ر  في المرتبة ، و  بدرجة مرتفعة )7.001 (وانحرا  معيار   )3.00(حسابي 
( 3.10(بمتوسط حسابي  1وفي المرتبة الثالثة الف ر   بدرجة مرتفعة ،)4.703(وانحرا  معيار  ) 3.53(

 بمتوسط حساب 3، بينما حءا في المرتبة ا  ير  الف ر  بدرجة متوسطة 4.451وانحرا  معيار  
 .  متوسطةبدرجة مواف ة  )4.3(وانحرا  معيار  (3.71)
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 اإلستراتيجية : لبعد نتائج التحليل الوصفي 1-0
 إلستراتيجية نتائج التحليل الوصفي لبعد ا(: يوضح 03جدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

يمتءك البنك الوسائل الكافية لدراسة  5
 متطءباا السوق .

 
3.70 

 
4.711 

 
5 

 
 توسطة م

يمتءك البنك الوسائل الكافية لت دير قدرته  6
 اإلستراتيجية .

 رتفعةم 0 4.710 3.55

نك بتطوير وتحديث أنيطته ي ور الب 2
 .  الرئيسية 

3.10 
 

4.477 
 

 
1 

 متوسطة
 

ي ور البنك بتطوير ال دماا لجعءها  2
 تت ئر م  السوق .

3.00 
 

7.040 
 

 
4 

 مرتفعة
 

استراتيجي لء دماا ي ور البنك بتنوي   9
 الم دمة  سواق المؤسساا المتعدد  .

3.11 
 

7.113 
 

 
3 

 
  متوسطة

  متوسطة  3.21031 0.4450 إلستراتيجية القيم اإلحصائية لبعد ا
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

عباراا، حيث أن 75الا  ايتمل عء   ن حظ من     نتائ  الجدو  السابق لبعد البنا  التنةيمي ،   
و و فراد العينة بدرجة مرتفعة مما يعني أنه ح ق مستوى مواف ة أ )3.11( لهاا البعد جا  المتوسط الحسابي

 0، حيث جا ا الف ر  رقر  في تنوي  ال دماا في السوق مدى قدر  البنك لتطبيق اإلستراتيجية   يار   ل 
، وفي المرتبة الثانية بدرجة مرتفعة )7.040(وانحرا  معيار   )3.00(المرتبة ا ول  بمتوسط حسابي في 

 1وفي المرتبة الثالثة الف ر   بدرجة مرتفعة، )4.710(وانحرا  معيار   )3.55(بمتوسط حسابي  0الف ر  
 0رقر وفي المرتبة الرابعة الف ر   ، بدرجة مرتفعة )7.113( وانحرا  معيار   )3.11(حسابي  بمتوسط

بمتوسط حسابي  5بينما حءا في المرتبة ا  ير  الف ر   )4.477(وانحرا  معيار  ) 3.10(بمتوسط حسابي 
 .  متوسطة بدرجة  ) 4.711(وانحرا  معيار   )3.70(
 : األنظمة لبعد تائج التحليل الوصفين 1-0

 ألنظمة لبعد ا(: يوضح نتائج التحليل الوصفي 01جدول رقم )
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

يصمر البنك نةار معءوماا المناسب  13
 لطبيعة العمل .

3.00 
 

 
4.700 

 
4 

 مرتفعة
 

يحدد البنك الهيال التنةيمي والوةيفي  11
 لءعامءين 

  رتفعةم 0 7.101 3.50
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يحدد البنك ا نةمة والءوائح والسياساا  10
 المناسبة لءعمل .

3.11 4.700 1 
 

 متوسطة
 

ي ور البنك برسر  ط سير العمل  10
mapping process. 

3.17 4.711  
5 

 
 توسطةم

يسع  البنك إلعداد بطاقاا الوصف  14
 الوةيفي لءعامءين .

3.50 4.705 3 
 

 
 رتفعةم

 مرتفعة  3.22229 0.5001 نظمة القيم اإلحصائية لبعد األ 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

عبدداراا، حيددث أن المتوسددط 75، الددا  ايددتمل عءدد  جدددو  السددابق لبعددد ا نةمددةن حددظ مددن  دد   نتددائ  ال   
  يار   لد  و و مواف ة أفراد العينة بدرجة مرتفعةمما يعني أنه ح ق مستوى ) 3.53 ( الحسابي لهاا البعد جا 

فدي المرتبدة ا ولد  بمتوسدط  1، حيث جا ا الف در  رقدر  لسير العمل مناسبتنةير البنك نةار معءوماا  مدى
متوسددددط ب 47، وفددددي المرتبددددة الثانيددددة الف ددددر  بدرجددددة مرتفعددددة) 4.700 (وانحددددرا  معيددددار   )3.00(حسددددابي 
بمتوسددط حسددابي  41وفددي المرتبددة الثالثددة الف ددر   بدرجددة مرتفعددة، )7.101(وانحددرا  معيددار   )3.50(حسددابي

 يبمتوسط حساب 40، وفي المرتبة الرابعة الف ر  رقر بدرجة مرتفعة )4.705(وانحرا  معيار   )3.50(
 يبمتوسط حساب43وفي المرتبة ا  ير  الف ر  رقر   بدرجة متوسطة ،)4.700( وانحرا  معيار   )3.17 (
 . بدرجة متوسطة )4.711 (وانحرا  معيار   )3.17 (
 : األنماط لبعد نتائج التحليل الوصفي 1-4

 (: يوضح نتائج التحليل الوصفي لبعد األنماط  00جدول رقم )
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

ع قاا بين ي ور البنك بو   نةار  15
 داريا من أجل تح يق أي اص منس ون 
  د  ميترك .

3.30 4.410  
1 

 متوسطة
 

ي ور البنك بتجمي  ا نيطة بيال يح ق  16
 أ دا  المنةمة .

 رتفعةم 0 7.140 3.54

 طط ي ور البنك بعمءية  عداد  12
ستراتيجياا البنك   وا 

3.07 7.144  
4 

 رتفعةم

يعمل البنك عء  جعل مرؤوسيه يعمءون  12
 افريق عمل .

3.15 4.400  
3 

 
 توسطةم

ي ور البنك بإنيا  الع قاا بين العامءين  19
 لتمانهر من العمل م  بأقص  افا   .

3.00 4.301  
5 

 متوسطة
 

 توسطةم  3.90966 0.4640 ماطالقيم اإلحصائية لبعد األن
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 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 
عباراا، حيث أن المتوسط 75ن حظ من     نتائ  الجدو  السابق لبعد ا نماط ، الا  ايتمل عء     

 مما يعني أنه ح ق مستوى مواف ة أفراد العينة بدرجة مواف ة و و  يار   ل  )3.10( الحسابي لهاا البعد جا 
، حيث جا ا الف ر   من أجل تح يق أ دا  المنةمة أن البنك يعمل عء   نيا  ع قاا و طط  ستراتيجية 

، وفي المرتبة بدرجة مرتفعة )7.144(وانحرا  معيار   )3.07 (في المرتبة ا ول  بمتوسط حسابي  40رقر 
وفي المرتبة الثالثة  بدرجة مرتفعة، )7.140 (وانحرا  معيار    )3.54(بمتوسط حسابي 40الثانية الف ر  

، وفي المرتبة الرابعة الف ر   بدرجة متوسطة )4.400(وانحرا  معيار   )3.15(بمتوسط حسابي  40الف ر  
وفي المرتبة ا  ير  الف ر   بدرجة متوسطة ، )4.410 (وانحرا  معيار   )3.30(بمتوسط حسابي  45رقر
 متوسطةبدرجة  )4.301(وانحرا  معيار   )3.00 (بمتوسط حسابي41رقر 

 المواءمة بين العاملين : لبعد التحليل الوصفينتائج  1-5
 (: يوضح نتائج التحليل الوصفي لبعد المواءمة بين العاملين 00جدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

ي ور البنك بتحديد مسؤولياا العامءين حسب  03
 الت صص .

3.50 
 

4.000 
 

 مرتفعة 4
 

ي ور البنك بالمساوا  بين العامءين في الح وق  01
 والواجباا .

 توسطةم 0 4.041 3.11

تحديد درجة ص حياا العامءين ي ور البنك ب 00
 حسب ال بر  .

3.11 
 

4.041 
 

0 
 

 متوسطة
 

ي ور البنك بتحديد مهار العامءين بما يتوافق م   00
 افا تهر .

3.10 
 

 متوسطة 3 4.451
 

  مرتفعة  3.69421 0.6692 المواءمة بين العاملينالقيم اإلحصائية لبعد 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

عباراا، حيث 71لبعد الموا مة بين العامءين ، الا  ايتمل عء   ن حظ من     نتائ  الجدو  السابق   
 مواف ة أفراد العينة بدرجة مرتفعةمما يعني أنه ح ق مستوى  )3.00(أن المتوسط الحسابي لهاا البعد جا  

في  07، حيث جا ا الف ر  رقر  أن البنك يوافق ويحدد مسؤولياا العامءين حسب الت صصو و  يار   ل  
، وفي المرتبة الثانية بدرجة مرتفعة )4.000(وانحرا  معيار   )3.50(المرتبة ا ول  بمتوسط حسابي  

 وفي المرتبة ا  ير   بدرجة متوسطة، )4.041(وانحرا  معيار   )3.11 (بمتوسط حسابي 00و04الف ر  
 . بدرجة متوسطة )4.451(وانحرا  معيار   )3.10(بمتوسط حسابي  03الف ر  
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  المهارات  : لبعد نتائج التحليل الوصفي 1-6
 (: يوضح نتائج التحليل الوصفي لبعد المهارات :04جدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

 3.00 يسع  البنك لتطوير معار  العامءين . 04
 

7.110 
 

 مرتفعة 0
 

يعتمد البنك عء  توفير ا دواا والبرام   05
 ال زمة لتحسين أدا  العامءين .

 رتفعةم 3 7.100 3.07

 3.05 افا   .يد بيرية مؤ ءة ااا يمءك البنك  06
 

7.110 
 

4 
 

 مرتفعة
 

ي ور العامءون في البنك باإلبدا  الوةيفي  02
 لتح يق أ دا  البنك.

3.07 
 

 مرتفعة 3 7.100
 

 رتفعةم  3.69421 0.6692 مهاراتالقيم اإلحصائية لبعد ال
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

عباراا، حيث أن المتوسط 71، الا  ايتمل عء   لبعد المهاراان حظ من     نتائ  الجدو  السابق    
و و  يار   ل  واف ة أفراد العينة بدرجة مرتفعة مما يعني أنه ح ق مستوى م )3.00(الحسابي لهاا البعد جا  

في المرتبة ا ول  بمتوسط  00، حيث جا ا الف ر  رقر  أن البنك يطور من مهاراا العامءين في المنةمة 
بمتوسط  01، وفي المرتبة الثانية الف ر  بدرجة مرتفعة )7.110(   وانحرا  معيار  )3.05(حسابي 
بمتوسط  00و 05وفي المرتبة ا  ير   الف ر   بدرجة مرتفعة، )7.110(وانحرا  معيار   )3.00(حسابي
 . مرتفعةبدرجة  )7.100و 7.100(عء  التوالي وانحرا  معيار   )3.07 (حسابي

  :  الغايات لبعد نتائج التحليل الوصفي1-2
 : لغايات (: يوضح نتائج التحليل الوصفي لبعد ا05جدول رقم )

 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

بالغاية التي يطمح البنك يؤمن العامءون في البنك  02
 في الوصو   ليها ويعمءون  جءها.

 
3.66 

 
0.999 

 
3 

 
 رتفعةم

ي ور البنك بتوحيد جهود ا فراد لتح يق ا  دا    09
 المسطر .

 
3.72 

 
0.818 

 
2 

 
 رتفعةم

يعتمد البنك أساليب التطوير في البرام  بما ي من  03
 تح يق استراتيجياته.

