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 مــلـــخــــــص:ال 

حاولنا من خالل هذه الدراسة  التي أجريت في مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته بالشلف،       
والتي تعتبر إحدى أكبر المؤسسات بالوالية، معرفة اتجاهات العمال سواء كانوا إطارات و 

لرفع من أداء أعوان تحكم أو أعوان تنفيذ، حول أثر التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في ا
العاملين، واختيار الفروق في تلك االتجاهات تبعا الختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية، 

عامال، حيث توزع االستبيانات عليهم،  40حيث اشتملت الدراسة على عتبة عشوائية بلغت 
(، حيث SPSS23استمارة، وقد اعتمدنا في تحليل البيانات على نظام )  35وتم استرجاع 

 توصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج أهمها:

إن المتغير المستقل التخطيط االستراتيجي يؤثر على المتغير التابع، أال وهو أداء  -
إحصائية في اتجاهات المبحوثين العاملين، كــما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
اد العينة، وعدم وجود تباين عند في جميع محاور الدراسة أي وجود تجانس في إجابات افر 

 استعمال البيانات الديموغرافية )الخبرة المهنية(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé  

 

Nous avons essayé à travers cette étude, réalisée dans l’entreprise  
de ciment et des dérivés de Chlef institution de produits, qui est 
considéré comme l'un des plus grandes institutions du mandat, les 
travailleurs du savoir tendances, si elles les pneus et les agents de 
contrôle ou des agents de mise en œuvre, sur l'impact de la 
planification stratégique des ressources humaines dans 
l'augmentation du rendement des employés, et le choix des 
différences dans ces directions en fonction des différentes 
caractéristiques de la vie personnelle et fonctionnelle, où l'étude a 
porté sur un seuil aléatoire de 40 travailleurs, où ils ont distribué 
des questionnaires, 35 ont été train de les récupérer sous forme, 
nous avons adopté dans l'analyse des données sur le système 
(SPSS23), où l'étude a révélé l'ensemble le plus important des 
résultats: 

La planification stratégique variable indépendante affecte la variable 
dépendante, à savoir la performance des employés, et les résultats 
ont montré qu'il n'y avait pas de différences statistiquement 
significatives dans les attitudes des personnes interrogées sur les 
différences 
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 تمهيــــــــــــــــد:

 األرض، هذه على اإلنسان خلق بداية مع اإلسالم إليها دعا التي المهمة المفردات أحد التخطيط يعد       
 واإلنس الجن خلقت وما" سبحانه هللا وعبادة األرض، عمارة وهو خالفتهم من العام للهدف خلقه وجه عندما

 قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا " المستقبل تحديات لمواجهة واإلعداد التخطيط على وحث ،" ليعبدون  إال
 تكاملية بعالقات ترتبط التي اإلدارية المفاهيم أهم من التخطيط أن كما (، 60 )األنفال، " الخيل رباط ومن

 الشاملة، كالجودة للمؤسسة الفعلي األداء بجودة االرتقاء في تسهم التي األخرى  اإلدارية المفاهيم بكافة وثيقة
 . وغيرها المتوازن  واألداء ،االستراتيجية واإلدارة

 بناء في االستراتيجي التخطيط على يرتكز ومؤشراته معاييره بكل الشامل المؤسسي األداء جودة إن    
 العمليات، وتخطيط الهياكل، وتطوير ،والنظم السياسات، بتخطيط المتمثلة مكوناته لكل وصلب سليم أساس

 القدرة لها ويتيح التعليمية، المؤسسة أهداف يحقق بما والمادية البشرية اإلمكانات وتطوير الموارد، واستثمار
 في الشاملة المؤسسية التنمية تحقيق بهدف منتظمة، بصورة وتحديثه مؤسسي تنظيمي تحليل إجراء على
 .المستمر والتحسين التطوير إلى الهادف المتكامل، األداء مرونة من إطار

  :اإلشكـــــــــــــــــــــــــالية 

 البشرية؟ما هو دور التخطيط االستراتيجي في الرفع من أداء الموارد 

  :الفرعيةالتساؤالت    

 التالية: الفرعيةاألسئلة  نطرح أن يمكن اإلشكالية المطروحة من انطالقا

 

 العاملين؟توجد عالقة بين التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية وأداء  هل-1

 ما واقع التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في مؤسسة االسمنت بالشلف؟-2

  :الفرضيــــــــــــــات 

 :التاليةالفرضيات  صياغة تم الفرعيةاإلشكالية واألسئلة  علىلإلجابة 

 أثر للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية على أداء العاملين. يوجد-1
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الرفع من أداء  بساهم في مؤسسة االسمنت بالشلف بالتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية مما تقوم-2
 مواردها البشرية.

 :الــــــدراسةأهمـــــــية  

القرار  وأصحاب االسمنت ومشتقاته بالشلفمؤسسة  في االستراتيجي التخطيط عن المسؤولين يساعد قد -
 الختيار أنه سيسعى سيما ال تالفيها، على والعمل االستراتيجية الخطط في الضعف نقاط تعرف في

 وأهدافها. المؤسسة رؤى  صياغة في تساعد واضحة مؤشرات
 المؤسسي األداء تطوير في عامة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف في القرار أصحاب يساعد قد -

 .المؤسسي الذاتي التقييم لمعايير وفقا الشامل
 لتطبيق الالزمة الثقافة من جزءا   تصبح بحيث الشامل، التقويم على القائمة الجودة استراتيجية طرح -

 التغيير إلدخال وبذل الجهود المؤسسية الثقافة تغيير يستلزم الذي األمر المؤسسي، لألداء الشاملة الجودة
 .للتحسين برنامج أي فشل أو نجاح يقرر الذي الثقافي

 نأمل حيث األعمال، مجال في الهامة المواضيع من خطواتها بمختلف االستراتيجي التخطيط مراحل تعد -
 العملية والرؤى  المعطيات بعض عن الكشف في التطبيقي جانبها من خاصة تساهم أن الدراسة هذه من

 التخطيط استخدام المؤسسة بمدى مسيري  وعي مدى وكذا بالشلف،مؤسسة االسمنت ومشتقاته  إلطارات
 االستراتيجي.

 االقتصادية.الموارد البشرية في المؤسسة  أداء على االستراتيجي التخطيط ألثر تناولنا خالل من وذلك
 :الــــــــــــــدراسةأهـــــــــــــداف  

 بينها. الفروق  ومعرفة بمؤسسة االسمنت االستراتيجي التخطيط واقع تعرف-أ
بمؤسسة االسمنت ومشتقاته  أداء الموارد البشرية من الرفع في االستراتيجي التخطيط دور تعرف-ب

 بالشلف.
 المؤشرات بين من مكوناته بكافة الفاعل المؤسسي لألداء ومحددة واضحة أداء مؤشرات تقديم-ج

  المؤسسة.تناسب بيئة  التي الدولية والمعايير
 :الموضوعاختيــــــــــــــــار أسباب  

 الموضوعية: األسباب-أ

 الشلف.بقلة الدراسات والبحوث المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي خاصة في مؤسسة االسمنت ومشتقاته  -

 رية.البشإثراء الرصيد الفكري بخصوص موضوع التخطيط االستراتيجي والرفع من أداء الموارد  -
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 للمؤسسات.الميل الشخصي للبحث واالستطالع في موضوع التخطيط االستراتيجي  -

 التخصص.ارتباط الموضوع بنوع  -

 :الدراسة مناهج  

بمؤسسة  العاملين اإلداريين آراء على للتعرف عليها والمعلومات المراد الحصول الدراسة طبيعة من انطالقا
 األداء مستوى  في وأثرها التخطيط االستراتيجي مراحل ممارسة مستوى  نحو االسمنت ومشتقاته بالشلف

 الواقع، في توجد كما الظاهرة على دراسة يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج فقد استخدمنا المؤسسي،
 ويوضح الظاهرة لنا يصف الكيفي فالتعبير وكميا، كيفيا تعبيرا عنها ويعبر وصفا دقيقا بوصفها ويهتم

 ارتباطها ودرجات حجمها أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقميا، وصفا الكمي فيعطينا التعبير أما خصائصها،
 استقصاء أجل من بالظاهرة المتعلقة المعلومات جمع عند المنهج يكفي هذا ال كما .األخرى  الظواهر مع

 عليها يبنى استنتاجات إلى للوصول والتفسير والربط التحليل يتعداه إلى بل المختلفة، وعالقاتها مظاهرها
 .المقترح التصور

 الميداني للوصول الواقع على العلمي البحث بإسقاط يسمح الذي دراسة حالة منهج على أيضا اعتمدنا كما
بمؤسسة  العاملين لدى المؤسسي األداء في االستراتيجي التخطيط أثر على التعرف قصد علمية تعميمات إلى

 بالشلف.االسمنت ومشتقاته 
 :الدراسة هيكلة 

ذا الفصل حيث قسمنا ه واألداء،تناولنا في الفصل األول بعنوان اإلطار النظري للتخطيط االستراتيجي     
 لمؤسسات،االمبحث األول تكلمنا فيه عن ماهية التخطيط االستراتيجي ألداء الموارد البشرية في  مبحثين،الى 

وكذلك  ستراتيجي،االسابقة التي تناولت موضوع التخطيط ثم المبحث الثاني الذي تطرقنا فيه الى الدارسات ال
 قة.السابالموارد البشرية وتبيان أوجه التشابه واالختالف بين دراستنا والدراسات  استراتيجية

 الشلف،بثم تطرقنا إلى الفصل الثاني بعنوان الدراسة الميدانية على مستوى مؤسسة االسمنت ومشتقاته     
 كما درسنا في المبحث بها،مة حول المؤسسة وتحليل الهيكل التنظيمي الخاص فقمنا بإعطاء لمحة عا

 لنتائج.احيث تم عرض االستبيان ثم تحليل  الميدانية،الثاني الطرق واإلجراءات المتبعة في الدراسة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

اإلطار النظري للتخطيط 
 االستراتيجي واالداء
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 تمهيد:

أصبح التخطيط سمة من سمات الحياة المعاصرة، وما من أمة تسعى إلى مستقبل أفضل إال      
التخطيط سياسة لها تسير على هديه وتستفيد منه. وقد أصبح العالم أشد حاجة للتخطيط بعد  وتضع

 .معيشته، وتشابكت وسائلها، وتشعبت جوانبها، وتعددت إمكاناتها وسائطأن تعقدت 

ويعد التخطيط االستراتيجي أداة إدارية تستخدمها المؤسسة من أجل القيام بعملها بصورة أفضل 
تركيز طاقاتها والتأكد من أن جميع العاملين فيها يسيرون في اتجاه نفس األهداف،  وذلك من خالل

 .المؤسسة استجابة للتغيرات البيئية وتعديل اتجاهإضافة إلى تقويم 

يقصد بالتخطيط االستراتيجي هو نشاط منظم وشامل يركز على تفسير وفهم المتغيرات البيئية 
ووضع  اإلدارةالتي تواجه  االستراتيجيةللمؤسسة وتحديد القضايا والموضوعات  الداخلية والخارجية

 .السياسات المالئمة للتعامل معها

وضع أهداف وغايات واضحة والعمل على تحقيقها في إطار  إلىيهدف التخطيط االستراتيجي كما 
محددة وفي ظل الموارد البشرية والمالية الممكنة حتى يتسنى بلوغ الحالة المستقبلية  فترة زمنية

 .المرجوة

ألهداف بالبساطة والوضوح والبعد عن التعقيد، كما يجب أن تكون ا االستراتيجيةتتميز الخطة 
 .للتنفيذ ومالئمة للموارد المتاحة واقعية وقابلة

ععععا  االسععععتراتيجيةتتمتععععع الخطععععة  ععععا،بمقومععععات أبرزهععععا تععععوافر المعلومععععات كم   اإلمكانععععاتأن تكععععون  وكيف 
فعععي ضعععوء  األولويعععاتوقابليعععة تحقيقهعععا والقعععدرة علعععى تحديعععد  األهعععدافوضعععوح  واالحتياجعععات واقعيعععة،

 .البدائل المرنة والمحافظة على استمرارية التخطيط والتنفيذ األهداف الموضوعة مع ضرورة توفر
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 حول التخطيط االستراتيجي اإلطار النظري  األول:المبحث 

 له مفاهيم متعددة ودراسات كما أنهو ضرورة لنجاح أي مؤسسة و  االستراتيجيإن التخطيط     
 له خصائص وأهمية كبيرة وهذا ما سنتطرق إليه خالل هذا المبحث.                    

 ماهية التخطيط االستراتيجي  المطلب األول:

 المعاصر. مهمفهو إلى التخطيط االستراتيجي خطيط بعدة مراحل أدت لتطور مفهوم مر الت

        التخطيط االستراتيجيمفهوم : الفرع األول

 التخطيط:    تعريف-1

وهو يختص بتحديد األهداف والوسائل ويعرف  األعمال،عمل من  إيوهو ضرورة حتمية لنجاح     
بأنه أسلوب علمي وعملي للربط بين األهداف والوسائل المستخدمة لتحقيقها ورسم معالم الطريق الذي 

وقد  1تنفيذها بإتباع سياسات مدروسة محددة األهداف والنتائج.  ةوالسياسات، وكيفييحدد القرارات 
التوقع بما سيكون عليه الوضع في المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل.  " بأنهعرفه " هنري فايول

فهو الذي سيقوم بالعمل  عمله، ومن" كونت " انه التقرير المقدم بما يجب عمله، وكيف يمكن  ىورأ
بأن  يرى » 2011ن ما نحن فيه وما نرغب في الوصول إليه. في حين " الصانع الفجوة بي يغطي

وبناءا على تجميع  بالمواقف،التخطيط هو رسم األنشطة المستقبلية باالستناد إلى الحقائق الخاصة 
 وتحليل تلك الحقائق.

عععن  ابععةباإلج" بأنععه عمليععة مسععتمرة تتضععمن تحديععد طريقععة سععير األمععور  2009 ن هاريسععو كمععا عرفععه "  
 2ومتى وكيف. وأين،به، وما يقوم  نفعل،مثل ما يجب أن  األسئلة

 

                                                            
دراسة مقدمة للحصول على درجة " ، التخطيط االستراتيجي وعالقته بفعالية األداء المؤسسي "  ، دييأحمد السع 1

 .17ص،  2012 سلطنة عمان ، ، الماجستير في إدارة األعمال
مذكرة لنيل شهادة  ،" أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية "  رحمة زعيبي ، 2

 .28ص،  2013-3012بسكرة ، ، جامعة محمد خيضر قسم علوم التسيير ، ،الماجستير
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 التخطيط االستراتيجي: تعريف-2

حليل مثال لذلك أن مستثمرا لو أراد إنشاء مصنعا آليا ، فإنه وفق مفهوم التخطيط العادي فسيقوم بت
إلى أن استهالك  ل انه اكتشف أن بيانات الماضي والحاضر تشيربيانات الماضي والحاضر ونقو 

سنويا، وهو وفق تلك البيانات يستطيع أن يتنبأ بمعدالت % 2المواطنين ظل يتناقص بمعدل 
 1.سيرى إن كان الوضع مجد اقتصادي له القادمة، وبالتالياالستهالك في السنوات 

القوة نقاط  للمؤسسة، وتحديديعرف بأنه تصور مستقبلي ينطلق من تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
التي تواجه المؤسسة بهدف االنتقال من الوضع الحالي إلى وضع أفضل  والفرص والتحدياتوالضعف 

 2في المستقبل.

القرارات وتحديد مستقبل التنظيم  اتخاذويعرف عملية إدارية تشمل جميع أجزاء الشركة وتنطوي على    
وفقا لما  بناءا على ما توفر من معلومات شاملة من الشركة وبيئتها لتحديد متطلبات اإلنتاج المرغوب،

 3يتم تحديده من معايير لتقييم جهود التخطيط.

 : التخطيط االستراتيجي خصائص-3

 لي:    يتميز التخطيط االستراتيجي بخصائص عدة يمكن إجمالها فيما ي

يهدف التخطيط االستراتيجي إلى إحداث تغيرات جوهرية وهامة األمد وتكاليف  األجل:اآلثار طويلة  -
 كبيرة وجهود مهمة.     

يتطلب التخطيط االستراتيجي مشاركة واسعة في وضعه ابتداء من اإلدارة العليا  الواسعة:المشاركة  –
 ونزوال إلى العاملين والمستفيدين والجمهور وغيرهم.  

 يتميز التخطيط االستراتيجي بالمرونة لكي يستطيع مواجهة التغيرات المحتملة عند التنفيذ.          المرونة: –

                                                            
مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ،"  التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات )أزمة شركة تويوتا("  خيارهم عبد هللا أحمد ، 1

 .7ص ،2013 -2012،جامعة محمد خيضر، بسكرة،   العلوم السياسية والعالقات الدولية
 ،"دارس الحكومية في محافظات غزة معوقات التخطيط االستراتيجي لدى مديري الم"  عدلي داود محمد الشاعر، 2

 .34ص ،2007،  الجامعة اإلسالمية غزة ، دراسة للحصول على الماجستير في اإلدارة التربوية في كلية التربية
 .20ص ، مرجع سبق ذكره ، أحمد السعيدي 3



 واالداءللتخطيط االستراتيجي    اإلطار النظريالفصل األول :                    
 

10 
 

يسعى التخطيط االستراتيجي لحشد جميع الطاقات  المتاحة:ها حشد الطاقات الكامنة وموارد –
كان المتاحة أو التي يمكن توفيرها من خارج المنظمة  المتاحة، سواءالمنظمة الكامنة ومواردها 

 وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المرسومة.  

لرغم من أنه يعتمد ينظر التخطيط االستراتيجي إلى المستقبل فهو أسلوب مستقبلي با المستقبلية: –
 مؤشرات الماضي ومعطيات الحاضر.  

