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مقدمة

مـــقـــدمــــة
تمعب البنوك دو ار ميما في الحياة االقتصادية ،فيي أساس النظام االقتصادي
الحديث،وتسعى البنوك دائما إلى إحداث تغيير في سياستيا بما يضمن انتقاليا من الوضع
القائم إلى الوضع التي تسعى إليو مستقبال ،وتواجو البنوك بيئة سريعة التغيير في المتطمبات
والموارد مما يفرض عمى ىذه البنوك االستجابة السريعة والتوجو لتطوير تقنياتيا واستراتيجيتيا
لتكون قادرة عمى مواجية تمك التغيرات بأبعادىا المختمفة ،ولتحقيق ىذا التطور بكفاءة وفعالية
ظيرت أىمية قياس وتقييم أداء البنوك وذلك لتحديد الجوانب التي ىي بحاجة ماسة لمتغيير
والتطوير والتحسين المستمر.
ومن خالل تقييم كل من الفرص والتيديدات الممكنة في البيئة الخارجية ونقاط القوة
والضعف في البيئة الداخمية المتاحة لمبنوك التجارية لتحديد األىداف المستقبمية ثم وضع
الخطط لتحقيق األىداف اإلستراتيجية بنجاح بغرض الوصول عمى جياز مصرفي سميم يحافظ
عمى حقوق المساىمين والمودعين والمستثمرين من جية ،ويضمن سالمة تنفيذ السياسة النقدية
من جية أخرى.

إشكالية البحث:
من خالل ما سبق يمكن بمورة اإلشكالية في السؤال التالي:
كيف يساهم التسيير االستراتيجي في التأثير عمى األادا الكمي لمبنوك التجارية الجزائرية؟
ويمكن تقسيم السؤال الرئيسي إلى األسئمة الفرعية التالية:
 - 1ماذا تقصد بالتسيير االستراتيجي؟
 - 2ماذا تقصد باألداء الكمي لمبنوك التجارية؟
 – 3كيف يؤثر التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي لمبنوك التجارية؟
 – 4ما واقع التسيير استراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية وكيف يؤثر عمى أدائيا؟

أ

مـــقـــدمــــة
فرضيات البحث:
 – 1ىناك تسيير استراتيجي في البنوك التجارية يظير من خالل المراحل والعناصر األساسية
لمتسيير االستراتيجي.
 – 2تقيم األداء الكمي ىو النشاط الذي يقوم بو البنوك لمعرفة مدى تحقق األىداف المحددة
مقدما والوقوف عمى االنحرافات وتفسيرىا وتصحيحيا.
 – 3ىناك تأثير لمتسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي لمبنوك التجارية الجزائرية.

أهمية البحث:
تتجسد أىمية البحث عمى المستويين العممي والعممي:
 فعمى المستوى العممي فان ىذه الدراسة سوف تتطرق لمتسيير االستراتيجي من حيث المفيوموأىمية واستخداميا في تأثير عمى أداء الكمي لمبنوك.
 وعمى المستوى العممي فان الظروف التي تعيشيا بيئة األعمال الجزائرية تتطمب تطور شامالفي أساليب التسيير استراتيجي الجيد لتحسين عممية تقييم األداء في البنوك التجارية الجزائرية.

أهاداف البحث:
من خالل األىمية التي تكتسبيا ،تسعى ىذه الدراسة إلى إجابة عمى التساؤالت الواردة
بصفة أساسية في اإلشكالية وكذا اختبار مدى صحة الفرضيات ،فيي تيدف في جانبيا النظري
إلى التعريف بالتسيير االستراتيجي ،أىميتو ،مستوياتو باإلضافة إلى األداء االستراتيجي وأدوات
تقييمو في البنوك.
وتيدف في الجانب التطبيقي إلى محاولة معرفة واقع التسيير اإلستراتيجي في البنوك
التجارية الجزائرية وتأثير ىذا التسيير عمى األداء الكمي فييا.

ب

مـــقـــدمــــة
أسباب اختيار الموضوع:
اختيارنا ليذا الموضوع كان مرده األسباب التالية:
 -1يت وافق الموضوع مع طبيعة التخصص المتبع ،حيث يعتبر من المواضيع التي تدخل في
صميم تخصص اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك.
 -2االىتمام بالمواضيع الحديثة والرغبة في البحث واالطالع عمى ىكذا مواضيع.
 -3معرفة واقع التسيير االستراتيجي بتأثيره عمى أداء الكمي لمبنوك التجارية الجزائرية لوكاالت
بنكية لوالية المسيمة.

المنهج المستخادم:
 بالنسبة لمجزء النظري :فقد تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي والذي يسمح بدراسةمختمف الظواىر التي تم التطرق إلييا في البحث وذلك من خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة
والبحث المكتبي لممصادر والمراجع.
 بالنسبة لمجزء الميداني :تم استخدام منيج دراسة حالة من خالل الدراسة الميدانية لواقعالبنوك التجارية الجزائرية وذلك بتوزيع االستبيان عمى جميع أفراد عينة البحث ،وىذا بيدف
معرفة تصوراتيم ،أو اتجاىاتيم حول محاور البحث.

الادراسات السابقة:
حظي موضوع تأثير التسيير االستراتيجي عمى أداء الكمي لمبنوك التجارية باالىتمام العديد من
الباحثين والمفكرين وفيما يمي سوف نقوم بعرض دراسات السابقة:
 درغام وأبو فضة "اثر تطبيق نموذج األداء المتوازن في تعزيز األداء المالي االستراتيجيلممصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة :دراسة تطبيقية"
ومن أىم نتائج الدراسة:
 ان المصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة ،يتوفر لدييا اإلدراك الجيد
بان نجاحيا يتطمب العمل بشكل حديث وجدي ،لتعزيز األداء المالي االستراتيجي

ج

مـــقـــدمــــة
 تمتمك المصارف تصو ار واضحا عن أبعاد األداء المالي االستراتيجي والذي يمكنيا
من تحقيق أداء المالي استراتيجي متميز.
 يمكن استخدام بطاقة قياس االداء المتوازن ،بابعادىا االربعة معا كل عمى حدة،
لتعزيز االداء المالي االستراتيجي لممصارف

تقسيمات البحث:
قمنا بتقسيم بحثنا إلى مقدمة وخاتمة وفصمين الفصل نظري والفصل تطبيقي ،الفصل
األول تناولنا فيو مبحثين ،المبحث األول في ماىية التسيير االستراتيجي ،والمبحث الثاني األداء
االستراتيجي في البنوك.
أما الفصل الثاني دراسة ميدانية من خالل استخدام استمارة وتم توزيعيا عمى عينة من
الوكاالت البنكية لوالية المسيمة .تنولنا فيو ثالثة مباحث ،المبحث األول منهجية واج ار ات الادراسة
الميادانية ،والمبحث الثاني تحميل خصائص العينة ،المبحث الثالث تحميل إجابات أفرااد عينة الادراسة
لمحاور استمارة االستبيان.

د

الفصل الول :

تأثري التس يري الاسرتاتيجي عىل أداء البنوك

تأثير التسيير االستراتيجي على أداء البنوك

الفصل األول:
تمهيد

تسعى المؤسسات المعاصرة إلى تحقيؽ مكانة تنافسية متميزة في أسواقيا التي تعمؿ
فييا ،وبيف منافسييا الحالييف والمحتمميف وذلؾ مف خالؿ تحركيا وفؽ رؤية متكاممة وواضحة،
ولدييا قناعة بأنيا ىي اإلطار الصحيح والمنيج السميـ لتعظيـ االستفادة مف إمكانياتيا ومواردىا
الحالية والممكنة ،وبما يحقؽ رضا عمالئيا بصورة تجعميـ يتحدثوف عف المؤسسة ويدافعوف
عنيا كأنيـ شركائيا.
إف التوجو نحو بناء مركز استراتيجي تنافسي متميز أساسو عممية اإلبداع واالبتكار
والتحديات وتحقيؽ الخيار االستراتيجي التنافسي األفضؿ في ظؿ البيئة التي تعمؿ فييا منظمات
األعماؿ يتطمب منيا امتالؾ رؤية بعيدة المدى ،ولذلؾ فاف عممية التفكير المستقبمي لتوجو أي
منظمة ودراسة وتحميؿ المتغيرات البيئية المؤثرة في عممياتيا ىي جوىر األسموب في اإلدارة
الحديثة أال وىو التسيير االستراتيجي لممؤسسات االقتصادية (منظمات األعماؿ ).
وكذا دور عممية تقييـ األداء اليادفة إلى تحقيؽ الكفاءة باستخداـ الموارد المتاحة ،وىذا
مف منطمؽ إف األداء يمثؿ الدافع األساسي لوجود أية مؤسسة مف عدميا ،كما يعتبر العمؿ
األكثر إسياما في تحقيؽ ىدفيا الرئيسي آال وىو البقاء واالستم اررية.
وييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعريؼ بالتسيير اإلستراتيجي مف ناحية أصوليا وأسسيا
العممية مبينا كؿ مف مفيوميا وأىميتيا ومستوياتيا.أما بالنسبة لممبحث الثاني تقديـ مفاىيـ عف
األداء االستراتيجي وأىميتو والعوامؿ المؤثرة فيو وأدوات تقييـ األداء االستراتيجي في البنوؾ.
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تأثير التسيير االستراتيجي على أداء البنوك

الفصل األول:

المبحث ال ول ماهية التسيير االستراتيجي
يعد التسيير االستراتيجي امتداد طبيعيا لتطور نظاـ التخطيط االستراتيجي ،إذ تتمثؿ
اإلستراتيجية كعممية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بنمو المنظمة ،وربحيتيا في األجؿ الطويؿ،
وتحقيؽ تكيفيا مع البيئة المحيطة ،ولقد تعددت التعاريؼ المقدمة لمتسيير االستراتيجي ،وتباينت
وجية نظر الباحثيف  ،وقبؿ الخوض في مختمؼ التعاريؼ ،نعرج عمى تعريؼ اإلستراتيجية ليا
عالقة بتعرؼ التسيير االستراتيجي.

المطمب الول تعريف التسيير االستراتيجي
كممة إستراتيجية مستمدة مف العمميات العسكرية ،وتعني في ىذا اإلطار تكويف
التشكيالت ،توزيع الموارد الحربية بصورة معينة ،تحريؾ الوحدات العسكرية لمواجية تحركات
العدو ،أو الخروج مف مأزؽ ،أو حصار ،أو االنقضاض عمى العدو ومباغتتو ،أو لتحسيف
المواقع ،أو النتياز فرص ضعؼ العدو ،وال يختمؼ األمر كثي ار إذا ما انتقمنا إلى مشروعات
األعماؿ ،فالعدو في المجاؿ العسكري ىو المنافس في بيئة األعماؿ ،وكذا الحاؿ إذا تكممنا عف
التشكيالت ،الموارد ،المواقع وغيرىا.1
أوال تعريف اإلستراتيجية
 تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا "مجموع الق اررات والحركات المرتبطة باختيار الوسائؿوتخصيص الموارد مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ"

2

 كما تعرؼ أيضا عمى أنيا" خطط وأنشطة المنظمة التي يتـ وضعيا بطريقة تضمف خمؽ درجةمف التطابؽ ما بيف رسالة المنظمة وأىدافيا وبيف رسالة المنظمة وبيئتيا ".

3

مف خالؿ ىذه التعاريؼ يمكف القوؿ أف اإلستراتيجية ىي"مجموعة التوجيات المتعمقة
بأنشطة المؤسسة في المدى الطويؿ ،وبي ذا فيي تمثؿ الحصوؿ عمى ميزة تنافسية انطالقا مف

 -1أزًذ ياهش ،دنُم انًذَش خطىة بخطىة فٍ اإلداسة اإلسخشاحُدُت ،انذاس اندايعُت ،اإلسكُذسَت ،1999 ،ص.20
- R.A. THEITART, La stratégie d’entreprise, ed : Ediscience, Paris, 1993, P2.
- 3صَذ يُُش عبىدٌ ،اإلداسة اإلسخشاحُدُت ،كُىص انًعشفت نهُشش وانخىصَع ،عًاٌ ،األسدٌ ، 2006 ،ص: 35
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تعبئة الموارد في المحيط بيدؼ تمبية احتياجات السوؽ ورغبات مختمؼ األطراؼ الفاعمة في
المؤسسة".1
إذف اإلستراتيجية تشمؿ جميع األنشطة الحساسة لممؤسسة ،وتسيؿ التعامؿ مع التغيرات
في بيئة المؤسسة ،ولذلؾ فإف ىناؾ أبعاد رئيسية يجب أف يتضمنيا أي تعريؼ شامؿ
لإلستراتيجية وىذه األبعاد ىي:
 -1اإلستراتيجية أسموب مترابط وموحد وكامؿ لمق اررات.
 -2اإلستراتيجية ىي وسيمة لتحديد رسالة المؤسسة في ظؿ أىدافيا طويمة األجؿ ،البرامج،
وأولويات تخصيص الموارد.
 -3اإلستراتيجية ىي استجابة لمفرص والتيديدات الخارجية ونقاط القوة والضعؼ الداخمية
لتحقيؽ ميزة تنافسية.
 -4اإلستراتيجية ىي نظاـ لتوزيع المياـ والمسؤوليات عمى المستويات اإلدارية المختمفة
لممؤسسة
 -5اإلستراتيجية ىي تعريؼ لكافة األطراؼ المرتبطة بالمؤسسة.
ومف خالؿ األبعاد السابقة لمفيوـ اإلستراتيجية فإنيا تصبح إطار عممي رئيسي تستطيع
مف خاللو المؤسسة أف تؤكد استمرارىا وتتكيؼ مع التغيرات البيئية لمحصوؿ عمى ميزة
تنافسية.

