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 : ق ال تعالى

 {َك أَنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ نا ْمتَنَ ا إِ لا َما عَ   إالا قَ اُلواْ ُسْبَحاَنَك الَ ِعْلَم لَنَ ا  }
 ( 23: سورة البقرة: القرآن الكريم)

 

 

 

 صدق اهلل العظيم  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 العرفانلكم منا كامل الشكر والتقدير و 
 

 كر و تقديرش
أعاننا وقدرنا على إنجاز هذا  أوالً وقبل كل شيء نشكر اهلل عز وجل الذي  

العمل المتواضع الذي نرجو أن يكون عمالً نافعاً لنا ولجميع الطلبة الباحثين في  
 .هذا المجال

" كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف على هذا العمل الدكتور  
الذي أعاننا طوال فترة إنجاز هذه المذكرة بتوجيهاته ونصائحه  " سلطاني عادل

 .وحسن متابعته التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا العمل

بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية    أيضا  نتوجهو 
أخص بالذكر األساتذة األجالء أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم  و وعلوم التسيير  

 .مناقشة وتقييم هذا العمل

نا وأرشدنا من قريب أو بعيد إلتمام  نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدكذلك  
 .هذا العمل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء

اهدي ثمرة عملي المتواضع إلى أعز انسانين يعجز الق لم عن  
وصفها الى مثال الحب و التضحية األم الحنون و األب العطوف  

لي طوال مشوار الدراسة  سندا  الذي كانا  

 إلى زوجي العزيز هشام وإلى جميع أفراد عائلة زوجي  

 إلى كل أفراد عائلتي الغالية

و ابن أختي يزن  ( رزقي،وافية،عبير ،دنيا ،ربيعة)   

 إلى كل من ق اسمني الجهد إلنجاز هذا العمل  

 إلى كل أصدق ائي من قريب و بعيد

 إلى أساتذتي المحترمين أهدي هذا العمل  
 

كميلياأولفقي   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء

والدي والدتي العزيزة و إلى اعز الناس و أقربهم إلى قلبي الى
كان لدعائهما المبارك أعظم و العزيز اللذان كانا عونا و سندا لي 

 األثر في تسيير سفينة البحث حتى ترسو على هذه الصورة

إلى زوجي العزيز وليد وابنتي دانيا وجميع أفراد عائلة زوجي 
(ايمان)وخاصة سيليا   

 إلى شقيقاتي حياة ونوال 

خير الدين أشقائي حليم و إلى  

 إلى بنات أختي غفران ونبراس

 إلى جميع أصدقائي ومعارفي

أهل الفضل علي الذين غمروني بالحب و التقدير و إلى أساتذتي و
 النصيحة و التوجيه و اإلرشاد

 إلى هؤالء جميعا اهدي هذا العمل المتواضع

 بولعراس أمال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملخص 

 الملخص

أمهية تقييم األداء املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي وواقعه على مستوى أهم   هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 
 .هلذا الغرض يف تلك املؤسسات املؤسسات الناشطة بربج بوعريريج من خالل استبيان مت اجراؤه

وقد خلصت الدراسة اىل ان تقييم االداء املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي يساهم يف حتسني عملية تقييم اداء املؤسسات، يف        
 يف اطار التسيري حني خلصت الدراسة ايضا اىل ان أهم املؤسسات الناشطة بربج بوعريريج ال تويل امهية كبرية لتقييم ادائها املايل

 . االسرتاتيجي

 . تقييم االداء املايل، التسيري االسرتاتيجي ، مؤشرات األداء، بطاقة االداء املتوازن: كلمات مفتاحية

  Abstract 

 This study aimed to identify the importance of evaluating financial 
performance in the framework of strategic management and its reality at the level of 
the most important active institutions in Bordj Bou Arreridj through a questionnaire 
conducted for this purpose in these institutions. 

       The study concluded that evaluating financial performance within the 
framework of strategic management contributes to improving the process of 
evaluating the performance of institutions, while the study also concluded that the 
most important institutions active in Bordj Bou Arreridj do not attach great 
importance to evaluating their financial performance within the framework of 
strategic management. 