من الخصائص المهمة للعمل أنه يضع الخيارات أمام المنظمة التي  :واألولوياتترتيب الخيارات  –
تسلكها في خطتها التنفيذية وأنه يرتب البرامج التنفيذية حسب أولوياتها وأهميتها والشكل التالي يوضح 

 طيط االستراتيجي: الخصائص الخاصة بالتخ

 : خصائص التخطيط االستراتيجي (10-10)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

دراسة نموذج أزمة شركة  –التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات " خيارهم عبد هللا أحمد، المصدر: 
 .11ص ،ذكرهمرجع سبق تيوتا، 

 أهمية التخطيط االستراتيجي   الثاني:الفرع 
المنظمات على ما يلي:  االستراتيجي يساعدأشارت العديد من الدراسات والممارسات إلى أن التخطيط 

1  
                                                            

 .49-48صص  ، مرجع سبق ذكره ، يبرحمة زعي 1

 اآلثار طويلة األجل

 المستقبلية

 ترتيب الخيارات

ةالمشاركة الواسع  

 

 ترتيب الخيارات المرونة

 خصائص التخطيط االستراتيجي
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 .     استراتيجياالتركيز الواضح على األمور والمسائل الهامة  -

 مساعدة المدير على التفكير االستراتيجي.     -

   المنظمة.التمكن من مواجهة القيود والتهديدات التي تواجه  -

   المنشأة.التأقلم مع المتغيرات البيئية السريعة وأثرها عل أداء  -

       الطويل.للشركة في األجل تحسين المركز التنافسي  -

 يقدم المنطق السليم في تقييم الموازنات التي يقدما المديرين.    -

   والتنفيذية.يساعد على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية  -

يساعد المؤسسة على التخصيص الجيد للموارد المتاحة وتحديد سبل استخدامها وبصفة عامة فإن  -
ي يساعد على تنمية التفاعل بين المديرين في جميع المستويات عند إعداد الخطة التخطيط االستراتيج

     1 وتنفيذها. تيجيةاالسترا

يوفر التخطيط االستراتيجي الفرصة للعاملين في المنظمة من خالل مشاركتهم في عملية اتخاذ  -
     القرارات.

أن تكون قرارات المؤسسة عبارة عن رد فعل لألحداث الجارية  والقيادة، التحقيق القدرة على التأثير  -
 ومجرد مستجيبة لها.    

    مل على زيادة الكفاءة والفعالية التقليل من اآلثار السلبية للظروف المحيطة التي تع -

وتحديد  اإلدارة،أثارها على حركة  الخارجية، وتشخيصالتوقع بظروف عدم التأكد للعوامل البيئية  -
يسهم في تحقيق فعالية المؤسسة.                                               بما المتاحة،القيود التي تفرضها والفرص 

          2توفير إطار لترشيد اإلدارة في اتخاذ القرارات.  -

 
                                                            

 .14-11صص  ، مرجع سبق ذكره بوزيان جواهر ، 1
 .35ص ، مرجع سبق ذكره ، رحمة زعيبي 2
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  يجياالسترات التخطيط ومراحل أساليب الثالث:الفرع 

 االستراتيجي: التخطيط أساليب – أوال
 :الحرجة األسئلة تحليل أسلوب-1

هذه األسئلة واإلجابات  علىمن خالل هذا األسلوب يتم تحديد مجموعة من األسئلة ويتم اإلجابة 
 األسئلة:الخطة التي يجب السعي في تنفيذها ومن هذه  علىستشمل 

  يذها؟تنفتسعي المؤسسة في ما هي القيمة المضافة والمهمة التي 

  وتحقيقها؟الوصول إليها  علىما األهداف التي تعمل المؤسسة 

  مقارنة بالمهمة واألهداف العامة الموقف الحالي للمؤسسة  –ما هو واقع المؤسسة األن 

  وتستهدفها؟الشرائح التي تخاطبها  المؤسسة ونوعيةما نوعية البيئات التي تتعامل معها 

 اضطراري؟ أو عمدت المستقبلية المتوقع التعامل معها قريبا سواء عن نوعية البيئا 

  وما الذي يمكن فعله للوصول  أكبر؟ما العقبات التي تعيق تحقيق األهداف بشكل أسرع وبدرجة
 المرجو؟تحقيق الرؤية بشكلها األمثل  إلى

 : فرص – تهديدات – ضعف – قوة نقاط T O W S  سوات تحليل أسلوب-2
هذا األسلوب بشكل مباشر علي الدراسة والتحليل للبيئة الخارجية والداخلية للمؤسسة وتحديد يعتمد 

 –نقاط الضعف  –النقاط الظاهرة في كل جانب من جوانب المؤسسة في الجهات األربعة نقاط القوة 
 المتوقعة.المخاطر أو التهديدات  –الفرص المتوقعة 

أهداف ووضع وسائل ومتطلبات وجدول زمني وتوزيع المهام لتنفيذ  إلىوبعد تحديد الجوانب يتم تحويلها 
مختلفة وتم شرح نموذج سوات للتخطيط بشكل أكثر  تباستراتيجياهذه األهداف ويتم وضع األهداف 

 .تفصيال في هذه المقاالت

   L.O.B.S العمل مجاالت تحليل أسلوب-3
 أوال يجب التفرقة بين التخصص والمجال

 مثل مراكز التجميل: التخصص أم — >الهيكل العام مثل المجال الصحيهو : المجال
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بيكون أكثر تركيزا علي  التخصص يكون عام يحتوي علي أكثر من تخصص مختلف , ولكن: المجال
نقطة معينة ويكون المفهوم الحديث ) نيتش ( وهو التخصص من داخل التخصص في مثالنا السابق 

–طب األطفال  –المجال هو المجال الطبي الذي يحتوي علي تخصصات مختلفة مثل مراكز التجميل 
 .المتخصصة لألطفالالنيتش يكون مراكز التجميل  هكذا… طب األسنان  –طب العيون  –الجراحة 

تحديد الموقع التنافسي للمؤسسة في المجاالت والميادين  علىويعتمد هذا األسلوب في التخطيط 
مجال معين والتخصص فيها وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة في  علىووضع خطة للحفاظ  المختلفة.

تي من الممكن أن تنتقل إليها ال األخرى هذا المجال والحصول علي حصة سوقية أكبر ودراسة الميادين 
 .مستقبال

  S.U,M  (بالسيناريو )التخطيط تالسيناريوها استخدام أسلوب-4
لو قمت باستخدام نموذج أخر ويعتمد  حتىالتي ال غني عنها  األساليبالتخطيط بالسيناريو من أهم 

 االحتماالت.تكثير  علىهذا النموذج أو األسلوب 

التنبؤ بها تكون عاجزة ومحدودة  علىفالمستقبل هو من الغيبيات التي ال يعلمها إال هللا وقدرة اإلنسان 
ولهذا يعتمد نموذج التخطيط بالسيناريو علي توقع سيناريوهات مختلفة ممكن أن تحدث مستقبال بناء 

دها يتم وضع خطة مقدمات ومعلومات موجودة حاليا فلكل فعل ردة فعل ولكل خطوة نتيجة وبع على
 .يكون بديل إذا حدث أي خلل في الخطة الرئيسية تكون البدائل جاهزة للتنفيذ حتىلكل السيناريوهات 

التحليل الداخلي والخارجي للمؤسسة وفهم القوي المؤثرة في  علىويتم وضع هذه السيناريوهات بناء 
 .والبيئية واالقتصاديةالسوق من القوي السياسية 

 علىوخاصة إن كل احتمال مبني  االحتماالتالتخطيط بالسيناريو أمرا صعب هو كثرة  ولكن ما يجعل
توقعات ليست وقائع ولكل احتمال خطة خاصة به فكلما زاد عدد االحتماالت فهو أمر جيد وسيئ في 

 1 .نفس الوقت

المحاكاة ب مستقبال وإن المنظمة جاهزة مسبقاالبدائل والخيارات المتاحة للمنظمة  تكثيرجيد في 
 مستقبال.للسيناريو المتوقع 

                                                            
 .24ص ، مرجع سبق ذكره ، أحمد السعيدي 1
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الفرضيات الواقعة  علىلهذا يجب التوازن وتحديد عدد معين من السيناريوهات يتم العمل عليها بناء و 
اتخاذ القرارات داخل  علىوالدراسة لقوي السوق والمنافسين والشريحة المستهدفة والقوي المؤثرة 

 المؤسسة.

 للطوارئ.بالسيناريو الهدف المرجو منه يجب وضع في االعتبار التخطيط ولكي يحقق التخطيط 

  S.E.M  :الموقفي التخطيط أو للطوارئ  التخطيط أسلوب-5
الوقت التنفيذي للخطة ستظهر مجموعة من العقبات والمشاكل  علىويعتمد هذا النوع من التخطيط 

ال تؤثر علي مسار  حتىالتي لم تكن ظاهره أثناء التنفيذ فالتخطيط للطوارئ يضع بدائل لهذه العقبات 
 المؤسسة تجاه تحقيق الغاية المرجاة

 :باألداء المقاس التخطيط أسلوب-6
التغيير في السوق بشكل سريع مثل سوق األسهم  كثيرةام هذا األسلوب مع المؤسسات يتم استخد

 .يها في ثواني معدودةكالبيانات ف تغيروالبورصات التي 

األداء  علىالتخطيط بأنه يتم قياس أداء المؤسسة اعتمادا  أساليبويختلف هذا األسلوب عن باقي 
 مثال:الكلي للسوق فيكون الهدف 

 % 10داء السوقي بنسبة أفضل من األ

 :  FIEFFER  :للتخطيط فايفر أسلوب-7
مراحل  إلىفايفر هو نموذج شامل بعض األساليب التي تم تحديدها مسبقا ويقسم التخطيط  أسلوب

 منها:

 

  التخطيط للتخطيط يتم تجهيز بعض البيانات المهمة للبدء في عملية  للخطة:مرحلة اإلعداد
ونموذج  –وتكلفة كتابة الخطة  –مدة الخطة ومدة كتابة الخطة  –التخطيط التخطيط مثل فريق 

 عليه.التخطيط األفضل للعمل 
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  وسائل  – )أهدافالتي تتكون من  المدىمرحلة التنفيذ وبدء كتابة الخطط التشغيلية قصيرة– 
 . ( إجراءات –سياسات 

 طط التشغيليةمرحلة وضع مؤشرات األداء والقياس للخطة ككل ولألهداف وللخ. 

 توزيع المهام والبدء في شرح الخطة وشرح المهام الخاصة بكل قسم ومهام فريق العمل. 

  ويمكن بعد االنتهاء من كتابة الخطة يتم استخدام التخطيط بالسيناريو لوضع احتماالت وبدائل
 الخطة.تنفيذ مسار  أثناءغير متوقع  ءشيإذا حدث 

 االستراتيجي:مراحل التخطيط  ثانيا:

                                               1يلي:  التخطيط االستراتيجي بما مراحلتتميز 

                             جودة الخطة الالحقة تعتمد على جودة سابقتها.            -

                                                      ومتكاملة.خطوات العمل مترابطة  -

 .باالستمرارخطوات العمل تتميز 

هي:                     االستراتيجيةوفي ضوء ما تقدم فإن الخطوات األساسية للخطة   

.التحليل والرصد البيئي مرحلة-1  

.                                                    االستراتيجيةمرحلة صياغة -2  

التطبيق.                                                               رحلةم-3  

 المتابعة والتقييم.  مرحلة-4

  2:   بد منولكي تقوم الشركة بالتخطيط االستراتيجي ال 

                                                            
 .84 ص ،2008دار المناهج للنشر والتوزيع ، :عمان  ، التخطيط االستراتيجي المبني على النتائج مجيد الكرخي، 1
 .45ص ، مرجع سبق ذكره ، أحمد السعيدي 2
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العاملين في الشركة وقدرتهم على تكثيف الجهود وتركيز  التزامتقويم مدى الجاهزية خاصة مدى  -
 االنتباه. 

يعرف إلى أين  القارئ إعداد الرؤية والرسالة ويشبه الكاتب رسالة الشركة بمقدمة الكتاب التي تجعل  -
 يذهب الكاتب.  

الشركة تقييم الوضع الحالي للمؤسسة ويعني تحديد المعلومات الحالية حول نقاط القوة والضعف في  -
ا الحساسة التي تواجهها الشركة.                            ايالقض اتجاهوكذلك المعلومات حلل األدوار 

الشركة  اتجاهاتوتحديد الخطة العريضة التي توضع  الخاصة،تطوير االستراتيجيات واألهداف  -
     االستراتيجية.

إكمال الخطة المكتوبة وتتضمن هذه الخطوة وضع كل شيء على الورق والوصول إلى مسودة  -
 لتوثيق التخطيط النهائي من أجل مراجعتها من قبل متخذي القرار. 

:مستويات التخطيط االستراتيجي-  

ماسك التي تنفذه وهو يحاول أن يجعل من المنظمة كيان مت اإلدارةيعتمد التخطيط االستراتيجي على 
ومتكامل تعمل جميع أجزاؤه بطريقة متناسقة ألجل تحقيق األهداف وعلى هذا األساس يمكن أن تنظر 

 إلى ثالث أنواع من المستويات:

حيث يختص العمل االستراتيجي بالمنظمة ككل وتتخذ  المنظمة:على مستوى  االستراتيجيات-أ 
          المعاشات.لمنظمة السكري أو لهيأة  استراتيجيةفيها على هذا المستوى كوضع  االستراتيجيةالقرارات 

وتختص بها المنظمات الكبيرة التي تتكون من منظمات  الوحدات:على مستوى  االستراتيجيات-ب 
 االستراتيجيةوبالتنسيق مع  كلياتها،لكل كلية من  اتيجيةاستر مثل ذلك الجامعات حيث توضع  أصغر،
 للجامعة.العامة 

وتختص بها األقسام في الوحدات داخل المنظمة حيث توضع لهذه  الوظيفية: االستراتيجيات-ج
قسم الفيزياء وقسم  استراتيجيةالوحدات مثل وضل وضع  باستراتيجيةاألقسام استراتيجيات خاصة 
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عالقة  وقسم علوم الحياة من كلية العلوم وتتميز هذه االستراتيجيات بكونها قصيرة األمد وذاتء الكيميا
 للقسم.بالجانب التشغيلي 

 األداء ماهية الثاني:المطلب 

 مفهوم األداء  األول:الفرع 

 األداء وعناصره تعريف-أوال  

أخعععذ مفهعععوم األداء حيعععزا معتبعععرا معععن دراسعععات البعععاحثين والمختصعععين، وتععععددت المحعععاوالت لتعريفعععه 
وتمييععزه عععن مصععطلحات أخععرى كثيععرة، ونتعععرب فععي هععذا المبحععث إلععى المقصععود بععأداء المععورد البشععري، 

 دات(.    عناصره، األداء عند المدارس اإلدارية، باإلضافة إلى عرب أهم العوامل التي تؤثر عليه )المحد

نظرا لما لألداء من أهمية بالغة في المؤسسة فقد أخذنا قسعطا كبيعرا معن اهتمامعات البعاحثين العذين 
 حاولوا تقديم تعريف شامل له وتحديد العوامل التي يتأثر بها.

 
 األداء: تعريف-1

والععععذي يعنععععي حسععععب قععععاموس  « to perform »إن أصععععل الكلمععععة هععععو إنجليععععزي مععععن الفعععععل      
Larousse .يعتبعر األداء  1تنفيذ )القيام( بنشاط أو مهمة، كما يضيف بأنعه يعبعر ععن النتعائج المحصعلة

مؤشرا أساسيا للحكم على فعالية المستخدمين في المؤسسة فهو سواء من الناحية النظرية أو من الناحية 
تعدقيق مفهومعه، ونجعد  التطبيقية قد استقطب العديد معن الدراسعات والبحعوث التعي تهعدف فعي مجملهعا إلعى

 من التعاريف ما يلي:

يقصد باألداء" ذلك المستوى الذي يحققه الفرد عند قيامعه بعمعل معا، فهعو يعرتبط بتحقيعق مسعتويات 
مختلفة للمهام المطلوب إنجازها، وعلى كل فإن األداء يكعون نتيجعة امتعزاج ععدة عوامعل كالجهعد المبعذول 

                                                            
1 Petit Larousse illustré, librairie Larousse, paris, 1984,p747. 
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تع بها الفرد، كما أنه أي نشاط يؤدي إلى نتيجة وخاصعة السعلوك وإدراك الدور ومستوى القدرات التي يتم
 1الذي يغير المحيط بأي شكل من األشكال".

يتجلععى مععن هععذا التعريععف اقتععران األداء بالسععلوك، أو النشععاط الععذي مععن خاللععه يععتم تغييععر المحععيط 
 الذي تم فيه هذا األداء بأي شكل من األشكال.

درجة تحقيعق وإتمعام المهعام المكونعة لوظيفعة الفعرد وهعو يعكعس  كما هناك من يرى بأن:" األداء هو
الكيفيعععة التعععي يحقعععق أو يشعععبع بهعععا الفعععرد متطلبعععات الوظيفعععة، وغالبعععا معععا يحعععدث لعععبس وتعععداخل بعععين األداء 

 2والجهد، فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد."

إننعععا نسعععتخلص بعععأن األداء هعععو الوسعععيلة التعععي معععن خاللهعععا يقعععوم العامعععل بتلبيعععة معععن هعععذا التعريعععف ف
 الحاجات الوظيفية.

يمكععن تعريعععف األداء اإلنسعععاني بأنعععه مسععتوى اإلنجعععاز العععذي يصعععله الفععرد فعععي عملعععه، أو كمعععا يعععرى 
أن األداء هعو:" كفعاءة العامعل لعملعه ومسعلكه فيعه ومعدى صعالحيته فعي النهعوب  منصور أحمد منصوور

 3باء عمله وتحمله لمسؤولياته في فترة زمنية محددة"بأع

كما يعبر مفهوم األداء من األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهعام، 
 4والذي بالتالي يشير إلى درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد.

يفععا شععاملتا لععألداء كمععا يلععي: "األداء هععو مععا مععن خععالل تحليععل هععذه التعععاريف يمكععن أن نعطععي تعر 
يصدر عن العامل أثناء قيامه بعمله معن أجعل تحقيعق متطلبعات الوظيفعة التعي يشعغلها مقابعل معا يتقاضعاه 
مععن عائععد مععادي ومعنععوي، ويمكععن تحديععد األداء مععن خععالل النتععائج المتحصععل عليهععا فععي أي ميععدان عمععل 

والدقععة فععي العمععل، وكععذا السععلوك الععوظيفي والشخصععية الععذي عععن طريععق كميععة اإلنتععاج ونوعيتهععا، السععرعة 
 يتصف بها الفرد العامل أثناء تأديته لعمله".

                                                            
 .244، ص1982المؤسسة الوطنية للكتاب ،  : الجزائر، أسس علم النفس الصناعي التنظيميمصطفى عشوي،  1

  2 راوية محمد حسن، إدارة الموارد البشرية –رؤية مستقبلية، مصر: الدار الجامعية ، 2004، ص209.
  3 منصور أحمد منصور، المبادئ العامة في إدارة القوى العاملة، الكويت : وكالة المطبوعات ، 1973، ص121. 

 2 محمد سعيد أنور سلطان، السلوك التنظيمي، اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة ، 2003، ص219.  
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 )مكونات( األداء: عناصر-2

تهععدف دراسععة مكونععات األداء عععادة إلععى تحديععد ماهيععة األنشععطة التععي يحتويهععا العمععل، حيععث توجععد 
 1عدة عناصر هامة تكون في مجموعها ما يعرف باألداء وهي:

: تشعععمل المهعععارات والمععععارف الفنيعععة والخلقيعععة العامعععة ععععن الوظيفعععة المعرفوووة بمتطلبوووات العمووول -
 والمجاالت المرتبطة بها، أي ما يمتلكه الفرد من خبرات عن العمل الذي يؤديه.