2

ثانيا تعريف التخطيط االستراتيجي
يعرؼ التخطيط االستراتيجي عمى أنو "ذلؾ النظاـ المتكامؿ الذي يتـ مف خاللو تحديد
رسالة المؤسسة في المستقبؿ ،وأىدافيا والتصرفات الالزمة لتحقيؽ ذلؾ والجيود الموجية نحو
تخصيص الموارد".3

1- G. JOHNSON et H. SCHOLES, Stratégique, Publi-Union, Paris, 2000, P27.
 - 2ثابج عبذ انشزًاٌ إدسَس ،وخًال انذٍَ يسًذ يشسٍ ،اإلداسة اإلسخشاحُدُت (يفاهُى وًَارج حطبُمُت) ،انذاس اندايعُت ،اإلسكُذسَت ،2002 ،ص .22
 3عبذ انسًُذ عبذ انفخاذ انًغشبٍ ،اإلداسة اإلسخشاحُدُت ،ط ، 1يدًىعت انُُم انعشبُت ،انماهشة، 1999 ،ص34
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 ويعرؼ التخطيط االستراتيجي بأنو "عممية اتخاذ ق اررات مستمرة بناء عمى معمومات ممكنة عفمستقبؿ تمؾ الق اررات مع قياس النتائج". 1
ثالثا تعريف التسيير االستراتيجي
تعتبر اإلدارة اإلستراتيجية مف مجاالت الدراسة التي نالت اىتماما واسعا في العقود
الثالثة األخيرة مف القرف العشريف وذؾ استجابة لمضغوطات والمؤثرات البيئية اليائمة التي
واجيتيا المؤسسة في تمؾ الحقبة.
فيعرفيا "أنسوف" وىو أحد رواد الفكر اإلداري البارزيف وأكثرىـ تناوال لمفكر االستراتيجي
بأنيا "تصور المؤسسة عف العالقة المتوقعة بينيا وبيف بيئتيا ،بحيث يوضح ىذا التصور نوع
العمميات التي يجب القياـ بيا عمى المدى البعيد ،والحد الذي يجب أف تذىب إليو المؤسسة
والغايات التي يجب أف تحققيا".2
ويرى "كوتمر" أنو "عممية تنمية وصيانة العالقة بيف المؤسسة والبيئة التي تعمؿ فييا مف
خالؿ تحديد رسالة وأىداؼ واستراتيجيات نمو وخطط لمحفظة األعماؿ لكؿ العمميات واألنشطة
التي تمارسيا ىذه المؤسسة".3
مف خالؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أف التسيير االستراتيجي بأنو "اإلجابة عف اإلشكاؿ
المطروحة حوؿ تنمية المؤسسة وكيفية مواجية التغيرات في محيطيا سواء الخارجي أو
الداخمي ،واختيار اإلستراتيجية ،وتييؤ لتوليد قيمة كما انو مدخؿ لوضع وتنفيذ المياـ
اإلستراتيجية والرقابة عمييا وتأكيد استم اررية المؤسسة وبقائيا ".

4

ويرى الكاتباف أف اإلدارة اإلستراتيجية تنطوي عمى تسعة مياـ أساسية وىي:
-1

صياغة ميمة أو رسالة المؤسسة.

-2

تنمية صورة المؤسسة (ظروفيا ،مواردىا ،إمكانياتيا).

-3

تقييـ البيئة الخارجية لممؤسسة.
1

- Dominique Siegel: Stratégie et Organisation, revue des sciences de gestion,NO 160, France,p: 13.
.- 2يؤَذ سعُذ انسانى ،أساسُاث اإلداسة اإلسخشاحُدُت ،داس وائم نهُشش ،األسدٌ. 2005،ص56
 - 3فالذ زسٍ انسسٍُُ ،اإلداسة اإلسخشاحُدُت (يفاهًُها ،يذاخهها ،عًهُاحها انًعاصشة) ،داس وائم نهُشش ،عًاٌ ،2000 ،ص .26
4-Rodolphe durand .guide du management. Dunod .france . 2003.p84
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-4

تحميؿ البدائؿ اإلستراتيجية.

-5

تحديد أكثر البدائؿ اإلستراتيجية جاذبية في ضوء الرسالة ،الموارد والظروؼ البيئية.

-6

اختيار مجموعة األىداؼ طويمة األجؿ واالست ارتيجيات العامة.

-7

تحديد األىداؼ السنوية والخطط قصيرة األجؿ.

-8

تنفيذ الخيارات اإلستراتيجية.

-9

تقييـ مدى نجاح العممية اإلستراتيجية.

1

المطمب الثاني أهمية التسيير اإلستراتيجي
إف أي تقييـ لتأثير التسيير االستراتيجي عمى أداء التنظيمي ال يستند فقط إلى معيار
اآلثار والنتائج المالية بؿ يمتد ليشمؿ اآلثار ،والنتائج السموكية التي يمكف إبراز أىمية التسيير
االستراتيجي فيما يمي :
-1تحسيف القدرة التنافسية لممنظمة في التعامؿ مع المشكالت مف خالؿ تشجيع األفراد
لممشاركة في عممية التخطيط مما يزيد في قدراتيـ التنبؤية ومسؤولياتيـ اإلستراتيجية ،وتوليد
االبتكار واإلبداع لدييـ .
-2توضيح األدوار بتقميؿ الفجوات ،والتفاوض بيف األفراد في مختمؼ األنشطة ،وذلؾ يدفعيـ
لممشاركة في العممية اإلستراتيجية.
-3توطيد العالقات االجتماعية مف خالؿ التعاوف لمخروج بإستراتيجية مناسبة والعمؿ عمى
تنفيذىا ،ومف ثـ تقييـ مدى نجاحيا وتقييـ االنحرافات.
-4الحد مف مقاومة التغيير ،والقدرة عمى إحداث واالعتماد أكثر عمى اإلطارات ذات التحديات
والرؤية المعمقة والمدروسة لممستقبؿ والتي تحمؿ الرغبة في إحداث التغير االيجابي.
-5تتطمب عممية صياغة االستراتيجيات قد ار كبي ار مف الدقة في التنبؤات المستقبمية وتحميؿ
مجمؿ المتغيرات المحيطة  ،وىذا ما يجب إف يوفره منيج التسيير االستراتيجي.

 - 1طاسق سشذٌ خبت وآخشوٌ ،انخفكُش االسخشاحُدٍ واإلداسة اإلسخشاحُدُت (يذخم حطبُمٍ) ،انذاس اندايعُت ،2002 ،ص .29
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-6تحقيؽ التفاعؿ مع المحيط في المدى الطويؿ بناء عمى القدرات اإلستراتيجية التي تمكف مف
التأثير عمى المتغيرات المحيط خاصة التنافسي.
-7التخصيص الفعاؿ لمموارد وإلمكانيات بتوجيو الجيود توجييا صحيحا خاصة عمى المدى
الطويؿ ،مما يمكف مف استغالؿ نواحي القوة والتغمب عمى نواحي الضعؼ.

1

المطمب الثالث مستويات التسيير االستراتيجي

يعد نظاـ التسيير االستراتيجي نظاما تسييري شامال لممنظمة بمختمؼ وظائفيا ووحداتيا،

فيو ييدؼ إلى توظيؼ مختمؼ الموارد الداخمية واغتناـ الفرص التي تتيحيا البيئة التنافسية،
ولو ثالث مستويات ىي:
أوال التسيير االستراتيجي عمى مستوى المؤسسة ككل
يعرؼ ىذا المستوى بتسيير األنشطة التي تحدد الخصائص المميزة لممنظمة عف باقي
المؤسسات المنافسة ،ويتـ في ىذا المستوى تحديد رسالة منظمة التي تسعى الى تحقيقيا
وتخصيص الموارد األزمة لبموغيا ،إضافة إلى محاولة التنسيؽ بيف وحدات األعماؿ .
ولمتسيير االستراتيجي عمى ىذا المستوى أىداؼ تتمثؿ فيما يمي :
تحديد الخصائص المميزة لممنظمة وبصفة خاصة الرؤية ،الرسالة ،واألىداؼ اإلستراتيجية.تحديد السوؽ الذي ستتعامؿ فيو المؤسسة.تحديد وتخصيص الموارد المتاحة.خمؽ روح التعاوف بيف وحدات األعماؿ .ثانيا التسيير االستراتيجي عمى مستوى وحدات العمال
ىو عبارة عف تسيير وحدات األعماؿ اإلستراتيجية لتتمكف مف تحقيؽ منافسة فعالة في
مجاؿ معيف ،أو سوؽ معيف ،آو منتجات معينة ،والمساىمة في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
أف التسيير االستراتيجي عمى ىذا المستوى يحاوؿ وضع أجوبة لعدد مف األسئمة أىميا:
 - 1صانر عبذ انشضا سشُذ وآخشوٌ ،اإلداسة اإلسخشاحُدُت ،داس انًُاهح،عًاٌ ،2008 ،ص.66
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 ما المنتج أو الخدمة التي سوؼ تقدميا الوحدة لمسوؽ ،ومف ىـ العمالء المحتمميف ليا ؟. كيؼ يمكف لموحدة أف تنافس بكفاءة مع منافسييا في نفس القطاع؟. كيؼ تساىـ الوحدة في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ؟.ثالثا التسيير االستراتيجي عمى مستوى الوظيفي
يمس التسيير االستراتيجي عمى مستوى مختمؼ وظائؼ المؤسسة ،كوظيفة اإلنتاج،
والتمويؿ ،والتسويؽ والموارد البشرية ،حيث نجد عمى ىذا المستوى ما يعرؼ بالتسيير
االستراتيجي الوظيفي ،بحيث تتـ كؿ وظيفة باستغالؿ مواردىا وتسيير أنظمتيا وفؽ منظور
استراتيجي ،والذي يعد ىاما وضروريا الستمرارىا ،فمثال وظيفة اإلنتاج تتـ بحجـ اإلنتاج
ونوعيتو ،ومستمزماتو.1

-1إسًاعُم يسًذ انسُذ ،اإلداسة اإلسخشاحُدُت ،يفاهُى وزاالث حطبُمُت ،انًكخب انعشبٍ انسذَث ،اإلسكُذسَت،1993،ص.28.26
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المبحث الثاني ماهية الداء االستراتيجي
يعتب ػػر األداء االس ػػتراتيجي مفيوم ػػا جوىري ػػا وىام ػػا بالنس ػػبة لممؤسس ػػات االقتص ػػادية ،فم ػػف
خاللو يتـ تحديد درجة وتنظيـ االقتصاد  .لذلؾ تسعى معظػـ المؤسسػات الػى تحقيػؽ النجػاح فػي
عممياتيػػا وأنشػػطتيا باسػػتمرار ،لبنػػاء مركػػز اسػػتراتيجي تنافسػػي متميػػز يضػػمف ليػػا البقػػاء وتحسػػيف
األداء في ظؿ البيئة التي تعمؿ فييا.

المطمب الول مفهوم الداء االستراتيجي
أوال مفهوم الداء االستراتيجي
بػػالرغـ م ػػف التب ػػايف الس ػػابؽ إال أف أغم ػػب الب ػػاحثيف يعب ػػروف ع ػػف األداء م ػػف خ ػػالؿ م ػػدى
نج ػػاح المؤسس ػػة ف ػػي تحقي ػػؽ أى ػػدافيا ،وم ػػف ى ػػذا المنطم ػػؽ فإن ػػو يعب ػػر ع ػػف األداء بكون ػػو "ق ػػدرة
المؤسسة عمى تحقيػؽ أىػدافيا طويمػة األجػؿ" ،1ويركػز ىػذا المفيػوـ عمػى األىػداؼ طويمػة األجػؿ
والت ػػي تتمث ػػؿ حس ػػب رأي الكثي ػػر م ػػف الب ػػاحثيف ف ػػي البق ػػاء والنم ػػو والتكي ػػؼ وى ػػذا م ػػا يعب ػػر عن ػػو
بالفعالية.
ومف الباحثيف مف يرى بأف األداء ىو "انعكاس لكيفية استخداـ المؤسسة لمموارد المادية
والبشرية واستغالليا بالصورة التي تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا" ،2حيث يركز ىذا المفيوـ
عمى الطرؽ التي توصؿ المؤسسة إلى غاياتيا وأىدافيا والتي تعتمدىا في استغالؿ مواردىا
المتاحة ،ومدى نجاح المؤسسة في ىذا االستغالؿ وىذا ما يطمؽ عميو الكفاءة.
ويعػ ػػرؼ األداء بأنػ ػػو "مجموعػ ػػة مػ ػػف المعػ ػػايير المالئمػ ػػة لمتمثيػ ػػؿ والقيػ ػػاس التػ ػػي يحػ ػػددىا
البػػاحثوف ،والتػػي تمكػػف مػػف إعطػػاء حكػػـ تقييمػػي عمػػى األنشػػطة والنتػػائج والمنتجػػات ،وعمػػى آثػػار
المؤسسة عمى البيئة الخارجية".3
ممػػا سػػبؽ نسػػتنتج أف األداء مفيػػوـ واسػػع يشػػمؿ فػػي مضػػامينو عمػػى العديػػد مػػف المفػػاىيـ
المتعمقة بالنجاح أو الفشؿ ،الكفاءة والفعالية ،المخطػط والفعمػي ،الكمػي والنػوعي ،وغيرىػا .ولػذلؾ
 - 1فالذ زسٍ انسسٍُُ ،يشخع سابك ،ص .231
َ - 2فس انًشخع ،ص.231
 - 3عبذ انفخاذ بىخًخى ،حسهُم وحمُُى األداء االخخًاعٍ فٍ انًُشأة انصُاعُت ،يدهت انعهىو اإلَساَُت ،عذد  ،18خايعت لسُطُُت ،2002 ،ص126.
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ف ػػإف األداء يمث ػػؿ ذل ػػؾ النش ػػاط الش ػػمولي المس ػػتمر وال ػػذي يعك ػػس نج ػػاح المؤسس ػػة واس ػػتم ارريتيا
وقدرتيا عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة ،أو فشميا وانكماشيا وفؽ أسس ومعايير محددة تضػعيا
المؤسسة وفقا لمتطمبات نشاطيا وعمى ضوء األىداؼ المحددة.
وعمػػى صػػعيد اإلدارة اإلسػػتراتيجية فػػإف األداء قػػد حظػػي باىتمػػاـ اسػػتثنائي ،وذلػػؾ لكونػػو
يعكس نجاح التوجو االستراتيجي لممؤسسة ،واختبػا ار فعميػا وواقعيػا لمصػداقية الخيػار االسػتراتيجي
المعتمد ،كما أنو يوضح أبعاد وحاالت التكيؼ االستراتيجي لممؤسسة مع بيئتيا.
ثانيا مصطمحات ذات العالقة بمفهوم الداء
 -1الكفاءة تعني الكفاءة "القدرة عمى خفض وتحجيـ الفاقد في الموارد المتاحة لممنظمة ،وذلؾ
مف خالؿ استخداـ الموارد بالقدر المناسب وفؽ معايير محددة لمجدولة (أي قدر مف النتائج أو
المخرجات في زمف محدد) والجودة والتكمفة" 1،أي الوصوؿ إلى األىداؼ المسطرة مف خالؿ
استخداـ موارد المؤسسة المتاحة بشكؿ امثؿ يتطمب بموغ الكفاءة وزيادتيا يحسف استغالؿ
الموارد المتاحة وتحسب بالعالقة التالية:
الكفاءة قيمة المخرجات /تكمفة المدخالت
 -2الفعالية تتمثؿ في القدرة عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف خالؿ حسف األداء األنشطة
المناسبة بمعنى أخر ىؿ يحسف العامموف وفرؽ العمؿ والمديروف أداء ما يجب آف يؤدي لتحقيؽ
األىداؼ ،أـ أف ىناؾ أنشطة تؤدي دوف داعي أو مبرر؟.