Keywords: evaluation of financial performance, strategic management, performance 
indicators, balanced scorecard. 
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 :تـمهيد
ل اليوم تقييم األداء املايل أمهية كبرية لدى منظمات األعمال، حيث اهتمت به العديد من الدراسات واألحباث احملاسبية حيت

س واالدارية، وذلك بسبب ندرة املوارد املالية اليت تعتمد عليها املؤسسات االقتصادية قياسا حبجم االحتياجات املالية الكبرية واملتناف
أثر على بقاء املؤسسة واستمراريتها، فوجب حتقيق العوائد القصوى لتحقيق هدف البقاء عن طريق االستغالل األمثل  عليها ملا له من

لتلك املوارد اليت تعترب يف غاية األمهية، ومن هنا تظهر عملية تقييم األداء املايل كأحدى أهم الوظائف األساسية باملؤسسة، حيث 
نات اليت تعرب على مدى فعالية حتقيق األهداف املسطرة لإلدارة ، وأيضا التعرف على اجتاهات األداء متكن من توفري املعلومات والبيا

 . هبذه األخرية
متثل الكشوفات املالية اليت تعدها املؤسسة وسيلة مهمة يف تقييم األداء املايل، وذلك من خالل ضمها ملقاييس مالية يتم استغالهلا يف 

تعد اهم عنصر يف عملية  تقييم األداء املايل للمؤسسة، حيث متكن تلك املؤشرات من حتديد نقاط القوة استخالص مؤشرات مالية 
لكن مع  . والضعف يف األداء املايل للمؤسسة، مما يسمح للمؤسسة من تدارك نقاط ضعفها وتعزيز نقاط قوهتا وتدعيم فرص جناحها

ة اصبح بقاء املؤسسة واستمراريتها أمرا يف غاية الصعوبة، لذلك بات من الضروري كثافة العوملة واشتداد املنافسة يف السنوات االخري 
تكثيف البحوث والدراسات البتكار اساليب تسيري جديدة متكن من حتقيق افضل اداء ملنظمات األعمال من خالل توفري وسائل 

انب املتعلقة باملؤسسة سواء املالية وغري املالية، لذلك اصبح اكثر تنوعا واكثر مشولية لتقييم األداء املايل، متس تلك الوسائل مجيع اجلو 
واصبح . االقتصار على مؤشرات مالية فقط يف عملية تقييم االداء املايل اليضمن افضل دقة فيما خيص نتائج حتقق االهداف املسطرة

وقد مت . نظرة دقيقة عن أداء املؤسسة املايل االعتماد على املؤشرات املالية وحدها يف عملية تقييم االداء املايل غري كاف لتحقيق
التوصل من خالل تلك االحباث والدراسات اىل اسلوب جديد عرف بالتسيري االسرتاتيجي الذي يعتمد على وضع اسرتاتيجية واضحة 

لك اجلوانب كلها ترتجم اىل اهداف حمددة المتس اجلانب املايل فحسب بل كل اجلوانب االخرى غري املالية للمؤسسة، حيث تساهم ت
ولعل اهم مناذج التسيري . يف خدمة اجلانب املايل وحتقيق اهدافه، من خالل تقييم اداء كل تلك اجلوانب مبؤشرات مالية وغري مالية

وانب االسرتاتيجي اليوم بطاقة االداء املتوازن اليت توضح بدقة هاته االلية، حيث يتم تقييم االداء املايل عن طريق تقييم أداء كل اجل
االخرى غري املالية ما يعطي معلومات ونتائج اكثر دقة عن أداء املؤسسة املايل، ما يسمح بتحسني عملية اختاذ القرار املناسب يف 

 .الوقت املناسب
 :إشكالية البحث

 :من خالل ماتقدم تظهر االشكالية التالية
 طار التسيري االسرتاتيجي ؟هل تقيم أهم املؤسسات الناشطة بربج بوعريريج أداءها املايل يف ا
 :ولالجابة عن اإلشكالية الرئيسية نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 هل يساهم تقييم األداء املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي يف حتسني عملية تقييم أداء املؤسسات؟ -
 ملايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي؟هل تويل اهم املؤسسات الناشطة بربج بوعريريج أمهية كبرية لتقييم ادائها ا -

 :الفرضــــــيات
  .يساهم تقييم األداء املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي يف حتسني عملية تقييم أداء املؤسسات -
 .ال تويل اهم املؤسسات الناشطة بربج بوعريريج أمهية كبرية لتقييم ادائها املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي -

 :اختيار الموضوع أسباب
 :ان األسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع 

 .توافق املوضوع مع التخصص املدروس-
 .األمهية البالغة للموضوع لدى مسريي املؤسسات االقتصادية-
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 .امليول والرغبة ملعاجلة هذا املوضوع-
 :أهداف البحث