: يقصعععد بعععه مقعععدار العمعععل العععذي يسعععتطيع العامعععل أن ينجعععزه فعععي الظعععروف كميوووة العمووول المنجووو  -
ة اإلنجاز، أي أنها تعبعر ععن الطاقعة العقليعة، الجسعمية والنفسعية التعي يبعذلها العادية للعمل، ومقدار سرع

 الفرد في منصب عمله خالل فترة زمنية معينة في أداء مهامه.
: تشععمل الدقععة، النظععام، اإلتقععان والععتمكن الفنععي، القععدرة علععى تنظععيم وتنفيععذ العمععل نوعيووة العموول -

 واكتشاف األخطاء.
هععا التفععاني والجديععة فععي العمععل والقععدرة علععى تحمععل مسععؤولية العمععل : يععدخل فيالمثوواةرة والوثووو   -

وإنجععاز المهععام فععي مواعيععدها المحععددة، ومععدى حاجععة هععذا الموظععف لقرشععاد والتوجيععه مععن قبععل المشععرفين 
 لتقييم نتائج عمله.

إن الهدف األساسي لجميع المؤسسات هو الحصول على زيعادة اإلنتعاج وتطعويره والعذي ال يتحقعق 
خععالل تحقيععق األداء األفضععل للمسععتخدمين، هععذا األخيععر يمكععن تحديععده مععن خععالل ثالثععة عوامععل  إال مععن

 أساسية تتمثل في: 

  تفاعل جهد العامل النعاتج ععن دافعيتعه معع قدراتعه وكعذلك معع إدراكعه للعدور الموكعل إليعه، ومنعه
 العوامل لوحده على األداء.نفهم من هذا التفاعل أنه ال يمكن بأي شكل من األشكال أن يؤثر أحد هذه 

القودرة علوى )الدافعيعة(،  الرغبوة فوي العمولكما أن هناك من حدد ثالثة مكونات لألداء تتمثل في 
 .الوظيفيإدراك الدور باإلضافة إلى  العمل

                                                            
، أكاديمية رسالة ماجستير، " األجهزة األمنيةالرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في " عبد الرحمن النميان،  3

 .39، ص2003نايف للعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية، الرياب، 
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بينت التعاريف السابقة ألداء العامل، بأن هذا األخير يتحدد بتفاعل ثالث عوامل هعي الرغبعة فعي 
 (، القدرة على العمل باإلضافة إلى إدراك الدور الوظيفي.العمل)الدافعية

: تمثععل المكععون الععذي يتفاعععل مععع الدافعيععة )الرغبععة فععي العمععل( واإلدراك فععي القوودرة علووى العموول -أ
تكعععوين أداء العامعععل، وتتحقعععق القعععدرة علعععى العمعععل نتيجعععة امتعععزاج ثالثعععة عناصعععر رئيسعععية هعععي: القعععدرات، 

 1المهارات والخبرات.

رف القدرات على أنها إمكانية الفعرد علعى القيعام بعمعل معا، بينمعا المهعارات فهعي مسعتوى اإلتقعان تع
الذي يستطيع الفرد أن يؤدي به العمل، في حين تعرف الخبرات على أنها مجموع تراكمات التجارب في 

 ذهن الفرد نتيجة مزاولته لعمل معين خالل زمنية طويلة.

ة دورا هامععا فععي تكععوين القععدرات المكتسععبة وكععذا التععأثير علععى سععلوك تلعععب البيئععة والخبععرات السععابق
 المستخدمين وتنمية قدراتهم الفطرية وتطويرها، وتكتسب عن طريق التعلم والتدريب.

تعععععود كلمععععة دافعيععععة فععععي أصععععلها إلععععى الكلمععععة الالتينيععععة  الرغبووووة فووووي العموووول )الدافعيووووة(:  -ب
« movere »  أي يحععرك ويععدفع، ثععم أخععذ هععذا االصععطالح معنععى أوسععع يشععتمل علععى : "رغبععة الفععرد فععي

 إشباع حاجات معينة وأنه يتعلق بالقوى التي تحافظ أو تغير اتجاه أو كمية أو شدة السلوك"

بأنهععا: "القععوة التععي تحععرك الفععرد لكععي يععؤدي العمععل أي قععوة الحمععاس أ الرغبععة للقيععام  الدافعيووة تعععرف
ل، وهذه القوة تنعكس في كثافة الجهد الذي يبذله الفرد وفي مثابرتعه واسعتمراره فعي األداء وفعي بمهام العم

. كما نعني بالرغبة مجموعة القوى الكامنة 2مدى تقديمه ألفضل ما عنده من قدرات ومهارات في العمل"
 داخل الفرد والتي توجه وتدفع الفرد للتصرف بطريقة معينة.

األساسي الستخدام الفرد لقدراته فعي أداء العمعل، فمعن خاللهعا يمكعن دفعع  إن الدافعية هي المحرك
 القوى الكامنة إلى الظهور في شكل طاقات إضافية يستفيد منها الفرد والمؤسسة.

                                                            
دار الفكر للنشر : عمان ،  2ط، السلوك التنظيمي: مفاهيم وسلوك الفرد والجماعة في التنظيمكامل محمد المغربي،  1

 .162 ، ص1994، ، 
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والقول بأن الدافعية أو الرغبة في العمعل تتفاععل معع القعدرات معنعاه بباسعطة أن قعوة الدافعيعة تحعدد 
فعي أداء العمعل. معع افتعراب أن هعذا العمعل يتطلعب القعدرات التعي يتمتعع بهعا  مدى اسعتخدام الفعرد لقدراتعه

الفرد، فبقدر ما تزيد الدافعية يزيد العامل من تلك القدرات في العمل، وبقدر ما تقل الدافعية يقلل العامعل 
 من تلك القدرات.

دافعيعة الفعرد معع األداء ما هو إال نتيجعة تفاععل وامتعزاج  إن مستوى خالصة لما سبق يمكن القول 
قدراتعععه وإدراكعععه، وغيعععاب أحعععد هعععذه العوامعععل معععن شعععأنه أن يضععععف أداء الفعععرد معععن خعععالل إضععععاف أحعععد 
العوامل األخرى. ولعل هذا ما تفسره العالقة الرياضية لألداء المبنية على الضرب بعين العوامعل العثالث، 

 .إذ أن انعدام أحداها من شأنه أن يخفض من فعالية األداء اإلنساني

 محددات األداء  الثاني:الفرع 

وإدراك والقعدرات األداء هو إنتاج موقف معين يمكن النظر إليه على أنه نتاج العالقة بين الجهعد  نإ    
 .الهام للفرد الدور

  :فيولهذا نجد محددات األداء تتضح    

يبععذلها الفععرد ألداء مهمتععه أو وظيفتععه وذلععك  ة التععيوالعقليععيشععير الجهععد إلععى الطاقععة الجسععمانية  الجهوود:-أ
  .عملهللوصول إلى أعلى معدالت عطائه في مجال 

  .تشير إلى الخصائص الشخصية للفرد التي يستخدمها ألداء وظيفته أو مهامه القدرات:-ب

تقععد الفععرد أنععه مععن الضععروري توجيععه جهععوده فععي العمععل مععن ويعنععي بععه االتجععاه الععذي يع الوودور: إدراك-ج 
 1 .أدائهفي  والشعور بأهميتهخالله 

ولتحقيق مستوى مرضي من األداء ال بد من وجود حد أدنى من اإلتقان في كل مكونات األداء، بمعنعى 
رهعم فعان أدائهعم أن األفراد عندما يبذلون جهودا قائمة ويكعون لعديهم قعدرات متفوقعة ولكعنهم ال يفهمعون أدوا

بععذل جهععد كبيععر فععان هععذا العمععل لععن يكععون موجععه فععي  ماآلخععرين. فبععرغلععن يكععون مقبععوال مععن وجهععة نظععر 
معا  القدرات عادةفان الفرد يعمل بجهد كبير ويفهم عمله ولكن تنقصه  وبنفس الطريقة الطريق الصحيح،
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يكععون لديععه القععدرات الالزمععة يقععيم مسععتوى أدائععه كععأداء مععنخفض، وهنععاك احتمععال أخيععر وهععو أن الفععرد قععد 
والفهعم الععالزم لكنععه ال يبععذل جهععدا كبيععرا فععي العمعل فيكععون أداءه مثععل هععذا الفععرد أيضععا منخفضععا، وبطبيعععة 

 .الحال أن أداء الفرد قد يكون مرتفعا في مكون من مكونات األداء وضعيف في مكون آخر

 مفهوم قياس األداء  الثالث:الفرع 

 والتي األداء تقيس لكي لتحقيقها تسعى التي األهداف من الموظف أداء قياس أهمية تبيان يمكن  
  :يأتي بما تلخيصها يمكن

 :النقلو  الترقية-1

 كما وظائفهم، من أعلى وظائف إلى ترقيتهم يتم وبالتالي الموظفين قدرات عن األداء قياس يكشف إذ
 .قدراتهو  يتناسب التي الوظيفة في الموظف كل ووضع نقل في يساعد

 والمديرين: المشرفين تقييم-2

 الفريق أعضاء وتطوير تنمية في والمديرين المشرفين فعالية مدى تحديد في األداء قياس يساعد حيث
 .وتوجيهاتهم إشرافهم تحت يعمل الذي

 : واألجور الرواتب في تعديالت إجراء-3

 تتم التي المعلومات ضوء ففي للموظفين، المناسبة المالية المكافآت اقتراح في يسهم األداء قياس أن إذ
 اقتراح يمكن و كما نقصانها أو الموظفين  أجورو  رواتب زيادة يمكن األداء قياس من عليها الحصول

 .لهم معين حوافز نظام

 معيار: أو مقياس-4

 في أخرى  وتطبيقات سياسات تقسيم في مقبوال مقياسا أو معيارا يعتبر أن يمكن األداء قياس أن إذ
 بتقارير يتعلق فيما وكذلك المؤسسة، في التدريب فعالية مدى على كالحكم وذلك الموظف، مجال

 .إعدادها يمكن التي البحوث
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 المشورة: تقديم-5

 التحسين يأخذ وقد أدائهم، لتحسين إجراءات واقتراح الموظفين ضعف لتقويم أداة  األداء قياس يشكل إذ
 للتطوير حافزا األداء قياس يعتبر أن يمكن آخر وبمعنى خارجها، أو المؤسسة داخل تدريب شكل

 المتعلق السؤال عن اإلجابة في رغبتهم عن يعبرون  ما كثيرا الموظفين أن إذا ،له ومقياسا التخصصي
 .السؤال هذا مثل على لقجابة ممتازة وسيلة يعتبر األداء قياس فإن الواقع وفي بأعمالهم، قيامهم بكيفية

 : اإلطالع و الشخصية للمعرفة متطلب يعتبر-6

 الشخصية عنه فتنتج القياس عملية أثناء بمرؤوسيهم االحتكاك على المشرفين يشجع األداء قياس أن إذ
 .يقيمه من عن الكثير يعرف أن يجب المقيم أن إذ المشرفين، قبل من المرؤوسين لهؤالء

 

 : التدريبية الحاجات اكتشاف -7

 أنواع تحديد وبالتالي التدريبية الحاجات عن الكشف في األساسية العوامل من يعتبر األداء قياس إن
 .الالزمة التطوير و التدريب برامج

 وأوضاع أداء عن واقعية بمعلومات المختلفة المؤسسة في الموظفين إدارات مسؤولي األداء قياس يزود
 و ومشكالتهم الموظفين أوضاع تتناول ميدانية دراسات إلجراء مؤشر يعتبر مما فيها، الموظفين
 في والتعيين االختبار العمليات، مؤشر األداء قياس يعتبر كما نفسها، المؤسسة ومستقبل إنتاجيتهم
 1 .المؤسسة
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 المبحث الثاني : الدراسات السابقة

 المطلب األول : الدراسات المحلية 

تحت عنوان )دور التخطيط  ( رسالة ماجيستر في العلوم السياسية2014* دراسة )كمال تيم ار 01
دراسة حالة مؤسسة سونلغاز مديرية التوزيع  -اإلستراتيجي  للموارد  البشرية في تحقق أهداف المنظمة 

(، وقد هدفت هذه الرسالة  إلى تبيان  دور التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في مؤسسة -باتنة
عامل، وقد استخدمت الدراسة استمارة  420اشتملت هذه الدراسة على عينة تتكون من سونلغاز و 

 استبيان و توصلت إلى النتائج التالية:

الحظنا أن األفراد يشتكون من ضعف عالقاتهم بمسيريهم وعد إشراكهم في اتخاذ القرارات  -01
مازالت  االستراتيجيوفي تحديد أهداف العمل .، كما أن نظرة األفراد إلى عملية التخطيط 

 دارية بحتة سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين.إنظرة 

فعالية  -تحت عنوان:  رسالة ماجستير في العلوم التجارية 2007* دراسة )عمري سامي 02
دراسة حالة شركة مناجم الفوسفات في  – االستراتيجيالتخطيط الموارد البشرية في ظل التخطيط 

ة إلى إبراز أهمية التخطيط للموارد البشرية وإمكانية تحديد عالقة تخطيط تبسة(، وقد هدفت هذه الدراس
 .االستراتيجيللموارد البشرية بالتخطيط 

 النتائج استخالص تم البحث، للموضوع المشكلة األربعة الفصول عناصر استعراب خالل منو     
 :التالية

 أن تقوم للمنظمة يمكن خالله فمن .عمل وأسلوب تفكير كمنهج حتمية االستراتيجي التخطيط يعتبر- أ
القيود  ظل في والممكنة المتاحة الموارد من المنافع لتعظيم أمامها المتاحة الفرص واستثمار بتحديد

 نقاط من توصل إليها وما الداخليةتها إمكانيا حقيقة على والتعرف المفروضة، أو الحقيقية والتهديدات
 من وهذا عالجها، ومتطلبات وسبل ضعف أوجه من عندها وما منها، االستفادة وأساليب وأدوات قوة

 .المنظمة إدارة سيطرة عن الخارجة بالمتغيرات المرتبطة والمخاطرة التأكد عدم من درجة يقلل أن شأنه
أصبح  البشرية الموارد إدارة فإن المعاصرة، المنظمة بيئة في والمتالحقة السريعة للتغيرات نتيجة- ب

أحد  تمثل أصبحت التنظيمية، و والفعالية الكفاءة لزيادة االستراتيجية المداخل أحد باعتبارها إليها ينظر
 .والعشرين الحادي القرن  لمنظمة والريادة التميز تحقيق في األساسية الركائز

ظل  في البشرية الموارد من المستقبلي العمل بمطالب بالتنبؤ البشرية الموارد تخطيط عملية تقوم- ج
 المنظمة قدرة والتنبؤ  بمدى .الكلي وأدائها االستراتيجية المنظمة خطة حددته الذي العمل حجم وضوء
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 بين المقارنة ثم ومن .لديها المتاحة البشرية مواردها من المستقبلي العمل مطالب تلبية أو على تزويد
 الموارد إمكانات تمثل التي العمل قوة وبين للمنظمة االستراتيجية الخطة في العمل المطلوب حجم

 متوقع نقص وجود يعني فهذا لمطلوب العمل حجم يكفي ال المتاح فإذا كان مستقبال، المتاحة البشرية
 من أكبر الموارد هذه من المتاح كان إذا أما توفيره؛ ومن يجب تحديده (العمل قوة) البشرية الموارد ففي

 سيكون  أنه يعنيني فهذا المطلوب، العمل حجم
 عمل تكلفة يمثل ألنه منه، التخلص على العمل يجب مستقبال البشرية مواردها في فائض المنظمة لدى
 المنظمة عمل حجم بين المستقبلي التوازن  تحقيق أجل من كله وهذا .سلبا المنظمة في أرباح تؤثر
 على إيجابا ينعكس بما البشرية، مواردها إمكانات تمثل التي العمل قوة مع استراتيجيتهاحددته  الذي

 .األهداف من وغيرها والتسويقية المنظمة اإلنتاجية أهداف
أن   سببه وهذا التأكد، وعدم التغير بسرعة تتسم ظروف ظل في البشرية الموارد تخطيط يعمل-د

 الموارد تخطيط أن وما .مستقرة غير لمنظمة استراتيجية ظلها في وتنفذ توضع التي البيئية المتغيرات
 متغيرة ظروف ظل في يعمل اآلخر هو إذا ،االستراتيجية هذه وخدمة مظلة تحت يوضع البشرية
 المؤثرة المسائل جميع وفهم إدراك يستدعي ما وهذا فيها، التغير التأكد وسرعة عدم من درجة يسودها

 عن والدقيقة الموضوعية المعلومات من وفرة يتطلب ما الكلي وهو وأدائها المنظمة استراتيجية في
 .المؤثرة البيئية المتغيرات

البشرية،  الموارد إدارة وممارسات نشاطات بين التفاعل تحقيق في البشرية الموارد تخطيط يساهم-ه
 وما للمنظمة االستراتيجية الخطة ومتطلبات معطيات ضوء ففي .المنظمة استراتيجية إنجاز يخدم بما

 تقدير ثم ومن بالتنبؤ البشرية الموارد تخطيط يقوم الطويل، المستقبلي المدى في أعمال إنجازه من تريد
 إليها توصل التي النتائج أساس وعلى البشرية، الموارد من المنظمة استراتيجيةاحتياجات  وتحديد
 في تهاوممارسا تهانشاطا وبرامج سياسات برسم البشرية إدارة الموارد تباشر البشرية الموارد تخطيط

 مكان في المهنية والسالمة الصحة التدريب والتنمية، والتعيين، االختيار االستقطاب، مجاالت
 مع ويتوافق يتكامل بما داخل المنظمة، والبرامج السياسات هذه ممارسة نطاق وتحديد الخ،...العمل

 .المنظمة إستراتيجية تنفيذ متطلبات
قابلية  وذات ساكنة، عملية وليست مستمرة ديناميكية عملية البشرية الموارد تخطيط عملية تعتبر- و

 .الخارجية بيئتها أو الداخلية المنظمة ظروف في والتغرير يتفق بما للتعديل
على  التعرف خالل من التأكد، وعدم المخاطرة حاالت من الحد في البشرية الموارد تخطيط يساعد- ز

 يجنب ما وهذا فعليا، االحتياجات هذه ظهور قبل أي البشرية الموارد من المستقبلية المنظمة احتياجات
 خالل من وذلك ضرورية، غير زيادة وجود أو المهاري  أو العددي النقص لحاالت المنظمة التعرب