 
3.64 

 
1.039 

 
4 

 
 رتفعةم
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ي ور البنك بالركط بين م تءف مصالحه لتح يق  01
 .غاياته 

 
3.89 

 
0.847 

 
1 

 
 رتفعةم

 رتفعةم  3.62260 0.2064 غاياتالقيم اإلحصائية لبعد ال
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:  

عبدداراا، حيددث أن المتوسددط 71ن حددظ مددن  دد   نتددائ  الجدددو  السددابق لبعددد الغايدداا، الددا  ايددتمل عءدد     
و دو  يدار   لد   مواف ة أفراد العينة بدرجدة مرتفعدةمما يعني أنه ح ق مستوى  )3.03(الحسابي لهاا البعد جا  

فددي المرتبدة ا ولد  بمتوسددط  34، حيددث جدا ا الف در  رقدر يعتمدد عءد  أسدداليب مطدور  لتح يدق غاياتده بندكأن ال
بمتوسدددددط  01 ، وفدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة الف دددددر بدرجدددددة مرتفعدددددة )7.010(وانحدددددرا  معيدددددار   )3.01(حسدددددابي 
 يبمتوسط حساب 01الف ر   ثالثةوفي المرتبة ال بدرجة مرتفعة، 7.040وانحرا  معيار    )3.00(حسابي

 )3.01(سدط حسدابي بمتو  37وفي المرتبة ا  ير  الف ر   بدرجة مرتفعة )7.111(وانحرا  معيار   )3.00 (
 .  بدرجة مرتفعة )4.731 (وانحرا  معيار  

 عرض وتحليل نتائج مجال أداء الموارد البشرية   -0
 نتائج التحليل الوصفي لبعد تنمية المهارات اإلدارية : 0-1

  تنمية المهارات اإلداريةفي لبعد (: يوضح نتائج التحليل الوص06جدول رقم )
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

يعمل البنك عء  تبني ث افة الكتاب المفتوح  1
والتي ت ور عء  توفير المعءوماا الكامءة عن 

 ال ما يجب عء  الموةفين معرفتها .

3.37 4.400 3 
 

 
 متوسطة 

أسءوب العمل الجماعي والك يست در البنك  0
 من اجل تحفيز ر وغر  ث افة ميتراة بينهر.

 توسطة م 5 4.070 3.05

يعمل البنك عء  تيجي  موةفيه وتوفير  0
مناخ مناسب لءتعءر مما يساعد العامءين عء  

 تنمية معارفهر .

3.00 4.045 1 
 

 متوسطة 
 

يحاو  البنك جعل ا  دا  النهائية لبرام   4
التعءر عء  جود  المهاراا وال براا التي 

 ياتسبها الموةفين .

3.30 4.437 0 
 

 متوسطة 

ي ور البنك بتنةير دوراا وتعءيمية لءموةفين  5
 من اجل تنمية مهاراا الموةفين .

1.70 7.100 4 
 

 مرتفعة
 

 مرتفعة  3.93531 0.4566 القيم اإلحصائية لبعد تنمية المهارات اإلدارية 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 



 (أدرار)لمجموعة من البنوك الجزائرية في والية الدراسة الميدانية   لثاني               ا الفصل
  

 
60 

عباراا، حيث 75ن حظ من     نتائ  الجدو  السابق لبعد تنمية المهاراا اإلدارية ، الا  ايتمل عء     
مما يعني أنه ح ق مستوى مواف ة أفراد العينة بدرجة موافق  )3.15 (أن المتوسط الحسابي لهاا البعد جا 

مرتفعة و و  يار   ل  أن البنك ي ور بتنمية مهاراا موةفيه لتعءر واسب  براا جديد  ، حيث جا ا الف ر  
بدرجة مواف ة مرتفعة ، وفي  )7.100 (وانحرا  معيار   )1.70 (في المرتبة ا ول  بمتوسط حسابي 5رقر 
متوسطة وفي  ، بدرجة موافق)4.437 (وانحرا  معيار   )3.30(بمتوسط حسابي 1تبة الثانية الف ر  المر 

بدرجة مواف ة متوسطة  وفي  )4.400(وانحرا  معيار   )3.37(بمتوسط حسابي  4المرتبة الثالثة الف ر  
بدرجة مواف ة من ف ة وفي  )4.045(وانحرا  معيار   )3.00(بمتوسط حسابي  3المرتبة الرابعة الف ر  
 بدرجة مواف ة من ف ة.  ) 4.070(وانحرا  معيار   )3.05 (حسابي بمتوسط 0المرتبة ا  ير  الف ر  

 : صفي لبعد تنمية المهارات السلوكيةنتائج التحليل الو  0-0
 (: يوضح نتائج التحليل الوصفي لبعد تنمية المهارات السلوكية  02جدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

يمنح البنك الموةفين الحق في المياراة في  6
و    طط العمل بما يتناسب م  معءوماا 

 العامل 

3.70 4.010 
 

5 
 

  من ف ة 
 

يتيح البنك الفرصة دائما لمناقية ق ايا  2
العمل م  زم ئي ومن  ر أكثر  بر  مني 

 مما يسا ر في  لمامي بح وقي وواجباتي أكثر 

 توسطةم 3 4.310 3.45

ييعر موةفي البنك بالر ا عن أنفسهر  2
عندما يؤدون عمءهر بدقة ويءتزمون بال وانين 

 المو وعة من قيل البنك .

3.00 4.700 0 
 

 رتفعةم

ي در الموةفون الاين أعمل معهر مساعداا  9
لكل من يت ءف عء  عمءه أو وقوعه في 

 ما  من اإلطار ال انوني  مياءة 

3.07 4.737 4 
 

 رتفعةم

اتاح الحرية لءعامءين يعمل البنك دائما عء   13
ل ءق روابط جيد  بين زم   العمل 
 لمساعدتهر عء  استفاد  من معارفهر.

3.70 4.010 1 
 

 من ف ة 
  

 متوسطة   3.90112 0.0394  سلوكيةحصائية لبعد تنمية المهارات الالقيم اإل
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

عباراا، 75، الا  ايتمل عء  السءواية ن حظ من     نتائ  الجدو  السابق لبعد تنمية المهاراا    
أفراد العينة بدرجة  مما يعني أنه ح ق مستوى مواف ة )3.371(حيث أن المتوسط الحسابي لهاا البعد جا  

، حيث جا ا الف ر   مهاراا السءواية لءموةفينالر   ل  أن البنك يعمل عء  تنمية و و  يا موافق متوسطة
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بدرجة مواف ة مرتفعة ، وفي  )4.737( وانحرا  معيار   )3.07(حسابي  بمتوسطفي المرتبة ا ول   1رقر 
، بدرجة موافق متوسطة وفي  )4.700 (وانحرا  معيار   ) 3.00( حسابي بمتوسط  0المرتبة الثانية الف ر  
بدرجة مواف ة متوسطة  وفي  )4.310 (وانحرا  معيار  ) 3.45(بمتوسط حسابي  0المرتبة الثالثة الف ر  
بدرجة مواف ة من ف ة وفي ) 4.010(وانحرا  معيار   )3.7.0 (بمتوسط حسابي 47المرتبة الرابعة الف ر  
 بدرجة مواف ة من ف ة. ) 4.010(وانحرا  معيار   3.70بمتوسط حسابي  0المرتبة ا  ير  الف ر  

 :النتائج  نتائج التحليل الوصفي لبعد 0-0
  في لبعد النتائج (: يوضح نتائج التحليل الوص02)جدول رقم 

 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

األهمية  الترتيب
 النسبية

 4.770 3.11 لهر .يحترر العامءون برنام  العمل المسطر   11
 

4 
 

 مرتفعة
 

يؤد  العامءون في البنك وةائفهر عء    10
 أكمل وجه حسب ما  و مطءوب ,

  مترتفعة 3 4.770 3.05

يست در موةفي البنك أساليب جديد  في  10
 عء  حسب مهاراتهر ومعارفهر .العمل 

3.07 4.407 0 
 

 رتفعةم

ي ور موةفو البنك بتأدية أعمالهر بأقل قدر   14
 وبأعء  جود  من الجهد 

3.11 4.007 1 
 

  مترتفعة

 مرتفعة  3.20403 0.2450 القيم اإلحصائية لبعد النتائج 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 
عباراا، 71ن حظ من     نتائ  الجدو  السابق لبعد تنمية المهاراا السءواية ، الا  ايتمل عء     

مما يعني أنه ح ق مستوى مواف ة أفراد العينة بدرجة  )3.01 (حيث أن المتوسط الحسابي لهاا البعد جا 
يح ق نتائ  جيد  والك من     دتأدية الموةفين عمءهر عء  أكمل ر   ل  أن البنك و و  يا مرتفعةة مواف 
 )4.770(وانحرا  معيار  ) 3.11 (في المرتبة ا ول  بمتوسط حسابي 44، حيث جا ا الف ر  رقر  وجه 

،  )4.770(وانحرا  معيار  ) 3.05(بمتوسط حسابي 40بدرجة مواف ة مرتفعة ، وفي المرتبة الثانية الف ر  
 )4.407(وانحرا  معيار   )3.07(بمتوسط حسابي  43وفي المرتبة الثالثة الف ر  مرتفعة بدرجة موافق 
 )4.007(وانحرا  معيار   )3.11 (بمتوسط حسابي 41الف ر  ا  ير  ة  وفي المرتبة مرتفعبدرجة مواف ة 
 مرتفعة.بدرجة مواف ة 
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 فرضيات الدراسة ومناقشتها المطلب الثاني: إختبار
ثر تتب  التوزي  الطبيعي فر ياا الدراسة بعد التأكد من أن البياناا نتطرق في  اا المطءب  ل  ا تباراا 

 مناقية نتائ  الدراسة .
 أوال : مناقشة واختبار الفرضية الرئيسية األولى : 

 تنص  اأ الفر ية عء  أنه :
ااا داللة  حصائية بين أبعاد اإلدار  اإلستراتيجية وأدا  العامءين عند مستوى  "ال توجد ع قة  رتباطية

 .%5معنوية 
 ألبعاد اإلدارة اإلستراتيجية معامل ارتباط بيرسون  (09الجدول رقم )

البناء  البيان المتغيرات
 التنظيمي

اإلدارة  الغايات المهارات األنظمة اإلستراتيجية
 اإلستراتيجية

تنمية 
المهارات 

eاإلدارية 

 **0.796 **0.707 7.517** **0.740 **0.687 7.070** االرتباط 
مستوى 
 sigالمعنوية 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

تنمية 
المهارات 
 السلوكية

 **0.748 **0.686 **0.511 **0748 **0.587 **0.701 االرتباط
مستوى 
 sigالمعنوية 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 النتائج

 **0.736 **0.657 **0.655 **0.663 **0.531 **0.644 االرتباط 
مستوى 

  sigالمعنوية 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

أداء المورد 
 البشري 

 **0.871 **0.783 **0.668 **0.823 **0.691 **0.745 االرتباط 
مستوى 
 sigالمعنوية 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 (7.74) دالة  حصائية عند مستوى داللة** 
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

: البنا  التنةيمي ،  أبعاد المتغير المست ل بنبمن الجدو  أع أ أن جمي  معام ا اإلرتباط يت ح 
وكين أبعاد المتغير التاب  : تنمية المهاراا اإلدارية وتنمية اإلستراتيجية ، ا نةمة ، المهاراا ، الغاياا 

وتراوحا قير معام ا اإلرتباط  7.74اانا دالة  حصائيا عند مستوى معنوية المهاراا السءواية والنتائ  
المست ءة راا حيث تد  عء  وجود ع قة ارتباط قوية بين معةر المتغي )7.004و  7.544(: بين 

ا نةمة والغاياا وكءغ معامل االرتباط بيرسون درجة عالية بين  )أدا  المورد البير   (والمتغيراا التابعة 
البنا  ، وأما بين 7.74توالي عند مستوى الداللة العء   )7.070, 7.017(وبعد تنمية المهاراا اإلدارية 

, 7.000,  7.070 (والمهاراا وكين تنمية المهاراا اإلدارية ف د بءغا عء  توالي التنةيمي واإلستراتيجية
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قد بءغا وكين تنمية المهاراا السءواية البنا  التنةيمي وا نةمة وأما بين  7.74عند مستوى داللة ) 7.510
والمهاراا والغاياا ف د  وأما بين اإلستراتيجية 7.74عند مستوى داللة ،  7.010,  7.074توالي العء  
وأما بين البنا  التنةيمي  7.74عند مستوى داللة ) 7.000, 7.544, 7.500 (توالي العء   بءغا

عند مستوى ) 7.05.  7.03, 7.01 (عء  تواليقد بءغا  وكين بعد النتائ   وا نةمة  والمهاراا والغاياا
 . 7.74عند مستوى داللة ) 7.534(ئ  ف د بءغا وكين بعد النتا ستراتيجية وأما بين اإل . 7.74داللة 