2

وتقاس الفعالية انطالقا مف أىداؼ المؤسسة (إلى أي حد تـ تحقيؽ النتائج المرتقبة والمرغوب
فييا؟) ،أي التقارب بيف النتائج المحصؿ عمييا واألىداؼ المسطرة ،فالمسؤوؿ الفعاؿ ىو الذي
يستطيع الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ في المجاؿ المحددة ،وتحسب مف خالؿ العالقة التالية:
الفعالية = اإلنجاز المحقق  /اإلنجاز المحدد
-3اإلنتاجية وتتمثؿ في النتائج المحققة فعال و الوسائؿ المستخدمة لبموغيا ويعرفيا : Male
 -1ازًذ سُذ يصطفً إداسة انبشش ( األصىل وانًهاساث ) ،بذوٌ ركش داس انُشش  ،يصش  ،2002ص415
 -2يسًذ سهًُاٍَ ،االبخكاس انخسىَمٍ وأثشِ عهً حسسٍُ أداء انًؤسست ،يزكشة ياخسخُش ،كهُت انعهىو االلخصادَت وانخسُُش ،خايعت انًسُهت  ، 2007 ،ص
115
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"بأنيا تربط بيف الفعالية في الوصوؿ لألىداؼ والكفاءة في حسف استخداـ الموارد لبموغ األىداؼ
 ،فيي مقياس ألداء فرد أو قسـ أو إدارة ،أي ىي تعبير عف قدر الناتج المحقؽ مف استخداـ قدر
معيف مف المدخالت أو الموارد في فترة زمنية محددة (يوـ ،شير ،سنة)
-4الهداف :تعرؼ عمى أنيا "تعبيرات محددة عف ما ترغب المنظمة في تحقيقو خالؿ فترة زمنية
محددة ،أي ىناؾ أىداؼ بعيدة المدى(إستراتيجية) أىداؼ أخرى مرحمية أو قصيرة المدى"

1

المطمب الثاني أهمية الداء االستراتيجي والعوامل المؤثرة فيه
أوال أهمية الداء االستراتيجي
إف أىمية األداء االستراتيجي تبرز مف خالؿ ثالثة أبعاد رئيسية ىي:
 -1الناحية النظرية يمثؿ األداء االستراتيجي مركز اإلدارة اإلستراتيجية حيث تشمؿ جميع
منطمقات اإلدارة ونظريتيا عمى مضاميف ودالالت تختص باألداء سواء بشكؿ ضمني أو بشكؿ
مباشر.
 -2الناحية التجريبية تبرز أىمية األداء االستراتيجي مف خالؿ استخداـ معظـ الدراسات
وبحوث اإلدارة اإلستراتيجية لألداء في اختبار االستراتيجيات المختمفة والعمميات الناتجة عنيا.
 -3الناحية اإلدارية وتظير أىمية األداء االستراتيجي مف خالؿ االىتماـ المتزايد مف قبؿ
إدارات المنظمات بنتائجو والتعديالت التي تجري في ىذه المنظمات مف حيث األىداؼ
واالستراتيجيات والسياسات اعتمادا عمى نتائجو.

2

ثانيا -العوامل المؤثرة في الداء
ىناؾ عوامؿ عديدة ومتنوعة يمكف أف تؤثر عمى أداء المؤسسات االقتصادية بعضيا داخمي
واألخر خارجي ،وىما:

 -1وصفٍ انكساسبت  ،حسسٍُ فاعهُت األداء انًؤسسٍ يٍ خالل حكُىنىخُا انًعهىياث ،انُاصوسٌ، 2011 ،ص81
 - 2اثًاسعبددذ انددشصاق يسًددذ .إسددخشاحُدُت انخكايددم وإعددادة انهُذسددت وأثشهددا عهددً األداء االسددخشاحُدٍ باسددخخذاو بطالددت األداء انًخددىاصٌ ،داس انسايددذ نهُشددش
وانخىصَع ،عًاٌ , 2015,ص190
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العوامل الداخمية تتمثؿ العوامؿ الداخمية في مختمؼ المتغيرات الناتجة عف تفاعؿ

عناصر المؤسسة الداخمية والتي تؤثر عمى أدائيا ،ويمكف لممسير إف يتحكـ فييا ويحدث فييا
تغيرات تسمح بزيادة أثارىا االيجابية أو التقميؿ مف أثارىا السمبية .
ومف ابرز العوامؿ التي تخضع لسيطرة المؤسسة ىي:
أ -العوامل التقنية وىي مختمؼ القوى والمتغيرات التي ترتبط بالجانب التقني في المؤسسة
وتضـ ما يمي :
 نوع التكنولوجيا سواء المستخدمة في الوظائؼ الفعمية أو المستخدمة في معالجة المعمومات. نسبة االعتماد عمى اآلالت بالمقارنة مع عدد العماؿ. تصميـ المؤسسة مف حيث المخازف-،الورشات ،التجيي ازت واآلالت. نوعية المنتوج وشكمو ومدى مناسبة التغميؼ لو. التناسب بيف طاقتي التخزيف واإلنتاج في المؤسسة. نوعية المواد المستخدمة في عممية اإلنتاج. مستويات األسعار. الموقع الجغرافي لممؤسسة. الهيكل التنظيمي وىو اإلطار الرسمي الذي يحدد درجة التخصص وتقسيـ العمؿ بيفالوحدات واألفراد ،وعدد المجموعات الوظيفية ،وكذا عدد المستويات اإلدارية ،ولمف يتبع كؿ
شخص ومف ىـ األشخاص الذيف يتبعوف لو ،وما ىي السمطات ومسؤوليات كؿ منيـ ،وكيؼ
يتـ التنسيؽ بيف وحداتيـ أو أقساميـ .
ج -الموارد البشرية ىي مختمؼ القوى والمتغيرات التي تؤثر عمى استخداـ المورد البشري في
المؤسسة ،وتضـ عمى الخصوص:
 ىيكؿ القوى العاممة . نظاـ االختيار والتعييف . التدريب والتأىيؿ والتنمية.16
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 نظاـ األجور والمكافآت. نظـ تقييـ األداء.-2

العوامل الخارجية يقصد بالعوامؿ الخارجية مجموعة تغييرات والقيود والموافؽ التي ىي

بمنأى عمى رقابة المؤسسة ،وبالتالي قد تؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر في أنشطة وق ار ارت
المؤسسة وتخرج عف نطاؽ سيطرتيا ،ومف بيف العوامؿ التي تؤثر بشكؿ غير مباشر عمى
المؤسسة والتي تشكؿ الكممة المختصرة )  ) pestelما يمي :
أ -العوامل السياسية :تشمؿ جانب الق ار ارت السياسية كالحرب ،التأميمات ،الحضر عمى نشاط
بعض المؤسسات ،االنقالبات.
ب -العوامل االقتصادية :تشمؿ كؿ مف معدالت الفائدة ،معدالت التضخـ ،معدالت البطالة
اتجاىات األجور ،توفر الطاقة وتكمفتيا وغيرىا.
ج -العوامل االجتماعية تتمثؿ في التركيبة السكانية ،التوزيع الجغرافي ،األنماط االستيالكية
مستوى التعميـ وغيرىا.
د -العوامل التكنولوجية وتشمؿ معدالت اإلنفاؽ عمى البحوث والتطوير ،تطور وسائؿ
االتصاالت و أنظمة المعمومات ،واالختراعات الجديدة.
ه -العوامل البيئية والتشريعية :منيا القوانيف الخاصة بتنظيـ عالقة المؤسسة بالعامميف،
القوانيف المرتبطة بالبيئة التي تعمؿ عمى حمايتيا والمحافظة عمييا مف التموث ،القوانيف الخاصة
بالدفاع عف حقوؽ المستيمكيف.

1

- 1بشَش انسعُذ َ،سُاوٌ َعًُت  ،أهًُت انخكايم بٍُ أدواث يشالبت انخسُُش فٍ حمُُى أداء انًُظًاث وصَادة فعانُخها  ،يذاخهت يمذيت ضًٍ  ،انًهخمً انعهًٍ
انذونٍ انثاٍَ زىل األداء انًخًُض نهًُظًاث وانسكىياث  ،خايعت وسلهت  ،اندضائش  22،وَ 23ىفًبش ،2011ص.298
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المطمب الثالث أدوات تقييم الداء اإلستراتيجي في البنوك
أوال مفهوم تقييم الداء
مفيوـ تقييـ األداء يرتكز بكؿ كبير عمى مقارنة النتائج التي تـ تحقيقيا عمى ارض
الواقع المراد تحقيقيا وذلؾ بعد قياس األداء الفعمي أوال وبذالؾ يتـ التوصؿ الى مدى النجاح في
تحقيؽ األىداؼ المنشودة بناءا عمى الخطط الموضوعة سابقا بما يكفؿ اتخاذ الق اررات المناسبة
لتحسيف عممية األداء.

1

كما يعرؼ أيضا عمى انو"فحص تحميمي انتقادي شامؿ لخطط ،أىداؼ ،طرؽ التشغيؿ
واستخداـ الموارد البشرية والمادية بيدؼ التحقؽ مف كفاءة وفعالية استخداـ الموارد المتاحة".2
ثانيا أدوات تقييم الداء االستراتيجي في البنوك
تستع مؿ عدة أدوات في تقييـ اإلستراتيجية تساعد عمى تسييؿ عممية تقييـ االستراتيجي
ونذكر منيا:
أوال -المقارنة المرجعية  benchmarkingوتعرؼ عمى أنيا عمميات مستمرة ونظامية لتقييـ
المنتجات ،الخدمات والعمميات مقارنة مع المنافسيف األكثر تمي از (األفضؿ) ومع المؤسسات
المعروفة بأنيا رائدة أو مسيطرة عمى السوؽ .وتستعمؿ المقارنة المرجعية في اإلدارة
اإلستراتيجية كأداة لمقيادة والتسيير كما أنيا تساعد في جمع المعمومات عف المنافسيف ،وكذلؾ
تستعمؿ لتقييـ النمو والتعمـ التنظيمي.3
ثانيا -بطاقة الداء المتوازن ويمكف تعريؼ بطاقة األداء المتوازف بأنيا نظاـ إداري ييدؼ
إلى مساعدة المالؾ والمديريف عمى ترجمة رؤية واستراتيجيات مؤسساتيـ إلى مجموع مف
األىداؼ والقياسات واإلستراتيجية المترابطة ،حيث لـ يعد التقرير المالي يمثؿ الطريقة الوحيدة
التي تستطيع المؤسسات مف خالليا تقييـ أنشطتيا ورسـ تحركاتيا المستقبمية.
َ- 1ضال فشوق أبى غٍُ ،يذي إيكاَُت اسخخذاو بطالت األداء انًخىاصٌ نخمُُى أداء خايعت األلصً ،يزكشاث َُم شهادة انًاخسخُش،كهُت انخداسة ،لسى
انًساسبت وانخًىَم ،خايعت اإلساليُت ،غضة،2016/2015،ص .28
- 2زًادٌ َبُم عبادٌ  ،فاطًت انضهشاء "،يمىياث حسسٍُ أداء انًؤسسداث االلخصدادَت فدٍ إطداس انخًُُدت انًسدخذايت "،انًهخمدً اندذونٍ انعهًدٍ زدىل األداء
وفعانُت انًُظًت انًسخذايتَ 11-10 ،ىفًبش ،خايعت انًسُهت ،اندضائش ،2009 ،ص.04
3

David autissier et al .latlas du management les meilleurspratiques et tendances pour actualiser vos competences
eyrolles. Paris.2009.p222
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ثالثا -العصف الذهبي ( :)brain stormingوىو أسموب يتبع لتوليد قائمة مف األفكار
اإلبداعية في ظؿ بيئة مشجعة ومؤيدة في فترة زمنية محددة .إف اليدؼ مف ىذه التقنية ،ىو
الحصوؿ عمى اكبر عدد ممكف مف األفكار اإلبداعية في ظؿ بيئة مشجعة لجميع أعضاء فريؽ
ال تحسيف  ،واألعضاء المدعويف لممشاركة في معالجة ودراسة حالة مف حاالت الخمؿ في
اإلستراتيجية .

1

مف مزايا ىذه الطريقة أنيا تعطي اكبر عدد مف الحموؿ واالقتراحات ويشارؾ فييا كؿ
المستويات اإلدارية لكف ما يعاب عمييا كذلؾ أنيا ال تراعي الوقت المحدد التخاذ الق اررات
الصحيحة.
رابعا االيزو ) :iso(international standardizatoi organizationمجموعة مف المعايير
المرجعية العالمية الموضوعة لنظاـ الجودة الشاممة لمختمؼ عمميات ومنتجات المنظمة وكؿ
قطاعات اإلنتاجية والخدمية وتستعمؿ طريقة االيزو في التقييـ وذلؾ مف خالؿ الحكـ عمى مدى
جودة اإلستراتيجية في تحقيؽ أىدافيا والحكـ عمى جودة العمميات والخطط والموارد المخصصة
لتحقيؽ األىداؼ ،حيث ينـ وضع مجموعة مف المعايير التي بمقتضاىا يتـ الحكـ عمى مدى
جودة اإلستراتيجية المقيمة وتشمؿ الجوانب التي ييتـ بيا االيزو.
خامسا طريقة السئمة تقوـ ىذه الطريقة مف التقييـ ،عمى طرح مجموعة مف األسئمة التي
تحيط بكؿ جوانب المشكؿ أو الموقؼ ،وىذه الطريقة تشبو طريقة العصؼ الذىني والفرؽ بينيما
أف طريقة األسئمة تكوف منظمة وموجية بشكؿ جيد ،ويمكف شرح مضموف األسئمة الستة فيما
يمي:

2

 Quoiماذا؟ بمعنى  :بماذا يتعمؽ ىذا المشكؿ؟ ما ىو موع المشكؿ؟ ما ىو اثر المشكؿ؟
 Quiمف؟بمعنى :مف ىو المتسبب في المشكؿ؟ ما ىو دوره (وظيفتو)؟ ما ىي خصائصو؟
 Ouأيف ؟ بمعنى  :في أي مكاف وقع المشكؿ ؟ وفي اي بعد؟
 Quandمتى؟ بمعنى :في أي لحظة ؟ وفؽ أي مخطط؟ ما ىو معدؿ تكرار المشكؿ ؟
- 1يهذٌ انسايشاٍَ ،اداسة اندىدة انشايهت فٍ انمطاعٍُ اإلَخاخٍ وانخذيٍ  ،بذوٌ ركش انطبعت  ،داس خشَش  ،عًاٌ ،2006 ،ص236.
-2 Michel weill. Laudit strategique qualite et efficacite des organisation. Afnor.france 2007.p50
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تأثير التسيير االستراتيجي على أداء البنوك

الفصل األول:
 Commentكيؼ؟ بأي وسيمة ؟تحت أي إجراء ؟.
 Pourquoiلماذا؟ ما ىو سبب وجود المشكؿ ؟.