 .المناسب الوقت في تلك االحتياجات لتوفير السعي
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التكنولوجيا  واألسواق التنافسية القوى  فيفي التغيرات مواجهة في البشرية الموارد تخطيط يساعد -ح
محتويات  في تعديالت حدوث إلى تؤدي التغيرات هذه فمثل .معها والتكيف الخ...الحكومية والتشريعات

 عمليات خالل من له االستجابة يمكن ما وهو العاملين، ونوعيات وأعداد المهارية ولمتطلبات الوظائف
 .البشرية تخطيط الموارد

اآلن  الحديثة فالمنظمات .العالية المهارة ذات العمالة توفير في البشرية الموارد تخطيط يساعد- ط
 تخطيط ويساعد وإداريا، فنيا متخصصين أفراد إلى أي عالية، مهارة ذات عمالة إلى تحتاج أصبحت

 .المناسب الوقت في وتوفيرها عليها التعرف في الموارد البشرية
األعداد  تحديد يفيد حيث .واألجور الوظائف موازنة وضع فيفي البشرية الموارد تخطيط يساعد- ي

 إذ لألجور، بالنسبة المالي التخطيط من المنظمة تمكين من مقبلة فترة في المطلوبة والتخصصات
 تحديد للمنظمة يمكن كما سليم؛ أساس على األجور تقدير وبالتالي الوظائف وضع موازنة يمكن
 .االجتماعية والتأمينات المعاشات في كنصيبها للعاملين األخرى بالنسبة المالية تها التزاما

 .المنظمة تقدمها التي الخدمات أو السلع إنتاج تكاليف تقدير فيفي البشرية الموارد تخطيط يساعد- ك
 الوحدة نصيب تحديد إمكانية وغيرها أجور من العمالة لتكاليف سليم تقدير وضع على يترتب حيث

 عناصر تقدير بعد الخدمة أو للسلعة النهائية التكاليف معرفة وبالتالي العمالة، تكاليف المنتجة من
 أو بالسلع تزويدهم أسعار على العمالء مع مقدما االرتباط من المنظمة مما يمكن األخرى، التكاليف
 .الخدمات

بين  العاملون  يوزع وبالتالي إدارة أو قسم كل فيفي العمل حجم أساس على العمالة خطة توضع- ل
 للعاملين العادل التوزيع في يساعد لبشرية الموارد تخطيط أن أي الفعلية، تهاالحتياجا طبقا اإلدارات

 .على اإلدارات
الطرق  أو الكمية بالطرق  إما إليه التوصل يمكن عليها الطلب أو البشرية الموارد بعرب التنبؤ إن- م

 تهامقوما توفر حالة فيفي اإلحصائية الطرق  وتتميز .االجتهادية أو الوصفية الطرق  أو اإلحصائية
 تاريخية؛ بيانات هناك كانت إذا وخاصة االجتهادية، بالطرق  بالمقارنة دقيقة تقديرات على إعطاء بالقدرة

 يوجد ال لكن المنظمة بيئة في تحدث أن يمكن التي الهامة األحداث من العديد أخرى توجد ناحية من
 جدوى  بال تصبح التاريخية البيانات إلى تستند التي اإلحصائية الطرق  وبالتالي فإن سابق، حدوث لها
 اللجوء خالل من الوصفية الطرق  إلى االحتكام من بد ال هذه  الظروف مثل وفي القيمة، محدودة أو

 تقديرات إلى للتوصل لخبراء أراء إلى
 طريقة لكل ألن ونظرا .بأنواعها المختلفة البشرية الموارد على الطلب أو العرب موقف بشأن مستقبلية

 إلى للوصول بينهما يجمع متوازن  مدخل استخدام على تعتمد أن يجب المنظمات فإن ،بهامزاياها وعيو 
 .البشرية الموارد تخطيط عملية دقيقة في تقديرات
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علوم التسيير تخصص إدارة العمال اإلستراتيجية * دراسة مساعدية عماد)رسالة ماجستير في 03
تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسات  دور إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في –تحت عنوان 

 (-دراسة حالة بعض المؤسسات –االقتصادية الجزائرية 

وقد هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ضمن سياق جديد مرتبط 
 من مزايا بإدماج المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وإبراز دورها في المؤسسة من خالل ما تحققه

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  

يجب على المؤسسات االهتمام بمواردها البشرية والعمل على تنميتها بإتباع  -01
إستراتيجيات وجعلها أكثر استعداد لمواجهة أي تغيير في بيئة األعمال وكذا خلق ثقافة التعلم 

د على أداء األعمال ومن خالل داخل المؤسسات وتوفير بيئة عمل مناسبة ومالئمة تساع
الدراسة الميدانية التي قام بها على مستوى بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية تبين له 
على مستوى إستراتجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسات محل الدراسة متوسط، وهذا يرجع 

المسؤولية االجتماعية إلى المستوى المتوسط لكل من إستراتجيتي التدريب والتعلم، كما إن 
للمؤسسات محل الدراسة متوسط، ولهذا يجب على المؤسسات تحسين هذا المستوى وذلك 

بالعمل على رفع مستوى الفرد عن طريق تنميته بإتباع مجموعة من البرامج التدريبية  
 والتعليمية وهذا وفق منظور استراتيجي.

في علوم التسيير تخصص تسيير الموارد  )رسالة ماجستير 2011* دراسة مدوري نور الدين04
دراسة  –تحت عنوان: اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل التغيرات التكنولوجية  –البشرية 

 حالة: مؤسسة اتصاالت الجزائر مستغانم (

رامج وقد هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ومدى تأثيرها على ب 
التدريب للمؤسسة وكذا إبراز أهمية اإلدارة اإلستراتيجية ومدى تأثيرها على تحسين أداء الموارد 

 البشرية بتقديم حوافز مشجعة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

بينت الدراسة أن إدارة الموارد البشرية تولي اهتماما للموارد كأصل مهم يتوقف عليه نجاح  -أ
 قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة الحادة وخاصة التغيرات التكنولوجية.المؤسسة  و 
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بينت الدراسة أيضا أن اكتساب المهارات والمعارف الجيدة بالنسبة لألفراد تكمن في التدريب   -ب
 الجيد.

 بينت الدراسة  أن مستوى األداء متوسط ويتجه نحو األفضل.  -ت

 مساهمة إستراتيجية الموارد البشرية في تحقيق التكيف والتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية  -ث

 المطلب الثاني : الدراسات األجنبية 
دكتوراه لكلية التربية تحت عنوان: دور التخطيط رسالة  ) 2011* دراسة إياد علي الدجني01

ة في الجامعات النظامية الفلسطينية (، اإلستراتيجي في جودة األداء المؤسسي دراسة وصفية تحليلي
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط اإلستراتيجي في جودة األداء المؤسسي وقد 

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

( بين متوسطات الجامعات 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -أ
 وى جودة األداء المؤسسي.الفلسطينية في مست

( بين التخطيط اإلستراتيجي و 0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  -ب
 جودة األداء المؤسسي ومعيار الرسالة والفلسفة واألهداف    

ماجستير في اإلدارة التربوية بعنوان دور  ( رسالة2017دراسة  )محمد أحمد سالم الغوطي  -02  
 التخطيط اإلستراتيجي في رفع الكفاءة اإلنتاجية  لدى العاملين في مؤسسة التعليم العالي بمحافظة غزة.

هدفت الدراسة  إلى بيان دور التخطيط اإلستراتيجي في رفع الكفاءة اإلنتاجية لدة العاملين في مؤسسة 
( فرد باستعمال استمارة 186، واشتملت الدراسة على عدد العاملين )التعليم العالي بمحافظة غزة

 االستبيان.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج  التالية: 

( بين متوسطات تقديرات  أفراد aد 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -أ
ة لدى العاملين، باستثناء متغير الجامعة العينة لدور التخطيط اإلستراتيجي في رفع الكفاءة اإلنتاجي

 ومتغير سنوات الخدمة
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 فإنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية.

 أهم توصيات الدراسة:

ضرورة مراعاة فريق التخطيط اإلستراتيجي عند إعداد الخطة اإلستراتيجية، بوضع السياسات  -أ
 الكفاءة اإلنتاجية للعاملين.واإلستراتيجيات واألهداف التنفيذية في ضوء محددات رفع 

اهتمام إدارة الجامعة بالتخطيط اإلستراتيجي إلدارة جودة  الخدمات بما لها من اثر كبير في   -ب
 تحسين وتطوير الخدمات  وزيادة  كفاءة العاملين.

استحداث وحدة مستقلة إلدارة الموارد البشرية تسند إليها مهام تحديد االحتياجات واالستقطاب  -ت
 لتعيين ووضع نظام للتعويضات وصياغة استراتيجيات التدريب وتنمية الموارد البشرية.وا

 المطلب الثالث : أوجه التشابه واالختالف ةين دراستنا والدراسات السابقة 
 أوجه التشابه: -أ 

 تناولت الدراسات التخطيط اإلستراتيجي من حيث الرؤية والرسالة واألهداف. -01 

 اعتمدت معظم الدراسات على أداة االستبيان. -02

 تناولت الدراسات الموضوع في ظل التحديات المعاصرة. -أ

 أوجه االختالف: -ب

 ركزت الدراسات السابقة على إستراتجية الموارد البشرية ولم تركز على التخطيط اإلستراتيجي. -

داف المنظمة ككل بينما بعض الدراسات تناولت التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيق أه-
 تناولنا الموضوع ودوره وأثره على أداء العاملين.

 (SPSS23استعمالنا في تحليل البيانات على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) -
 ( .EXELباإلضافة إلى برنامج معالجة الجداول اإللكترونية )

نما الدراسات األخرى يب (ECDEلشلف )إجراء الدراسة الميدانية في إحدى أكبر المؤسسات با-
 تناولت الموضوع في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية.
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 : الفصل خالصة
 

إن االتجاه المعاصر في ميدان األعمال إنما ينصب تركيزه على بناء الرؤية التكاملية الشمولية   
عن النظرة األحادية ألنشطة وفعالية ألنشطة المؤسسة والسعي لتحقيق الترابط والتفاعل واالبتعاد 

المؤسسة حيث تكون كتلة واحدة، والتخطيط االستراتيجي كفيل بتحقيق هذه التكامالت والتفاعالت 
 والتوجهات بحيث يضبط ويفعل حركة المؤسسة نحو ضمان المستقبل االستراتيجي في ميدان األعمال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسةالثاني: الفصل 
ة مؤسس مستوىالميدانية على 
 ومشتقاته بالشلف االسمنت
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 تمهيــــــــد :  

 
واعتمادا على ما درسناه في الجانب النظري ومن أجل التحكم في الموضوع أكثر قمنا بإسقاطه      

 .مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف مباشرة على 
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 التعريف بالمؤسسة محل الدراسة : المبحث األول
 تقديم المؤسسة  المطلب األول:

 لمحة تاريخية:  -1

، لكن هذا المشروع لم يتلقى الموافقة إال في 1967إن دراسة إنشاء المصنع بدأت منذ سنة 
ث (، حيأندوســـــتر  -كوازكي هيفي، وقد أعطيت مهام إنجازه آنذاك لشنننننننرنة  ابانية  1975سننننننننة 

االنقطاع في سنننننننة لكن جرة  1978بدأت المشننننننروع على مسننننننتو  ألطين: النة ا و  في سنننننننة 
 1981أكتوبر الذي ضننرم منطقة الشننلف، ام عادت ا شنن ا  في سنننة  10بسننبب زللا   1980

 مع النة الثاني.

حيث سنننننميت  30/10/1982ليوم:  82/325بمرسنننننوم  1982تم هيكلة المؤسنننننسنننننة سننننننة 
مؤسننسننة عمومية  12/10/1989المؤسننسننة اليمومية لتسننمنت ومشننتقاته بالشننلف وأ ننبحت يوم 

-EPAبع  ننننناعي وتجاري، نشنننناطها ا سنننناسنننني هو إنتام وتصنننننيع ا سننننمنت من نوع ذات طا
 ، وهدفها ا ساسي هو است ال  وتسيير النشاطات الصناعية المتيلقة بإنتام ما يلي:350

إسننننننننمنت عادي وألاو، الج  والجير المامي ونذا مشننننننننتقات ا سننننننننمنت مع اليلم أنه تم 
لتصبح من أحسن  CPG-45رتولند" التي تحمل عبارة مؤألرا تطوير مادة ا سمنت من نوعية "بو 
 .SNMCمنتوجات ا سمنت على المستو  الوطني 

 أوجه نشاط المؤسسة: -2

للمؤسسة مجموعة من ا نشطة الرميسية تتمثل في إنتام وتسويق مادة ا سمنت حيث تقدر 
 طن/سنويا. 2.000.000طاقتها ا نتاجية نظريا بن" 

 دم. 6.241.000.000 أما رأسمالها فيقدر بن:

طن في السنة  2.111.000:  تنتج مؤسسة ا سمنت ومشتقاته بالشلف حاليا: السوق  -أ
من ا نتام  % 12من ا سمنت تطرح في السوق الوطنية لتلبي احتياجات السوق، وهو ما  مثل 

يون مل 3وال ات لت طية إحتياجاتهم، بحيث يبلغ عدد سنننننننكانها حوالي  5الوطني، يتم توزييه على 
 نسمة.

قامت مؤسنننسنننة ا سنننمنت ومشنننتقاته بالشنننلف بتو يف عدد نبير من اليما   :لتوظيفا -م
حسب احتياجاتها السنوية الستنالف اليما  الم ادرين للمؤسسة سواء للتقاعد النسبي أو اليادي، 
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عامل  1045وفيات، إسننتقاالت أو فصننل وهذا وفق موا ننفات المنصننب، حاليا تشنن ل المؤسننسننة 
 مديريات حسب تنصصاتهم. 9عبر وهو موزعين 

 : المديريات حسب التخصص(02-02)الشكل رقم 

 

 
 
 

 المصدر: وثائق المؤسسة
 
 
 
 
 

 المديرية العامة

 مديرية التنظيم والتخطيط مديرية االتصال

 

 مديرية

التجارة   

 مديرية

 الموارد البشرية

 مديرية

المالية   

مديرية المشتريات 

 والصفقات

مديرية األشغال 

 الجديدة

مديرية 

 المصنع
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 ECDEنشاط مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف المطلب الثاني: 
في هذا المطلب أردنا أن نيرف المؤسننننسننننة بإمكانياتها الماد ة والمراحل   :تصـــنيإل انســـمنت -1

ة التصننننننيع ونذا مواردها البشنننننرية التي تيتبر الينصنننننر ا سننننناسننننني لدفع عملية التي تمر بها عملي
 ا نتام.

 
 : يبين مراحل اننتاج في المؤسسة (03-02)الشكل رقم 
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 مرحلة التكسير )مرحلة استخراج المادة الخام والسحق(: المرحلة األولى

 حجار  l’argileوالصنننننننننننلصنننننننننننا   Calcaireيتم في هذه المرحلة تكسنننننننننننير مادتي الكل  
 ننننننننن يرة، حيث تنلن هذه المواد في حاوية أرضنننننننننية نبيرة وذلي ب رر اسنننننننننتيمالها في المرحلة 

 نننلصنننا . تسنننتنل   %20+ % 80التالية،  صنننبح المليج المتواجد في هذه الحاوية مكون من 
ة عمليات تفجير نلم بواسط 2مادة الكل  من محاجر الكل  والتي تبيد من موقع ا نتام بحوالي 

 ألا ة، ام ينقل الكل  بواسطة شاحنات ألا ة إلى نسارات الكل  حيث تكسر لقطع   يرة.
 : التركيب الكيميائي للكلس -

 %2+سيليكا  %98كربونات الكالسيوم 
تستنل  مادة الصلصا  من محاجر الصلصا  المتواجدة بمنطقة ميل، يتم نقلها بواسطة 

 حيث تكسر لقطع   يرة وهي متواجدة بجانب الكل .شاحنات ألا ة إلى نسارات الكل  
 التركيب الكيميائي للصلصال:  -

 %20+أكسيد الكالسيوم%11+الومنيا%3+ ماغنسيوم %8+الحديد  % 35-40سيليكا 
 نلصنا  إلى الحاوية يتم نقل هذا  %20نل  و  % 80وبيد أن ينقل المليج المكون من 

 النا ة به لحين الحاجة إليه.المليج عبر سيور مطاطية ناقلة إلى منازن 
 

: يبين مرحلة التكسير والنقل (04-02)رقم الشكل 

 
 المصدر: واامق المؤسسة
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 .مرحلة الطهي والمجانسة األولية: المرحلة الثانية
من مادة الرمل المتأتي من محجرة الرمل المتواجدة  %3في هذه المرحلة يتم إضافة حوالي 

نما يتم إضننافة أ  ننا نسننبة من الحديد إلى المليج ا و ، بحيث  في سننيدي عامر طريق الشننطية
بواسننطة سننيور ناقلة بواسننطة ال ازات المنبيثة من الفرن والتي تننف  درجة حرارتها تدريجيا إلى 

بيد أن يتم تجفيفه والتنل  من الماء المتواجد في هذا المليج ، بيده يتم ° 45أن تصننننننننننننننل إلى 
ونسننننننننبة   2coمناسننننننننبة، بحيث يتم طرح أاناء عملية الطحن ال از  طحن هذه المواد لدرجة نيومة

( عن طريق المدألنة، ام ينقل هذا filtreمن الجلميات ال بار التي  حملها ال از مرورا بالمصننننفاة  
 ( بيد ذلي إلى منازن النلة والمجانسة ومنها لنلانات المواد ا ولية.farineالمسحوق الناعم  

 
 مرحلة الطهي والمجانسة األوليةيبين :  (05-02)الشكل رقم 

 

 
 المصدر: وثائق المؤسسة

 

 بالشلف المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي لمؤسسة انسمنت
 : بمفتاح على النحو التالي بالشلف تم تحديد الهيكل التنظيمي لمؤسسة ا سمنت

 :  مديرية اندارة العامة و دوائرها
 دارة اليامة في أعلى الهياكل التنظيمية والتي على رأسها توجد مديرية ا :المديرية العامة -1

 : المدير اليام للمؤسسة و يتمثل مهامها في
  السهر على السير الحسن لمصالح المؤسسة  -
   الموضوعي للوسامل و التجهيلات االستيما السهر على  -
   تحديد النطوط اليري ة لسياسة المؤسسة -
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  ر على الحفاظ على محية المؤسسة ضمان أمن الورشات و السه -
   متابية و مراقبة برامج ا نتام و التسويق -
   ومنتلف مصالح الفروع ا دارةالتنسيق بين  -
   الرسمية  االجتماعاتتمثيل الفرع في جميع  -
 ممارسة التوجيه و الرقابة -