 .يجيدراسة كل ما يتعلق بتقييم األداء املايل والتسيري االسرتات -
 .معرفة دور تقييم األداء املايل يف حتديد كفاءة املؤسسة ومدى حتقيق أهدافها -
 .أمهية التسيري االسرتاتيجي يف تقييم األداء املايل -

 :منهج البحث 
اعتمدنا يف هذا البحث على املنهجني الوصفي والتحليلي حىت تكون دراستنا ذات طابع منهجي، من خالل التعرض ملختلف 

وكذلك من خالل إجراء استبيان خيدم املوضوع ويدعم اجلانب النظري . املفاهيم املتعلقة بتقييم األداء املايل والتسيري االسرتاتيجي
 . منه

 :صعوبات البحث
 :بعض الصعوبات ومن أمهها  اعرتضنا

 .ضيق الوقت-
 .قلة املراجع املتعلقة باملوضوع -
 .صعوبة احلصول على املعلومات والبيانات الرمسية -
 

 :هيكل البحث
يتمثل يف املبحث األول أين تناولنا كل املفاهيم املتعلقة بيتقييم األداء املايل أما املبحث الثاين فتعرفنا على ما يسمى  :الفصل األول

 .بالتيسسر االسرتاتيجي وبعض أساليبه
تقدمي ل  يتمثل يف اجلانب التطبيقي من الدراسة حيث مت تقسيمه اللى مبحثني، حيث مت ختصيص املبحث االول: الفصل الثاني

 .منهجية الدراسة فيما مت ختصيص املبحث الثاين ملناقشة وحتليل نتائج االستبيان



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 الفصل األول
 التسيير االستراتيجية عن تقييم االداء المالي و مف اهيم عام
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 تمهيد

كما يعترب ،  االداء املايل من املقومات االساسية للمؤسسة حيث يوفر هلا نظام متكامل للمعلومات الدقيقة و املوثوق هبا ان

وحماولة .ذه املؤسساتتقييم االداء املايل للمؤسسات االقتصاديةعملية ضرورية لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف اليت تعاين منها ه

 .النهوض من جديدمعاجلتها و 

عملياهتا التنظيمية ليصنع سر تفوقها ويضمن رة يف املؤسسات مبختلف وظائفها و يعترب التسيري االسرتاتيجي اليوم ممارسة متجذو 

املستمرللتغيري يف ظروف ممارسته تسمح بالتقييم و ، براجمها اليت تسعى لتجسيدها مفتاح النجاح لتحقيق االهداف و كما يعترب. دميومتها

 .اساليبه يف ضوء هذا التقييممكانيات املالئمة وبدائل التصرف و احمليط وحتديد اال

القياسات العوامل القابلة للقياس الكمي و  ميثل موضوع قياس االداء امهية عاملية لفعالية االداء املؤسسي من خالل التوازن بني

ختالف اسرتاتيجية وتوجه كل ختتلف باو .اةفهي تعكس العوامل احلامسة للنجاح يف اي منش.االخرى وقد تكون مالية الو غري مالية

 .منظمة

فاهنا جيب ان تعرب عن اهداف املنظمة وقد تتغيري حسب تغري ،ومهما كان اسلوب تطبيق مؤشرات االداء وكيفية اختيارها

 . هداف املنظمةأ
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 مفهوم تقييم االداء المالي:المبحث األول

لألداء يف املؤسسة والذي له أمهية بالغة يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة و ذلك األداء املايل هو أحد األنواع األساسية 

من أجل معرفة مدى قدرهتا على حتقيق أهدافها، الذي يتم من خالل استخدام املؤشرات و النسب املالية اليت تعترب أداة فعالة يف 

املؤسسة سنحاول التطرق من خالل هذا املبحث إىل األداء املايل يف عملية تقييم االداء الفعلي للمؤسسة و ألمهية األداء املايل يف 

 .ديد أمهيته و أهدافه يف املؤسسةاملؤسسة من خالل بعض التعاريف و كذلك حت

 مفهوم األداء :المطلب االول

 تعريف األداء المالي  :الفرع األول

ورغم هذا االختالف فان  املفكرين واملهتمني هبذا اجملال،  ان االختالف حول مفهوم االداء يرجع اىل تباين وجهات النظر بني

حيث يعرب األداء املايل عن أداء الشركة حبيث  ، املفكرين يعربون عن االداء من خالل النجاح الذي حتققه املنظمة يف حتقيق أهدافها 