ومنو يتـ تنقيط كؿ سؤاؿ ،ويقوـ الفريؽ المكمؼ بطرح اقتراحات واجابات لكؿ سؤاؿ،
وتصفية ىذه االقتراحات عف طريؽ العصؼ الذىني.

1

- JEAN MARC galllaire. Les outils de la performance industrielle .eyrolles .paris. 2008.p12
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تأثير التسيير االستراتيجي على أداء البنوك

الفصل األول:

خالصة الفصل
نستنتج مف خالؿ الفصؿ األوؿ إف اإلستراتيجية ما ىي إال نتيجة لمتسيير االستراتيجي
وىي انتقاؿ مرحمي مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة لممؤسسة المستقبمية في ظؿ دراسة العوامؿ
الداخمية والخارجية.
وتعد عممية تقييـ األداء االستراتيجي لممؤسسة واحدة مف العمميات األساسية في التسيير
االستراتيجي ،وحيث أف المؤسسة تكوف في حالة تغيير مستمر فإف اإلدارة تواجو قضية أساسية،
وىي قضية تعديؿ اختياراتيا اإلستراتيجية بصورة دائمة أثناء تنفيذىا ،والوسيمة الوحيدة التي
تمكف اإلدارة مف ىذا التعديؿ ىو قياميا بعممية تقييـ األداء ،وتقييـ األداء االستراتيجي يعد أحد
المسؤوليات األس اسية لرجاؿ اإلدارة ،وذلؾ بيدؼ المحافظة عمى كفاءة وفعالية المؤسسة ،فمثؿ
ىذا التقييـ ىو الذي يوضح لإلدارة ما إذا كانت االختيارات اإلستراتيجية قد أدت إلى حجـ نتائج
مماثؿ أو أكبر أو أقؿ مف التوقعات التي اعتمد عمييا االختيار لالستراتيجيات المستخدمة في
المؤسسة.
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امفصل امثاين :

ادلراسة امليدانية عىل عينة من واكالت امبنكية
ابملس يةل

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

تمييد:
بعد التطرق في الفصمين األول والثاني ،ألىم األسس النظرية لموضوع الدراسة ،سنتناول
في ىذا الفصل منيجية واجراءات الدراسة الميدانية ،من خالل تحديد تأثير التسيير االستراتيجي
عمى األداء الكمي لمبنوك التجارية الجزائرية بالتطبيق عمى عينة من الوكاالت البنكية بوالية
المسيمة ،وىذا باالعتماد عمى تحميل وتفسير محاور االستبيان ،المستخدم كأداة رئيسية لجمع
البيانات وتفسير النتائج ،وفقا لفرضيات الدراسة.
وتم تقسيم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث ،خصص األول لمنيجية و إجراءات الدراسة
المتبعة ،حيث تناول منيج الدراسة ،وطرق جمع البيانات ،وتحديد مجتمع وعينة الدراسة،
باإلضافة إلى شرح كيفية إعداد أداة الدراسة ،والمتمثمة في االستبيان ،وزعت عمى أفراد العينة
المختارة ،وقياس ثبات وصدق ىذه االستمارة ،من أجل التأكد من سالمة ووضوح فقراتيا ،بما
يعزز الثقة والدقة في النتائج المتوصل إلييا ،كما يتناول ىذا المبحث األساليب اإلحصائية
المستخدمة في الدراسة.
ويتطرق المبحث الثاني إلى تحميل خصائص عينة الدراسة ،من خالل بيانات الجزء
األول من االستبيان (اسم المؤسسة ،الجنس ،السن ،المستوى التعميمي ،الخبرة ،والوظيفة).
أما المبحث الثالث فيتناول تحميل ومناقشة فقرات أداة الدراسة حيث خصص لعرض
النتائج واختبار فرضيات الدراسة ،بواسطة استخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

المبحث األول :منيجية واجراءات الدراسة الميدانية
سنتناول في ىذا المبحث المنيج العممي المستخدم في الدراسة الميدانية ،والتعريف
بمجتمع وعينة الدراسة المختارة واألدوات البحثية المستخدمة في جمع البيانات.

المطمب األول :المنيج العممي المستخدم في الدراسة
يمكن اعتبار منيج البحث الطريقة التي يتبعيا الباحث ويعتمد عمييا ليصل في النياية
إلى نتائج تتعمق بالموضوع محل الدراسة ،كما أنو األسموب المنظم المستخدم لحل مشكمة
البحث ،إضافة إلى أنو العمم الذي يعنى بكيفية إجراء البحوث العممية.
وحيث أننا نعرف مسبقا جوانب وأبعاد الظاىرة موضوع الدراسة من خالل إطالعنا عمى
الدراسات السابقة ،المتعمقة بموضوع البحث ،سعينا لموصول إلى قياس مدى اثر التسيير
االستراتيجي عمى األداء الكمي لمبنوك التجارية الجزائرية بالتطبيق عمى عينة من الوكاالت
البنكية بوالية المسيمة ،فقد اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي ،الذي ييدف إلى توفير البيانات
والحقائق عن المشكمة موضوع البحث لتفسيرىا والوقوف عمى دالالتيا ،والوصول إلى المعرفة
الدقيقة والتفصيمية ليا وتحقيق تصور أفضل وأدق لمظاىرة موضوع الدراسة.
كما استخدمنا لتحميل موضوع الدراسة ،أسموب من أساليب المنيج الوصفي التحميمي
وىو أسموب دراسة الحالة ،من خالل تطبيق الدراسة النظرية عمى عينة من منظمات األعمال
الناشطة في والية المسيمة.
باإلضافة إلى ذلك استخدمنا مصدرين أساسيين لمبيانات ىما:
 -1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظري لمبحث ،والمتمثمة أساسا في الكتب بالمغة
العربية والمغة األجنبية ذات العالقة ،وكذا المقاالت والتقارير التي تناولت موضوع الدراسة،
باإلضافة إلى البحث واإلطالع عمى مواقع مختمفة عمى شبكة االنترنيت.
 -2المصادر األولية :ولمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث ،لجأنا إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبيان كأداة رئيسية لمبحث ،صمم خصيصا ليذا الغرض ،ووزع عمى
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اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

األفراد العاممين في منظمات األعمال الممثمة لعينة الدراسة ،وقمنا بجمع وتفريغ وتحميل
االستبيان باستخدام برنامج  SPSSاإلحصائي.

المطمب الثاني :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كل اإلداريين العاممين في منظمات األعمال الناشطة في والية
المسيمة ،ولصعوبة تحديد عدد اإلداريين العاممين في ىذه المنظمات بدقة ،فإننا اخترنا عينة
عشوائية تتمثل في  40إداري عامل في مجموعة من الوكاالت البنكية بوالية المسيمة ،والجدول
التالي يوضح توزيع عينة الدراسة مع عدد استمارات االستبيان الموزعة والمسترجعة ونسبتيا
المؤوية.
الجدول رقم ( :)11عدد استمارات االستبيان الموزعة والمسترجعة
ششوت اٌخأِٓ١
البنه الخارجً الجزائري
بنه الفالحة والتنمٍة الرٌفٍة
صنذوق التوفٍر واالحتٍاط
المرض الشعبً الجزائري
البنه الوطنً الجزائري
بنه التنمٍة المحلٍة
اٌّجّٛع

العذد
النسبة %
العذد
النسبة %
العذد
النسبة %
العذد
النسبة %
العذد
النسبة %
العذد
النسبة %
اٌؼذد
إٌغبت %

االعخّبساث
اٌّٛصػت
00
06.66
00
06.66
00
06.66
00
06.66
00
06.66
00
06.66
60
100

االعخّبساث
اٌّغخشجؼت
07
07.5
08
00
06
05
07
07.5
05
00.5
07
07.5
40
66.66

االعخّبساث
اٌؼبئؼت
03
05
00
00
04
00
03
05
05
05
03
05
20
33.33

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات استمارة األسئمة

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )01ما يمي :بمغ عدد المنظمات الممثمة لعينة الدراسة
 06وكاالت بنكية ،تم توزيع فييا  60استمارة استبيان وتم استرجاع  40استمارة أي بنسبة
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

 ،%66.66في حين بمغ عدد االستمارات الضائعة  20استمارة أسئمة بنسبة  %33.33من عدد
االستمارات الموزعة الكمية.

المطمب الثالث :أداة الدراسة الميدانية واألساليب اإلحصائية المستخدمة
أوال -أداة الدراسة الميدانية:
اعتمدنا في دراستنا لموضوع بحثنا ىذا ،كأداة أساسية استمارة استبان ،باإلضافة إلى
اعتمادنا عمى المقابمة بيدف الحصول عمى اكبر حجم من البيانات والمعمومات التي ستساعدنا
في تحميل وتفسير اإلجابات عمى فقرات االستمارة ،كما اعتمدنا أيضا عمى المالحظة ،حيث
وأثناء تجوالنا بين مكاتب اإلداريين في المستويات المختمفة ،وفي أقسام وادارات المؤسسات
محل الدراسة ،قمنا بمالحظة وتسجيل كل مالو عالقة بموضوع البحث ،من تنظيم لألعمال،
واألرشيف ،وما ىو موجود من تجييزات لإلعالم اآللي ،وكذا سموك األفراد داخل اإلدارات،
وىذا بيدف مساعدتنا في تحميل وتفسير بعض فقرات استمارة األسئمة.
 -1تصميم استمارة األسئمة :قبل التطرق لكيفية تصميم استمارة االستبيان ندرج أىم األىداف
المرجوة من خالل فقراتو ،فباإلضافة إلى اليدف األساسي وىو تحديد اثر التسيير االستراتيجي
عمى األداء الكمي لمبنوك التجارية الجزائرية بالتطبيق عمى عينة من الوكاالت البنكية بوالية
المسيمة ،نيدف من خالل تصميم االستمارة أيضا إلى ما يمي:
أ -التعرف عمى واقع التسيير االستراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية.
ب -التعرف عمى األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية.
ج -التعرف عمى تأثير التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية.
وفيما يخص تصميم استمارة االستبيان ،فقد تم من خالل جممة من الوثائق والدراسات
السابقة والجانب النظري لمبحث ،واعتمدنا في تصميم استمارة االستبيان ،عمى سمم ليكرت
خماسي األبعاد كمقياس لإلجابة عن فقرات االستمارة المندرجة تحت ثالث محاور أساسية،
والجدول رقم ( )02يوضح سمم ليكرت خماسي األبعاد ودرجات المقياس.
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اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

الجدول رقم ( :)12درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الذرجة

اتفك تماما
05

محاٌذ
03

اتفك
04

ال اتفك
00

ال اتفك تماما
00

ولتحديد طول كل بعد من أبعاد مقياس ليكرت الخماسي –الحدود الدنيا و العميا-
المستخدم في محاور الدراسة ،ثم حساب المدى ( ،)4=1-5ثم تقسيمو عمى أبعاد المقياس
الخمسة لمحصول عمى طول البعد أي ( ،)0.80 =5/4وبعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة ،إلى أقل
قيمة في المقياس ،وىي الواحد الصحيح ،وذلك لتحديد الحد األعمى لمبعد األول وىكذا كما يمي:
 ال أتفق تماما :المتوسط ينتمي إلى المجال.)1.80 -1.00( : -ال اتفق :المتوسط ينتمي إلى المجال.)2.60 -1.80( :

 محايد :المتوسط ينتمي إلى المجال.)3.40 -2.60( : اتفق :المتوسط ينتمي إلى المجال.)4.20 -3.40( : -اتفق تماما :المتوسط ينتمي إلى المجال.)5.00 -4.20( :

وقد قمنا باإلجراءات اآلتية:
 إعداد استمارة أسئمة أولية ،من أجل استخداميا في جمع البيانات و المعمومات. عرض استمارة أسئمة عمى األستاذ المشرف ،من اجل اختبار مدى مالءمتيا لجمع البيانات. تعديل استمارة أسئمة بشكل أولي ،حسب ما رآه المشرف الزما لمتعديل. تم عرض استمارة أسئمة عمى مجموعة من المحكمين ،والذين قاموا بدورىم بتقديم النصحواإلرشاد ،وتعديل من إضافة و حذف لبعض العبارات وتعديل البعض.
 إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية الستمارة األسئمة ،والقيام بالتعديل المناسب. -القيام بتحميل وتفسير واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS

وقد تم تقسيم استمارة أسئمة إلى جزأين أحدىما خصص لمبيانات العامة ،لعينة الدراسة،
وتتكون من ستة فقرات وىي اسم المؤسسة ،والوظيفة ،والجنس ،والسن ،والمستوى التعميمي،
وعدد سنوات الخبرة ،واليدف من اعتماد ىذا الجزء ىو معرفة ما إذا كان ليا تأثير عمى إجابات
مفردات العينة عمى مختمف الفقرات الواردة في الجزء الثاني من استمارة أسئمة.
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اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

أما الجزء الثاني ،فيتناول محاور الدراسة األساسية ،والمتعمقة بتحديد مدى فعالية نظام
المعمومات المحاسبية في إدارة المخاطر في منظمات األعمال بالتطبيق عمى عينة من
منظمات األعمال بوالية المسيمة ،وتم تقسيمو إلى ثالثة محاور ،كما يوضحو الجدول رقم (،)03
والذي يبين عنوان المحور ،وأرقام الفقرات وعددىا ،والنسبة المئوية لكل محور ،بالمقارنة مع
العدد الكمي لفقرات الجزء الثاني من االستمارة.
الجدول رقم ( :)13محاور االستبيان وعدد فقرات كل محور ونسبتيا المئوية
سلُ اٌّذٛس
0
0
3
المجموع

اٌؼٕٛاْ
والع التسٍٍر االستراتٍجً فً البنون
التجارٌة الجزائرٌة
األداء الكلً فً البنون التجارٌة
الجزائرٌة
تأثٍر التسٍٍر االستراتٍجً على األداء
الكلً فً البنون التجارٌة الجزائرٌة.
-

أسلبَ اٌفمشاث
00-0

اٌؼذد
00

إٌغبت اٌّئ٠ٛت%
33.33

00-00

00

33.33

30-00

00

33.33

30-0

30

000

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبيان

نالحظ من خالل الجدول رقم  3أن عدد فقرات المحور األول والمعنون واقع التسيير
االستراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية بمغ  10فقرة بنسبة  % 33.33من العدد الكمي لفقرات
االستبيان ،وبمغ عدد فقرات المحور الثاني والمعنون ،األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية
 10فقرة بنسبة  %33.33من العدد الكمي لفقرات االستبيان ،في حين بمغ عدد فقرات المحور
الثالث المعنون ،تأثير التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية 10
فقرة بنسبة .% 33.33
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اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

المبحث الثاني :تحميل خصائص العينة
يتناول ىذا المبحث تحميل خصائص العينة من خالل عرض متغيرات ( الجنس ،السن ،المؤىل العممي،
الخبرة المينية).