 :   و تتكون هذه المديرية من الدوامر و المصالح التالية
  :  مديرية العامة و مهامهادوائر ال -2
تقوم هذه الدامرة بمسي الدفاتر المالية و المحاسبة التابية  : دائرة المحاسبة المالية -2-1

للمؤسسة و نذا متابية التدفقات القد مة لليمليات التي تقوم بها ، و التأكد من إنجاز اليمل 
  :   مصالح 04و تنقسم هذه الدامرة إلى  المنطة و المسطر

 :  تتمثل مهامها في و مصلحة الميزانية : 2-1-1
  المشارنة في تقسيم و تنصي  ا مكانيات ال رورية من أجل تحقيق ا هداف  -
   تيريف و تقسيم الوحدة القواعد و ا جراءات الميلانية  -
    (المشارنة في تحسين السندات الواامقية   التقديرية و القرارية  -
  رية للمصاريف الشهرية و السنويةتح ير بيانات تقدي -
  االقتصاد ةتسجيل نل الحرنات و الت يرات  -
 : و تتمثل مهامها في : المصلحة المالية  -2-1-2
   تحديد و إعداد الشبكات -
  ( حسام القطع المحاسبية   الشبكات ، ا مر بالكشف على الحسام -
   اليمل و التنسيق مع البنوك -
  و عمليات البيع دفع مبالغ الشراء -
  تحصيل ا رادات و تسديد المصاريف في ا طار القانوني -
 : و تتمثل مهامها في : مصلحة المحاسبة العامة -2-1-3
  الميالجة اليومية لحسابات الوحدة باالعتماد على المنطة الوطني المحاسبي و قواعد المحاسبة -
للتأكد من تساوي الر يد الموجود في الحسام إعداد جدو  مقارنة في نها ة نل دورة محاسبية  -

   البنكي و المسجل في دفاترها
   إعداد ا  ام ا ضافية للشراء -
   محاسبة المشتريات -
تليب المصلحة التجارية دورا فياال في المؤسسة باعتبارها هملة  : المصلحة التجارية -2-1-4

  :   زبامن ( و تتمثل مهامها في –و ل التي تربة المؤسسة باليالم النارجي   موردين 
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  .إعداد برامج للبيع و الشراء للوحدة و متابية تنفيذها -
 .  السهر على حسن سير النظام -
  .  إجراء دراسة السوق  -
  .   إعداد تقارير دورية مرتبطة بنشاطها -
 .  مسي و تسيير ملفات اللبامن و الموردين -
   .بالبيع أو التناز  بين الوحداتتنفيذ برامج التوزيع سواء نان  -
  . توزيع ا سمنت -
  .  المساهمة في تحقيقي رغبات اللبامن -
  .   المساهمة في تطوير رقم أعما  المؤسسة -
هذه المديرية مسؤولية عن نل ما يتيلق بتأمين و تسليم نل احتياجات الدامرة  : دائرة اننتاج -3

موا فات المطلوبة من اآلجا  المحددة و متتابية نوع المنتوم و التجارية من المنتجات المطابقة لل
اليمل على تلبية رغبات اللبامن ، و من جهة أألر  تحدد نميات تواريخ انطالق اليملية ا نتاجية 
و ذلي بمساعدة منتلف الدوامر و المصالح التي تتجلأ عنها و تحديد تكاليف تسيير الطلبيات 

 با ضافة إلى تسيير منلونات المادة ا ولية، و االستهالكيةو المنتجات للتموين بالمواد ا ولية 
  :    تتكون من المصالح التالية

  :   و تتمثل مهامها في : مصلحة التصنيإل 3-1
  .تأمين  ناعة االسمنت -
  . تنظيم ، تنسيق و مراقبة عمليات النوعية -
  . إعداد تقارير التحليل -
 :    تتمحور مهامها في : وعيةمصلحة مراقبة الن -3-2
  .   تنظيم ، تنسيق و مراقبة عمليات النوعية للمواد المستيملة -
  .  البحث و تطبيق تقنيات المراقبة الجديدة و المتطورة -
  .  إعداد و وضع التقارير النا ة بالتحليل -
   .القيام بيملية التحليل في المنابر الذي هو مجهل بآالت حديثة -
ها علي :  مكن القو  إن هذه المصلحة هي ا ساس التي ترتكلمصلحة المادة األولية  -3-3

    في :و تتمثل مهامها  المؤسسة ، حيث توفر المواد النام التي تدألل في  ناعة ا سمنت
  . تأمين المادة ا ولية -
   : تترنل مهامها فيما يلي : مصلحة مكتب طرق اننتاج -3-4
  . استمرارية تسيير التصنيعضمان و تأمين  -
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  . رشات و الصيوبات التي تواجهها من أجل استندام أحدث الطرق و التقنياتمتابية الو  -
  .  مراقبة مد  تطبيق مبدأ ا دارة با هداف -
   .السهر على احترام ميايير ا نتام -
   .نوعية اليمل على بلوغ الهدف ا ساسي إال و هو االستمرار في ا نتام بأحسن -
 :  تتكون مصلحتين هما : دائرة التموين و تسيير المخزون  -4
   :و هي متواجدة من أجل : مصلحة التموين -4-1
   .إعداد و دراسة عقود الشراء -
  . تحديد االحتياجات المقدمة من طرف المصالح -
  . مسؤولة عن نل اليالقات مع الموردين -
   . يقة ألا ةتسيير عملية  ناعة االسمنت بطر  -
  . توفير نل المواد التي تدألل في عملية ا نتام -
   : و هي متواجدة من أجل : مصلحة تسيير المخزون  -4-2
  . إعداد و تحديد الطلبيات من أجل اعادة تموين المنازن  -
   .متابية المنازن في أوقات الدألو  و النروم بالنسبة للمواد -
  .   ين مع أقل تحلينتأمين رضا احتياجات المستندم -
  . وضع ميالم التسيير مع مصالح المستيلمين -
  .  إعداد السير الحسن لجميع المصالح -

و مراقبتها   و  شرف على المنلونات أمين المنلن الذي يتكفل باستقبا  الب امع من الموردين
داد و و  إع إلىكما و نيفا ، وترتيبها في المنازن و تسجيلها في ملف التنلين ، با ضافة 

 . الدألو  و النروم و القيام بيملية الجرد الماد ة
رنلت المؤسسة أساسا على ألة ا نتام ، إذن هدف مهمة الصيانة بهذا  : دائرة الصيانة -5

 : الصدد و هي ينقسم على النحو التالي
   :تتمثل مهامه في : المكتب المركز  التقني -5-1
 .  ملال  ة اليومي على مجموعة الي -
  . تسيير فيالية المكتب -
  .  تسيير و قيادة الواامق -
  .  إعداد إبرام اليقود -
   : مراحل مهامها 05هناك  : المصالح و الهياكل -5-2
  .  ضمان محتو  قطاعها -
  .  قيادة نيفية استيما  تجهيلاتها -
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  .  إعداد التقارير السنوية و الشهرية -
  . قيادة الفيالية -
    :وتتمثل مهام مدير الموارد البشرية فيما يلي:  مديرية الموارد البشرية -6
 .وضع برنامج لتسيير الموارد البشرية على المد  الطويل -
 (.السهر على توفير الجو االجتماعي  تحسين  روف اليمل  -
  . تطوير وتحسين مستو  الكفاءات عن طريق دورات تكوينية لكافة المستندمين -
 . على تحقيق ا هداف اليامة للشرك اهم و  يمل س  -
 . ح ور اجتماعات المدير اليام  -
 هذه النقاط تتمثل في الشكل التالي :    

 : مديرية الموارد البشرية ( 06-02)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من وثائق المؤسسة المصدر:
 

، الصيانة و دامرة المؤسسة، و  ا نتامدامرة  تيمل هذه الدامرة بالتياون مع : دائرة انرسال -7
   : تتمثل مهامها في

  . إعداد الحاويات في إرسا  ا سمنت سواء نان في أكياس أو غير ميبئة -
  .  تصنيف ا كياس -

 مدير الموارد البشرية

 األمانة

 اآللي ا عالمرمي  مصلحة  اليامة ا دارةرمي  مصلحة 

رمي  الوسامل 
 اليامة

المصلحة 
 الداأللية

رئيس مصلحة 

 المستخدمين
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 . دراسة نل حاالت المنتوم النهامي في المؤسسة و ال ير نهامية -
  .نتوم النهامي إذا نان هناكمراقبة النلل الموجود ..... الو و  إلى الم -
   : و تتمثل مهامها أساسا في : دائرة االستثمار و تقييم ممتلكات المؤسسة -8
  .  متابية المشاريع و مد  تحقيقها -
  .  اقتراح مشاريع جديدة -
 . وضع ا مكانيات الماد ة و البشرية في المكان المناسب -
  .(  أهمية القطع الترنيبية   التجهيلات -
  .مراقبة استثمار القطع من أجل وضع أع اء الت يير -
   : و تنقسم إلى مصلحتين هما : دائرة المصالح العامة و التأمين -9
   : تتمثل مهامها أساسا في : مصلحة التجانس و التأمين -9-1
  .  مراقبة مجمع اليمليات النا ة بالتأمين -
  . حما ة المؤسسة -
   . متلكات المؤسسة و حراسة المناطق المحيطة بهالمحافظة على أس  م -
  .الحما ة من ا ألطار الطبييية و الصناعية -
   : تتمثل مهامه أساسا في : مصلحة انمكانيات العامة -10
 . تأمين االستيما  الفيا   مكانيات اليامة -
  :تتمثل مهامه أساسا في : دائرة الوسائل الشريطية -10-1
  . ا سمنت ل  عادتها مجمع مؤسسةتسيير الوسام -
  . تسيير ا شناو أو المستندمين المتراجيين بهذه الدامرة -
  . التسيير التقني لموقف الوسامل -
  .  التأمين و المحافظة على الوسامل -
  . التنسيق مع مستيملي الوسامل -
دمين موزعين على عدة تسيير هذه الدامرة على عدد مستن : دائرة المستخدمين و التكوين -11

 : مصالح ، و تتمثل هذه المصالح في
 : تتمثل مهامها في : مصلحة التسيير اندار   -11-1
  مراقبة ألطوات الدفع المتبية من طرف مصلحة ا عالم اآللي -
 التسيير ا داري لألشناو الياملين -
  تسيير ا شناو ا داريين -
  التحقيق من ح ور اليما  و ال يابات -
  تح ير أوامر الدفع -
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 : تتمثل مهامها في : المصلحة االجتماعية -11-2
 . تسديد مصاريف اليالم و حوادث اليمل -
 . تسوية حص  ال مان ا جتماعي و دفع مستللماتها الشهرية -
 .دفع ا عانات الياملية لليما  -
  تتمثل مهامها في : مصلحة األجور -11-3
  إعداد ا جور السنوية -
  إعداد حاالت النروم -
  :تتمثل مهامه في : المطعم -11-4
 . تأمين من تح ير الواجبات اليومية و اليملية -
  :تتمثل مهامه في : المركز الصحي -11-5
  .تأمين اليالجات ا ولية -
 . متابية المرضى -
  : تتمثل في : المطبعة -11-6
  . تأمين النسخ طبق ا  ل -
  :تتمثل في : موقف السيارات -11-7
 . تأمين وسامل النقل -
   :  و تتمثل في مصلحة التكوين -8 -11
 تكوين ا شناو و متابية المتربصين -
 .إعداد ألطة التكوين و تسجيل ا شناو المينيين بالتكوين دراسة ملفات التو يف ، -
  .إعداد الفواتير النا ة بالتكوين -
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 ظيمي لمؤسسةالتن : الهيكل(07-02)الشكل رقم 
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 ة الميدانيةالدراسالمبحث الثاني: الطرق وانجراءات المتبعة في 

 سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ثالث مطالب.

 المطلب األول: عرض االستبيان

لفرع ا وينقسم إلى قسمين: القسم األول مراحل تصميم االستبيان والقسم الثاني محتوى االستبيان.
 .بياناألول: مراحل تصميم االست

 لقد تم االعتماد على مجموعة من البيانات ذات اليالقة بموضوع الدراسة والمتمثلة فيما يلي:
استمارة االستبيان والتي تيتبر ا داة الرميسية التي تم االعتماد عليها في الدراسة لجمع البيانات 

 وأعوان تنفيذ حو والميلومات من الواقع، وهي عبارة عن آراء ووجهات نظر إطارات وأعوان تحكم 
 مشكلة الدراسة.

وحتى تكون استمارة االستبيان دقيقة ومنظمة بشكل علمي من حيث البساطة والوضوح 
 والم مون فقد تم تصميمها على االث ألطوات:

وهي النطوة ا ولى في عملية إعداد االستبيان وفيها تم جمع  مرحلة التصميم األولي: .1
الجانب النظري من الدراسة، وذلي حسب إطالعنا على الدراسات البيانات والميلومات اعتمادا على 

السابقة حو  التنطية االستراتيجي للمواد البشرية وبيدها تم  ياغة مجموعة ا سئلة آألذين بيين 
 االعتبار إشكالية وفرضيات البحث.

وهي النطوة الثانية، حيث قمنا بيرر االستبيان على بي   مرحلة إعادة التصميم: .2
 ء للتأكد من بساطة ووضوح ا سئلة.اللمال
حيث تم  جراء التيديالت الالزمة بناًء على المالحظات والتو يات  التصميم النهائي: .3

 الواردة ام تصميم االستبيان في شكله النهامي.

حيث تم توزييه ونشره على مجموعة من اليّما  عن طريق االتصا  المباشر بأفراد اليينة 
نة ببي  اللمالء داألل المؤسسة التي قمنا بإجراء دراستنا بها، حيث قمنا با ضافة إلى االستيا

 استمارة منها. 35إستمارة وقد تم استرجاع  40بتوزيع 
 الفرع الثاني: محتوى االستبيان.

لقد ت من االستبيان مقدمة من أجل تقد م موضوع الدراسة وتيريفهم بالهدف من هذا 
  جابة على االستبيان بكل مسؤولية وإتقان.الموضوع وتشجييهم على المشارنة وا
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 محاور رميسية: 04 فحات بها  03ولقد احتو  االستبيان على 
 ت من البيانات الد م رافية والمتمثلة في الجن  والسن والمؤهل اليلمي المحور األول :

 والحالة االجتماعية والو يفة والنبرة المهنية.
 تيلقة بالتنطية االستراتيجي.أسئلة م 03: وت من أما المحور الثاني 
 أسئلة متيلقة بأداء الموارد البشرية. 08: وت من أ  ا المحور الثالث 
 أسئلة متيلقة بيالقة أو دور التنطية ا ستراتيجي برفع  08: وت من المحور الرابإل

 أداء الموارد البشرية.
 .المطلب الثاني: مجتمإل وعينة الدراسة 
المنتارة من مجتمع الدراسة  عما  مؤسسة ا سمنت تشمل اليينة العينة المختارة:  .1

 ومشتقاته بالشلف( فيما يلي:
 .عينة من ا طارات 
 .عينة من أعوان التحكم 
 .عينة من أعوان التنفيذ 
: لم يتم تحديد حجم عينة الدراسة بتشكيل مسبق قبل توزيع االنجازات، حيث عينة الدراسة  .2

وأعوان تنفيذ عن التسلم واالستالم المباشر وعند  استمارة حيث شملت إطارات 40قمنا بتوزيع 
استمارات نتيجة عدم استالمها وعدم ا جابة  5فقة حيث تم إل اء  35استرجاعها ام استرجاع 

استمارة  35على جميع ا سئلة في االستبيان وبالتالي أ بحت عينة الدراسة مبنية على أساس 
 كما هو موضح في الجدو  التالي:

 (: انحصائيات الخاصة باالستبيان1-2)الجدول رقم 
 االستبيان البيان

 %النسبة العدد
 %87.5 35 عدد االستمارات المرجعة 
 %12.5 05 عدد االستمارات الملغاة

 %100 40 المجموع
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 وتمثل مت يرات الدراسة فيما يلي:
 (: متغيرات الدراسة8-2الشكل )

 
 
 
 

 ينالمصدر: من إعداد الطالب
 المطلب الثالث: عرض وتحليل النتائج

 الفرع األول: أدوات الدراسة
( استبيان قمنا بفرز ا جابات قصد بناء قاعدة 35بيد جمع االستبيانات والتي نان عددها  

بات في شكل (، حيث تم تفريغ ا جاspss 23ميطيات والتي يتم إعدادها باالعتماد على برنامج  
سطرا حيث تم تنصي  ألانة لكل جوام في االستمارة  35عمودا و 30جدو  مصفوفي يت من 

 ( والتي تمثل الميطيات.35*30وبهذا حصلنا على قاعدة ميطيات لالستبيان تكون من  
 المبين في الجدو  التالي: مقياس ليكرت الخماسيحيث اعتمدنا على 

 خماسي.مقياس ليكرت ال (:2-2الجدول ) -
 غ/ موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 
1-1.8 1.8-2.6 2.6-3.4 3.4-4.2 4.2-5 

المصدر: وليد عبد الرحمن خالد الفرا، تحليل بيانات االستبيان، ندوة عالمية للشباب 
 انسالمي.

نات وإجتنام ة إدألا  البيابحيث اعتمدنا على ا سلوم ا  جابي لبناء ا سئلة وهذا لتسهيل عملي
 ا ألطاء.

( مع استندام الوسامل التالية: الوسة الحسابي، 23spssكما تم استندام البرنامج ا حصامي  
 ،....test one simpleاالنحراف الميياري، التكرارات، النسب المئوية، 

التخطيط 

االستراتيجي 

 للموارد البشرية

 أداء العاملين
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د إعادة توزييه نأن  يطي االستبيان نف  النتيجة ع االستبانة بثبات: ويقصد ثبات االستبانة -
أكثر من مرة تحت نف  الشروط والظروف ويكون ذلي مفسرا من ألال  ميامل االرتباط "ألفا 

 كرنباخ"
إن هذا الميامل ما بين الطرف المستندمة لتقييم الثقة والثبات في  معامل ألفا كرنباخ: -

ق فيما أو االتسا القياس وتتسم بدرجة عالية من الدقة من حيث قدرتها على قياس درجة التوافق
 بين المحتويات المتيددة للمقياس المستندم.