ملوارد املالية وتزويد املنظمة بفرص استثمارية يف ويساهم يف اتاحة ا ، أنه الداعم االساسي لألعمال املختلفة واليت متارسها املنظمة

حيث أن أصل كلمة أداء ينحدر من . وحتقيق أهدافهم ، واليت تساعد على تلبية احتياجات أصحاب املصاحل ، ميادين األداء املختلفة

 ا االجنليزيةوبعدها اشتقت منه ، وذلك بشكل كلي ، واليت تعين اعطاء performerاللغة الالتينية أين توجد كلمة

performance 1وسنتطرق فيما يلي اىل التعاريف املتعلقة هبذا املصطلح: 

 2.نتاج جهد معني قام ببذله فرد او جمموعة الجناز عمل معني:التعريف األول

وهذا يرجع اىل أن العنصر البشري هو العنصر  ،األداءعبارة عن نظام متكامل ميثل األداء الفردي العنصر االساسي فيه :التعريف الثاني

 3.الفعال يف األداء ملا يتمتع به من خربات وقدرات الجناز االعمال

 . 1"كاليف املرتتبة عن هذه النتيجة العالقة بني النتيجة والت":يعرف على أنه:التعريف الثالث

                                                           
 .54ص ، 0101 ، دار احلامد للنشر والتوزيع ،االداء المالي وأثره على قوائم اسهم الشركات،حممد حممود اخلطيب1
دراسةتطبيقية على الموظفات االداريات في جامعة الملك )دور ادارة التطوير االداري في تحسين االداء الوظيفي  :رمي بنت عمر بن منصور الشري2

 ، كلية االقتصاد و االدارة   ، امحد بن داوود املزجاجي حتت اشراف االستاذ الدكتور ، رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري ،( عبد العزيز بجدة
 . 52ص ، م 0102سنة  ، جامعة امللك عبد العزيز جبدة ، قسم االدارة العامة 

 52ص ،املرجع نفسه3
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ويعين النتائج . اليت تكلفه هبا املنظمة أو اجلهة اليت ترتبط وظيفته هباومن هنا نستنتج أن األداء هو تنفيذ العامل ألعماله ومسؤولياته 
 .اليت حيققها الفرد باملنظمة

 محددات األداء  :الفرع الثاني

 :تتمثل حمددات األداء فيما يلي 

 وقد يكون هذا الدافع قويا أو ضعيفا ، جيب أن تتوفر لدى الفرد دافعية العمل :الدافعية الفردية. 
  جيب ان يتوفر يف الفرد القدرة على أداء العمل املعني املوكل اليه  :على اداء العمل المعينالقدرة. 
 2.ألنه يوجد أفراد يبذلون جهودا فِائقة ويكون مقبوال ، جيب على الفرد ان يدرك ويفهم دوره يف املنظمة :ادراك الدور والمكانة 

 تصنيف األداء :الفرع الثالث 

 :ويصنف اىل  ،باختالف املعايري يف تصنيفهختتلف أنواع األداء 

 ميكنتقسيمأداء املؤسسة اىل نوعني :حسب معيار المصدر .2
 :ينقح بفضل ما تقدمه املؤسسة من موارد فهو ينتج أساسا من خاللاألداء الداخلي  -2.2

 أي أداء أفراد املؤسسة :األداء البشري. 
 استثماراهتا بطريقة فعلية يتمثل يف قدرة املؤسسة على استعمال :األداء التقني. 
 فعالية استخدام الوسائل املالية املتوفرة :األداء المالي. 

ميكن أن يظهر هذا األداء يف  ،هو األداء الناتج عن املتغريات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة:األداء الخارجي -0.2
يف أنشطة معينة كازدياد الطلب على منتوج املؤسسة أو أحد ، ارتفاع رقم أعماهلا  النتائج اجليدة اليت تتحصل عليها املؤسسة مثال 

 .كل املتغريات تنعكس سلبا أو اجيابا على األداء ،املتنافسني 

 :يصنف اىل أداء كلي و جزئي:حسب معيار الشمولية  .0
املنظمة التحتية يف تكوينها دون انفراد جزء أو عنصر يتمثل يف النتائج اليت سامهت مجيع عناصر املؤسسة أو :األداء الكلي  -2.0

فالتعرض لألداء الكلي للمؤسسة يعين احلديث على قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها الرئيسية بأدىن تكاليف . لوحده يف حتقيقها 
 .ممكنة

                                                                                                                                                                                             
دراسة حالة عينة من المؤسسات البترولية الجزائرية خالل "اثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال على االداء المالي :حجاج نفيسة 1

 ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري  ، حتت اشراف االستاذ زرقون حممد ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، (" 0222-0222)الفترة 
 .04ص، (م 0102-0102)سنة  ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، قسم علوم التسيري

 2 رانللنشروالتوزيع،األردن،صھ،دارزاتالحديثةفيالقيادةاإلداريةھاإلتجارحممودكالدة،ھطا2
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أداءوظيفة ،أداء وظيفة التموينهي خمتلف األداءات اليت حتققها األنظمة الفرعية للمؤسسة على حدى ك:األداء الجزئي -0.0
 .، أداء وظيفة االنتاجملواردالبشرية ا

 :ميكن تصنيف األداء حسب هذا املعيار اىل :حسب معيار الطبيعة  .2
يعترب املهمة األساسية اليت تسعى املؤسسة االقتصادية اىل بلوغها ويتمثل يف الفوائض االقتصادية اليت :األداء االقتصادي  -2.2

 .املؤسسة من وراء تعظيم نواجتها وتدنية استخدام مواردهاجتنيها 

حيث أن حتقيق هذه األهداف . يتمثل يف األهدافاالجتماعية اليت ترمسها املؤسسة أثناء عملية التخطيط: األداء االجتماعي -0.2
االقتصادي إال بتحقق األداء ففي بعض األحيان ال يتحقق األداء . يتزامن مع حتقيق األهداف األخرى وخاصة منها االقتصادية

 .االجتماعي

ويف  ،يكون للمؤسسةأداءتكنولوجيا عندما تكون قد حددت أثناء عملية التخطيط أهدافا تكنولوجية:  األداء التكنولوجي  -2.2
 . أغلب األحيان تكون هذه األهداف التكنولوجية أهدافا اسرتاتيجية نظرا ألمهية التكنولوجيا

 1.يتجسد األداء السياسي يف بلوغ املؤسسة أهدافها السياسية  األداء السياسي -2.2

 مفهوم االداء المالي  :المطلب الثاني

 تعريف األداء المالي :الفرع األول 

سواء كان من الدراسات التطبيقية او النظرية يف ، ك بني الكتاب والباحثني واملدراءيعد استخدام االداء املايل القاسم املشرت 
 .تقييم االداء كما يف الدراسات التطبيقية او النظرية يف عمليات تقسيم االداء ضمن الواقع العلميعمليات 

 :وفيما يلي استعراض لبعض التعاريف ، يف خمتلف املؤسسات 

لألداء املايل بأناألداء املايل سيبقى اجملال احملدد ملدى جناح املؤسسات وأن عدم حتقيق هذه االخرية lynchيرى :التعريف االول
 2.باملستوى االساسي املطلوب يعرض وجودها واستمرارها للخطر

 .3" مقياس للتغريات يف الوضع املايل للمؤسسة"يعرف على انه " :التعريف الثاني

                                                           
 ، بسكرة  ، يف علوم التسيري ، مذكرة خترج الستكمال نيل شهادة املاجستري ،  قياس وتقييم ، األداء المالي للمؤسسة االقتصادية ، عادل عشي 1

 . 0ص ، 0110-0110
 ، 0العدد  ، 22جملد  ، االردن ، دراسات العلوم االدارية ، ادارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين االداء المالي، عبد اهلل امحد عبد اهلل الدعاس2
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وذات يعرب على مدى قدرة املؤسسة على االستغالل االمثل ملواردها ومصادرها يف االستخدامات ذات االجل الطويل :التعريف الثالث
 1.االجل القصري من اجل تشكيل الثروة

لألداء باملؤسسة والذي له أمهية بالغة يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة  املايل هو أحد األنواع األساسية نستنج أن األداء
 من خالل استخدام املؤشرات والنسب املايل ،وذلك من أجل معرفة مدى قدرهتا على حتقيق أهدافها

 أهمية األداء المالي  :الفرع الثاني

بطريقة ختدم مستخدمي البيانات يم أداء املؤسسات من عدة زوايا و تنبع أمهية األداء املايل بشكل عام يف أنه يهدف إىل تقي
شيد االستفادة من البيانات اليت يوفرها األداء املايل لرت يف املؤسسة لتحديد جوانب القوة والضعف يف املؤسسة و ممن هلم مصاحل مالية 