عند مستوى  )7.004(وأما معامل االرتباط بين متغير اإلدار  اإلستراتجية ومتغير أدا  المورد البير  قد بءغ 
 .7.74الداللة 

الفر ية  : من     النتائ  المو حة في الجدو  تبين لنا أنه ت بل نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى
 :و ي البديءة التالية   الرئيسية

  العامءين عند مستوى معنوية بين أبعاد اإلدار  اإلستراتيجية وأداد ع قة  رتباطية ااا داللة  حصائية و وج"
7.75 " 

 :إختبار الفرضية الرئيسية الثانية  مناقشة و
فروق ااا داللة  حصائية في  جاباا المبحوثين حو  ال توجد الرئيسية الثانية عء  أنه : تنص الفر ية 

عند مستوى  )مد  ال دمة في المؤسسة النو  ، العمر ، (الي صية اإلدار  اإلستراتيجية تعزى لءمتغيراا 
 . %5معنوية 

اإلدار  الفر ية الرئيسية الثانية يجب المرور بالفر ياا الفرعية إل تبار الفروق في مستوى إلةهار نتيجة 
 ا تي : اي تعزى  ل  المتغيراا الي صية التة عء  العامءين محل الدراسة اإلستراتيجي

  نتائج إختبار الفرضيات الفرعية
في تصورات المبحوثين حول مستوى  One way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي  (03)الجدول رقم

 إلى المتغيرات الشخصية.اإلدارة اإلستراتيجية بالمؤسسة تعزى 
مجموع  درجة الحرية مصدر التباين المتغير

 المربعات
متوسط 
 المربعات

مستوى  F    قيمة
 الداللة

 بين المجموعاا النوع
 دا ل المجموعاا 

7.000 
03.115 

4 
54 

7.000 
7.104 

7.040 7.130 

  50 03.000 المجمو  
 بين المجموعاا  العمر

 دا ل المجموعاا
4.045 
00.403 

3 
11 

7.530 
7.150 

4.417 7.303 

  50 03.00 المجمو  
 مدة الخدمة

 المجموع  
 بين المجموعاا 
 دا ل المجموعاا 

4.000 
04.175 

3 
11 

7.001 
7.110 

4.310 7.055 

 03.000 50  
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 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 
  : من     النتائ  اإلحصائية المو حة في الجدو  أع أ يت ح لنا نتائ  الفر ية الفرعية ا ول

أ   7.75و ي أكبر من مستوى المعنوية )7.130(قيمة المعنوية لمتغير النو  بءغا 
فر  أنه : ال توجد فروق ااا داللة رف  الفر ية الصفرية الفرعية التي توبالتالي ن0.4387.75>

تعزى  7.75مؤسسة محل الدراسة عند مستوى داللة الفي اإلستراتيجية  حصائية حو  مستوى اإلدار  
 لمتغير النو  .

  نتائ  الفر ية الفرعية الثانية : من     النتائ  اإلحصائية المو حة في الجدو  أع أ يت ح لنا
أ   7.75و ي أكبر من مستوى المعنوية  )7.303(بءغا قيمة المعنوية لمتغير العمر 

التالي نرف  الفر ية الصفرية الفرعية التي تفر  أنه : ال توجد فروق ااا وب 0.323>0.05
 7.75عند مستوى داللة داللة  حصائية حو  مستوى اإلدار  اإلستراتيجية في مؤسسة محل الدراسة 

 تعزى لمتغير العمر .
 : من     النتائ  اإلحصائية المو حة في الجدو  أع أ يت ح لنا  نتائ  الفر ية الفرعية الثالثة

و ي أكبر من مستوى المعنوية  )7.055(قيمة المعنوية لمتغير مد  ال دمة في المؤسسة بءغا 
وبالتالي نرف  الفر ية الصفرية الفرعية التي تفر  أنه : ال توجد  0.255>0.05أ   7.75

اإلدار  اإلستراتيجية في مؤسسة محل الدراسة عند مستوى  فروق ااا داللة  حصائية حو  مستوى 
 تعزى لمتغير مد  ال دمة في المؤسسة . 7.75داللة 

أع أ نجد  (37): من     النتائ  المو حة في الجدو  رقر  نتائج إختبار الفرضية الرئيسية الثانية
مؤسسة محل الدراسة عند الفي اإلستراتيجية انه توجد فروقاا ااا داللة  حصائية حو  مستوى اإلدار  

وعءيه  )النو  ، العمر ، مد  ال دمة في المؤسسة(تعزى لءمتغيراا الي صية الث ث 7.75مستوى داللة 
 تر رف  الفر ية الرئيسية الثانية . 

 
 :  إختبار الفرضية الرئيسة الثالثة مناقشة و

مبحوثين حو  ال توجد فروق ااا داللة  حصائية في  جاباا ال عء  أنه : تنص الفر ية الرئيسية الثالثة
عند مستوى معنوية  )النو  ، العمر ، مد  ال دمة في المؤسسة (تعزى لءمتغيراا الي صية  أدا  العامءين

5% . 
يجب المرور بالفر ياا الفرعية إل تبار الفروق في مستوى اإلدار   الفر ية الرئيسية الثالثةإلةهار نتيجة 

 اإلستراتيجية عء  العامءين محل الدراسة التي تعزى  ل  المتغيراا الي صية في ا تي : 
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  نتائج إختبار الفرضيات الفرعية
في تصورات المبحوثين حول مستوى  One way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي  (01)الجدول رقم

 أداء العاملين بالمؤسسة تعزى إلى المتغيرات الشخصية.
مجموع  درجة الحرية مصدر التباين المتغير

 المربعات
متوسط 
 المربعات

مستوى  F    قيمة
 الداللة

 النوع
 

 بين المجموعاا
  ادا ل المجموعا

7.577 
37.005  

 

4 
54 

7.577 
7.070 

7.034 7.300 

  50 34.405 المجمو  
 بين المجموعاا  العمر

 دا ل المجموعاا
3.203 

27.983 
3 

49 
1.068 
0.571 

4.001 7.410 

  52 31.185 المجمو  
مدة الخدمة 

في 
 المؤسسة

 بين المجموعاا 
 دا ل المجموعاا 

3.004 
00.571 

3 
11 

4.000 
7.504 

0.400 7.470 

  50 34.405  المجموع
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                            

  نتائ  الفر ية الفرعية ا ول : من     النتائ  اإلحصائية المو حة في الجدو  أع أ يت ح لنا
 أ   7.75و ي أكبر من مستوى المعنوية  )7.300(ا قيمة المعنوية لمتغير النو  بءغ

وبالتالي نرف  الفر ية الصفرية الفرعية التي تفر  أنه : ال توجد فروق ااا داللة 0.36>0.05
تعزى لمتغير  7.75في مؤسسة محل الدراسة عند مستوى داللة  ة حو  مستوى أدا  العامءين حصائي
 النو  .

 نتائ  الفر ية الفرعية الثانية : من     النتائ  اإلحصائية المو حة في الجدو  أع أ يت ح لنا 
 0.147>0.05أ   7.75و ي أكبر من مستوى المعنوية  0.147)  (قيمة المعنوية لمتغير العمر

ق ااا داللة  حصائية حو  وبالتالي نرف  الفر ية الصفرية الفرعية التي تفر  أنه : ال توجد فرو 
 تعزى لمتغير العمر . 7.75في مؤسسة محل الدراسة عند مستوى داللة  مستوى أدا  العامءين 

 : من     النتائ  اإلحصائية المو حة في الجدو  أع أ يت ح لنا  نتائ  الفر ية الفرعية الثالثة
و ي أكبر من مستوى المعنوية  0.102) (قيمة المعنوية لمتغير مد  ال دمة في المؤسسة بءغا

وبالتالي نرف  الفر ية الصفرية الفرعية التي تفر  أنه : ال توجد  0.102>0.05أ   7.75
في مؤسسة محل الدراسة عند مستوى داللة  أدا  العامءين ة حو  مستوى فروق ااا داللة  حصائي

 سسة .تعزى لمتغير مد  ال دمة في المؤ  7.75
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أع أ نجد  (34)من     النتائ  المو حة في الجدو  رقر  الثالثة :تائج إختبار الفرضية الرئيسية ن
انه توجد فروقاا ااا داللة  حصائية حو  مستوى أدا  العامءين في مؤسسة محل الدراسة عند مستوى 

يه تر وعء )النو  ، العمر ، مد  ال دمة في المؤسسة(تعزى لءمتغيراا الي صية الث ث 7.75داللة 
 .  رف  الفر ية الرئيسية الثالثة

 الرابعة :الفرضية الرئيسية  مناقشة و اختبار
عء  أدا  العامءين  حصائية  بعاد اإلدار  اإلستراتيجية  ةدال او أثروجد الفر ية الرئيسية الرابعة : ال ي تنص

 .%5في المؤسسة محل الدراسة عن مستوى معنوية 
  اختبار االنحدار البسيط بين أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية 1-1

 ناء التنظيمي وأداء المورد البشري د الببين بع البسيط ر(: يوضح نتائج  االنحدا00الجدول رقم )

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                              
ة  حصائية معنوية بين بعد البنا  التنةيمي  يت ح لنا من الجدو  أع أ أنه يوجد ع قة تأثير ااا دالل  

يسا ر بنسبة  بنا  التةيميبعد ال ( و اا يعني أن7.071)نحدارف د بءغ معامل اإل وأدا  المورد البير  
فتمثل مسا مة ال بعد في تأثير عء   7.040( في التأثير عء  رأ  الما  البير ، أما ال يمة 07.1%)

و اا  7.550ف د بءغا  R2أما ال ابءية التفسيرية لءنمواج والمتمثءة في معامل التحديد  ،أدا  المورد البير  
ل  بعد ( يعود سببها  أدا  المورد البير  التي حدثا لءمتغير التاب  )( أن جمي  التغيراا %55.0يعني )

والتي تبين الع قة ال وية بين  7.015و اا ما أكدته قيمة معامل االرتباط والتي بءغا  البنا  التنةيمي
 .(7.777وقد بءغ مستوى المعنوية ) .المتغيرين

 أداء المورد البشري (: يوضح نتائج اإلنحدار البسيط بين بعد اإلستراتيجية و 00الجدول رقم )

 أداء المورد البشري 

المعامل  المتغيرات
 الثابت

معامل 
 االنحدار

R 
معامل 
 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 معامل فشر

T 
 قيمة االختبار

Sig 
مستوى 
 المعنوية

البناء 
 التنظيمي 

7.040 7.071 7.015 7.550 03.031 0.101 7.777 

 الرأس المال البشري 

المعامل  المتغيرات
 الثابت

 معامل
 االنحدار

R 
معامل 
 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 معامل فشر

T 
 قيمة االختبار

Sig 
مستوى 
 المعنوية

 7.777 0.000 10.041 7.100 7.014 7.005 7.173 الستراتيجيةا



 (أدرار)لمجموعة من البنوك الجزائرية في والية الدراسة الميدانية   لثاني               ا الفصل
  

 
67 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 
ة  حصائية معنوية بين بعد أنه يوجد ع قة تأثير ااا دالل  نط قا من الجدو  أع أ يتبين لنا   

يسا ر  عني أن بعد اإلستراتيجية ( و اا ي7.005ف د بءغ معامل اإلنحدار ) أدا  المورد البير  و  اإلستراتيجية
أثر ل بعد عء  فتمثل مسا مة ا 7.173، أما ال يمة  أدا  المورد البير   التأثير عء ( في %00.5بنسبة )

و اا  7.100ف د بءغا  R2أما ال ابءية التفسيرية لءنمواج والمتمثءة في معامل التحديد أدا  المورد البير ، 
 يعود سببها  ل  بعد( أدا  المورد البير  ( أن جمي  التغيراا التي حدثا لءمتغير التاب  )%10.0يعني )

والتي تبين الع قة ال وية بين  7.014و اا ما أكدته قيمة معامل االرتباط والتي بءغا  اإلستراتيجية 
 (.7.777المتغيرين، وقد بءغ مستوى المعنوية )

 وأداء المورد البشري  البسيط بين بعد األنظمة (: يوضح نتائج اإلنحدار04الجدول رقم )

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 
وأدا   ائية معنوية بين بعد ا نةمة أنه يوجد ع قة تأثير ااا داللة  حص من الجدو  أع أ يتبين لنا  نط قا

( في %13.3( و اا يعني أن بعد ا نةمة يسا ر بنسبة )7.133المورد البير  ف د بءغ معامل اإلنحدار)
أما ل بعد عء  أثر أدا  المورد البير ،فتمثل مسا مة ا 7.001التأثير عء  أدا  المورد البير  ، أما ال يمة 

( أن %00.0و اا يعني ) 7.000ف د بءغا  R2ال ابءية التفسيرية لءنمواج والمتمثءة في معامل التحديد 
و اا ما أكدته  ا نةمة جمي  التغيراا التي حدثا لءمتغير التاب  )أدا  المورد البير  ( يعود سببها  ل  بعد

والتي تبين الع قة ال وية بين المتغيرين، وقد بءغ مستوى المعنوية  7.003ي بءغا قيمة معامل االرتباط والت
(7.777.) 