∝=
k

k − 1
(1 −

 Ʃ 𝑠2

𝑆𝑇2
) 

 : عدد الينا رkحيث  
2SƩ .مجموع البيانات للينا ر : 
 2

Ts.تبيان الدرجة الكلية : 
 التالية: على النتيجةحيث حصلنا 

 %النسبة  الفا كرونباخ عدد األسئلة
24 0.806 80.6% 

 SPSSجع: من إعداد الطالب اعتمادا على منرجات المر 
وهذا  يتبر % 80أي بنسبة تفوق  0.806من الجدو  نالحظ أن ميامل الفكرونباخ  ساوي 

ذو مستو  جيد من الثقة والثبات، وهذا  يني أن هناك استقرار بدرجة نبيرة في نتامج االستبيان 
 ة.على أفراد اليينة عدة فترات زمنية منتلفوعدم ت يرها بشكل نبير فيما لو تم إعادة توزييها 

 الفرع الثاني: نتائج الدراسة الميدانية
 أوال: الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

 :أفراد عينة الدراسة حسب الجنس توزيإل-1
إناث حيث يوضح الشكل أدناه والمتمثل  12ذنور و 23فردا منهم  35تتكون عينة الدراسة من 

فيما قدرت  %65.7دراسة حسب مت ير الجن  حيث أن نسبة الذنور نانت في توزيع عينة ال
 ، أي أن نسبة الذنور في اليينة نانت مرتفية مقارنة با ناث. % 34.3نسبة ا ناث بن 
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 (: توزيإل العينة حسب الجنس9-2الشكل )       (: توزع العينة حسب الجنس  3-2الجدول )
 

 
 

  
  

 
 SPSSبناء على منرجات  ينمن إعداد الطالب

 توزيإل أفراد العينة حسب السن: -ثانيا
من ألال  الجدو  الناو بتوزيع أفاد اليينة حسب مت ير السن نالحظ أن ا فراد الذين  قل 

بينما ا فراد الذين يتراوح سنهم ما  % 11.4أفراد أي بنسبة  04سنة بلغ عددهم  30سنهم عن 
 40فيما ا فراد الذين  فوق سنهم  % 77.2فردا أي بنسبة  27ددهم سنة نان ع 40و 30بين 

 .%11.4أفراد أي ما  ياد  نسبة  04سنة فوجدنا 
 (: توزيإل العينة حسب السن10-2(: توزع العينة حسب السن    الشكل )4-2الجدول )

 
 
 

 
 

 SPSSبناء على منرجات  ينمن إعداد الطالب
 

 توزيإل أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: -ثالثا
من ألال  الجدو  الناو بتوزيع اليينة حسب مت ير المؤهل اليلمي نالحظ أن أفراد اليينة 

، وعدد ا فراد الذين لديهم مستو  %8.6أفراد أي بميد   03لديهم مستو  اانوي بلغ عددهم 
، نما نان عدد ا فراد الذين لديهم مستو  ماستر %54.3فردا أي بنسبة  19ن  نان عددهم ليسا
 غير ذلي( أي بنسبة  09، أما باقي أفراد اليينة نان عددهم  %11.4أفراد أي بنسبة  04

 %النسبة  التكرار الجنس
 65.7 23 ذكور
 34.3 12 إناث

 100 35 المجموع

 %النسبة  التكرار السن
 11.4 04 30أقل من 

30-40 27 77.2 
 11.4 04 40أكثر من 

ذكور

إناث

77,2

11,4
11,4
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. ومن ألال  هذه ا حصاميات استنتجنا أن عدد ا فراد الذين لديهم مستو  ليسان  نان 25.7%
( وهذا ما  ساعد على ا جابة على االستبيان وبأكثر دقة %54.3أفراد اليينة  بنسبة ال الب على 
 ومسؤولية.
 (: توزيإل العينة حسب 11-2الشكل )                  (: توزع العينة حسب       5-2الجدول )

 المؤهل العلمي           المؤهل العلمي                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSبناء على منرجات  ينمن إعداد الطالب
 توزيإل أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية: -رابعا 

 06أن عدد اليلام  من ألال  الجدو  الناو بتوزيع اليينة حسب الحالة االجتماعية نالحظ
 .%82.9فردا أي نسبة  29بينما عدد المتلوجين نان عددهم  %17.1أفراد أي بنسبة 

 (: توزيإل العينة حسب السن12-2(: توزع العينة حسب السن    الشكل )6 -2الجدول )
 
 
 
 
 
 

 SPSSبناء على منرجات  ينمن إعداد الطالب
 
 

 %النسبة  التكرار العلميالمؤهل 
 8.6 03 ثانو  

 54.3 19 ليسانس
 11.4 04 ماستر

 25.7 09 غير ذلك
 100 35 المجموع

 %النسبة  التكرار الحالة االجتماعية
 17.1 06 أعزب
 82.9 29 متزوج

 00 00 غير ذلك
 100 35 المجموع

ليسانس

ثانوي

ماستر

غير ذلك

أعزب

متزوج
غير ذلك
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أقل من 
سنوات5

05-
سنوات10

سنة10-15

أكثر من 
سنة15

 توزيإل العينة حسب الوظيفة: -خامسا
فرد  20نالحظ من ألال  الجدو  الناو بتوزيع اليينة حسب الو يفة أن عدد ا طارات بلغ 

وعدد أعوان التنفيذ  % 17.1أفراد بنسبة  06وعدد أعوان التحكم بلغ  %57.1أي بنسبة تياد  
، ومن ألال  هذه النتامج نستنتج أن نسبة ا طارات نانت مرتفية %25.7أي بنسبة  أفراد 09بلغ 

 مقارنة مع ا عوان وهذا ما  ساعد في ا جابة على االستبيان بأكثر مصداقية.
 (: توزيإل العينة حسب الوظيفة13-2(: توزع العينة حسب الوظيفة    الشكل )7 -2الجدول )

 
 
 
 
 
 

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على منرجات 
 توزيإل العينة حسب الخبرة المهنية: -سادسا

 5نالحظ من ألال  الجدو  الناو بتوزيع اليينة حسب النبرة المهنية أن نل الفئتين من 
لكل فئة  %40فردا أي بنسبة  28ا أي بمجموع فرد 14بلغ عددهم  15إلى  10و  10إلى 

 وهي النسبة ا برز في هذا الجدو .
 (: توزيإل العينة حسب الخبرةǁ- 6(: توزع العينة حسب الخبرة    الشكل )ǁ- 8الجدول )

 
 
 
 
 
 
 

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على منرجات 

 %النسبة  التكرار الوظيفة
 57.1 20 رإطا

 17.1 06 عون تحكم
 25.7 09 عون تنفيذ

 100 35 المجموع

 %النسبة  التكرار الخبرة المهنية
 14.3 05 سنوات5أقل من 

 40 14 سنوات 5-10
 40 14 سنة 10-15

 6.7 02 نةس 15أكثر من 
 100 35 المجموع

عون إطار
تحكم

عون 
تنفيذ
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 الفرع الثالث: نتائج انحصاء الوصفي
من ألال  هذا الينصر نحاو  و ف وتحليل إجابات عينة الدراسة بنصوو نل محور من 

مقياس  ىمحاور الدراسة ام استنتام إتجاه اليينة لكل سؤا  من أسئلة الدراسة وهذا باالعتماد عل
 ليكرت.

 المحور األول: التخطيط االستراتيجي )الرؤية، األهداف، الخيار االستراتيجي، التحليل(
 (: نتائج المحور األول8-2جدول )
المتوسط  لــيـــكـــرت العبارات

 الحساب
اننحراف 
 المعيار  

 االتجاه
غ م  غ م محايد م م ش

 ش
اليبارة 
 ا ولى

12 12 01 10 00 
3.74 1.22 

 موافق
34.3 34.3 2.9 28.6 00 

اليبارة 
 الثانية

11 19 05 00 00 
4.17 0.66 

 موافق
31.4 54.3 14.3 00 00 

اليبارة 
 الثالثة

01 25 06 03 00 
3.68 0.67 

 موافق
2.9 71.4 17.1 8.6 00 

اليبارة 
 الرابية

01 25 03 06 00 
3.60 0.81 

 موافق
2.9 71.4 8.6 17.1 00 

اليبارة 
 النامسة

01 18 09 02 05 
3.22 1.11 

 محايد
2.9 51.4 25.7 5.7 14.3 

اليبارة 
 السادسة

03 29 00 02 01 
3.88 0.75 

 موافق
8.6 82.9 00 5.7 2.9 

 اليبارة
 السابية 

11 19 04 01 00 
4.14 0.73 

 موافق
31.4 54.3 11.4 2.9 00 

اليبارة 
 الثامنة

20 03 02 10 00 
3.94 1.34 

 موافق
57.1 8.6 5.7 28.6 00 



 ECDEالفصل الثاني : الدراسة الميدانية على مستوى مؤسسة االسمنت ومشتق اته بالشلف  
 

53 
 

 SPSSبناء على منرجات  ينالمصدر من إعداد الطالب
 

 مناقشة وتحليل النتائج:  

: نالحظ أن أغلبية ا جابات  فراد اليينة نانت بموافق بشدة وموافق بنسبة * السؤال األول
تم بتحليل البيئة النارجية لكل سؤا  مما يؤند أنم المؤسسة ته %68.6أي بمجموع  34.3%

لتتيرف على المت يرات المنتلفة التي قد تؤار عليها في المستقبل وهو جلء ميم في بناء عملية 
 التنطية ا ستراتيجي.

 28.6أما بالنسبة للمجيبين ب ير موافق ومحايد فكانت النسبة قليلة نوعا ما حيث نانت النسبة 
 جود إجابات ل ير موافق بشدة.على التوالي، نما نالحظ عدم و  %2.9و 

ومن الجدو  أ  ا نالحظ أن أغلب ا جابات تمرنلت حو  ا جابتين موافق بشدة وموافق 
( والذي  يبر عن االتجاه اليام لرأي اليينة الذي يندرم 03.74وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  

ذي  فسر عدم وجود تباين وال 1.22ضمن الفئة الرابية موافق، أما بالنسبة لالنحراف الميياري 
كبير في ا جابات مما يد  على وعي اليما  وألا ة ا طارات منهم بسياسة ورؤية المؤسسة في 
 االهتمام بتحصيل البيئة النارجية والمنافسة والتي تملي أن تؤار على المؤسسة في المستقبل.

اليينة نانت بموافق  نالحظ من ألال  الجدو  أن أغلبية ا جابات  فراد * السؤال الثاني:
على التوالي مما يؤند على وجود رؤية إستراتيجية واضحة  %31.4و  54.3وموافق بشدة بنسب 

وهي قليلة جدا  %14.3ومحددة لمستقبل المؤسسة، أما بنسبة إجابات أفراد اليينة بمحايد نانت 
 ة.مقارنة بسابقتها، نما نالحظ عدم وجود إجابات ب ير موافق وغير موافق بشد

( فإن أغلب ا جابات تمحورت حو  ا جابة موافق وهو 4.17وبالنظر إلى الوسة الحسابي  
ما  مثل االتجاه اليام لرأي اليينة حسب مقياس ليكرت النماسي نما أن االنحراف الميياري 

( يد  على وجود تباين نبير في ا جابات ووجود إجماع بوجود رؤية إستراتيجية واضحة 0.66 
 في المستقبل. للمؤسسة

 %71.4نالحظ من ألال  الجدو  أن أغلبية ا جابات نانت بموافق بنسبة  * السؤال الثالث:
وهي نسبة عالية تؤند على وجود ألطة إستراتيجية مكتوبة في فترة زمنية محددة أما بالنسبة 
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جود و  لتجابات ا ألر  موافق بشدة ومحايد وغير موافق فكانت ضييفة مقارنة با ولى مع عدم
 أي إجابات ب ير موافق بشدة.

 ومن ا جابات السابقة نجد أن أغلب ا جابات تمحورت حو  ا جابة موافق. -
( والذي يندرم ضمن الفئة الرابية من مقياس ليكرت 3.68وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  

( 0.67راف الميياري  النماسي وهو ما يد  على االتجاه اليام لرأي أفراد اليينة  موافق(، أما ا نح
فهو يد  على عدم وجود تباين نبير بين ا جابات مما يد  على ميرفة اليما  بوجود ألطة 

 إستراتيجية مكتوبة لد  المؤسسة.
 %71.4* السؤا  الرابع: نالحظ من ألال  الجدو  أن أغلبية ا جابات نانت بموافق بنسبة 

طية االستراتيجي، بينما باقي ا جابات نانت مما يؤند على استمرارية المؤسسة في عملية التن
( وهو ما  يبر 3.60نسبتها قليلة جدا مقارنة با جابة موافق، وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  

عن االتجاه اليام لرأي الفئة  موافق( حسب مقياس ليكرت النماسي أما بالنسبة لالنحراف الميياري 
 ر بين إجابات أفراد اليينة. ( فهو يد  على عدم وجود تباين نبي0.81 

 %51.4نالحظ من ألال  الجدو  أن أغلب ا جابات نانت بموافق وبنسبة  * السؤال الخامس:
وهذا ما يؤند وجود أهداف ضمن ا ستراتيجية المسطرة تسيى المؤسسة لتحقيقها، نما نالحظ وجود 

ا  من طرف أفراد اليينة والتي تيود ليدم فهم السؤ  %25.7نسبة ميتبرة من ا جابات بمحايد 
من أفراد اليينة. با ضافة إلى ا جابات بموافق  %25ألا ة أعوان التنفيذ والتي تقدر نسبتهم بن 
على التوالي، وبالنظر إلى  % 14.3و 5.7و  2.9بشدة وغير موافق وغير موافق بشدة بنسب 

ياس ليكرت النماسي ( والمدرم ضمن الفئة أو المجا  الثالث من مق3.22المتوسة الحسابي  
( فيد  1.11والذي  يبر عن االتجاه اليام لرأي الفئة  محايد(، أما بالنسبة لالنحراف الميياري  

 على عدم وجود تباين في ا جابات بين أفراد اليينة.
نالحظ من ألال  الجدو  بأن ال البية اليظمى من أفراد اليينة أجابوا  * السؤال السادس:

مما يد  على أن أهداف المؤسسة محفلة للياملين من أجل تطوير قدراتهم  %82.9بموافق بنسبة 
ومهاراتهم وهذا ما يليد من المنافسة بين اليما  واليمل بأكثر جد ة، أما بالنسبة لتجابات موافق 

على التوالي وهي نسبة  % 2.9و 5.7و  8.6بشدة وغير موافق وغير موافق بشدة نانت النسب 
( والمدرم 3.88ظنا عدم وجود إجابات بمحايد، وبالنظر للوسة الحسابي  ضييفة جدا نما الح
( والذي  يبر عن االتجاه اليام لرأي أفراد اليينة  موافق( أما بالنسبة 4.2و  3.0ضمن المجا   
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( فيد  على عدم وجود تباين نبير في ا جابات وهذا ما  يلز من أن 0.75لالنحراف الميياري  
 لة لليما  من أجل تطوير مهارتهم وقدراتهم  وجود إجماع(.أهداف المؤسسة محف
  %54.3نالحظ من الجدو  أن نسبة ا جابات بموافق وموافق بشدة نانت  * السؤال السابإل:

على التوالي مما  يني أن المؤسسة تسيى لتحقيق ا هداف التي وضيتها في إطار  %31.4و
ي إمكانيات ماد ة وبشرية نبيرة. فيما باقي ا جابات إمكانياتها المتاحة مع اليلم أن المؤسسة تمل
على التوالي، وهي نسب ضييفة  %0و 2.9، 11.4 محايد، غير موافق وغير موافق بشدة( نانت 

( والذي يندرم ضمن الفئة الرابية  موافق( والذي  يبر 4.14جدا، وبالنظر إلى الوسة الحسابي  
 عن االتجاه اليام لرأي أفراد اليينة.

( فيد  على عدم وجود تباين نبير بين إجابات أفراد 0.73ا بالنسبة لالنحراف الميياري  أم
 اليينة.

نالحظ من ألال  الجدو  أن نسبة ا جابات التي نانت بموافق بشدة تقدر  * السؤال الثامن:
 %28.6و 5.7، 8.6أما بالنسبة للذين أجابوا بموافق ومحايد وغير موافق نانت بنسبة  %57.1بن 

( الذي يد  على أن غالبية ا جابات تمرنلت 3.94على التوالي، وبالنظر إلى الوسة الحسابي  
حو  أن المؤسسة تتابع آألر التطورات التقنية واليلمية وتطبيقها في المؤسسة وهو ما  يك  اتجاه 

على عدم  ( والذي يد 1.34الرأي اليام  فراد اليينة  موافق(، أما بالنسبة لالنحراف الميياري  
 وجود تباين نبير بين ا جابات.  