المطمب األول :توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنسالجدول رقم ( :)14يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة %

ذكر

22

55

أنثى

18

45

المجموع

41

111

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان

من خالل الجدول رقم ( )04نالحظ أن أفراد عينة البحث تتوزع حسب متغير الجنس
بنسبة  %55بالنسبة لمذكور و %45بالنسبة لإلناث ونالحظ أن نسبة الذكور ىي نسبة عالية
عمى نسبة اإلناث.
 توزيع أفراد العينة حسب متغير السنالجدول رقم ( :)15يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن
اٌخىشاس
19
16
05
40

اٌغٓ
الً ِٓ  30عٕت
ِٓ  30ئٌ 50 ٝعٕت
أوثش ِٓ  50عٕت
اٌّجّٛع

إٌغبت %
47.5
40
12.5
100

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان

من خالل الجدول رقم ( )05نالحظ أن أفراد عينة البحث تتوزع حسب متغير السن
بنسبة  %47.5الذين عمرىم اقل من  30سنة وبنسبة  %40لمذين عمرىم محصور ما بين -30

 50سنة وبنسبة  %12.5بالنسبة لمذين عمرىم أكثر من  50سنة ونالحظ أن فئة األفراد الذين

32

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

عمرىم ما بين  30إلى  50سنة ىم أكثر نسبة من الذين عمرىم أقل من  30سنة لتأتي النسبة
الصغيرة لمذين عمرىم أكثر من  50سنة.
 توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي:الجدول رقم ( )16يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي
اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
ِخٛعؾ فألً
ثبٔٞٛ

اٌخىشاس
00
01

إٌغبت%
00
2.5

جبِؼٟ

36

90

دساعبث ػٍ١ب

03

7.5

اٌّجّٛع

40

100

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان

من خالل الجدول رقم ( )06نالحظ أن أفراد عينة البحث تتوزع حسب متغير المؤىل
العممي بنسبة  %00لمذين ليم مستوى المتوسط فأقل ونسبة  %2.5لمذين مستواىم الثانوي أما
نسبة  %7.5لمذين ليم مستوى دراسات عميا فممذين مستواىم جامعي ونالحظ أن ىذه النسبة ىي
نسبة عالية جدا مقارنة بنسب الذين مستواىم ثانوي أو متوسط فأقل أو الذي لدييم دراسات
عميا.
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المينية:الجدول رقم ( )17يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المينية
اٌخىشاس
11
20
09
40

اٌخبشة اٌّ١ٕٙت
ألً ِٓ  5عٕٛاث
ِٓ  5عٕٛاث ئٌ 10 ٝعٕٛاث
أوثش ِٓ  10عٕٛاث
اٌّجّٛع

إٌغبت %
27.5
50
22.5
100

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان

من خالل الجدول رقم ( )07نالحظ أن أفراد عينة البحث تتوزع حسب متغير الخبرة
المينية بنسبة  %27.5لمذين ليم خبرة أقل من  5سنوات أما نسبة  %50لمذين ليم خبرة من 5

23

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

إلى  10سنوات وىي النسبة األعمى أما نسبة  %22.5فتعود لمذين ليم خبرة أكثر من 10

سنوات.
 توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى الوظيفي:الجدول رقم ( )18يوضح أفراد العينة حسب متغير المستوى الوظيفي
اٌخىشاس
02
12
15
11
40

اٌظفت اٌٛظ١ف١ت
ِذ٠ش
سئ١ظ ِظٍذت
سئ١ظ لغُ
ئداسٞ
اٌّجّٛع

إٌغبت %
05
30
37.5
27.5
100

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان

من خالل الجدول رقم ( )08نالحظ أن أفراد عينة البحث تتوزع حسب متغير المستوى
الوظيفي بنسبة صغيرة و التي تقدر بـ  %5لمذين صفتيم مدير ونسبة  %30لمذين صفتيم رئيس
مصمحة ثم نسبة  %37.5لمذين صفتيم رئيس قسم لتأتي النسبة األعمى والتي تقدر بـ % 27.5

بالنسبة لمذين صفتيم إداري.

المطمب الثاني :صدق وثبات أداة الدراسة
 صدق االستبيان :يقصد بصدق أداة الدراسة ،أن تقيس فقرات استمارة األسئمة ما
وضعت لقياسو ،ولقد قمنا بالتأكد من صدق االستبيان من خالل ،الصدق الظاىري لممقياس
(صدق المحكمين) ،وصدق االتساق الداخمي لفقرات االستبيان ،والصدق البنائي لمحاور
المقياس.
 -1صدق المحكمين (الصدق الظاىري) :تم عرض أداة الدراسة المتمثمة في االستبيان في
صورتيا األولية لتحكيميا من قبل مجموعة من األساتذة ،وىم ينتمون الختصاصات عممية
مختمفة وىذا بغية التأكد من سالمة بناء استمارة االستبيان من مختمف الجوانب ،خاصة من
حيث:
 دقة صياغة األسئمة و صحة العبارات. مدى شمولية استمارة األسئمة لمعالجة مشكل الدراسة.23

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

 مدى مناسبة كل عبارة لممحور الذي ينتمي إليو.ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضروري من تعديل صياغة الفقرات أو حذفيا ،أو إضافة
فقرات جديدة ،وفي األخير ،وبناء عمى المالحظات والتوصيات الواردة من لجنة التحكيم،
استجبنا ألراء السادة المحكمين وقمنا بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتيم ،و
تمت صياغة استمارة األسئمة بشكل نيائي (انظر الممحق رقم .)1
 -2ثبات االستبيان :يقصد بثبات استمارة األسئمة ،أنيا تعطي نفس النتيجة لو تم إعادة
توزيع استمارة األسئمة أكثر من مرة ،تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى ،أن ثبات
استمارة األسئمة يعني االستقرار في نتائج استمارة األسئمة ،وعدم تغييرىا بشكل كبير ،فيما لو تم
إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة ،عدة مرات ،خالل فترات زمنية معينة ،وقد تم التحقق من ثبات
استمارة أسئمة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ ،والجدول رقم ( )12يمثل معامل ألفا
كرونباخ لقياس ثبات استمارة األسئمة.
الجدول رقم ( :)19يبين قيمة معامل crombach's Alpha
ػٕٛاْ اٌّذٛس
اٌّذٛس األٚي :والع التسٍٍر االستراتٍجً فً البنون التجارٌة
الجزائرٌة
اٌّذٛس اٌثبٔ :ٟاألداء الكلً فً البنون التجارٌة الجزائرٌة
اٌّذٛس اٌثبٌث :تأثٍر التسٍٍر االستراتٍجً على األداء الكلً
فً البنون التجارٌة الجزائرٌة
جّ١غ فمشاث االعخب١بْ

ػذد اٌفمشاث
10

ِؼبًِ أٌفب وشٔٚببر
0.822

10
10

0.727
0.736

30

0.799

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان ومخرجات SPSS

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )09أن معامل ألفا كرونباخ لكل محاور استمارة
االستبيان تتراوح بين ( )0.822 -0.727وىي معامالت مرتفعة ،وكذلك معامل ألفا لجميع
محاور استمارة األسئمة معا بمغ  0.799وىذا يدل عمى أن قيمة الثبات مرتفعة ،تدل عمى أن
أداة الدراسة ذات ثبات كبير مما يجعمنا عمى ثقة تامة بصحة استمارة األسئمة وصالحيتيا
لتحميل وتفسير نتائج الدراسة اختبار فرضياتيا.
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

ومن و نستنتج أن أداة الدراسة التي أعددناىا لمعالجة الموضوع ىي صادقة وثابتة في جميع
فقراتيا وىي جاىزة لمتطبيق عمى عينة الدراسة.
 اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سميرنوف):
سنعرض اختبار كولمجروف -سميرنوف لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال
واختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعممية تشترط أن يكون
توزيع البيانات طبيعيا ،ومن خالل الجدول نجد أن القيمة االحتمالية  SIGاكبر من ( )0.05لكل
محور من محاور استمارة االستبيان ،مما يدل عمى إتباع البيانات التوزيع الطبيعي ومنو
الختبار الفرضيات نتبع األساليب اإلحصائية المعممية.
الجدول رقم ( :)11يبين اختبار التوزيع الطبيعي )(1-sample Kolmogorov-Smirnov
اٌّذٛس

ػٕٛاْ اٌّذٛس

اٌمّ١ت اإلدظبئ١ت

01

والع التسٍٍر االستراتٍجً فً البنون التجارٌة
الجزائرٌة
األداء الكلً فً البنون التجارٌة الجزائرٌة
تأثٍر التسٍٍر االستراتٍجً على األداء الكلً
فً البنون التجارٌة الجزائرٌة.
اٌّجّٛع

0.863

لّ١ت ِغخ ٜٛاٌذالٌت
SIG
0.671

0.672
0.665

0.823
0.722

0.711

0.810

02
03

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان ومخرجات .SPSS
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

المبحث الثالث :تحميل إجابات أفراد عينة الدراسة لمحاور استمارة االستبيان
لتحميل فقرات استمارة األسئمة تم استخدام اختبار(  ) one sample T testلمعينة الواحدة
ومستوى الداللة لكل فقرة وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا (إذا
كانت القيمة المطمقة لـ  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية) وتكون الفقرة سمبية بمعنى أن
أفراد العينة ال يوافقون عمى محتواىا (إذا كانت القيمة المطمقة لممحسوبة اقل من قيمة t
الجدولية ) وكذلك المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة.

المطمب األول :واقع التسيير االستراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية
الجدول الموالي يوضح تحميل فقرات المحور األول:
الجدول رقم  :11يوضح تحميل فقرات المحور األول المتعمق واقع التسيير االستراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية.

اٌشلُ اٌؼببسة
01
02
03
04
05
06

07

08

اٌّخٛعؾ
اٌذغببٟ

ٌٍبٕه سعبٌت ٚسؤ٠ت اعخشاح١ج١ت ِذذدة 3.7839
ٚٚاػذت ٚدل١مت ٚحٍم ٝلبٛي جّ١غ
اػؼبء اٌبٕه .
ٌٍبٕه ا٘ذاف ٚغب٠بث اعخشاح١ج١ت ِذذدة 3.8129
ٚٚاػذت ٚدل١مت ِٚؼٍٕت ٌجّ١غ
اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌبٕه.
اٌ١ٙىً اٌخٕظٌٍ ّٟ١بٕه ٚاػخ ٠غبػذ 3.5387
ػٍ ٝحذم١ك اال٘ذاف ِؼبش ػٕٗ بخش٠طت
حٕظ١ّ١ت حٛػخ ٔطبق االششاف.
اٌثمبفت اٌخٕظ١ّ١ت ٌٍبٕه ِذذدة بٛػٛح 3.4710
ٚحخٛافك ِغ ع١بعبث ٚا٘ذاف اٌبٕه
ٚفك ِطبٌب اٌب١ئت اٌّذ١طت
٠م َٛاٌبٕه بذساعت ٚحذٍِٛ ً١اسدٖ 3.5645
اٌخغ٠ٛم١ت بّب ٠ذمك ا٘ذافٗ ٚع١بعبحٗ .
ٚاعخشاح١ج١بحٗ اٌخغ٠ٛم١ت.
٠م َٛاٌبٕه بخمِٛ ُ١١اسدٖ اٌّبٌ١ت 3.5677
ٚحٛص٠ؼٙب ٚحخظ١ظٙب بّب ٛ٠افك
ٚا٘ذافٗ ٚع١بعبحٗ ٚاعخشاح١ج١بحٗ
اٌّبٌ١ت.
٠م َٛاٌبٕه بذساعت ٚحمِٛ ُ١١اسدٖ 4.0645
اٌبشش٠ت بّب ٠ذمك أ٘ذافٗ ٚع١بعبحٗ
ٚاعخشاح١ج١بحٗ ٚبّب ال ٠خؼبسع ِغ
أ٘ذاف ِٛاسدٖ اٌبشش٠ت
٠م َٛاٌبٕه بذساعت ٚحذٍ ً١ػٕبطش 3.7097

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

لّ١ت T

1.09151

2.468

اٌمّ١ت
االدخّبٌ١ت
SIG
0.010

ػبٌ١ت

1.20215

2.839

0.008

ػبٌ١ت

03

1.03591

4.508

0.000

ػبٌ١ت

09

1.20394

4.028

0.000

ػبٌ١ت

10

0.99785

5.940

0.000

ػبٌ١ت

08

1.01600

5.303

0.000

ػبٌ١ت

07

1.03071

5.750

0.000

ػبٌ١ت

01

1.16027

3.406

0.002

ػبٌ١ت

06

22

دسجت
اٌّٛافمت

اٌخشح١ب

05

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌب١ئت اٌخبسج١ت اٌىٍ١ت ٚاٌجضئ١ت
٠شاػ ٟاٌبٕه ػٕذ حٕف١ز اإلعخشاح١ج١ت 4.0000
09
اٌمٛاػذ ٚاٌبشاِج ٚاإلجشاءاث بّب ٠ذمك
أ٘ذاف اٌخٕف١ز االعخشاح١جٟ
٠م َٛاٌبٕه بّشالبت ِٚشاجؼت 3.8065
10
اإلعخشاح١ج١ت بظٛسة ِغخّشة ِٕٚظّت
ٌٍخأوذ ِٓ أْ اإلعخشاح١ج١ت حذمك
أ٘ذافٙب اٌّشعِٛت
3.7403
وً فمشاث اٌّذٛس األٚي

1.21106

4.597

0.000

ػبٌ١ت

02

1.16674

3.848

0.001

ػبٌ١ت

04

1.07830

3.787

0.001

ػبٌ١ت

/

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان ومخرجات SPSS

من خالل الجدول رقم ( )11نحاول معرفة اآلراء واتجاىات أفراد العينة وتحميميا بالترتيب
التنازلي لمعبارة حسب المتوسط الحسابي وموافقة (ايجابية) أو عدم موافقة (سمبية) عمى محتواىا
باستعانة بالداللة لمقيمة اإلحصائية لالختبار ( Tسيودنت).
احتمت الفقرة رقم ( )07المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ  4.0645وانحراف معياري
 1.3071وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  5.750وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  07ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
يقوم بدراسة وتقييم موارده البشرية بما يحقق أىدافو وسياساتو واستراتيجياتو وبما ال
يتعارض مع أىداف موارده البشرية
احتمت الفقرة رقم ( )09المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ  4.0000وانحراف معيار
 1.21106وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  4.597وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  09ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
يراعي عند تنفيذ اإلستراتيجية القواعد والبرامج واإلجراءات بما يحقق أىداف التنفيذ
االستراتيجي.
احتمت الفقرة رقم ( )02المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ  3.8129وانحراف معياري
 1.20215وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  2.839وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  02ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن لمبنك
أىداف وغايات إستراتيجية محددة وواضحة ودقيقة ومعمنة لجميع العاممين في البنك.
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