 (: يوضح نتائج اإلنحدار البسيط بين بعد المهارات وأداء المورد البشري 05الجدول رقم )

 الرأس المال البشري 

المعامل  المتغيرات
 الثابت

معامل 
 االنحدار

R 
معامل 
 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 معامل فشر

T 
 قيمة االختبار

Sig 
مستوى 
 المعنوية

 7.777 47.310 470.153 7.000 7.003 7.133 7.001 نظمة األ 

 الرأس المال البشري 

المعامل  المتغيرات
 الثابت

معامل 
 االنحدار

R 
معامل 
 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 معامل فشر

T 
 قيمة االختبار

Sig 
مستوى 
 المعنوية

 7.777 0.175 14.704 7.110 7.000 7.511 4.504 المهارات
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 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                              
وأدا   ين بعد المهارااتأثير ااا داللة  حصائية معنوية بأنه يوجد ع قة   نط قا من الجدو  أع أ يتبين لنا

( في %51.1يسا ر بنسبة ) لمهاراااعني أن بعد ( و اا ي7.511المورد البير  ف د بءغ معامل اإلنحدار)
أما ل بعد عء  أثر المورد البير  ،فتمثل مسا مة ا 4.504التأثير عء  أدا  المورد البير  ، أما ال يمة 

( أن %11.0و اا يعني ) 7.110ف د بءغا  R2ال ابءية التفسيرية لءنمواج والمتمثءة في معامل التحديد 
و اا ما أكدته المهاراا جمي  التغيراا التي حدثا لءمتغير التاب  )أدا  المورد البير  ( يعود سببها  ل  بعد 

ال وية بين المتغيرين، وقد بءغ مستوى المعنوية والتي تبين الع قة  7.000قيمة معامل االرتباط والتي بءغا 
(7.777.) 

 (: يوضح نتائج اإلنحدار البسيط بين بعد الغايات وأداء المورد البشري 06رقم )الجدول 

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                        
وأدا   غايااأنه يوجد ع قة تأثير ااا داللة  حصائية معنوية بين بعد ال  نط قا من الجدو  أع أ يتبين لنا

( في %01.0يسا ر بنسبة ) لغاياا( و اا يعني أن بعد ا7.010المورد البير  ف د بءغ معامل اإلنحدار)
فتمثل مسا مة ال بعد عء  أثر المورد البير  ،أما  4.005التأثير عء  أدا  المورد البير  ، أما ال يمة 

( أن جمي  %04.1و اا يعني ) 7.041ف د بءغا R2ال ابءية التفسيرية لءنمواج والمتمثءة في معامل التحديد 
و اا ما أكدته قيمة  غايااالتغيراا التي حدثا لءمتغير التاب  )أدا  المورد البير  ( يعود سببها  ل  بعد ال

والتي تبين الع قة ال وية بين المتغيرين، وقد بءغ مستوى المعنوية  7.003معامل االرتباط والتي بءغا 
(7.777.) 

ألبعاد اإلدارة اإلستراتيجية على  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيةوبالتالي يتم رفض الفرضية التي تقول أنه 
 .%5عند مستوى المعنوية أداء العالمين في المؤسسة محل الدراسة 

 
 
 
 

 الرأس المال البشري 

المعامل  المتغيرات
 الثابت

معامل 
 االنحدار

R 
معامل 
 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 معامل فشر

T 
 قيمة االختبار

Sig 
مستوى 
 المعنوية

 7.777 1.773 04.751 7.041 7.003 7.010 4.005 الغايات
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 رد البشري بعاد اإلدارة اإلستراتيجية وأداء المو أاختبار االنحدار المتعدد بين  1-0
ولبيان درجة تأثير ال بعد من أبعاد تنمية الموارد البيرية وكين الرأ  الما  البير  في المؤسسة المبحوثة، 

 .تر  ست دار اإلنحدار المتعدد
 تح يق ا تبار االنحدار المتعدد يجب تح ق بع  اليروط من بينها :لو 

نهاياا المرازية التي تنص عء  أنه عء  نةرية الباإلعتماد  شرط التوزيع الطبيعي للمتغيرات المدروسة :
تؤو   M رور  طبيعيا، فإن متوسط العينة المسحوبة منه لكن لي  بالوتبيان  اا اان المجتم  اا متوسط 

، وبالتالي فإن المتغيراا المدروسة تتب   N=37أو  N>30 ل  التوزي   اا اانا العينة المسحوبة ابير  
 التوزي  الطبيعي. 
من أجل  مان قو  نمواج الدراسة يجب أن ال ياون  ناك ارتباط عالي  االرتباط المتعدد:شرط إيجاد قيمة 

 :VIFبين المتغيراا المست ءة، يمان االعتماد عء  م يا  يسم  م يا  معامل ت  ر التباين 
  للمتغيرات المستقلة  VIFيمثل معامل ( 02) الجدول                         

 VIFيمة ق المستقلة أبعاد
 0.130 البنا  التنةيمي
 0.317 اإلستراتيجية
 0.000 ا نةمة
 0.540 المهاراا
 3.151 الغاياا

 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر:                                        
المست ءة ينحصر بين التي تمثل االرتباط المتعدد بين المتغيراا  VIFيت ح من الجدو  ال اص قير 

باط عالي بين ، لالك لي   ناك ارت47المتغيراا المدروسة و ي أقل من لكل  3.151 ل   0.317
 المتغيراا المست ءة.
لمتعدد، ن ور با تبارأ بين أبعاد اإلدار  اإلستراتيجية وأدا  يروط تطبيق االنحدار اتوفر  وبعد التح ق من

 مورد البير .ال
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أداء (: يوضح نتائج قيم معامالت خط االنحدار المتعدد بين أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية و 02) الجدول رقم
 المورد البشري 

 
 

 المكونات

                                                                                                                    
 

معامل 
 الثبات

 
معامل 

 االنحدار

   Tاختبار 
 
 
 

معامل 
 التحديد

R² 

 
 
 
 

معامل 
 االرتباط

R 

  االختبار
 
 
 

الخطأ 
 المعياري 

المعنوية  Tقيمة 
SIG 

 المعنوية  Fقيمة الداللة
SIG 

البناء 
 التنظيمي 

 
 
 

0.064 
 
 
 

غير  0.223 1.234 0.137
 معنوية 

  

غير  0.402 0.847 0.088 اإلستراتيجية 
 معنوية

 معنوية  0.01 3.530 0.371 األنظمة 
غير  0.566 0.578 7.700 المهارات 

 معنوية 
 معنوية  7.750 1.992 0.293 الغايات 

 7.31000 0.00 31.011 0.876 0.767                             أداء المورد البشري                       
 spssمن  عداد الطالبين حسب مست رجاا برنام  المصدر: 

معنوية بين أبعاد أنه يوجد ع قة تأثير ااا داللة  حصائية  من     معطياا الجدو  أع أ يتبين لنا   
و اا يعني  (،7.304) ة لبعد ا نةمةغ معامل اإلنحدار بالنسبف د بء اإلدار  اإلستراتيجية وأدا  المورد البير  

و اا يعني أن بعد الغاياا يسا ر  )7.013(واالك بعد الغاياا (%30.4يسا ر بنسبة ) مةأن بعد ا نة
فتمثل  7.70، أما ال يمة  بعاد ا  رى ا  أكثر من أدا  المورد البير  في التأثير عء   %01.3بنسبة 

 .تأثير عء  أدا  العامءينالمسا مة ا بعاد في 
 بنسبة  و اا يعني7.000ف د بءغا  R2أما ال ابءية التفسيرية لءنمواج والمتمثءة في معامل التحديد    
أدا  المورد البير ( يعود سببها  ل  أبعاد اإلدار  أن جمي  التغيراا التي حدثا لءمتغير التاب  ) (%00.0)

طردية بين الع قة والتي ت 7.000و اا ما أكدته قيمة معامل االرتباط والتي بءغا  اإلستراتيجية المدروسة 
 .ال وية بين المتغيرين

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة:
ال وفي  و   اأ النتائ  يمان الحار برف  فر ية العدر وال بو  بالفر ية البديءة التي تد  عء  أنه    

مؤسسة محل الدراسة عند لء مورد البير    الأداعء   بعاد اإلدار  اإلستراتيجية حصائية  يوجد أثر او داللة 
 .%5مستوى معنوية 
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 خالصة الفصل:
عء  أدا  المورد البير  في  أثر اإلدار  اإلستراتيجية بدارسة المتعء ة التطبي ية الدارسة نتائ  عر  تر ل د

استبيان ول د تر  07 قتصار الدراسة عء  توزي   تر بحيث مجموعة من البنوك الجزائرية في والية أدرار ،
لتحءيءها، وقد تر التوصل   SPSSبحيث تر تفريغها عء  برنام   53 سترجا  االستبياناا ال ابءة لءمعالجة 
  ل  مجموعة من النتائ  و ي االتالي:

  تبرز نتائ  الدراسة أن البنك ين ر العامءين عء  حسب متطءباته اإلدارية . -
 ال دماا الم دمة لتت  ر م  السوق  .و تنوي  في اإلستراتيجية الي ور البنك ب -
 معءوماا المناسب لطبيعة العمل وفق مؤ  ا العامءين فيه  .اليعمل البنك عء  تصمير نةار  -
 هد  الميترك .الر ع قاا بين ا ي اص والمنس ون  داريا من أجل تح يق يسمح البنك بو   نةا -
امددا أن البنددك ينمددي مهدداراا العددامءين بتددوفير المعءومدداا وتنةددير دوراا تدريبيددة وتعءيميددة مددن أجددل  كتسدداب  -

 أجل تح يق أ دافه . مهاراا و براا من
 ي:من     نتائ  ا تبار الفر ياا، اانا أ ر النتائ  االتال *
 وأبعاد أدا  المورد البير . ةاالستراتيجيدار  البعاد ااو داللة معنوية بين أ ارتباط يوجد -
 يوجد فروق او داللة معنوية بين اإلدار  اإلستراتيجية تعزى لمتغيراا الي صية . -
 يوجد أثر او داللة معنوية احصائية بين اإلدار  اإلستراتيجية وأدا  المورد البير  . -
 



 

 
 الخاتمة



 خاتمة
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تسعى المنظمة في الوقت الحالي إلى األداء المتميز الذي يضمن لها التطور واالستمرارية وال يتأتى لها    
االستراتيجيات ذلك إال إذا اهتمت بالعنصر البشري كونه هو جوهر األداء وذلك من خالل مجموعة من 

من خالل دراستنا ، و الوظيفية إلدارة الموارد البشرية والتي تهدف كلها إلى تحسين أداء المورد البشري 
تأثير اإلدارة االستراتيجية على لموضوع بحثنا حاولنا أن نجيب عن إشكالية الدراسة والتي تتمثل في مدى 

 . بالقطاع البنكيللعاملين  أداء المورد البشري 
وبعد القيام البشري اإلدارة االستراتيجية على أداء المورد  أثرالبحث عن  ةاولنا في هذه الدراسلقد ح
-CPAمجموعة من البنوك الجزائرية على مستوى والية أدرار ) علىبها  االتي قمن ةالميداني ةبالدراس

BNA-BADR  ( لى مجموعة من النتائج والتوصياتإتوصلنا: 
 النظريةأوال: نتائج الدراسة 

 ية في الفصل السابق تم الوقوف على جملة من االستنتاجات:ر على ضوء الدراسة النظ
ضرورة وجود توافق بين وظائف إدارة الموارد البشرية واإلستراتيجية الكلية للمنظمة فوظائف إدارة المووارد  -