 عرر نتامج المحور الثاني: أداء الياملين في المؤسسة.
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 (: نتائج المحور الثاني9-2جدول )
المتوسط  لــيـــكـــرت العبارات

 الحساب
اننحراف 
 المعيار  

 االتجاه
غ م  غ م محايد م م ش

 ش
اليبارة 
 ا ولى

04 22 09 00 00 
3.85 0.6 

 وافقم
11.4 62.9 25.7 00 00 

اليبارة 
 الثانية

01 22 02 10 00 
3.40 0.91 

 موافق
2.9 62.9 5.7 28.6 00 

اليبارة 
 الثالثة

10 18 07 00 00 
4.08 0.70 

 موافق
28.6 51.4 20 00 00 

اليبارة 
 الرابية

10 22 01 02 00 
4.14 0.73 

 موافق
28.6 62.9 2.9 5.7 00 

ارة اليب
 النامسة

28 05 00 02 00 
4.68 0.75 

موافق 
 00 5.7 00 14.3 80 بشدة

اليبارة 
 السادسة

10 21 01 03 00 
4.08 0.81 

 موافق
25.6 60 2.9 8.6 00 

 اليبارة
 السابية 

03 30 00 02 00 
3.97 0.56 

 موافق
8.6 85.7 00 5.7 00 

اليبارة 
 الثامنة

11 22 00 02 00 
4.20 0.71 

 موافق
31.4 62.9 00 5.7 00 

 SPSSبناء على منرجات  ينالمصدر من إعداد الطالب
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 مناقشة وتحليل النتائج:  

نالحظ من ألال  الجدو  أن أغلبية ا جابات نانت بموافق ومحايد بنسب  * السؤال األول:
 ن مستو  على التوالي مما يد  على أن أغلب إجابات ا فراد توافق على أ% 25.7و  62.9%

أداء مؤسسة ا سمنت نان جيدا وهذا راجع إلى ا مكانيات الماد ة والبشرية والمالية للمؤسسة بينما 
وهذا ما  يلز ا جابات ا ولى  موافق( أما بالنسبة  %11.4ا جابات موافق بشدة نانت بنسبة 

( 3.85لحسابي  لتجابات ب ير موافق وغير موافق بشدة فكانت ميدومة، وبالنظر إلى الوسة ا
( 0.60فيفسر اتجاه الرأي اليام  فراد اليينة نحو ا جابة موافق وبالنسبة لالنحراف الميياري  

 فهذا يد  على عدم وجود تباين نبير في ا جابات .
مما  %62.9من ألال  الجدو  نالحظ أن نسبة ا جابات بموافق بل ت  * السؤال الثاني:

تجاه المجتمع وهي تفي بالتلاماتها اتجاهه  أي أن المؤسسة لديها يؤند على أن المؤسسة مسؤولة ا
شيور بالمسؤولية اتجاه المجتمع( وهذا أ  ا يدألل ضمن ا داء الجيد للمؤسسة، بينما نسبة 

على التوالي في حين  %2.9، 5.7، 28.6ا جابات ب ير موافق ومحايد وموافق بشدة نانت 
( والذي يندرم 3.40ومة، وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  كانت ا جابات ب ير موافق بشدة ميد

( حسب مقياس ليكرت النماسي والذي  يبر عن االتجاه اليام لرأي 4.2و 3.4ضمن المجا   
( فيد  على عدم وجود تباين بين 0.94أفراد اليينة  موافق( أما بالنسبة لالنحراف الميياري  

 إجابات أفراد اليينة.
و  51.4الحظ من ألال  الجدو  أن نسبة ا جابات بموافق وموافق بشدة ن * السؤال الثالث:

على التوالي مما يؤند أن المؤسسة تيتمد على تحسين أداء عمالها بشتى الطرق وذلي  28.6%
من أجل تحسين عامداتها وأرباحها حيث أن أداء اليما  جلء من أداء المؤسسة، أما بالنسبة 

ما انيدمت ا جابات ب ير موافق وغير موافق بشدة وبالنظر إلى في % 20لتجابات بمحايد نانت 
 ( فهو  يبر عن االتجاه اليام رأي أفراد اليينة  موافق( حسب ليكرت.4.08المتوسة الحسابي  

( فهو يد  على عدم وجود تباين نبير بين إجابات أفراد 0.70أما بالنسبة لالنحراف الميياري  
 اليينة.
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حظ من ألال  الجدو  أن نسبة ا جابات بموافق وموافق بشدة نانت نال * السؤال الرابإل:
والتي تؤند أن المؤسسة تحاو  تبسية ا جراءات  رضاء زبامنها ونسب   %28.6و  62.9

والمهم وذلي من ألال  المياملة وحسن االستقبا  والتوجيه وحل مشاكلهم في حين نجد ا جابات 
على التوالي وهي نسب ضييفة جدا مع عدم وجود أي  %5.7و  2.9بمحايد وغير موافق بنسبة 

( فهو  يبر عن االتجاه اليام لرأي 4.14إجابة ب ير موافق بشدة، وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  
( فهو يد  على عدم وجود تباين 0.73أفراد اليينة وهو  موافق( أما بالنسبة لالنحراف الميياري  

 كبير بين إجابات أفراد اليينة.
: نالحظ من ألال  الجدو  أن غالبية ا جابات نانت بموافق بشدة بنسبة السؤال الخامس *
وهي نسبة نبيرة جدا، مما يؤند أن مؤسسة ا سمنت تحرو على تطوير منتجها  ا سمنت(  80%

وهو ذو جودة عالية الذي تقدمه للمجتمع المحلي بما يتناسب مع مسؤولياتها االجتماعية أي أنها 
الوقت لديها مسؤولية اجتماعية نالمحافظة على البيئة والتقليل من نسبة التلوث وهي من نف  

وا جابات بمحايد وغير موافق  %14.3مهتمة بهذا ا مر، بينما نانت ا جابات ب ير موافق بنسبة 
وهي نسبة ضئيلة جدا، وبالنظر للمتوسة  % 5.7بشدة ميدومة أما ا جابات ب ير موافق فكانت 

( والذي يدألل ضمن المجا  النام  وهو موافق بشدة حسب مقياس ليكرت 4.68بي  الحسا
( مما يد  على عدم وجود تباين نبير في 0.71النماسي. في حين نجد ا نحراف الميياري  

 ا جابات.
: نالحظ من ألال  الجدو  أن نسبة ا جابات بموافق وموافق بشدة نانت * السؤال السادس

لتوالي مما يؤند أن المؤسسة تقوم بتطوير وتدريب مواردها البشرية من على ا %25.6و  60%
ألال  تنصي  ميلانية نبيرة في هذا المجا ، بينما ا جابات بمحايد وغير موافق وغير موافق 

على التوالي وهي نسب ضييفة جدا، أما المتوسة الحسابي  %00و 8.6و  2.9بشدة نانت بنسب 
( يد  على 0.71ي اليام  فراد اليينة  موافق( واالنحراف الميياري  ( فهو  يك  اتجاه الرأ4.20 

 عدم تباين نبير بين إجابات أفراد اليينة.
أجابوا بموافق أي أن المؤسسة  %85.7نالحظ من ألال  الجدو  أن نسبة  * السؤال السابإل: 

أجابوا  %8.6نسبة  تيمد على برامج تدريبية منتلفة داألليا وألارجيا لتحسين أداء عمالها مع وجود
لم يوافقوا وهي نسبة ضييفة جدا نما الحظنا أن ا جابات بمحايد وغير  %5.7بموافق بشدة و

( فهو  يك  ا تجاه اليام لرأي 3.97موافق بشدة نانت ميدومة. وبالنظر للمتوسة الحسابي  
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م وجود تباين ( يد  على عد0.56أفراد اليينة  موافق( حسب ليكرت، وأما ا نحراف الميياري  
 كبير بين أفراد اليينة.
نالحظ من ألال  الجدو  أن عدد الذين أجابوا بموافق وموافق بشدة نانت  * السؤال الثامن:

على التوالي وهذا ما يؤند على أن المؤسسة تيمل على هدر الموارد  %31.4و  62.9بنسبة 
فقة أجابوا ب ير موافق  %5.7سبة المالية والماد ة باالعتماد على تحسين أداء عمالها. ونالحظ ن

وهي نسبة ضييفة جدا أما ا جابات بمحايد وغير موافق بشدة نانت ميدومة، وبالنظر للمتوسة 
( يد  0.71( فهو يد  على االتجاه اليام لرأي فئة  موافق( واالنحراف الميياري  4.20الحسابي  

 على عدم وجود تباين بين إجابات أفراد اليينة.
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 ائج المحور الثالث: أثر التخطيط االستراتيجي على أداء العاملينعرض نت  

 (: نتائج المحور الثالث10-2دول )ج
المتوسط  لــيـــكـــرت العبارات

 الحساب
اننحراف 
 المعيار  

 االتجاه
غ م  غ م محايد م م ش

 ش
اليبارة 
 ا ولى

18 03 02 12 00 
3.77 1.39 

 موافق
51.4 8.6 5.7 34.3 00 

اليبارة 
 الثانية

09 24 02 00 00 
4.20 0.53 

 موافق
 00 00 5.7 68.6 25.7 بشدة

اليبارة 
 الثالثة

09 12 03 00 11 
3.22 1.62 

 محايد
25.7 34.3 8.6 00 31.4 

اليبارة 
 الرابية

02 18 11 03 01 
3.48 0.85 

 موافق
5.7 51.4 31.4 8.6 3.9 

اليبارة 
 النامسة

01 20 13 00 01 
3.57 0.69 

موافق 
 2.9 00 37.1 57.1 2.9 بشدة

اليبارة 
 السادسة

15 07 01 01 11 
3.40 1.76 

 موافق
42.9 20 2.1 2.1 31.4 

 اليبارة
 السابية 

04 30 00 01 00 
4.05 0.48 

 موافق
11.4 85.7 00 2.9 00 

اليبارة 
 الثامنة

04 15 16 00 00 
3.65 0.68 

 موافق
11.4 42.9 45.7 00 00 

 SPSSبناء على منرجات  ينالمصدر من إعداد الطالب
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 مناقشة وتحليل النتائج:  

أجابوا بموافق بشدة مما يؤند  %51.4نالحظ من ألال  الجدو  أن نسبة  * السؤال األول:
أن المؤسسة تسهر على توفير المناخ التنظيمي المالمم لليما  ب رر تحقيق الرضا الو يفي 

على  %34.3و 5.7و  8.6ء، نما نالحظ أن ا جابات بموافق ومحايد وغير موافق نانت والوال
( 3.77التوالي فيما نانت ا جابات ب ير موافق بشدة ميدومة، وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  

( يد  على 1.39والذي يد  على االتجاه اليام لرأي أفراد اليينة  موافق( واالنحراف الميياري  
 جود تباين نبير بين ا جابات.عدم و 

أجابوا بموافق وموافق بشدة وهذا ما يؤند  %25.7و  68.6نالحظ أن نسبة  *السؤال الثاني:
أن عملية التنطية االستراتيجي من طرف المؤسسة ساعد ويساهم بشكل نبير في تطوير وتنمية 

ريف ل يف وميالجتها عن طأداء الموارد البشرية في المستقبل وذلي من ألال  التيرف على نقاط ا
برامج التدريب والتنمية المنطة لها مسبقا من أجل الليادة في نمية ا نتام والذي تيد نمييار من 

أجابوا بمحايد وهي نسبة ضييفة جدا نما نجد ا جابات  %5.7ميايير قياس ا داء، نما نجد نسبة 
( والذي  يبر عن 4.20الحسابي  ب ير موافق وغير موافق بشدة ميدومة وهي بالنسبة للمتوسة 

( يد  على عدم وجود 0.53االتجاه اليام لرأي أفراد اليينة  موافق بشدة( واالنحراف الميياري  
 تباين نبير بين ا جابات.

 34.3نالحظ من ألال  الجدو  أن نسبة ا جابات بموافق وموافق بشدة نانت  السؤال الثالث:
من ا جابات نانت بمحايد وانيدام ا جابات  %8.6سبة على التوالي، نما نجد أن ن %25.8و

أجابوا ب ير موافق بشدة، وبالنظر إلى المتوسة  %31.4ب ير موافق فيما نجد في المقابل نسبة 
( فهو  يبر عن االتجاه اليام رأي أفراد اليينة وهو  محايد( حو  اليبارة الثالثة 3.22الحسابي  

نة ا داء الفيلي مع ا داء المنطة له مسبقا. واالنحراف الميياري التي تقو  أن الرقابة تتم بمقار 
 ( يد  على عدم وجود تباين نبير بين ا جابات.1.62 

 %51.4: من ألال  الجدو  نالحظ أن أغلب ا جابات نانت بموافق وبنسبة السؤال الرابإل
 %31.4انت نسبة مما يد  على أن المؤسسة تتبع ميايير موضوعية في تقييم أدامها بينما ن

على  %2.9و 8.6و  5.7محايدون وا جابة بموافق بشدة وغير موافق وغير موافق بشدة نانت 
( والذي  يبر عن االتجاه اليام لرأي 3.48التوالي وهي نسب ضييفة، وبالنظر للمتوسة الحسابي  
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تباين نبير  ( يد  على عدم وجود0.85أفراد اليينة  موافق( حسب ليكرت واالنحراف الميياري  
 بين ا جابات.

 %37.1أجابوا بموافق و %57.1من ألال  الجدو  نالحظ أن نسبة  السؤال الخامس:* 
لكل منهما  %2.9كانوا محايدين بينما باقي ا جابات بموافق بشدة وغير موافق بشدة نانت بنسب 
 دارة وافقوا على أن اوا جابات ب ير موافق نانت ميدومة، وعلى اليموم فإن غالبية أفراد اليينة 

اليليا للمؤسسة تيمل على ا صا  رؤيتها لجميع اليما  وهذا من اجل تحفيلهم أكثر على بذ  جهد 
 وتحسين أدامهم.

( والذي  يبر عن االتجاه اليام لرأي اليينة  موافق( 3.57وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  
 (.0.69حراف الميياري  وعدم وجود تباين نبير بين ا جابات بالنظر إلى االن

أجابوا  % 20أجابوا بموافق بشدة و %42.9من ألال  الجدو  نالحظ أن  *السؤال السادس:
بموافق على اليبارة السادسة التي تقو  أن المؤسسة تهتم بنتامج تقييم ا داء من أجل إعداد برامج 

ما  بينما ال يف لد  الي التدريب مستقبال أي تحديد االحتياجات التكوينية من ألال  ميرفة نقاط
على  %31.4و 2.9و 2.9نجد ا جابات بمحايد وغير موافق وغير موافق بشدة نانت بنسب 

( فهو  يبر عن االتجاه اليام لرأي اليينة وهو موافق 3.40التوالي، وبالنظر إلى الوسة الحسابي  
 .( يد  على عدم وجود تباين نبير في ا جابات1.76واالنحراف الميياري  
 %85.7: من ألال  الجدو  نالحظ أن أغلب ا جابات نانت بموافق وبنسبة * السؤال السابإل

على أن المؤسسة تقوم بتحفيل اليما  ماد ا بناء على قيمة ا رباح المحققة وذلي من أجل تحسين 
وهي  2.9%وغير موافق بن %11.4المردود المهني أو أداء اليما  ونانت ا جابات بموافق بشدة 

( فهو 4.05سبة ضييفة جدا وباقي ا جابات نانت ميدومة، وبالنظر إلى المتوسة الحسابي  ن
( يد  على عدم وجود 0.48 يبر عن االتجاه اليام لرأي اليينة وهو موافق واالنحراف الميياري  

 تباين نبير في ا جابات.
ن لفكرة أن المؤسسة نانوا محايدي %45.7* السؤا  الثامن: نالحظ من ألال  الجدو  أن نسبة 

تقوم باست ال  الموارد المالية وا مكانيات المتاحة بشكل يؤدي إلى تطوير أداء الموارد البشرية 
أجابوا بموافق  %11.4أجابوا بموافق على الفكرة وهي نسبة عالية و %41.9بينما نانت نسبة 

اليموم وبالنظر إلى  بشدة بينما نجد ا جابات  ب ير موافق وغير موافق بشدة ميدومة وعلى
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( فهو  يبر عن االتجاه اليام لرأي اليينة وهو موافق واالنحراف الميياري 3.65المتوسة الحسابي  
 ( يد  على عدم وجود تباين نبير في ا جابات.0.68 

 one sample T.Testالفرع الرابإل: اختبار الفرضية 
الفروق بين متوسة عينة ومتوسة  ( ليينة واحدة للحكم على مد  مينويةT ستندم األتبار  

بحسام األتبار  SPSS23المجتمع أو بين متوسة عينة وقيمة اابتة محددة مسبقا، ويقوم برنامج 
 T      :    لليينة الواحدة من ألال  استندام الميادلة )𝑇 =

x−𝑢

s/√n
 

 حيث: 
x المتوسة الحسابي : 
uالوسة الحسابي للمجتمع : 
S االنحراف الميياري : 
Nحجم اليينة : 
لتحليل فقرات االستبيان نيتمد على أن تكون الفقرة إ جابية بمينى أن ا فراد يوافقون على  -

 الجدولية. Tوقيمة  0.05محتواها إذا مستو  الداللة أقل من 
 .1Hتقبل الفر ة  0.05أقل من  sigأي: إذا نان 

 .0Hتقبل الفر ة 0.05أكبر من  sigإذا نان  
 ارة الثانية في المحور ا و :األتبار اليب -1
1H.لدينا رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة لمستقبل المؤسسة : 
0H.لي  رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة لمستقبل المؤسسة : 

 نية(: نتائج العبارة الثا11-2جدول )
T االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي المحسوبة Sig مستوى الداللة 

10.444 4.17 0.66 0.00 
 SPSSمن إعداد الطالب بناء على منرجات 

وعليه فإننا نقبل  0.05وهو أقل من  0.00ومستو  الداللة  10.444المحسوبة  Tبل ت 
 وهي: يوجد لدينا رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة لمستقبل المؤسسة. 1Hالفر ة 
 اختيار العبارة الخامسة من المحور الثاني : -/2
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1H ى تطوير منتجاتها التي تقدمها للمجتمع المحلي بما يتناسب مع : تحرو المؤسسة عل
 مسؤولياتها االجتماعية .

 0H  ال تحرو المؤسسة على منتجاتها التي تقدمها للمجتمع المحلي بما يتناسب مع :
 مسؤولياتها االجتماعية .

 (: نتائج العبارة الخامسة12-2جدول )
T عيار  االنحراف الم المتوسط الحسابي المحسوبة Sig مستوى الداللة 

13.154 4.62 0.75 0.000 
 SPSSمن إعداد الطالب بناء على منرجات 

وعليه فإننا نقبل  0.05وهو أقل من  0.000ومستو  الداللة  13.154المحسوبة  Tبل ت 
وهي : تحرو المؤسسة على تطوير منتجاتها التي تقدمها للمجتمع المحلي بما  1Hالفر ة 

 لياتها االجتماعية .يتناسب مع مسؤو 
 اختيار العبارة الثانية من المحور الثالث : -/3
 1H  تيتمد المؤسسة على إستراتجية الليادة في ا نتام من ألال  تحقيق التياون بين الياملين :

 عن طريق التدريب و التنمية .
  0H اون بين ي: ال تيتمد المؤسسة على إستراتجية الليادة في ا نتام من ألال  تحقيق الت

 الياملين عن طريق التدريب و التنمية .
 (: نتائج العبارة الثانية13-2جدول )

T االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي المحسوبة Sig مستوى الداللة 
13.360 4.20 0.53 0.000 

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على منرجات 
 0.05وهو أقل من  sig =0.000ومستو  الداللة   T=13.360نالحظ من ألال  الجدو  أن 

وهي: تيتمد المؤسسة على سياسة ا ستراتيجية في ا نتام من ألال   1Hوعليه تقبل الفرضية 
 تحقق التياون بين اليما  عن طريق برامج التدريب والتنمية.
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 (: ملخص النتائج14-2جدول )
 النتائج العبارة 
قبو   المؤسسةليدينا رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة لمستقبل  01

 الفرضية
تحرو المؤسسة على تطوير  منتجاتها التي تقدمها للمجتمع المحلي بما يتناسب مع  02

 مسؤولياتها
قبو  
 الفرضية

عملية التنطية ا ستراتيجي من طرف المؤسسة تساعد وتساهم بشكل نبير في  03
 تطوير وتنمية أداء الموارد البشرية مستقبال.