احتمت الفقرة رقم ( )10المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بمغ  3.8065وانحراف معياري
 1.16674وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  3.848وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  10ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
يقوم بمراقبة ومراجعة اإلستراتيجية بصورة مستمرة ومنظمة لمتأكد من أن اإلستراتيجية تحقق
أىدافيا المرسومة.
احتمت الفقرة رقم ( )01المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بمغ  3.7839وانحراف معياري
 1.09151وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  2.468وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  01ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن لمبنك
رسالة ورؤية إستراتيجية محددة وواضحة ودقيقة وتمقى قبول جميع أعضاء البنك.
احتمت الفقرة رقم ( )08المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بمغ  3.7097وانحراف معياري
 1.16027وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  3.406وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  08ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن البنك
يقوم بدراسة وتحميل عناصر البيئة الخارجية الكمية والجزئية.
احتمت الفقرة رقم ( )06المرتبة السابعة بمتوسط حسابي بمغ  3.5677وانحراف معياري
 0.00600وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  5.303وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  06ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
يقوم بتقييم موارده المالية وتوزيعيا وتخصيصيا بما يتوافق وأىدافو وسياساتو واستراتيجياتو
المالية.
احتمت الفقرة رقم ( )05المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بمغ  3.7097وانحراف معياري
 0.06007وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  3.406وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  05ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن البنك
يقوم بدراسة وتحميل موارده التسويقية بما يحقق أىدافو وسياساتو واستراتيجياتو التسويقية.
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

احتمت الفقرة رقم ( )03المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي بمغ  3.5387وانحراف معياري
 0.03590وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  4.508وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  03ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن الييكل
التنظيمي لمبنك واضح يساعد عمى تحقيق األىداف معبر عنو بخريطة تنظيمية توضح نطاق
اإلشراف.
احتمت الفقرة رقم ( )04المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي بمغ  3.4700وانحراف معياري
 0.00394وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  4.008وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  03ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن الثقافة
التنظيمية لمبنك محددة بوضوح وتتوافق مع سياسات وأىداف البنك وفق مطالب البيئة
المحيطة.
وبصفة عامة فان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول بمغ  3.7403وانحراف
معياري  0.07830وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  ،3.787ىذا يدل عمى أن أفراد عينة الدراسة
يوافقون وبدرجة عالية عمى أن جميع عبارات المحور األول والذي يوضح واقع التسيير
االستراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية.

المطمب الثاني :المحور الثاني المتعمق األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية
الجدول رقم  :12يوضح تحميل فقرات المحور الثاني المتعمق األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية
اٌشلُ

اٌؼببسة

11

٠غؼ ٝاٌبٕه دِٚب ئٌ ٝحذغ ٓ١جٛدة 3,4839
اٌؼٍّ١بث اٌخذِبح١ت
ٙ٠خُ اٌبٕه بخٕف١ز ئجشاءاث اٌؼًّ اٌذاخٍ١ت 3,4194
بشىً ِخّ١ض

13

٠ذشص اٌبٕه ػٍ ٝاالدخفبظ ببٌّٛظف3,5484 ٓ١
ر ٞٚاالٌخضاَ اٌؼبٌٙ٠ٚ ٟخُ ب٠ٚ ُٙذفضُ٘
حغؼ ٝئداسة اٌبٕه ئٌ ٝئششان اٌّٛظف3,4516 ٓ١
ف ٟاٌؼٍّ١ت اإلداس٠ت
٠مذَ اٌبٕه بشاِج حذس٠ب١ت وبف١ت ِٚالئّت 3,6742

12

14
15

اٌّخٛعؾ
اٌذغببٟ
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دسجت
اٌّٛافمت

اٌخشح١ب

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

لّ١ت T

1,26151

3,136

اٌمّ١ت
االدخّبٌ
٠ت
SIG
0,001

08

ػبٌ١ت

1,08855

2,145

0,020

ػبٌ١ت

10

1,20661

2,530

0,017

ػبٌ١ت

07

1,05952

2,373

0,014

ػبٌ١ت

09

1,20304

3,583

0,001

ػبٌ١ت

06

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ
16
17

18

19
20
اٌىٍٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

ٌٍّٛظفٓ١
٠ؼًّ اٌبٕه ػٍ ٝحٛف١ش خذِبث ٌؼّالئٗ فٟ
اٌٛلج إٌّبعب
حمذَ اٌخذِبث اٌبٕى١ت ٌٍؼّالء بّغخٜٛ
جٛدة ِٛ ٚاطفبث ِمبٌٛت حٍب ٟادخ١بجبث
اٌؼّالء
٠غؼ ٝاٌبٕه ئٌ ٝحٛص٠غ ِٛاسدٖ ػٍٝ
ٚدذاث اٌبٕٛن اٌّخخٍفت ِّب ٠إد ٞئٌٝ
حخف١غ اٌخىبٌ١ف
٠غخخذَ اٌبٕه إٌغب اٌّبٌ١ت ٌخشخ١ض
اٌّشىالث اٌّبٌ١ت اٌّخخٍفت اٌخٛ٠ ٟاجٙٙب
ٛ٠جذ ِمب١٠ظ ِبٌ١ت ِذذدة ببٌبٕه ٠خُ
االػخّبد ػٍٙ١ب ٌم١بط األداء اٌّبٌٟ

3,7097

1,13118

3,493

0,002

ػبٌ١ت

05

3,9677

1,04830

5,140

0,000

ػبٌ١ت

02

3,8161

1,09151

2,633

0,013

ػبٌ١ت

03

3,9677

1,07963

4,991

0,000

ػبٌ١ت

01

3,7484

1,28682

2,373

0,014

ػبٌ١ت

04

3,6228

1,05722

3,040

0.005

ػبٌ١ت

/

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان ومخرجات SPSS

من خالل الجدول رقم ( )00نحاول معرفة اآلراء واتجاىات أفراد العينة وتحميميا بالترتيب
التنازلي لمعبارة حسب المتوسط الحسابي وموافقة (إيجابية) أو عدم موافقة (سمبية) عمى محتواىا
باالستعانة بالداللة لمقيمة اإلحصائية لالختبار ( tسيودنت).
احتمت الفقرة رقم ( )19المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ  3,9677وانحراف معياري
 1,07963وبمغت القيمة  tالمحسوبة  4,991وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  19ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
يستخدم النسب المالية لتشخيص المشكالت المالية المختمفة التي يواجييا.
احتمت الفقرة رقم ( )17المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ  3,9677وانحراف معياري
 1,04830وبمغت القيمة  tالمحسوبة  5,140وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة رقم
 17ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أنيا تقدم
الخدمات البنكية لمعمالء بمستوى جودة و مواصفات مقبولة تمبي احتياجات العمالء.
احتمت الفقرة رقم ( )18المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ  3,8161وانحراف معياري
 1,09151وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,633وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  18ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
يسعى إلى توزيع موارده عمى وحدات البنوك المختمفة مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف.
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

احتمت الفقرة رقم ( )00المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بمغ  3,7484وانحراف معياري
 1,28682وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,373وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة رقم
 20ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى انو يوجد
مقاييس مالية محددة بالبنك يتم االعتماد عمييا لقياس األداء المالي.
احتمت الفقرة رقم ( )06المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بمغ  3,7097وانحراف معياري
 1,13118وبمغت القيمة  tالمحسوبة  3,493وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  06ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن البنك
يعمل عمى توفير خدمات لعمالئو في الوقت المناسب.
احتمت الفقرة رقم ( )15المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بمغ  3,6742وانحراف معياري
 1,20304وبمغت القيمة  tالمحسوبة  3,583وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  15ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن البنك
يقدم برامج تدريبية كافية ومالئمة لمموظفين .
احتمت الفقرة رقم ( )13المرتبة السابعة بمتوسط حسابي بمغ  3,5484وانحراف معياري
 1,20661وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,530وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  13ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن
يحرص البنك عمى االحتفاظ بالموظفين ذوي االلتزام العالي وييتم بيم ويحفزىم.
احتمت الفقرة رقم ( )11المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بمغ  3,4839وانحراف معياري
 1,26151وبمغت القيمة  tالمحسوبة  3,136وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  00ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
يسعى دوما إلى تحسين جودة العمميات الخدماتية.
احتمت الفقرة رقم ( )14المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي بمغ  3,4516وانحراف معياري
 1,05952وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,373وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
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اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

رقم  04ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن إدارة
البنك تسعى إلى إشراك الموظفين في العممية اإلدارية.
احتمت الفقرة رقم ( )12المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي بمغ  3,4194وانحراف معياري
 1,08855وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,145وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  12ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن البنك
ييتم بتنفيذ إجراءات العمل الداخمية بشكل متميز.
وبصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني بمغ  3,6228وانحراف
معياري  1,05722وبمغت القيمة  tالمحسوبة  ،3,040ىذا يدل عمى أن أفراد عينة الدراسة،
يوافقون وبدرجة عالية عمى أن جميع عبارات المحور الثاني والذي يوضح األداء الكمي في
البنوك التجارية الجزائرية.

المطمب الثالث :تأثير التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي في البنوك التجارية
الجزائرية.
يقدم المطمب الثالث تحميل لممحور الثالث المتعمق بتأثير التسيير االستراتيجي عمى
األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية.
الجدول رقم :13يوضح تحميل فقرات المحور الثمث المتعمق :تأثير التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي في البنوك
التجارية الجزائرية
اٌشلُ

اٌؼببسة

اٌّخٛعؾ
اٌذغببٟ

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ

لّ١ت T
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٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟحخف١غ
اٌخىبٌ١ف ٚص٠بدة اٌشبذ١ت ف ٟاٌبٕه
ِٓ خالي اٌخغ١١ش االعخشاح١ج٠ ٟغخط١غ
اٌبٕه اٌخغٍب بىفبءة ٚفؼبٌ١ت ػٍٝ
اٌخذذ٠بث اٌمبئّت اٌّشحبطت أعبعب
ببٌخغ١شاث اٌب١ئ١ت اٌّذ١طت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟحذم١ك
اٌبٕه ٌٕخبئج ٔٚجبدبث ٍِذٛظت ف ٟحمذُ٠
خذِبحٗ اٌذبٌ١ت ٚاٌّغخمبٍ١ت
ِٓ خالي اٌخغ١١ش االعخشاح١ج٠ ٟغخط١غ
اٌبٕه ؽشح ٚحمذ ُ٠خذِبث حخٕبعب

3,8613

1,03591

2,387

22

23

24

اٌمّ١ت
االدخّبٌ١ت
SIG
0,013

عالٍة

03

3,5484

1,02758

2,971

0,006

عالٍة

08

3,4419

1,12451

3,674

0,001

عالٍة

10

3,5806

0,99244

3,258

0,003

عالٍة

07

23

دسجت اٌخش
اٌّٛافمت ح١ب

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

25

26

27

28

29

30

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

ِغ ادخ١بجبث اٌّخؼبٍِِ ٓ١ؼٗ بىفبءة
ٚفؼبٌ١ت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟاٌّؼشفت
اٌج١ذة بأػّبي اٌبٕٛن إٌّبفغت
ٚع١بعبحٚ ُٙاعخشاح١ج١بحٚ ُٙاٌؼًّ ػٍٝ
ص٠بدة اٌذظت اٌغٛل١ت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟاٌبٕه
بم١بط ِ ٚخببؼت ِ ٚؼشفت ِإششاث أدائٗ
اٌّبٌ١ت ٚاٌبشش٠ت ٚاٌخغ٠ٛم١ت ٚغ١ش٘ب
ِٓ خالي اٌخغ١١ش االعخشاح١ج٠ ٟغخط١غ
٠م َٛاٌبٕه بخذػ ُ١حٛجٙبحٗ بؼ١ذة اٌّذٜ
ِٓ خالي حذف١ض اإلبذاع ٚاالبخىبس اٌخغ١١ش
االعخشاح١جٌ ٟذ ٜاٌّٛاسد اٌبشش٠ت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟاٌبٕه
ػٍ ٝحّى ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ف ِٓ ٗ١اإلعٙبَ
ٚاٌّشبسوت اٌٛاعؼت ببحخبر اٌمشاس
٠غبُ٘ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟفُٙ
اٌبٕه الدخ١بجبحٗ اٌخىٌٕٛٛج١ت اٌذبٌ١ت
ٚاٌّغخمبٍ١ت ِٚذبٌٚت اٌخى١ف ِغ
اٌخغ١شاث اٌخىٌٕٛٛج١ت ف ٟاٌب١ئت
اٌخبسج١ت
٠غبُ٘ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟحٛف١ش
ٚعبئً ٚلٕٛاث ٚأعبٌ١ب احظبي ِخٕٛػت
ِٚخؼذدة ٚٚاػذت ببٌبٕه
اٌىٍٟ

3,7581

1,43684

2,220

0,015

عالٍة

05

3,9032

1,16490

4,317

0,000

عالٍة

02

4,0645

1,06256

5,578

0,000

 ,عالٍة

01

3,6161

,96163

2,988

0,006

عالٍة

06

3,7871

0,98919

3,579

0,007

عالٍة

04

3,5226

1,13687

2,580

0,015

عالٍة

09

3,7756

1,08361

3.400

0.000

عالٍة

/

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان ومخرجات SPSS

من خالل الجدول رقم ( )13نحاول معرفة اآلراء واتجاىات أفراد العينة وتحميميا بالترتيب
التنازلي لمعبارة حسب المتوسط الحسابي وموافقة (إيجابية) أو عدم موافقة (سمبية) عمى محتواىا
باالستعانة بالداللة لمقيمة اإلحصائية لالختبار( tسيودنت).
احتمت الفقرة رقم ( )27المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ  4,0645وانحراف معياري
 1,06256وبمغت القيمة  tالمحسوبة  5,578وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  07ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أنو من
خالل التسيير االستراتيجي يستطيع البنك القيام بتدعيم توجياتو بعيدة المدى من خالل
تحفيز اإلبداع واالبتكار التسيير االستراتيجي لدى الموارد البشرية.
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