  .البشرية مبنية في األساس لتحقيق إستراتيجية المنظمة وأهدافها
 هناك عالقة بين االستراتيجيات الوظيفية لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية وأداء العامليننظريا  -

خالل السياسات التي تسمح بوالتخطي  للمووارد البشورية المطلوبوة واالسوتقطاب واالختيوار وتعيوين الموورد من 
افظووة علووى سووالمة حفيووز والمحالبشووري الووالزم، وتوودريب وتنميووة هووذا المووورد لمواجهووة التحووديات المسووتقبلية وت

 .هذا المورد الهام
 يعتبر المورد البشري في المؤسسة الركيزة األساسية و المورد األساسي الذي يساهم في زيادة-

 اإلنتاجية.
 عالقة تأثر و تأثير من خالل تأثر أداء أيأداء المؤسسة و أداء الموارد البشرية بين هناك عالقة -

 .المؤسسة بأداء الموارد البشرية 
إسووووتراتيجية إدارة الموووووارد البشوووورية تعموووول علووووى فهووووم البيئووووة الداخليووووة للمنظمووووة و متطلباتهووووا و مت يراتهووووا -

ل ثوواألساسووية، فضووال عوون فهمهووا للبيئووة الخارجيووة المحيطووة بالمنظمووة و اإلحاطووة بجميوو  مت يراتهووا، فهووي تم
  .اسة المؤسسة الطويلة األجل م  العنصر البشري في العملمنهجية فكرية متطورة و معاصرة ترسم سي

 .يعد تقييم أداء الموارد البشرية من العوامل األساسية التي يتوقف عليها نجاح أي مؤسسة-
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 ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية
 من نتائج التحليل الوصفي لفقرات الدراسة ما يلي: 
أن أغلوبهم ذكوور، والفئوة العمريوة المتوسوطة كانوت  -أدرار-الجزائريوة من بين اآلراء في عينة من البنوك  -

 5، كما أنهم ذو مستوى تعليمي جامعي، و أكبور مودة خدموة كانوت  أقول مون 03أقل من  03تتراوح مابين 
 سنوات.

من خالل إجابات عينة الدراسة علوى أسوئلة االسوتبيان يتضوح لنوا أن أغلبيوة عينوة الدراسوة كانوت إجوابتهم  -
 موافق ، وذلك باإلعتماد على المتوس  الحسابي.ب
( وهوو داللوة 0.333األوساط الحسابية الخاصة باالستبيان لكل الفقرات تفوق الوسو  الحسوابي النظوري ) -

علووى وجووود اتفوواق بووين أفووراد العينووة المبحوثووة فووي المجووال األول، حيووث كووان الوسوو  الحسووابي محصووورا بووين 
ممووووا يؤكوووود علووووى أن  )2232230(( و ..22.33معيوووواري بووووين )وانحووووراف ) 5..822(و  )8254.3(

 المؤسسات محل الدراسة تهتم بتنمية موردها البشري.
 إتفاق أغلب العاملين على أن البنك ينظم العاملين على حسب متطلباته اإلدارية . -
 يقوم البنوك بتطوير الخدمات اإلدارية لجعلها تتالءم م  متطلبات السوق . -
 البنك على تصميم نظام معلومات مناسب لطبيعة العمل فيه .يعمل  -
 يقوم البنك بتحديد مسؤوليات العاملين حسب تخصص كل واحد . -
يمتلوووك البنوووك يووود مؤهلوووة ذات كفووواءة مووون حملوووة الشوووهادات الجامعيوووة والخبووورة حيوووث العووواملون لهوووم معرفوووة  -

 متجددة وبصفة دورية حول الخدمات المقدمة من طرف البنك .
 يقوم البنك بتنظيم دورات تدريبية وتعليمية للموظفين من أجل تنمية مهارات الموظفين . -
روح المسووؤولية بووين العوواملين حيووث يقوودمون المسوواعدات عنوود وقوووع أي أحوود فوويهم فووي مشوواكل فووي ضوومن  -

 اإلطار القانوني . 
مون أجول تحقيوق الهودف  يستخدم موظفي البنك أساليب جديدة في العمول علوى حسوب مهواراتهم ومعورفتهم -

 المرجو.
 * نتائج اختبار الفرضيات: 
عالقووة إرتباطيووة ذات داللووة إحصووائية بووين أبعوواد اإلدارة اإلسووتراتيجية وأداء وجوود تأثبتووت الدراسووة إلووى أنووه  -

 . 3.35العاملين عند مستوى معنوية 
المبحووثين حوول اإلدارة اإلسوتراتيجية أثبتت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فوي إجابوات  -

 . 3.35تعزى للمت يرات الشخصية عند مستوى معنوية 
أثبتت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فوي إجابوات المبحووثين حوول أداء الموورد البشوري   -

 . 3.35تعزى للمت يرات الشخصية عند مستوى معنوية 
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ر ذو داللووة احصووائية ألبعوواد اإلدارة اإلسووتراتيجية علووى أداء العوواملين فووي أثبتووت الدراسووة إلووى أنووه يوجوود أثوو -
 . 3.35المؤسسة محل الدراسة عند مستوى معنوية 

 ثالثا: التوصيات
 :التالية التوصيات طرح يمكن سبق ما خالل من
 تخصيص ميزانية متعلقة بتدريب الموظفين. -
 المبذولة في المؤسسة.التحفيز المادي للموظفين لتثمين جهودهم  -
 والمحافظة عليها. مؤسسةال في الموجودة والفنية اإلدارية تاوالمهار  بالكفاءات االهتمام ضرورة -
تووووفير الفووورص المتكافئوووة والمتالئموووة لمووووظفي المؤسسوووة مووون حيوووث الترقيوووات والتحفيوووز المعنووووي لتعزيوووز  -

 شعورهم باألمن الوظيفي.
 ساب المعارف والخبرات المهنية داخل المؤسسة.تشجي  مراكز البحث العلمي الكت -
العمووول علوووى وضووو  برنوووامج تحفيوووزي للعموووال الوووذين يسووواهمون بشوووكل إيجوووابي فوووي خلوووق أو تطووووير أفكوووار  -

 جديدة تعمل على إضافة قيمة لتحسين العمل .
 رابعا: آفاق الدراسة:

 :في المتمثلة الدارسات بعض نقترح
 تنمية الميزة التنافسية  .أثر اإلدارة اإلستراتيجية في  -
 دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحسين األداء التسويقي . -
 اإلستراتيجية التدريبية من منظور إدارة الجودة الشاملة في المنظمات . -
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 قائمة المراجع
 أوال: المراجع باللغة العربية

 الكتب *
 والتوزيع لنشر المسيرة دار:  عمان ، األولى الطبعة ، اإلستراتيجية ،اإلدارة مساعدة المهدي عبد ماجد د، -1

 .3112 ، والطباعة
 اإلشعاع مكتب:  اإلسكندرية ، الثانية طبعة ، اإلستراتيجية اإلدارة أساسيات ، قحف أبو السالم عبد. د -3

 .1991 ، الفنية
 والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار:القاهرة ، اإلستراتيجية البشرية الموارد إدارة ، السلمي علي د، -2

3111. 
 اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، العلمية واألسس األصول ، اإلستراتيجية اإلدارة:  عوض أحمد محمد -4

3114. 
 .3115 ، قطر ، األولى الطبعة ، للنشر وائل دار ، اإلستراتيجية اإلدارة أساسيات:  سالم سعيد مؤيد -5
 .( 3112 ، الجديدة الجامعية الدار)  ، االستراتيجية اإلدارة ، مرسي محمد نبيل -6
 ، عمان ، األولى الطبعة للنشر، العالمي للكتاب جدارا)  ، االستراتيجية اإلدارة الظاهر، إبراهيم نعيم -1

 .( 3119، األردن
 والتوزيع للنشر الحامد دار ، وتحليلي كمي مدخل: التسويق استراتيجية ، الصميدعي محمد جاسم محمود -8
 .3111 عمان، ،
 ، األردن ، عمان ، التوزيع و للنشر صفاء دار ،1ط ، المعاصرة اإلدارة ،أسس عليان مصطفى ربحي -9

3111. 
 ، التوزيع و للنشر المسيرة دار ، 1ط ، البشرية الموارد إدارة ، كاسب ياسين ، حمود كاظم حضير -11

 .3111 ، األردن ، عمان
 ، عمان الطباعة، و للنشر الدولية األفكار بيت يونس، موسى ترجمة األداء، تقييم:  باكال روبرت -11

 .1999 ، األردن
 ، التوزيع و للنشر العربية النيل مجموعة ، - مستقبلية رؤية – البشرية الموارد ادارة:  حسن راوية -13

 .3113 ،  مصر
 .3118، دار الحامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  1د.مصطفى يوسف ، إدارة األداء ، ط -12
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 الرسائل الجامعية  *
 و الصغيرة المؤسسات في التنافسية المزايا لبناء كمدخل االستراتيجي التحليل عمر، سديرة بن -14

 علوم و االجتماعية و االقتصادية العلوم التسيير،كلية علوم ،قسم(التسيير دكتوراه،علوم أطروحة) المتوسطة،
 .3113/3112عباس،سطيف، فرحات جامعة التسيير،

 حالة دراسة: الصناعية للمؤسسة االستراتيجية الخيارات تحديد في ودوره الصناعة هيكل ، حورية دحاح -15
 محمد جامعة للمنظمات، استراتيجي تسيير ، تخصص ، ماجستير رسالة ، النقال الهاتف خدمة صناعة
 .3115 بسكرة، خيضر،

 مؤسسة حالة دراسة: الصناعية المؤسسة أداء تحسين في التنويع استراتيجية دور ، تيمجغدين عمر -16
 بسكرة ، خيضر محمد جامعة ، صناعي اقتصاد تخصص ، ماجستير ،رسالة( بوعريريج برج) كوندور
3112. 

 دكتوراه أطروحة)  ، الجامعات في األفراد أداء على البشرية الموارد تنمية استراتيجية أثر ، صبرية مانع -11
 محمد جامعة ، التسيير علوم و االجتماعية و االقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم قسم ،(  التسيير علوم ،

 .3114/3115 ، بسكرة ، خيضر
 االقتصادية المؤسسة في االستراتيجية لتقييم كأداة المتوازن  األداء بطاقة تطبيق قابلية ، بالسكة صالح -18

 و االقتصادية العلوم كلية ، االستراتيجية اإلدارة قسم ،(  التسيير علوم ، ماجستير رسالة)  ، الجزائرية
 .3111/3113 ، سطيف ، عباس فرحات جامعة ، التسيير علوم و التجارية

 .سطيف عباس فرحات جامعة (3111/3113 الدين شرف مومن)ماجستير مذكرة دراسة -19
 3118 االوسط الشرق  جامعة  االعمال كلية  االعمال ادارة قسم االعمال أدارة في ماجستير رسالة -31

 .(جليدة أبو سمير سعيد) -األردن– عمان
 .مصر بنها جامعة( 3111 حسين جودة ندى )ماجستير مذكرة دراسة -31
 .السودان الخرطوم جامعة (3111- تبيدي نور محمد حنفي محمد) الدكتوراه مذكرة رسالة دراسة -33
 الت العلمية المج*

 .3111 الجزائر ، 11 العدد الباحث مجلة ، األداء لمفهوم النظرية األسس تحليل ، الداوي  الشيخ -32
 في المخاطر إدارة:  مالية و محاسبية دراسات مجلة)  ، ياسين محمود أحمد ، شناوة عزيز وسام -34

 .بغداد ، بغداد جامعة ،3118 ، 43 العدد ،(  باريتو مخطط باستعمال الصناعية االقتصادية الوحدات
(  المشكالت حل و تحليل فلسفة و باريتو و ايشكاوا:  الشاملة الجودة إدارة دورية)  ، محمد الرحيم عبد -35

 .قطر ، 3119 أفريل ، 14 العدد ،
 فعاليات ضمن مداخلة الكفاءات، خدمة في المعارف وتسيير البشرية الموارد إدارة مفتاح، صالح -36

 العلوم و الحقوق  كلية ، والكفاءات المعرفة اقتصاد في االندماج فرص و البشرية التنمية حول الدولي الملتقى
 .3114 مارس 11-9 ، ورقلة جامعة ، االقتصادية
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 ثانيا: المراجع باللغة األجنبية
* livres 

-72 Claude Lévy, Claude Louche, Jean Pierre Rolland, RH-Les apport de la 

psychologie du travaille, Edition des organisation, 2006. 