قبو  
 الفرضية

 ينر: من إعداد الطالبالمصد
 

 "ANOVAالفرع الخامس: اختبار" 
من أجل إ جاد داللة إحصامية مينوية للفروقات في المتوسطات الحسابية  ANOVA ستندم 

 للمحاور الثالث.
: توجد فروقات في المتوسطات الحسابية للمحاور  1Hتقبل  SIG˂0.05القرار: * إذا نان 

 انات الد م رافية.ألا ة ا جابات عند استيمالها البي
: ال توجد فروقات في المتوسطات الحسابية للمحاور  0Hتقبل الفرضية  SIG˃0.05* إذا نان 

 ألا ة ا جابات عند استيمالها البيانات الد م رافية.
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 (: جدول تحليل التباين للمحاور الثالث 15-2جدول )
ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
_المحور

1 
Between 
Groups 

,983 3 ,328 1,174 ,336 

Within 
Groups 

8,649 31 ,279   

Total 9,631 34    
_المحور

2 
Between 
Groups 

,453 3 ,151 1,616 ,206 

Within 
Groups 

2,899 31 ,094   

Total 3,353 34    
_المحور

3 
Between 
Groups 

1,678 3 ,559 1,355 ,275 

Within 
Groups 

12,791 31 ,413   

Total 14,469 34    
 

 تحصلنا على النتامج التالية: ANOVAمن ألال  الجدو  
                    : 0.336 ˃ 0.05بالنسبة للمحور ا و = SIG 

 عم المحور: ال توجد فروقات في المتوسطات الحسابية بالنسبة لهذا  0Hومنه تقبل الفرضية 
 .لمحاور الدراسة  سابيةالمتوسطات الح

  :0.206 ˃ 0.05بالنسبة للمحور الثاني = SIG 
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 عم : ال توجد فروقات في المتوسطات الحسابية بالنسبة لهذا المحور 0Hومنه تقبل الفرضية 
 ..لمحاور الدراسة  المتوسطات الحسابية

  :0.275 ˃ 0.05بالنسبة للمحور الثالث = SIG 
  0ومنه تقبل الفرضيةH د فروقات في المتوسطات الحسابية بالنسبة لهذا المحور: ال توج 

 ..لمحاور الدراسة  المتوسطات الحسابية عم

 :إستنتاج
التي تؤند عدم وجود  0Hفإننا نقبل الفرضيات  anovaمن ألال  جدو  تحليل التباين    

 ةفروقات في المتوسطات الحسابية للمحور ا و  والثاني والثالث مع جميع محاور الدراس
رة أفراد اليينة، وعدم وجود تباين بالنسبة للنب تومنه نستنتج أنه هناك تجان  بين ا جابيا   

 المهنية.
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 خالصة الفصل:
في هذا الفصل تم التطرق إلى التحليل الو في للنصام  الد م رافية  فراد اليينة وتحليل نتامج 

ونة من إطارات وأعوان تحكم وأعوان تنفيذ حو  االستبيان من أجل ميرفة أراء أفراد اليينة المتك
مد  تأاير التنطية ا ستراتيجي للموارد البشرية في الرفع من أداء الياملين في مؤسسة ا سمنت 
ومشتقاته بالشلف. ومن ألال  النتامج المتحصل عليها وجدنا أن هناك إدراك ووعي لد  اليما  

ستويات أداء بم االرتقاءي  ساهم بشكل نبير في بأن ما تقوم به المؤسسة من تنطية إستراتيج
 اليما  بالمستقبل.
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 الخاتمة:

اء العاملين، وقد ع أدرفلقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى دور التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في        
مستوى مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف، لمعرفة الدور الهام للتخطيط  ميدانية علىقمنا بدراسة 

ي تم طرحها في الت األولىاالستراتيجي في المؤسسات االقتصادية، وعالقته بأداء العاملين، كانت الفرضية 
 .بداية البحث: يوجد أثر للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية على أداء العاملين

سة النظرية والتطبيقية التي قمنا بها، تم إثبات وجود عالقة أو أثر للتخطيط االستراتيجي ومن خالل الدرا   
 .على أداء العاملين، أي أنه ال يمكن تحسين أداء الموارد البشرية دون إعداد سياسات للتدريب والتحفيز

يجي للموارد ط االستراتأما بالنسبة للفرضية الثانية   نقول أن: مؤسسة االسمنت تقوم بعملية التخطي     
هم في الرفع من أداء مواردها البشرية، فقد تم إثبات الفرضية من خالل الفصل التطبيقي، اسيا البشرية، مم

ة لمستقبل واضحة ومحدد استراتيجيةرؤية ومن خالل اإلجابة على عبارات االستبيان التي تقول أن للمؤسسة 
المؤسسة، باإلضافة إلى العبارة التي تقول بأن عملية التخطيط االستراتيجي التي تقوم بها المؤسسة تساهم 

 وتطوير أداء مواردها البشرية مستقبال. تنميةبشكل كبير في 

لموارد البشرية يجي لأما بالنسبة للفرضية الثالثة: توجد داللة إحصائية معنوية لدور التخطيط االسترات    
على ها قمنا ب الميدانية التيهذه الفرضية من خالل الدراسة  إثباتفي الرفع من أداء العاملين، ولقد تم 

 اتالفرضي واختبار باستخدام وتحليل العبارات  SPSSنامج ر بمستوى المؤسسة، واستخدامنا ل

 one sample T.Test  مستوى الداللة أقل منكان  يثحمعنوية ، الحظنا أنه هناك داللة إحصائية  
 .لثةصحة الفرضية الثا وهذا ما يؤكد 0.05
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 :التوصيات

قوم تبناء على النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي نأمل أن 
 االسمنت بالشلف من العمل بها: مؤسسة

ان خاصة بالنسبة ألعوان التحكم وأعو  المهاراتوتنمية  من اجل تطوير التدريبية تكثيف البرامج -
 التنفيذ.

 المادية. الحوافزحيث  بأعوان التنفيذ وأعوان التحكم مناالهتمام أكثر  -
 أداء العمال. وموضوعية لتقييماالعتماد على معايير واضحة  -
 .المؤسسة اتحققه تيال راا العادلة في توزيع جزء من اال بدأتطبيق م -
 .تدريبيةفي تحديد محتوى البرامج ال تقييم االداءاالعتماد على نتائج  -
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 : باللــغة األجنبية -ثانيـا

  باللـغة الفرنسية :        -

: LES LIVRES 

 

14- Petit Larousse illustré, librairie Larousse, paris, 1984. 
 



 

 01الملحق رقم 

 -خميس مليانة  –جامعة الجياللي بونعامة 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 : علوم التسييرقسم 

 :تسيير الموارد البشريةتخصص

 استمارة استبيان  
 ، تحية طيبة وبعد:سيدي، سيدتي

ي العاملين فارد البشرية في رفع أداء دور التخطيط االستراتيجي للمو "تحضير مذكرة ماستر حول  إطارفي  
يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا االستبيان لتكونوا جزء مساهما في تكريس البحث العلمي، من أجل  "المؤسسة

 .تسيير الموارد البشريةمختصين في مجال  نوأكاديمييكمهنيين  آرائكمالتعرف على 
قة عن جميع األسئلة الواردة لنتمكن من إجراء التحليل العلمي اإلجابة وبد منكم التكرم والتفضل علينا نرجوالذا   

 ى بالسرية وأنها لن تستخدم إال ألغراض هذا البحث.ظالمطلوب، ونحيطكم علما بأن أجوبتكم سوف تح
 تقبلوا سيدي، سيدتي فائق االحترام والتقدير والشكر على تعاونكم.     

 تحت إشراف:                           من إعداد الطلبة:                          

 جلول بن عناية  البروفيسور: -                          شارف بهلول                  ال -
 زكرياء عنصر -

 الديمغرافية:معلومات الأوال: 

 أنثىذكر                                           الجنس:   -1
 سنة 40سنة                أكثر من 40إلى  30من              سنة 30أقل من  السن: -2
 لكذغير ماستر                 ليسانس               ثانوي :المؤهل العلمي -3
 غير ذلك        متزوج      أعزب       االجتماعية:الحالة  -4
 غير ذلك    عون تنفيذ                         عون تحكم          إطار    :الوظيفة -5
سنة           15الى  10سنوات            من  10الى 5سنوات         من  5اقل من   :الخبرة المهنية -6

 سنة 15أكثر من 

 

 

  
 

ج  
ل
و
ل
  

 

  
   

   
 

   
   

 

   
 

   
 

   
    

    
 

   
 

ج
ل
و
ل
  

 

ج
ل
و
ل
  

 

   
    

    
 



 

 الرؤية، األهداف، الخيار االستراتيجي، التحليل()التخطيط االستراتيجي  ثانيا:

 
 العــــبـــــــــارة

موافق 
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

ات تعرف على المتغير تتقوم المؤسسة بتحليل البيئة الخارجية ل .1
 المختلفة التي يمكن أن تؤثر عليها في المستقبل.

     

      لمستقبل المؤسسةواضحة ومحددة  إستراتيجيةلدينا رؤية  .2
      ددةمكتوبة في فترة زمنية مح إستراتيجيةخطة  بإعدادتقوم المؤسسة  .3
      التخطيط االستراتيجي للمؤسسة مستمرة.عملية  .4
      المسطرة اإلستراتيجيةضمن  نسعى لتحقيقها أهدافلدينا  .5
      من اجل التطور.محفزة لقدرات ومهارات العاملين  أهدافنا .6
      متاحة ال إمكانياتهاتحقق المؤسسة األهداف التي وضعتها في إطار  .7
 طموحاتاللمية التي تعكس التطورات التقنية والع أخرنتابع  .8

 المستقبلية للمؤسسة.
     

 المؤسسة العاملين في ثالثا: أداء 

 
 العــــبـــــــــارة

موافق 
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

      جيدا.مستوى األداء بالمؤسسة  يعتبر .1
شر ن من خاللالمجتمع تجاه الوفاء بالتزاماتها  إلىتسعى المؤسسة  .2

 لوعي والمعرفة.ا
     

      لتحسين عائداتها. عمالهاالمؤسسة على زيادة كفاءة  تركز .3
      تحاول المؤسسة تبسيط إجراءات العمل إلرضاء زبائنها. .4
تحرص المؤسسة على تطوير منتجاتها التي تقدمها للمجتمع المحلي  .5

 بما يتناسب مع مسؤولياتها االجتماعية 
     

      وتطوير مواردها البشرية. تأهيلال كبيرة في تستثمر المؤسسة أمو  .6
من  امكنهتعلى برامج تدريبية مختلفة داخليا وخارجيا  المؤسسة تعتمد .7

 االرتقاء بمستويات األداء.
     

التقليل من هدر الموارد المالية والمادية لتحسين  على تعمل المؤسسة .8
 االداء 

     

 



 

 األداءى أثر التخطيط االستراتيجي علرابعا: 

 
 ارةـــــــــبــــالع

موافق 
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

توفر المؤسسة المناخ التنظيمي المالئم للعمل لزيادة رضا  .1
 ووالئهم.العمال 

     

عملية التخطيط اإلستراتيجي من طرف المؤسسة تساعد بشكل  .2
 كبير في تنمية وتطوير أداء مواردها البشرية مستقبال

     

تتم عملية الرقابة بالمؤسسة من خالل مقارنة األداء الفعلي مع  .3
 األداء المخطط له مسبقا.

     

      .داءهاأتقوم المؤسسة باستخدام معايير موضوعية في تقييم  .4
      ميع العمالؤية المؤسسة لجر  بإيصالتقوم اإلدارة العليا  .5
 برامج التدريب إلعدادتهتم المؤسسة بنتائج تقييم األداء  .6

 الالزمة مستقبال.
     

يتم تحفيزكم ماديا بناءا على قيمة األرباح التي تتحصل عليها  .7
 المؤسسة مما يساهم في الرفع من مردودكم المهني.

     

 المتاحة بشكل يؤدي واإلمكانياتيتم استغالل الموارد المالية  .8
 .أداء الموارد البشريةتطوير  إلى

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 02حق رقم المل

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,806 24 

 

 االجتماعية_الحالة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17,1 17,1 17,1 6 اعزب 

 100,0 82,9 82,9 29 متزوج

Total 35 100,0 100,0  

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 65,7 65,7 65,7 23 ذكر 

 100,0 34,3 34,3 12 انثى

Total 35 100,0 100,0  

 

 السن

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11,4 11,4 11,4 4 سنة 30 من اقل 

 88,6 77,1 77,1 27 سنة 40 الى 30 من

 100,0 11,4 11,4 4 سنة 40 من اكثر

Total 35 100,0 100,0  

 

 العلمي_المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8,6 8,6 8,6 3 ثانوي 

 62,9 54,3 54,3 19 ليسانس

 74,3 11,4 11,4 4 ماستر

 100,0 25,7 25,7 9 ذلك غير

Total 35 100,0 100,0  

 

 



 

فةالوضي  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 57,1 57,1 57,1 20 إطار 

 74,3 17,1 17,1 6 تحكم عون

 100,0 25,7 25,7 9 تنفيذ عون

Total 35 100,0 100,0  

 

 المهنية_الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid اتسنو 5من اقل  5 14,3 14,3 14,3 

 54,3 40,0 40,0 14 سنوات10 الى5 من

 94,3 40,0 40,0 14 سنة 15 الى10 من

 100,0 5,7 5,7 2 سنة 15 من اكثر

Total 35 100,0 100,0  

 

Statistics 

 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 

N Valid 35 35 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,7429 4,1714 3,6857 3,6000 3,2286 3,8857 4,1429 3,9429 

Std. Deviation 1,22097 ,66358 ,67612 ,81168 1,11370 ,75815 ,73336 1,34914 

 

k1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28,6 28,6 28,6 10 موافق غير 

 31,4 2,9 2,9 1 محايد

 65,7 34,3 34,3 12 موافق

 100,0 34,3 34,3 12 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14,3 14,3 14,3 5 محايد 

 68,6 54,3 54,3 19 موافق

 100,0 31,4 31,4 11 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 



 

k3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8,6 8,6 8,6 3 موافق غير 

 25,7 17,1 17,1 6 محايد

 97,1 71,4 71,4 25 موافق

 100,0 2,9 2,9 1 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17,1 17,1 17,1 6 موافق غير 

 25,7 8,6 8,6 3 محايد

 97,1 71,4 71,4 25 موافق

 100,0 2,9 2,9 1 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14,3 14,3 14,3 5 بشدة موافق غير 

 20,0 5,7 5,7 2 موافق غير

 45,7 25,7 25,7 9 محايد

 97,1 51,4 51,4 18 موافق

 100,0 2,9 2,9 1 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,9 2,9 2,9 1 بشدة موافق غير 

 8,6 5,7 5,7 2 موافق غير

 91,4 82,9 82,9 29 موافق

 100,0 8,6 8,6 3 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

 

k7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,9 2,9 2,9 1 موافق غير 

 14,3 11,4 11,4 4 محايد

 68,6 54,3 54,3 19 موافق

 100,0 31,4 31,4 11 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28,6 28,6 28,6 10 موافق غير 

 34,3 5,7 5,7 2 محايد

 42,9 8,6 8,6 3 موافق

 100,0 57,1 57,1 20 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

Statistics 

 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 

N Valid 35 35 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,8571 3,4000 4,0857 4,1429 4,6857 4,0857 3,9714 4,2000 

Std. Deviation ,60112 ,94558 ,70174 ,73336 ,75815 ,81787 ,56806 ,71948 

 

k9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25,7 25,7 25,7 9 محايد 

 88,6 62,9 62,9 22 موافق

 100,0 11,4 11,4 4 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28,6 28,6 28,6 10 موافق غير 

 34,3 5,7 5,7 2 محايد

 97,1 62,9 62,9 22 موافق

 100,0 2,9 2,9 1 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  



 

 

k11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20,0 20,0 20,0 7 محايد 

 71,4 51,4 51,4 18 موافق

 100,0 28,6 28,6 10 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

k12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5,7 5,7 5,7 2 موافق غير 

 8,6 2,9 2,9 1 محايد

 71,4 62,9 62,9 22 موافق

 100,0 28,6 28,6 10 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5,7 5,7 5,7 2 موافق غير 

 20,0 14,3 14,3 5 موافق

 100,0 80,0 80,0 28 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

k14 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8,6 8,6 8,6 3 موافق غير 

 11,4 2,9 2,9 1 محايد

 71,4 60,0 60,0 21 موافق

 100,0 28,6 28,6 10 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

k15 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5,7 5,7 5,7 2 موافق غير 

 91,4 85,7 85,7 30 موافق

 100,0 8,6 8,6 3 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

k16 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5,7 5,7 5,7 2 موافق غير 

 68,6 62,9 62,9 22 موافق

 100,0 31,4 31,4 11 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

Statistics 

 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 

N Valid 35 35 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,7714 4,2000 3,2286 3,4857 3,5714 3,4000 4,0571 3,6571 

Std. Deviation 1,39507 ,53137 1,62853 ,85307 ,69814 1,76901 ,48159 ,68354 

 

k17 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 34,3 34,3 34,3 12 موافق غير 

 40,0 5,7 5,7 2 محايد

 48,6 8,6 8,6 3 موافق

 100,0 51,4 51,4 18 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

k18 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5,7 5,7 5,7 2 محايد 

 74,3 68,6 68,6 24 موافق

 100,0 25,7 25,7 9 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 



 

k19 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31,4 31,4 31,4 11 بشدة موافق غير 

 40,0 8,6 8,6 3 محايد

 74,3 34,3 34,3 12 موافق

 100,0 25,7 25,7 9 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

k20 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,9 2,9 2,9 1 بشدة موافق غير 

 11,4 8,6 8,6 3 موافق غير

 42,9 31,4 31,4 11 محايد

وافقم  18 51,4 51,4 94,3 

 100,0 5,7 5,7 2 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

k21 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,9 2,9 2,9 1 بشدة موافق غير 

 40,0 37,1 37,1 13 محايد

 97,1 57,1 57,1 20 موافق

 100,0 2,9 2,9 1 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k22 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31,4 31,4 31,4 11 بشدة موافق غير 

 34,3 2,9 2,9 1 موافق غير

 37,1 2,9 2,9 1 محايد

 57,1 20,0 20,0 7 موافق

 100,0 42,9 42,9 15 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 



 

k23 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,9 2,9 2,9 1 موافق غير 

 88,6 85,7 85,7 30 موافق

 100,0 11,4 11,4 4 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

k24 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 45,7 45,7 45,7 16 محايد 

 88,6 42,9 42,9 15 موافق

 100,0 11,4 11,4 4 بشدة موافق

Total 35 100,0 100,0  

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

k2 35 4,1714 ,66358 ,11217 

k13 35 4,6857 ,75815 ,12815 

k18 35 4,2000 ,53137 ,08982 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

k2 10,444 34 ,000 1,17143 ,9435 1,3994 

k13 13,154 34 ,000 1,68571 1,4253 1,9461 

k18 13,360 34 ,000 1,20000 1,0175 1,3825 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups ,983 3 ,328 1,174 ,336 1_المحور

Within Groups 8,649 31 ,279   

Total 9,631 34    

 Between Groups ,453 3 ,151 1,616 ,206 2_المحور

Within Groups 2,899 31 ,094   

Total 3,353 34    

 Between Groups 1,678 3 ,559 1,355 ,275 3_المحور

Within Groups 12,791 31 ,413   

Total 14,469 34    
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