احتمت الفقرة رقم ( )06المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ  3,9032وانحراف معياري
 1,16490وبمغت القيمة  tالمحسوبة  1,16490وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  26ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أنو
يساعد التسيير االستراتيجي في البنك بقياس و متابعة و معرفة مؤشرات أدائو المالية
والبشرية والتسويقية وغيرىا
احتمت الفقرة رقم ( )21المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ  3,8613وانحراف معياري
 1,03591وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,387وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  00ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن التسيير
االستراتيجي يساعد في تخفيض التكاليف وزيادة الربحية في البنك.
احتمت الفقرة رقم ( )29المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بمغ  3,7871وانحراف معياري
 0,98919وبمغت القيمة  tالمحسوبة  3,579وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  09ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن
التسيير االستراتيجي يساىم في فيم البنك الحتياجاتو التكنولوجية الحالية والمستقبمية
ومحاولة التكيف مع التغيرات التكنولوجية في البيئة الخارجية.
احتمت الفقرة رقم ( )25المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بمغ  3,7581وانحراف معياري
 1,43684وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,220وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  25ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن التسيير
االستراتيجي يساعد في المعرفة الجيدة بأعمال البنوك المنافسة وسياساتيم واستراتيجياتيم
والعمل عمى زيادة الحصة السوقية.
احتمت الفقرة رقم ( )08المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بمغ  3,6161وانحراف معياري
 0,96163وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,988وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  28ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن التسيير
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

االستراتيجي يساعد في البنك عمى تمكين العاممين فيو من اإلسيام والمشاركة الواسعة باتخاذ
القرار.
احتمت الفقرة رقم ( )04المرتبة السابعة بمتوسط حسابي بمغ  3,5806وانحراف معياري
 0,99244وبمغت القيمة  tالمحسوبة  3,258وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  24ذات داللة إحصائية و إيجابية أي أن أفراد العينة يوافقون و بدرجة عالية عمى أن من
خالل التسيير االستراتيجي يستطيع البنك طرح وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات
المتعاممين معو بكفاءة وفعالية.
احتمت الفقرة رقم ( )00المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بمغ  3,5484وانحراف معياري
 1,02758وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,971وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  00ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن من
خالل التسيير االستراتيجي يستطيع البنك التغمب بكفاءة وفعالية عمى التحديات القائمة
المرتبطة أساسا بالتغيرات البيئية المحيطة.
احتمت الفقرة رقم ( )30المرتبة التاسعة

بمتوسط حسابي بمغ  3,5226وانحراف

معياري 1,13687وبمغت القيمة  tالمحسوبة  2,580وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني
الفقرة رقم  30ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن
التسيير االستراتيجي يساىم

في توفير وسائل وقنوات وأساليب اتصال متنوعة ومتعددة

وواضحة بالبنك.
احتمت الفقرة رقم ( )03المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي بمغ  3,4419وانحراف معياري
 1,12451وبمغت القيمة  tالمحسوبة  3,674وىي أكبر من القيمة  tالجدولية ،مما يعني الفقرة
رقم  03ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى أن التسيير
االستراتيجي يساعد في تحقيق البنك لنتائج ونجاحات ممحوظة في تقديم خدماتو الحالية
والمستقبمية
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اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

وبصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني بمغ  3,7756وانحراف
معياري  1,08361وبمغت القيمة  tالمحسوبة  ،1,08361ىذا يدل عمى أن أفراد عينة الدراسة،
يوافقون وبدرجة عالية عمى أن جميع عبارات المحور الثالث والذي يوضح تأثير التسيير
االستراتيجي عمى األداء الكمي في البنوك التجارية الجزائرية
 اختبار فرضية المحور األول:الفرضية الصفرية :H0ال يوجد تسيير االستراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية
الفرضية البديمة  :H1يوجد تسيير االستراتيجي في البنوك التجارية الجزائرية
الجدول رقم ( :)14يوضح نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالمحور األول
البٍان

 Tالمحسوبة

 Tالجذولٍة

()sig-t

نتائج المحور
األول

3,787

1.67

0,001

نتٍجة اختبار الفرضٍة
H1
H0
لبول
رفض

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة ومخرجات برنامج SPSS

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )04أن إختبار  Tلممحور األول بمغ  3,787وىو أكبر
بكثير من  Tالجدولية والتي تقدر بـ ( )0.67وىذا ما يدل عمى أن المحور األول دال إحصائيا
عند مستوى الداللة ( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )SIGلمجموع فقرات المحور بمغت
( )0.000وىي أقل من ( )0005وذلك ما يثبت أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين
إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص فقرات المحور األول ،وىذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية
الصفرية  H0وقبول الفرضية البديمة  H1والتي تقول أنو يوجد تسيير االستراتيجي في البنوك
التجارية الجزائرية
 اختبار فرضية المحور الثاني:الفرضية الصفرية  :H0ال يوجد أداء كمي في البنوك التجارية الجزائرية
الفرضية الصفرية  :H1يوجد أداء كمي في البنوك التجارية الجزائرية
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اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

الجدول رقم ( :)15يوضح نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالمحور الثاني:
البٍان

 Tالمحسوبة

 Tالجذولٍة

()sig-t

نتائج المحور
الثانً

3,040

0.67

0.005

نتٍجة إختبار الفرضٍة
H1
H0
لبول
رفض

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة ومخرجات برنامج .SPSS

نالحظ من خالل الجدول رقم ( ،)04أن اختبار  Tلممحور الثاني بمغ  3,040وىو أكبر
بكثير من  Tالجدولية والتي تقدر بـ ( ،)0.670وىذا ما يدل عمى أن المحور الثاني دال إحصائيا
عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )SIGلمجموع فقرات المحور بمغت
( ،)0.005وىي أقل من ( ،)0.05وذلك ما يثبت أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين
إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص فقرات المحور الثاني ،وىذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية
الصفرية  H0وقبول الفرضية البديمة  ،H1والتي تقول أن أداء شركات التأمين واضح من خالل
الوظائف واألنشطة التي تقوم بيا.
 اختبار فرضية المحور الثالث:الفرضية الصفرية  :H0ال يوجد تأثير التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي في البنوك
التجارية الجزائرية
الفرضية البديمة  :H1يوجد تأثير التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي في البنوك التجارية
الجزائرية
الجدول رقم ( :)16يوضح نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالمحور الثالث:
البٍان
نتائج
الثالث

 Tالمحسوبة
المحور 3,410

 Tالجذولٍة

()sig-t

0.67

0.000

نتٍجة اختبار الفرضٍة
H1
H0
لبول
رفض

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة ومخرجات برنامج .SPSS

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )06أن اختبار  Tلممحور الثالث بمغ  3,410وىو أكبر
بكثير من  Tالجدولية والتي تقدر بـ  0.670وىذا يدل عمى أن المحور الثالث دال إحصائيا عند
مستوى داللة ( )0.05حيث أن القيمة االحتمالية ( )SIGلمجموع فقرات المحور بمغت ()0.000
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

وىي أقل من ( )0.05وذلك ما يثبت أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد
عينة الدراسة فيما يخص فقرات المحور الثالث ،وىذا ما يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية
 ،H0و قبول الفرضية البديمة  ،H1والتي تقول أن لمتسيير االستراتيجي تأثير عمى األداء الكمي
في البنوك التجارية الجزائرية.
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اٌفظً اٌثبٔ: ٟ

اٌذساعت اٌّ١ذأ١ت ػٍ ٝػٕ١ت ِٓ ٚوبالث اٌبٕى١ت ببٌّغٍ١ت

خالصة الفصل:
تطرقنا في ىذا الفصل إلى دراسة تأثير التسيير االستراتيجي عمى األداء الكمي لمبنوك
التجارية الجزائرية محل الدراسة ،فوجدنا بأن لمبنك رسالة ورؤية إستراتيجية محددة وواضحة
ودقيقة وتمقى قبول جميع أعضاء البنك ،وأىداف وغايات إستراتيجية محددة وواضحة ودقيقة
ومعمنة لجميع العاممين فيو ،كما يسعى دوما إلى تحسين جودة العمميات الخدماتية واالحتفاظ
بالموظفين ذوي االلتزام العالي وييتم بيم ويحفزىم والى إشراكيم في العممية اإلدارية كما وجدنا
أن التسيير االستراتيجي يساعد في تخ فيض التكاليف وزيادة الربحية في البنك والمعرفة الجيدة
بأعمال البنوك المنافسة وسياساتيم واستراتيجياتيم والعمل عمى زيادة الحصة السوقية.
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خامتة

الخـــــــــاتمـــــــــة العـــــــــــامــــــــة
الخاتمة العامة:
يتضمن ىذا الجزء تحديد النتائج المستنبطة من الجانب النظري،وكذلك النتائج التي
توصمت إلييا الدراسة الميدانية ،ومن ثمة تحديد التوصيات المالئمة ليذا النتائج :
 التسيير االستراتيجي ىو عبارة عن عممية اتخاذ الق اررات بناءا عمى معمومات ووضع األىدافواالستراتيجيات والخطط والبرامج الزمنية والتأكيد من تنفيذىا.
اإلستراتيجية ما ىي اال نتيجة لمتسيير االستراتيجي وىي انتقال مرحمي من اجل تحقيقاألىداف المنظمة لممؤسسة المستقبمية في ظل دراسة العوام البيئية الداخمية والخارجية.
 التسيير االستراتيجي ىو مجموعة من المراحل المتكاممة في عممية التسيير عمى المدىالطويل ،فتمجا المؤسسة إلييا لتحقيق رسالتيا ،وأىدافيا المسطرة ويعتبر من انجح األساليب
لمخروج بإستراتيجية مناسبة تضمن التكيف بين نقاط القوة والضعف والفرس والتيديدات .
األداء االستراتيجي ىو انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة لمموارد المادية والبشرية واستغالليابالصورة التي تجعميا قادرة عمى تحقيق أىدافيا.
يتحقق األداء بالمؤسسة ببموغ األىداف بأقل التكاليف وىذا يعني أن األداء بالنسبة لممؤسسةىو التوفيق بين الكفاءة والفعالية.
 يقوم البنك بدراسة وتقييم موارده البشرية بما يحقق أىدافو وسياساتو واستراتيجياتو وبما اليتعارض مع أىداف موارده البشرية.
 يستخدم البنك النسب المالية لتشخيص المشكالت المالية المختمفة التي يواجييا. من خالل التسيير االستراتيجي يستطيع البنك القيام بتدعيم توجياتو بعيدة المدى من خاللتحفيز اإلبداع واالبتكار التسيير االستراتيجي لدى الموارد البشرية.
 يساعد التسيير االستراتيجي في البنك بقياس و متابعة و معرفة مؤشرات أدائو الماليةوالبشرية والتسويقية وغيرىا .

49

الخـــــــــاتمـــــــــة العـــــــــــامــــــــة
التوصيات:
التوقف عن االعتماد عمى المقاييس المالية لوحدىا في تقييم األداء بالبنوك ،فالمقاييس الماليةتؤكد عمى األداء قصير اآلجل.
االىتمام بدعم قيادة البنك وبرامج مبادرات البحث والتطوير بشكل كبير. العمل عمى تحسين وتطوير العمل في البنك بما يحفز أفراد العاممين بالبنك عمى انجازأعماليم بفعالية.
ضرورة االىتمام بالمفاىيم اإلستراتيجية ،عبارة عن مبادرات إدارية تخطط بالمحاور ثالثةوىي:تقوية الموقف البنك ،وتمبية احتياجات العمالء ،وتحقيق اليداف اإلستراتيجية ،وبدون
اإلستراتيجية ال يوجد إطار فكري وفمسفي يتبعو البنك .
الربط بين المدى الطويل والمدى القصير من خالل تحويل النوايا اإلستراتيجية إلى أىدافممموسة.
ضرورة االىتمام بغرس الثقافة التنظيمية المحفزة لقياس األداء بشكل ناجح وفعال. تطوير أنظمة التسيير في البنوك والعمل بمبادئ وأسس التسيير االستراتيجي ومن ثمةاإلسراع في وضع إستراتيجية رسمية ومكتوبة ومحددة في جميع مراحميا ومكوناتيا ،وكذلك
وتحميل الثقافة التنظيمية الخاصة بيذه البنوك،واعادة النضر في اليياكل التنظيمية واضافة
أقسام وادارات خاصة بأنظمة البحث والتطوير ،باإلضافة إلى دراسة البدائل إستراتيجية المتاحة
و اختيار البديل الذي يتوافق وبيئة ىذه البنوك ،مع وضع نظام لمتقييم الفعال يعكس الصورة
الحقيقية لما يحدث وما سيتحقق مستقبال في البنوك الجزائرية.
أفاق الدراسة :
 تقييم األداء لمبنوك الجزائرية العمومية والخاصة.تقييم األداء المالي لمبنوك التجارية باستخدام نموذج بطاقة األداء المتوازن.تأثير التسيير االستراتيجي عمى فعالية األداء االستراتيجي في البنوك.أىمية التسيير االستراتيجي ودوره في تحقيق فعالية األداء.50
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املالحق

جامعة محمد بوضياف بالمسيمة
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
قسم العموم االقتصادية
فرع :بنوك

السنة الثانية ماستر

ثر التسيير االستراتيجإ عم األداذ الكمإ لمبنوك التجارية الجزائرية
دراسة ميدانية فإ عينة من الوكاالت البنكية بوالية المسيمة
السادة والسيدات الكرام ،تحية طيبة وسالما عط ار يميق بمقامكم وبعد:
فييإ اطييار تحضييير مييخكرة التمييرج المكمميية لنيييل اييمادة ماسييتر كيياديمإ فييإ العمييوم االقتصييادية بجامعيية محمييد
بوضياف ب المسيمة ،ونظ ار لما النطباعاتكم وآرائكم من همية بالغية فيإ اثيراذ هيخد الدراسية ،تايرف ن ضيي بيين ييديكم
اسييتمارة االسييتبيان المتعمييق بموضييوع الدراس ية و رج يوا ميين سيييادتكم ق يراذة كييل فقراتمييا والتعضييل بارجابيية عم ي محيياور
االستبيان بكل مصداقية ،عمما ن ما تدلون به من اجابات سيحاط بالسرية التامة ،ولن يستمدم فإ غير غراض البحيث
العمميإ ،آممييين ن تعييود نتييائل هييخد الدراسيية بييالنعي عمي كافيية المؤسسييات والبيياحثين معييا ،كمييا ناييكر لكييم مسييبقا حسيين
تعاونكم ومساهمتكم القيمة لما بخلتمود من جمد فإ سبيل اتمام انجاز هخد الدراسة.
تقبموا فائق تقديرنا واحترامنا ’.’.’.
وال :البيانات العامة.
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ثبٔ١بِ :ذبٚس اٌذساعت
اٌّذٛس األٚيٚ :الغ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟاٌبٕٛن اٌخجبس٠ت اٌجضائش٠ت
اٌشلُ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