 

* article 

-72 (Mohanad Ali KAREEM . 2019 )The Impact of Human Resource Development 

on Employee Performance and Organizational Effectiveness  Kaposvár University  

Kaposvár, 7400, Hungary 

-72 ( Luftim CANIA.2014 )The Impact of Strategic Human Resource Management  

on Organizational Performance  Seria univ . D .Management 

-03 (  Muogbo.2013 ) The Impact of Strategic Management on Organisational 

Growth and Development (A Study of Selected Manufacturing Firms in Anambra 

State) Department Of Business Administration  Anambra State University 

Igbariam Campus Nigeria 
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 (: إستماراة اإلستبيان10الملحق رقم )

 اســــــــــتـــــــبـــــــيـــــــان

 .سيدي سيدتي الكريم )ة( تحية طيبة

 .السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

المورد البشرري  ". أداء  على و أثرها اإلدارة االستراتيجية بعنوان."ل في إدارة األعماماستر الدرجة ل يقوم الباحث بإعداد رسالة لني
 هذا البحث على مساعدتكم عن طريق اإلجابة الدقيقة والصريحة لجميع أسئلة االستبيان المرفق.ل ويتوقف نجاح وإكما

 .وجزاكم هللا خيراً

 أوال:البيانات الشخصية والوظيفية 

 تناسبكتي اإلجابة ال( على  xيرجى التكرم بوضع عالمة  )  

 النوع  - 0

 ذكر                  أنثى                 

 العمر  - 2

 سنة  03الى  03من                           سنة  03أقل من  

 سنة فما فوق  03سنة                      من  49الى  04من  

 العلميالمؤهل  - 3

 ليسانس                      ماستر                      مهندس                             

 

 غير ذلك          دكتوراه             ماجستير                                 

 مدة الخدمة في المؤسسة - 4

 سنوات 43إلى  0من          سنوات                     0أقل من             

 سنة  40أكثر من  سنة                           40إلى  44من           
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 ثانيا: مجاالت الدراسة

( أمام الخانة التي تعبر عن مدى رضاك عن كل xمن واقع ممارستك لمهامك الوظيفية، يرجى وضع إشارة ) 
 فقرة من الفقرات التالية: 

 اإلدارة االستراتيجية : ول المجال ال 

غيـــر موافـــق  البيان
 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 :بعد البناء التنظيمي
      اإلدارية.ينظم البنك العاملين حسب متطلباته 

يقوم البنك بربط ممارسات العاملين وفق ما تتطلبه العملية 
 اإلدارية.

     

      اإلدارية.يقوم البنك بالتنسيق بين العاملين التخاذ القرارات 
      .يعتمد البنك على مبدأ تقسيم العمل بين العاملين

 بعد االستراتيجية:
      .قالسوية لدراسة متطلبات  فيمتلك البنك الوسائل الكا
      .ية لتقييم قدرته االستراتيجيةفيمتلك البنك الوسائل الكا

      .يقوم البنك بتطوير و تحديث أنشطته الرئيسية
      .يقوم البنك بتطوير الخدمات لجعلها تتالئم مع السوق  
يقوم البنك بتنويع استراتيجي للخدمات المقدمة ألسواق 

 .المؤسسات المتعددة
     

 :بعد النظمة
      .يصمم البنك نظام المعلومات المناسب لطبيعة العمل

      . يحدد البنك الهيكل التنظيمي والوظيفي للعاملين

      .األنظمة واللوائح والسياسات المناسبة للعملالبنك يحدد 

      .Mapping Process يقوم البنك برسم خط سير العمل

      .بطاقات الوصف الوظيفي للعاملينيسعى البنك إلعداد 

 :بعد النماط
بوضع نظام عالقات بين أشخاص منسقون إداريا البنك يقوم 

 .من أجل تحقيق هدف مشترك
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      .بتجميع األنشطة بشكل يحقق أهداف المنظمةالبنك يقوم 
ستراتيجيات البنك       . يقوم البنك بعملية إعداد خطط وا 

      .على جعل مرؤوسيه يعملون كفريق عمليعمل البنك 
يقوم البنك بإنشاء العالقات بين العاملين لتمكينهم من العمل 

 .معا بأقصى كفاءة
     

 بعد المواءمة بين العاملين:
      .يقوم البنك بتحديد مسؤوليات العاملين حسب التخصص

      .الواجباتيقوم البنك بالمساواة بين العاملين في الحقوق و 
      بتحديد درجة صالحيات العاملين حسب الخبرة. البنك يقوم

      يقوم البنك بتحديد مهام العاملين بما يتوافق مع كفاءتهم.
 بعد المهارات:

      .يسعى البنك لتطوير معارف العاملين
مة لتحسين زو البرامج الالت  واألديعتمد البنك على توفير ا

 .العامليناء  دأ
     

      .يملك البنك يد بشرية مؤهلة ذات كفاءة 
      .يقوم العاملون في البنك باإلبداع الوظيفي لتحقيق أهداف البنك

 :بعد الغايات
يؤمن العاملون في البنك بالغاية التي يطمح البنك في الوصول 

 إليها و يعملون ألجلها.
     

      .لحقيق االهداف المسطرة يقوم البنك بتوحيد جهود األفراد
يعتمد البنك أساليب التطوير في البرامج بما يضمن تحقيق 

 .استراتيجياته
     

      .يقوم البنك بالربط بين مختلف مصالحه لتحقيق غاياته

 
 الموارد البشريةأداء : ثانيال جالالم

غيـــر موافـــق  البيان
 بشدة

غيـــــــــــــــــــــــر 
 موافق

 موافق بشدة موافق محايد

 :التعلم (  (بعد تنمية المهارات االدارية 
يعمل البنك على تبني ثقافة الكتاب المفتوح  والتي تقوم على 

توفير المعلومات الكاملة عن كل ما يجب على الموظفين 
 معرفتها.
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يستخدم البنك أسلوب العمل الجماعي وذلك من اجل تحفيزهم 
 .وغرس ثقافة مشتركة بينهم

     

البنك على تشجيع موظفيه و توفير مناخ مناسب  للتعلم يعمل 
 .مفهمما يساعد العاملين  على  تنمية معار

     

يحاول البنك جعل األهداف النهائية لبرامج التعلم تركز على 
 .جودة المهارات والخبرات التي يكتسبها الموظفين

     

يقوم البنك بتنظيم دورات تدريبية وتعليمية للموظفين من اجل 
 .تنمية مهارات الموظفين 

     

 :بعد تنمية المهارات السلوكية 
يمنح البنك الموظفين الحق في المشاركة في وضع خطط 

 .العمل بما يتناسب مع معلومات العامل
     

زمالئي يتيح البنك الفرصة دائما لمناقشة قضايا العمل مع 
ومن هم أكثر خبرة مني مما ساهم في المامي بحقوقي و 

 .واجباتي أكثر

     

يشعر موظفي البنك بالرضا عن انفسهم عندما يؤدون عملهم 
 . بدقة ويلتزمون بالقوانين الموضوعة من قبل البنك

     

يقدم الموظفون الذين أعمل معهم مساعدات لكل من يتخلف 
 .على عمله أو وقوعه في مشكلة ما ضمن اإلطار القانوني  

     

يعمل البنك  دائما على اتاح الحرية للعاملين لخلق روابط 
جيدة بين زمالء العمل لمساعدتهم على االستفادة من معارفهم 

. 

     

 :بعد النتائج
      بالبنك برنامج العمل المسطر لهم يحترم العاملون 

يؤدي العاملون في البنك وظائفهم على أكمل وجه حسب ما 
 هو مطلوب

     

يستخدم موظفي البنك أساليب جديدة في العمل على حسب 
 مهاراتهم ومعرفتهم

     

البنك بتأدية أعمالهم  بأقل قدر من الجهد و  موظفويقوم 
 . بأعلى جودة
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 spss برنامج  مخرجات :(2) ملحق رقمال

 

 اإلتساق الداخلي لبعد البناء التنظيمي  ملحق يوضح2-1

 

ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد اإلستراتيجية  2-2  
 

Corrélations 

 x5 x6 x7 x8 x9 االستراتيجيةx 

x5 Corrélation de Pearson 1 ,540** ,553** ,575** ,450** ,785** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x6 Corrélation de Pearson ,540** 1 ,567** ,453** ,587** ,792** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x7 Corrélation de Pearson ,553** ,567** 1 ,604** ,708** ,861** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x8 Corrélation de Pearson ,575** ,453** ,604** 1 ,506** ,760** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,000  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

Corrélations 

 x1 x2 x3 x4 البناءالتنظيميx 

x1 Corrélation de Pearson 1 ,484** ,385** ,499** ,713** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,004 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x2 Corrélation de Pearson ,484** 1 ,415** ,531** ,767** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,002 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x3 Corrélation de Pearson ,385** ,415** 1 ,526** ,789** 

Sig. (bilatérale) ,004 ,002  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x4 Corrélation de Pearson ,499** ,531** ,526** 1 ,831** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 

 x Corrélation de Pearson ,713** ,767** ,789** ,831** 1البناءالتنظيمي

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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x9 Corrélation de Pearson ,450** ,587** ,708** ,506** 1 ,811** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

 x Corrélation de Pearson ,785** ,792** ,861** ,760** ,811** 1االستراتيجية

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد األنظمة  2-3  
 

Corrélations 

 x10 x11 x12 x13 x14 األنظمةx 

x10 Corrélation de Pearson 1 ,565** ,632** ,597** ,608** ,814** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x11 Corrélation de Pearson ,565** 1 ,554** ,736** ,548** ,802** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x12 Corrélation de Pearson ,632** ,554** 1 ,668** ,664** ,841** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x13 Corrélation de Pearson ,597** ,736** ,668** 1 ,745** ,890** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x14 Corrélation de Pearson ,608** ,548** ,664** ,745** 1 ,852** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

 x Corrélation de Pearson ,814** ,802** ,841** ,890** ,852** 1األنظمة

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد األنماط  2-4  
 

Corrélations 

 x15 x16 x17 x18 x19 األنماطx 

x15 Corrélation de Pearson 1 ,666** ,653** ,609** ,699** ,877** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x16 Corrélation de Pearson ,666** 1 ,605** ,565** ,516** ,782** 
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 Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x17 Corrélation de Pearson ,653** ,605** 1 ,592** ,441** ,763** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x18 Corrélation de Pearson ,609** ,565** ,592** 1 ,763** ,863** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

x19 Corrélation de Pearson ,699** ,516** ,441** ,763** 1 ,856** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

 x Corrélation de Pearson ,877** ,782** ,763** ,863** ,856** 1األنماط

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

ضح االتساق الداخلي لبعد المواءمة بين العاملين ملحق يو 2-5  
 

Corrélations 

 x20 x21 x22 x23 الموائمةx 

x20 Corrélation de Pearson 1 ,627** ,776** ,631** ,579** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x21 Corrélation de Pearson ,627** 1 ,715** ,708** ,519** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x22 Corrélation de Pearson ,776** ,715** 1 ,667** ,587** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x23 Corrélation de Pearson ,631** ,708** ,667** 1 ,558** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 

 x Corrélation de Pearson ,579** ,519** ,587** ,558** 1الموائمة

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد المهارات  2-6  
Corrélations 

 x24 x25 x26 x27 المهاراتx 

x24 Corrélation de Pearson 1 ,264 ,494** ,227 ,687** 

Sig. (bilatérale)  ,056 ,000 ,102 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x25 Corrélation de Pearson ,264 1 ,267 ,245 ,607** 

Sig. (bilatérale) ,056  ,053 ,076 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x26 Corrélation de Pearson ,494** ,267 1 ,622** ,838** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,053  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x27 Corrélation de Pearson ,227 ,245 ,622** 1 ,738** 

Sig. (bilatérale) ,102 ,076 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 

 x Corrélation de Pearson ,687** ,607** ,838** ,738** 1المهارات

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد الغايات  2-7  
 

Corrélations 

 x28 x29 x30 x31 الغاياتx 

x28 Corrélation de Pearson 1 ,422** ,399** ,317* ,736** 

Sig. (bilatérale)  ,002 ,003 ,021 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x29 Corrélation de Pearson ,422** 1 ,421** ,536** ,774** 

Sig. (bilatérale) ,002  ,002 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x30 Corrélation de Pearson ,399** ,421** 1 ,346* ,754** 

Sig. (bilatérale) ,003 ,002  ,011 ,000 

N 53 53 53 53 53 

x31 Corrélation de Pearson ,317* ,536** ,346* 1 ,712** 

Sig. (bilatérale) ,021 ,000 ,011  ,000 

N 53 53 53 53 53 

 x Corrélation de Pearson ,736** ,774** ,754** ,712** 1الغايات

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 
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**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد المهارات اإلدارية  2-8  
 

Corrélations 

 y1 y2 y3 y4 y5 تنميةالمهاراتاالداريةy 

y1 Corrélation de Pearson 1 ,498** ,407** ,458** ,179 ,657** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,003 ,001 ,200 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

y2 Corrélation de Pearson ,498** 1 ,817** ,664** ,359** ,860** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,008 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

y3 Corrélation de Pearson ,407** ,817** 1 ,789** ,565** ,912** 

Sig. (bilatérale) ,003 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

y4 Corrélation de Pearson ,458** ,664** ,789** 1 ,496** ,866** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

y5 Corrélation de Pearson ,179 ,359** ,565** ,496** 1 ,634** 

Sig. (bilatérale) ,200 ,008 ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

 y Corrélation de Pearson ,657** ,860** ,912** ,866** ,634** 1تنميةالمهاراتاالدارية

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد المهارات السلوكية  2-9  
Corrélations 

 y6 y7 y8 y9 y10 ةتنميةالمهاراتالسلوكي y 

y6 Corrélation de Pearson 1 ,784** ,520** ,184 ,608** ,841** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,187 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

y7 Corrélation de Pearson ,784** 1 ,461** ,234 ,754** ,887** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,001 ,092 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

y8 Corrélation de Pearson ,520** ,461** 1 ,380** ,292* ,681** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001  ,005 ,034 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 
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y9 Corrélation de Pearson ,184 ,234 ,380** 1 ,316* ,522** 

Sig. (bilatérale) ,187 ,092 ,005  ,021 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

y10 Corrélation de Pearson ,608** ,754** ,292* ,316* 1 ,812** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,034 ,021  ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

 y Corrélation de Pearson ,841** ,887** ,681** ,522** ,812** 1تنميةالمهاراتالسلوكية

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

ملحق يوضح االتساق الداخلي لبعد النتائج  2-11  
Corrélations 

 y11 y12 y13 y14 النتائجy 

y11 Corrélation de Pearson 1 ,768** ,230 ,126 ,663** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,098 ,368 ,000 

N 53 53 53 53 53 

y12 Corrélation de Pearson ,768** 1 ,271 ,342* ,760** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,050 ,012 ,000 

N 53 53 53 53 53 

y13 Corrélation de Pearson ,230 ,271 1 ,717** ,777** 

Sig. (bilatérale) ,098 ,050  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

y14 Corrélation de Pearson ,126 ,342* ,717** 1 ,776** 

Sig. (bilatérale) ,368 ,012 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 

 y Corrélation de Pearson ,663** ,760** ,777** ,776** 1النتائج

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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ملحق يوضح الصدق البنائي الكلي لمجال األدارة اإلستراتيجية  2-11  

Corrélations 

يالبناءالتنظيم  x ةاالستراتيجي x األنظمةx األنماطx الموائمةx المهاراتx الغاياتx الكل 

يالبناءالتنظيم x Corrélation de Pearson 1 ,674** ,736** ,716** ,679** ,679** ,698** ,801** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

 **x Corrélation de Pearson ,674** 1 ,675** ,634** ,519** ,519** ,698** ,761االستراتيجية

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

 **x Corrélation de Pearson ,736** ,675** 1 ,890** ,626** ,626** ,732** ,885األنظمة

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

 **x Corrélation de Pearson ,716** ,634** ,890** 1 ,677** ,677** ,677** ,896األنماط

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

 **x Corrélation de Pearson ,679** ,519** ,626** ,677** 1 1,000** ,735** ,784الموائمة

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

 **x Corrélation de Pearson ,679** ,519** ,626** ,677** 1,000** 1 ,735** ,784المهارات

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

 **x Corrélation de Pearson ,698** ,698** ,732** ,677** ,735** ,735** 1 ,854الغايات

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

 Corrélation de Pearson ,801** ,761** ,885** ,896** ,784** ,784** ,854** 1 الكل

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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لمجال أداء المورد البشري ملحق يوضح الصدق البنائي الكلي  2-12  
 

Corrélations 

يةتنميةالمهاراتالسلوك yتنميةالمهاراتاالدارية  y النتائجy الكل 

 **y Corrélation de Pearson 1 ,761** ,502** ,864تنميةالمهاراتاالدارية

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 

ةتنميةالمهاراتالسلوكي y Corrélation de Pearson ,761** 1 ,655** ,873** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 53 53 53 53 

 **y Corrélation de Pearson ,502** ,655** 1 ,804النتائج

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 

 Corrélation de Pearson ,864** ,873** ,804** 1 الكل

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

ملحق يوضح معامل ألفا كرونباخ الكلي لإلستبيان  2-13  
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 53 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 53 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,971 46 
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نوع ملحق يوضح توزيع أفراد العينة حسب ال 2-14  
 

 النوع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 67,9 67,9 67,9 36 ذكر 

 100,0 32,1 32,1 17 أنثى

Total 53 100,0 100,0  

 

ملحق يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر  2-15  
 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 24,5 24,5 24,5 13 سنة 30 من أقل 

 81,1 56,6 56,6 30 سنة 40 الى30 من

 98,1 17,0 17,0 9 سنة 49 الى 41 من

 100,0 1,9 1,9 1 فوق فما سنة 50 من

Total 53 100,0 100,0  

 

ضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي ملحق يو 2-16  
ل المؤه  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 39,6 39,6 39,6 21 ليسانس 

 69,8 30,2 30,2 16 ماستر

 71,7 1,9 1,9 1 مهندس

 73,6 1,9 1,9 1 ماجستير

 100,0 26,4 26,4 14 ذلك غير

Total 53 100,0 100,0  

 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب مدة الخدمةملحق  2-17
 مدةالخدمة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 45,3 45,3 45,3 24 سنوات 5 من أقل 

 75,5 30,2 30,2 16 سنوات 10 الى 5 من
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 88,7 13,2 13,2 7 سنة 15 الى 11 من

 100,0 11,3 11,3 6 سنة 15 من أكثر

Total 53 100,0 100,0  

للبناء التنظيمي التحليل الوصفي ملحق يوضح  2-18  
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x1 53 3,77 ,824 

x2 53 3,53 1,030 

x3 53 3,04 1,300 

x4 53 3,47 1,154 

 x 53 3,4528 ,84075البناءالتنظيمي

N valide (liste) 53   

ملحق يوضح التحليل الوصفي لإلستراتيجية  2-19  
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x5 53 3,06 1,099 

x6 53 3,55 1,048 

x7 53 3,42 1,100 

x8 53 3,72 ,818 

x9 53 3,49 ,993 

 x 53 3,4453 ,81301االستراتيجية

N valide (liste) 53   

 

ملحق يوضح التحليل الوصفي لألنظمة  2-21  
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x10 53 3,62 1,078 

x11 53 3,58 ,969 

x12 53 3,49 1,067 

x13 53 3,40 1,044 

x14 53 3,57 1,065 

 x 53 3,5321 ,87789األنظمة

N valide (liste) 53   
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ملحق يوضح التحليل الوصفي لألنماط  2-21  
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x15 53 3,38 1,197 

x16 53 3,51 ,912 

x17 53 3,70 ,911 

x18 53 3,45 1,186 

x19 53 3,28 1,364 

 x 53 3,4642 ,92966األنماط

N valide (liste) 53   

 

ملحق يوضح التحليل الوصفي للمواءمة بين العاملين  2-22  
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x20 53 3,58 1,278 

x21 53 3,49 1,219 

x22 53 3,49 1,219 

x23 53 3,47 1,154 

 x 53 3,6698 ,69471الموائمة

N valide (liste) 53   

 

ملحق يوضح التحليل الوصفي للمهارات  2-23  
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x24 53 3,72 ,948 

x25 53 3,60 ,927 

x26 53 3,75 ,998 

x27 53 3,60 ,987 

 x 53 3,6698 ,69471المهارات

N valide (liste) 53   

ملحق يوضح التحليل الوصفي للغايات  2-24  
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

x28 53 3,66 ,999 
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x29 53 3,72 ,818 

x30 53 3,64 1,039 

x31 53 3,89 ,847 

 x 53 3,7264 ,68862الغايات

N valide (liste) 53   

 

ملحق يوضح التحليل الوصفي لتنمية المهاات اإلدارية  2-25  
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

y1 53 3,30 1,186 

y2 53 3,25 1,207 

y3 53 3,28 1,215 

y4 53 3,38 1,130 

y5 53 4,08 ,978 

 y 53 3,4566 ,90501تنميةالمهاراتاالدارية

N valide (liste) 53   

ملحق يوضح التحليل الوصفي لتنمية المهارات السلوكية  2-26  
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

y6 53 3,02 1,248 

y7 53 3,15 1,392 

y8 53 3,62 1,078 

y9 53 3,70 1,030 

y10 53 3,06 1,292 

ةتنميةالمهاراتالسلوكي y 53 3,3094 ,92117 

N valide (liste) 53   

 

  وضح التحليل الوصفي لنتائجملحق ي2-27
 

   

 

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

y11 53 3,94 1,008 

y12 53 3,85 1,008 

y13 53 3,70 1,170 

y14 53 3,49 1,280 

 y 53 3,7453 ,83420النتائج

N valide (liste) 53   
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معامل ارتباط بيرسون ألبعاد اإلدارة اإلستراتيجية  ملحق يوضح 2-28    
 

 Corrélations 

 

ظيالبناءالتن

 xمي

يجاالسترات

 xاألنظمة xية

المهارات

x الغاياتx 

تاالدارةاالسترا

 xيجية

التنميةالمهاراتا

 yدارية

لستنميةالمهاراتا

 yالنتائج yلوكية

أداءالمواردالب

 yشرية

يالبناءالتنظيم x Corrélation de 

Pearson 

1 ,674** ,736** ,679** ,698** ,809** ,606** ,701** ,644** ,745** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

يةاالستراتيج x Corrélation de 

Pearson 

,674** 1 ,675** ,519** ,698** ,788** ,687** ,587** ,531** ,691** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 x Corrélation deاألنظمة

Pearson 

,736** ,675** 1 ,626** ,732** ,894** ,740** ,748** ,663** ,823** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 x Corrélation deالمهارات

Pearson 

,679** ,519** ,626** 1 ,735** ,862** ,590** ,511** ,655** ,668** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 x Corrélation deالغايات

Pearson 

,698** ,698** ,732** ,735** 1 ,875** ,707** ,686** ,657** ,783** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 االدارة

 xاالستراتيجية

Corrélation de 

Pearson 

,809** ,788** ,894** ,862** ,875** 1 ,796** ,748** ,736** ,871** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 تنميةالمهارات

 yاالدارية

Corrélation de 

Pearson 

,606** ,687** ,740** ,590** ,707** ,796** 1 ,761** ,502** ,872** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 تنميةالمهارات

 yالسلوكية

Corrélation de 

Pearson 

,701** ,587** ,748** ,511** ,686** ,748** ,761** 1 ,655** ,928** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
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N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 y Corrélation deالنتائج

Pearson 

,644** ,531** ,663** ,655** ,657** ,736** ,502** ,655** 1 ,814** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 أداءالموارد

 yالبشرية 

Corrélation de 

Pearson 

,745** ,691** ,823** ,668** ,783** ,871** ,872** ,928** ,814** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

ر النوع ستراتيجية تعزى لمتغيلمستوى اإلدارة اإلملحق يوضح تحليل التباين األحادي  2-29  
Descriptives 

   xاالدارةاالستراتيجية

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure Borne supérieure 

 4,27 1,82 3,7307 3,3382 09667, 58004, 3,5345 36 ذكر

 4,97 1,00 4,1307 3,2506 20758, 85587, 3,6907 17 أنثى

Total 53 3,5846 ,67621 ,09288 3,3982 3,7710 1,00 4,97 

 

 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 x Basé sur la moyenne ,644 1 51 ,426االدارةاالستراتيجية