اٌؼببسة

ٌٍبٕه سعبٌت ٚسؤ٠ت ئعخشاح١ج١ت ِذذدة ٚٚاػذت ٚدل١مت ٚحٍم ٝلبٛي
جّ١غ أػؼبء اٌبٕه.
ٌٍبٕه ٚأ٘ذاف ٚغب٠بث ئعخشاح١ج١ت ِذذدة ٚٚاػذت ٚدل١مت ِٚؼٍٕت
ٌجّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌبٕه.
اٌ١ٙىً اٌخٕظٌٍ ّٟ١بٕه ٚاػخ ٠غبػذ ػٍ ٝحذم١ك األ٘ذاف ِؼبش ػٕٗ
بخش٠طت حٕظ١ّ١ت حٛػخ ٔطبق اإلششاف
اٌثمبفت اٌخٕظ١ّ١ت ٌٍبٕه ِذذدة بٛػٛح ٚحخٛافك ِغ ع١بعبث ٚأ٘ذاف
اٌبٕه ٚفك ِطبٌب اٌب١ئت اٌّذ١طت
٠م َٛاٌبٕه بذساعت ٚحذٍِٛ ً١اسدٖ اٌخغ٠ٛم١ت بّب ٠ذمك أ٘ذافٗ ٚع١بعبحٗ
ٚاعخشاح١ج١بحٗ اٌخغ٠ٛم١ت
٠م َٛاٌبٕه بخمِٛ ُ١١اسدٖ اٌّبٌ١ت ٚحٛص٠ؼٙب ٚحخظ١ظٙب بّب ٠خٛافك
ٚأ٘ذافٗ ٚع١بعبحٗ ٚاعخشاح١ج١بحٗ اٌّبٌ١ت
٠م َٛاٌبٕه بذساعت ٚحمِٛ ُ١١اسدٖ اٌبشش٠ت بّب ٠ذمك أ٘ذافٗ ٚع١بعبحٗ
ٚاعخشاح١ج١بحٗ ٚبّب ال ٠خؼبسع ِغ أ٘ذاف ِٛاسدٖ اٌبشش٠ت
٠م َٛاٌبٕه بذساعت ٚحذٍ ً١ػٕبطش اٌب١ئت اٌخبسج١ت اٌىٍ١ت ٚاٌجضئ١ت
٠شاػ ٟاٌبٕه ػٕذ حٕف١ز اإلعخشاح١ج١ت اٌمٛاػذ ٚاٌبشاِج ٚاإلجشاءاث بّب
٠ذمك أ٘ذاف اٌخٕف١ز االعخشاح١جٟ
٠م َٛاٌبٕه بّشالبت ِٚشاجؼت اإلعخشاح١ج١ت بظٛسة ِغخّشة ِٕٚظّت
ٌٍخأوذ ِٓ أْ اإلعخشاح١ج١ت حذمك أ٘ذافٙب اٌّشعِٛت
اٌّذٛس اٌثبٔ :ٟاألداء اٌىٍ ٟف ٟاٌبٕٛن اٌخجبس٠ت اٌجضائش٠ت

اٌشلُ

اٌؼببسة

11
12
13

٠غؼ ٝاٌبٕه دِٚب ئٌ ٝحذغ ٓ١جٛدة اٌؼٍّ١بث اٌخذِبح١ت
ٙ٠خُ اٌبٕه بخٕف١ز ئجشاءاث اٌؼًّ اٌذاخٍ١ت بشىً ِخّ١ض
٠ذشص اٌبٕه ػٍ ٝاالدخفبظ ببٌّٛظف ٓ١ر ٞٚاالٌخضاَ اٌؼبٌٙ٠ٚ ٟخُ بُٙ
٠ٚذفضُ٘
حغؼ ٝئداسة اٌبٕه ئٌ ٝئششان اٌّٛظف ٓ١ف ٟاٌؼٍّ١ت اإلداس٠ت
٠مذَ اٌبٕه بشاِج حذس٠ب١ت وبف١ت ِٚالئّت ٌٍّٛظفٓ١
٠ؼًّ اٌبٕه ػٍ ٝحٛف١ش خذِبث ٌؼّالئٗ ف ٟاٌٛلج إٌّبعب
حمذَ اٌخذِبث اٌبٕى١ت ٌٍؼّالء بّغخ ٜٛجٛدة ِٛ ٚاطفبث ِمبٌٛت حٍبٟ
ادخ١بجبث اٌؼّالء
٠غؼ ٝاٌبٕه ئٌ ٝحٛص٠غ ِٛاسدٖ ػٍٚ ٝدذاث اٌبٕٛن اٌّخخٍفت ِّب ٠إدٞ
ئٌ ٝحخف١غ اٌخىبٌ١ف
٠غخخذَ اٌبٕه إٌغب اٌّبٌ١ت ٌخشخ١ض اٌّشىالث اٌّبٌ١ت اٌّخخٍفت اٌخٟ
ٛ٠اجٙٙب
ٛ٠جذ ِمب١٠ظ ِبٌ١ت ِذذدة ببٌبٕه ٠خُ االػخّبد ػٍٙ١ب ٌم١بط األداء
اٌّبٌٟ

14
15
16
17
18
19
21

أٚافك
حّبِب

أٚافك

ِذب٠ذ

ال
أٚافك

ال أٚافك
حّبِب

أٚافك
حّبِب

أٚافك

ِذب٠ذ

ال
أٚافك

ال أٚافك
حّبِب

اٌّذٛس اٌثبٌث :حأث١ش اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟػٍ ٝاألداء اٌىٍ ٟف ٟاٌبٕٛن اٌخجبس٠ت اٌجضائش٠ت
الرقم

21
22
23
24
25
26
27

28
29
31

العبارة

موافق

موافق

تماما

٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟحخف١غ اٌخىبٌ١ف ٚص٠بدة اٌشبذ١ت ف ٟاٌبٕه
ِٓ خالي اٌخغ١١ش االعخشاح١ج٠ ٟغخط١غ اٌبٕه اٌخغٍب بىفبءة ٚفؼبٌ١ت ػٍٝ
اٌخذذ٠بث اٌمبئّت اٌّشحبطت أعبعب ببٌخغ١شاث اٌب١ئ١ت اٌّذ١طت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟحذم١ك اٌبٕه ٌٕخبئج ٔٚجبدبث ٍِذٛظت فٟ
حمذ ُ٠خذِبحٗ اٌذبٌ١ت ٚاٌّغخمبٍ١ت
ِٓ خالي اٌخغ١١ش االعخشاح١ج٠ ٟغخط١غ اٌبٕه ؽشح ٚحمذ ُ٠خذِبث حخٕبعب
ِغ ادخ١بجبث اٌّخؼبٍِِ ٓ١ؼٗ بىفبءة ٚفؼبٌ١ت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟاٌّؼشفت اٌج١ذة بأػّبي اٌبٕٛن إٌّبفغت
ٚع١بعبحٚ ُٙاعخشاح١ج١بحٚ ُٙاٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدة اٌذظت اٌغٛل١ت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟاٌبٕه بم١بط ِ ٚخببؼت ِ ٚؼشفت ِإششاث
أدائٗ اٌّبٌ١ت ٚاٌبشش٠ت ٚاٌخغ٠ٛم١ت ٚغ١ش٘ب
ِٓ خالي اٌخغ١١ش االعخشاح١ج٠ ٟغخط١غ ٠م َٛاٌبٕه بخذػ ُ١حٛجٙبحٗ بؼ١ذة
اٌّذ ِٓ ٜخالي حذف١ض اإلبذاع ٚاالبخىبس اٌخغ١١ش االعخشاح١جٌ ٟذ ٜاٌّٛاسد
اٌبشش٠ت
٠غبػذ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟاٌبٕه ػٍ ٝحّى ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ف ِٓ ٗ١اإلعٙبَ
ٚاٌّشبسوت اٌٛاعؼت ببحخبر اٌمشاس
٠غبُ٘ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟف ُٙاٌبٕه الدخ١بجبحٗ اٌخىٌٕٛٛج١ت اٌذبٌ١ت
ٚاٌّغخمبٍ١ت ِٚذبٌٚت اٌخى١ف ِغ اٌخغ١شاث اٌخىٌٕٛٛج١ت ف ٟاٌب١ئت اٌخبسج١ت
٠غبُ٘ اٌخغ١١ش االعخشاح١ج ٟف ٟحٛف١ش ٚعبئً ٚلٕٛاث ٚأعبٌ١ب احظبي
ِخٕٛػت ِٚخؼذدة ٚٚاػذت ببٌبٕه

ناكركم عم حسن تعاونكم ،وجازاكم اهلل كل مير

محايد

ال

ال وافق

وافق

تماما

 اخخبار الثباث ألفا كرونباخ:20 الملحق رقم
:كل فقراث االسخبيان
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,<99

30

:المحور األول
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,822

10

:المحور الثاني
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,<27

10

:المحور الثالث
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,<36

10

 اخخبار الخوزيع الطبيعي سميرنوف كولمنجروف:23 الملحق رقم
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
M1

M2

M3

TOTAL

94

94

94

94

3,7403

3,6228

3,7756

3,6702

1,09324

1,06722

1,08361

1,07914

Absolute

,134

,113

,124

,109

Positive

,125

,092

,109

,109

Negative

-,134

-,113

-,124

-,091

Kolmogorov-Smirnov Z

,=;8

,6<7

,6;:

,<11

Asymp. Sig. (2-tailed)

,;<1

,878

,777

,814

N
Normal Parameters

a,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

 حساب المخوسط الحسابي واالنحراف المعياري:24 الملحق رقم
One-Sample Statistics
Std.
N

Mean

Deviation

Std. Error Mean

Q1

94

3,7839

1,09151

,19604

Q2

94

3,8129

1,20215

,21591

Q3

94

3,5387

1,03591

,18606

Q4

94

3,4710

1,20394

,21623

Q5

94

3,5645

,99785

,17922

Q6

94

3,5677

1,01600

,18248

Q7

94

4,0645

1,03071

,18512

Q8

94

3,7097

1,16027

,20839

Q9

94

4,0000

1,21106

,21751

Q10

94

3,8065

1,16674

,20955

Q11

94

3,4839

Q12

94

3,4194

1,08855

,19551

Q13

94

3,5484

1,20661

,21671

Q14

94

3,4516

1,05952

,19030

Q15

94

3,6742

1,20304

,21607

Q16

94

3,7097

1,13118

,20317

Q17

94

3,9677

1,04830

,18828

Q18

94

3,8161

1,09151

,19604

Q19

94

3,9677

1,07963

,19391

Q20

94

3,7484

1,28682

,23112

Q21

94

3,8613

1,03591

,18606

Q22

94

3,5484

1,02758

,18456

Q23

94

3,4419

1,12451

,20197

Q24

94

3,5806

,99244

,17825

Q25

94

3,7581

1,43684

,25806

Q26

94

3,9032

1,16490

,20922

Q27

94

4,0645

1,06256

,19084

Q28

94

3,6161

,96163

,17271

Q29

94

3,7871

,98919

,17766

Q30

94

3,5226

1,13687

,20419

M1

94

3,7403

1,07830

,19546

M2

94

3,6228

1,05722

,19168

M3

94

3,7756

1,08361

,12462

TOTAL

94

3,6702

1,07914

,19382

1,26151

,22657

 اخخبار حوزيع سخودنج لمجموعت واحدة:25 الملحق رقم
One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference

Mean
T

df

Sig. (2-tailed)

Difference

Lower

Upper

Q1

2,468

39

,010

,48387

,0835

,8842

Q2

2,839

39

,008

,61290

,1720

1,0539

Q3

4,508

39

,000

,83871

,4587

1,2187

Q4

4,028

39

,000

,87097

,4294

1,3126

Q5

5,940

39

,000

1,06452

,6985

1,4305

Q6

5,303

39

,000

,96774

,5951

1,3404

Q7

5,750

39

,000

1,06452

,6864

1,4426

Q8

3,406

39

,002

,70968

,2841

1,1353

Q9

4,597

39

,000

1,00000

,5558

1,4442

Q10

3,848

39

,001

,80645

,3785

1,2344

Q11

3,136

39

,001

,48387

,0211

,9466

Q12

2,145

39

,020

,41935

,0201

,8186

Q13

2,530

39

,017

,54839

,1058

,9910

Q14

2,373

39

,014

,45161

,0630

,8402

Q15

3,583

39

,001

,77419

,3329

1,2155

Q16

3,493

39

,002

,70968

,2948

1,1246

Q17

5,140

39

,000

,96774

,5832

1,3523

Q18

2,633

39

,013

,51613

,1158

,9165

Q19

4,991

39

,000

,96774

,5717

1,3638

Q20

2,373

39

,014

,54839

,0764

1,0204

Q21

2,387

39

,013

,16129

-,2187

,5413

Q22

2,971

39

,006

,54839

,1715

,9253

Q23

3,674

39

,001

,74194

,3295

1,1544

Q24

3,258

39

,003

,58065

,2166

,9447

Q25

2,220

39

,015

,25806

-,2690

,7851

Q26

4,317

39

,000

,90323

,4759

1,3305

Q27

5,578

39

,000

1,06452

,6748

1,4543

Q28

2,988

39

,006

,51613

,1634

,8689

Q29

3,579

39

,007

,38710

,0243

,7499

Q30

2,580

39

,015

,32258

-,0944

,7396

M1

3,787

39

,001

,74032

,3411

1,1395

M2

3,040

39

,005

,58280

,1913

,9743

M3

3,410

39

,002

,76359

,2661

1,0611

TOTAL

3,458

39

,002

,67018

,2743

1,0660




:ملخص
تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التسيير االستراتيجي عمى أداء الكمي لمبنوك
التجارية خاصة وان التسيير االستراتيجي هو عبارة عن عممية اتخاذ الق اررات بناءا عمى
معمومات ووضع األهداف واالستراتيجيات والخطط والبرامج الزمنية والتأكيد من تنفيذها
وان األداء االستراتيجي هو انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة لمموارد المادية والبشرية
.واستغاللها بالصورة التي تجعمها قادرة عمى تحقيق أهدافها
ومن خالل الدراسة التطبيقية لتأثير التسيير االستراتيجي عمى أداء الكمي لمبنوك
التجارية توصمت الدراسة إلى أن عينة البنوك التجارية الجزائرية في والية المسيمة تعتمد
عمى االتسيير االستراتيجي كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين التسيير االستراتيجي
.واألداء الكمي لمبنوك التجارية الجزائرية في والية مسيمة
Résumé:
L'étude vise à déterminer l'effet de la gestion stratégique sur la
performance globale des banques commerciales, d'autant plus que la
gestion stratégique est un processus de prise de décision fondée sur
l'information et le développement des objectifs, des stratégies, des
plans et des programmes de temps et d'importance de la mise en
œuvre et de la performance stratégique est un reflet de la façon
d'utiliser l'institution des ressources humaines et matérielles et
d'exploiter l'image qui fait en mesure d'atteindre ses objectifs.
A travers l'étude appliquée de l'impact de la gestion stratégique
sur la performance globale des banques commerciales, l'étude a
révélé que l'échantillon des banques commerciales d'Algérie à l'état
de gaz dépend de l'étude Aaeltsiar stratégique a également constaté
une relation entre la gestion stratégique et la performance globale
des banques commerciales algériennes dans l'état de gaz
lacrymogène.