Basé sur la médiane ,411 1 51 ,524 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

,411 1 39,033 ,525 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

,526 1 51 ,471 

 

  

 

 



  المالحق
 

 
99 

ANOVA 

   xاالدارةاالستراتيجية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,282 1 ,282 ,612 ,438 

Intragroupes 23,496 51 ,461   

Total 23,777 52    

 

ر العمر تحليل التباين األحادي لمستوى اإلدارة اإلستراتيجية تعزى لمتغيملحق يوضح  2-31  
 

Descriptives 

   xاالدارةاالستراتيجية

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

 4,27 3,18 4,0551 3,7077 07973, 28747, 3,8814 13 سنة 30 من أقل

 4,97 1,82 3,7648 3,2585 12379, 67803, 3,5117 30 سنة 40 الى30 من

 4,38 1,00 4,1600 2,6382 32996, 98989, 3,3991 9 سنة 49 الى 41 من

 3,58 3,58 . . . . 3,5833 1 فوق فما سنة 50 من

Total 53 3,5846 ,67621 ,09288 3,3982 3,7710 1,00 4,97 

 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 x Basé sur la moyenne 3,156 2 49 ,051االدارةاالستراتيجية

Basé sur la médiane 2,694 2 49 ,078 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

2,694 2 31,259 ,083 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

3,074 2 49 ,055 
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ANOVA 

   xاالدارةاالستراتيجية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1,615 3 ,538 1,190 ,323 

Intragroupes 22,163 49 ,452   

Total 23,777 52    

 

ر مدة ملحق يوضح تحليل التباين األحادي لمستوى اإلدارة اإلستراتيجية تعزى لمتغي 2-31

 الخدمة في المؤسسة 
 

Descriptives 

   xاالدارةاالستراتيجية

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

 4,97 2,45 4,0086 3,5594 10858, 53193, 3,7840 24 سنوات 5 من أقل

 4,17 1,82 3,7471 3,0966 15259, 61038, 3,4219 16 سنوات 10 الى 5 من

 4,38 2,32 4,1553 2,8614 26440, 69954, 3,5083 7 سنة 15 الى 11 من

 4,19 1,00 4,5401 2,0794 47863, 1,17241 3,3097 6 سنة 15 من أكثر

Total 53 3,5846 ,67621 ,09288 3,3982 3,7710 1,00 4,97 

 

 

 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 x Basé sur la moyenne 1,262 3 49 ,298االدارةاالستراتيجية

Basé sur la médiane ,572 3 49 ,636 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

,572 3 27,551 ,638 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

,953 3 49 ,422 
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ANOVA 

   xاالدارةاالستراتيجية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1,872 3 ,624 1,396 ,255 

Intragroupes 21,905 49 ,447   

Total 23,777 52    

لنوع ملحق يوضح تحليل التباين األحادي لمستوى أداء المورد البشري تعزى لمتغير ا 2-31  
 

Descriptives 

   yأداءالمواردالبشرية

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % pour 

la moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure Borne supérieure 

 4,80 1,13 3,6772 3,1969 11829, 70975, 3,4370 36 ذكر

 4,80 1,00 4,1095 3,1807 21907, 90327, 3,6451 17 أنثى

Total 53 3,5038 ,77441 ,10637 3,2903 3,7172 1,00 4,80 

 

 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 y Basé sur la moyenne ,844 1 51 ,363أداءالمواردالبشرية

Basé sur la médiane ,604 1 51 ,440 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

,604 1 48,080 ,441 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

,679 1 51 ,414 

 

 

ANOVA 

   yأداءالمواردالبشرية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,500 1 ,500 ,831 ,366 

Intragroupes 30,685 51 ,602   

Total 31,185 52    
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لعمر ملحق يوضح تحليل التباين األحادي لمستوى أداء المورد البشري تعزى لمتغير ا 2-32  
 

Descriptives 

   yأداءالمواردالبشرية

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

 4,40 3,00 4,1642 3,6691 11360, 40961, 3,9167 13 سنة 30 من أقل

 4,80 1,13 3,7183 3,1150 14749, 80784, 3,4167 30 سنة 40 الى30 من

 4,32 1,00 3,9509 2,5084 31278, 93833, 3,2296 9 سنة 49 الى 41 من

 3,22 3,22 . . . . 3,2167 1 فوق فما سنة 50 من

Total 53 3,5038 ,77441 ,10637 3,2903 3,7172 1,00 4,80 

 

 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 y Basé sur la moyenne 2,166 2 49 ,125أداءالمواردالبشرية

Basé sur la médiane 1,995 2 49 ,147 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

1,995 2 36,741 ,151 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

2,109 2 49 ,132 

 

 

ANOVA 

   yأداءالمواردالبشرية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 3,203 3 1,068 1,869 ,147 

Intragroupes 27,983 49 ,571   

Total 31,185 52    
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دة مملحق يوضح تحليل التباين األحادي لمستوى أداء المورد البشري تعزى لمتغير  2-33

 الخدمة في المؤسسة 
Descriptives 

   yأداءالمواردالبشرية

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Minimum Maximum Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

 4,80 2,50 4,0467 3,5338 12397, 60732, 3,7903 24 سنوات 5 من أقل

 4,80 1,13 3,7190 2,8206 21073, 84293, 3,2698 16 سنوات 10 الى 5 من

 4,32 2,53 3,8948 2,7766 22851, 60457, 3,3357 7 سنة 15 الى 11 من

 4,13 1,00 4,3435 2,0120 45350, 1,11084 3,1778 6 سنة 15 من أكثر

Total 53 3,5038 ,77441 ,10637 3,2903 3,7172 1,00 4,80 

 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 y Basé sur la moyenne ,767 3 49 ,518أداءالمواردالبشرية

Basé sur la médiane ,508 3 49 ,679 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

,508 3 31,927 ,680 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

,663 3 49 ,579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

   yأداءالمواردالبشرية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 3,681 3 1,227 2,186 ,102 

Intragroupes 27,504 49 ,561   

Total 31,185 52    
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ملحق يوضح اإلنحدار البسيط بين بعد البناء التنظيمي وأداء المورد البشري  2-34  
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,745a ,556 ,547 ,56600 

a. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 20,419 1 20,419 63,739 ,000b 

de Student 16,338 51 ,320   

Total 36,757 52    

a. Variable dépendante : البناءالتنظيميx 

b. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,618 ,364  1,699 ,095 

 y ,809 ,101 ,745 7,984 ,000أداءالمواردالبشرية

a. Variable dépendante : البناءالتنظيميx 

 

 

 

وأداء المورد البشري  ر البسيط بين بعد اإلستراتيجية ملحق يوضح اإلنحدا 2-35  
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,691a ,478 ,467 ,59339 

a. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 
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ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 16,413 1 16,413 46,614 ,000b 

de Student 17,958 51 ,352   

Total 34,371 52    

a. Variable dépendante : االستراتيجيةx 

b. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,903 ,381  2,370 ,022 

 y ,725 ,106 ,691 6,827 ,000أداءالمواردالبشرية

a. Variable dépendante : االستراتيجيةx 

 

وأداء المورد البشري  ر البسيط بين بعد األنظمة ملحق يوضح اإلنحدا 2-36  
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,823a ,677 ,671 ,50370 

a. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 27,136 1 27,136 106,953 ,000b 

de Student 12,940 51 ,254   

Total 40,075 52    

a. Variable dépendante : األنظمةx 

b. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 
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Coefficientsa 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,264 ,324  ,815 ,419 

 y ,933 ,090 ,823 10,342 ,000أداءالمواردالبشرية

a. Variable dépendante : األنظمةx 

 

وأداء المورد البشري  لمهارات ر البسيط بين بعد املحق يوضح اإلنحدا 2-37  
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,668a ,446 ,435 ,52223 

a. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 11,188 1 11,188 41,021 ,000b 

de Student 13,909 51 ,273   

Total 25,097 52    

a. Variable dépendante : المهاراتx 

b. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,571 ,335  4,684 ,000 

 y ,599 ,094 ,668 6,405 ,000أداءالمواردالبشرية

a. Variable dépendante : المهاراتx 
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وأداء المورد البشري الغايات ملحق يوضح اإلنحدار البسيط بين بعد  2-38  
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,783a ,614 ,606 ,43211 

a. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 15,135 1 15,135 81,059 ,000b 

de Student 9,523 51 ,187   

Total 24,658 52    

a. Variable dépendante : الغاياتx 

b. Prédicteurs : (Constante), أداءالمواردالبشريةy 

  

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,285 ,278  4,632 ,000 

 y ,697 ,077 ,783 9,003 ,000أداءالمواردالبشرية

a. Variable dépendante : الغاياتx 

 للمتغيرات المستقلة  vifمعامل ملحق يوضح  2-39
 

Coefficientsa 

Modèle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF 

 x ,341 2,932البناءالتنظيمي 1

 x ,418 2,390االستراتيجية

 x ,349 2,867األنظمة

 x ,398 2,512المهارات

 x ,290 3,454الغايات

a. Variable dépendante : أداءالمواردالبشريةy 
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أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية وأداء المورد البشري اإلنحدار المتعدد بينملحق يوضح  2-41  
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 ,xالغايات 1

 ,xاالستراتيجية

 ,xاألنظمة ,xالمهارات

 xbالبناءالتنظيمي

. Introduire 

a. Variable dépendante : أداءالمواردالبشريةy 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Modifier les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 ,876a ,767 ,743 ,39286 ,767 31,011 5 47 ,000 

a. Prédicteurs : (Constante), الغاياتx, االستراتيجيةx, المهاراتx, األنظمةx, البناءالتنظيميx 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 23,931 5 4,786 31,011 ,000b 

de Student 7,254 47 ,154   

Total 31,185 52    

a. Variable dépendante : أداءالمواردالبشريةy 

b. Prédicteurs : (Constante), الغاياتx, االستراتيجيةx, المهاراتx, األنظمةx, البناءالتنظيميx 
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Coefficientsa 

 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance à 

95,0% pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1 (Constante) ,064 ,321  ,200 ,843 -,582 ,710 

يالبناءالتنظيم x ,137 ,111 ,149 1,234 ,223 -,086 ,360 

 x ,088 ,104 ,092 ,847 ,402 -,121 ,296االستراتيجية

 x ,371 ,105 ,420 3,530 ,001 ,159 ,582األنظمة

 x ,072 ,124 ,064 ,578 ,566 -,178 ,322المهارات

 x ,293 ,147 ,260 1,992 ,052 -,003 ,589الغايات

a. Variable dépendante : أداءالمواردالبشريةy 
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 ملخص:ال
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الكبير الذي تقوم به اإلدارة االستراتيجية في تحسين أداء المورد    

التكيف مع التغيرات البشري، وذلك عن طريق تبني إستراتيجية وخطة واضحة على المدى الطويل بهدف 
البيئية، وكذلك من أجل التخطيط الجيد للحصول على الموارد البشرية الفعالة باعتبارها عنصر فعال في أي 
مؤسسة وذلك باالعتماد على استراتيجية التخطيط و االستقطاب والتدريب والتحفيز ، حيث تم معالجة 

ية التي أجريت بمجموعة من البنوك على مستوى الموضوع عن طريق دراسة حالة من خالل الدراسة الميدان
والية أدرار حيث تكون مجتمع الدراسة من أفراد المؤسسة، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة 

وتم التوصل إلى أن تبني المؤسسة لالدارة اإلستراتيجية   (SPSS)واستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة
 .الموارد البشرية للمؤسسة محل الدراسة بصفة جيدة أداء في إدارة

 
 .البشري  أداء المورد، اإلدارة االستراتيجية الكلمات المفتاحية:

 
 

ABSTRACT: 

This study aims to identify the great role that strategic management plays in 

improving the performance of the human resource, by adopting a clear strategy and 

a plan in the long term with a view to adapting to environmental changes, as well 

as for good planning to obtain effective human resources as an effective 

component in any institution based on the strategy of planning,training and 

motivation, where the topic was addressed through a case study at a group of banks 

at the level of Adrar state where the study community is a member of the 

institution, and for the purpose of achieving the objectives of the study was 

designed a questionnaire and the use of statistical methods Appropriateness (SPSS) 

and it was concluded that the institution will adopt strategic management in 

managing the human resources performance of the institution. 

 

Keywords: Strategic management, human resource performance 