 .القرارات املالية للمستخدمني

بشكل خاص يف عملية متابعة أعمال املؤسسة و تفحص سلوكها و مراقبة أوضاعها و تقييم نبع أمهية األداء املايل أيضًا و وت
اقرتاح إجراءاهتا مستويات أدائها و فعاليته و توجيه األداء حنو االجتاه الصحيح و املطلوب من خالل حتديد املعوقات وبيان أسباهبا و 

التصحيحية و ترشيد االستخدامات العامة للمؤسسة و استثماراهتا وفقًا لألهداف العامة للمؤسسة و املسامهة يف اختاذ القرارات 
 2.السليمة للحفاظ على استمرارية و بقاء املؤسسة

 مفهوم تقييم االداء المالي :المطلب الثالث

 الي تعريف تقييم األداء الم :الفرع األول

تقييم األداء املايل هو نظام متكامل يعمل على مقارنة النتائج الفعلية للنتائج املختارة أو املنتخبة مبا يقابلها من  :التعريف األول
أو نتائج األداء يف الوحدات االقتصادية املماثلة مع مراعاة  ، أو بتلك اليت تعكس نتائج األداء خالل مدد سابقة ،مؤشرات مستهدفة

 3.الظروف التارخيية واهليكلية 

يقصد بتقييم األداء املايل استخدام املؤشرات املالية اليت يفرتض أهنا تعكس حتقيق األهداف االقتصادية أو ذلك النظام :التعريف الثاني
 الذي حترزه املؤسسةالذي يساعد اإلداريني على معرفة مدى التقدم 

 1.يف حتديد بعض جماالت التنفيذ اليت حتتاج إل عناية و اهتمام أكربيف حتقيق أهدافها، و 
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ذلك ألداء املايل الفعلي أو املنجز و مما سبق ذكره من تعار يف ميكننا أن نعرف تقييم األداء املايل على أنه عملية تقوم بقياس ا
 .ذلك على مدى قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافهاية، و النسب املالاملايل و استخدام مؤشرات التوازن من خالل 

 أهمية تقييم األداء المالي  :الفرع الثاني

وذلك مبا ختدم خمتلف االطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة وذلك  ،تعترب عملية تقييم االداء املايل يف املؤسسة عملية بالغة االمهية
 :لألسباب التالية

  مما يسمح باحلكم على الفعالية ،مستوى حتقيق االهداف من خالل قياس ومراقبة النتائجحتديد. 
 مما يسمح باحلكم على الكفاءة ،حتديد االمهية النسبية بني النتائج واملوارد املستخدمة. 

أما الكفاءة فهي تقوم على االستخدام األمثل للموارد  ،حيث أن الفعالية هي حتقيق أهداف املؤسسة وفقا للموارد املتاحة
 .املتاحة بغرض الوصول لألهداف املسطرة 

لذا فتقييم االداء املايل يعترب اداة رئيسية الزمة لإلجراء الرقايب يف  ،وهتدف املؤسسة االقتصادية بصفة عامة اىل حتقيق الربح
 يجية واخلطةفهو يظهر عن طريق تصحيح وتعديل االسرتات ،املؤسسة

وهذا يساهم يف بقائها يف بيئة تنافسية وهي ترتكز على املصادر التمويلية  ، وترشيد استخدامات املوارد املتاحة ،املوضوعة
 2.واالستثمارية هلا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                             

، رسالة وحدة المسبك بالبرواقية دراسة حالة مؤسسة بوفالــ أهمية التخطيط المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةبنية حيزية،  1
ة، غري منشورة، ماجستري يف علوم التسيري، ختصص االقتصاد التطبيقي يف إدارة األعمال و املالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة املدي

 .21، ص  0101-0100
دراسة حالة المؤسسة الوطنية النجاز القنوات –دور المعلومات المالية في تقييم االداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرارات  :بن خروف جليلة2

KANAGHAZ(0222-0222)،كلية العلوم    ، حتت اشراف الدكتور علي زيان حمند واعمر ، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري
 . 22ص ، ( 0117-0112)سنة  ، جامعة احممد بوقرة بومرداس  ، قسم علوم التسيري  ، ية وعلوم التسيرياالقتصادية والعلوم التجار 



 يم األداء المالي والتسيير اإلستراتيجيالفصل األول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاهيم عامة عن تقي

10 
 

 ماهية التسيير االستراتيجي :المبحث الثاني

يستمد التسيري االسرتاتيجي أصوله من مفهوم اإلسرتاتيجيةلذا نرى انه ينبغي التنسيق بعرض و تفصيل مفهوم التسيري 
 .بطاقة األداء املتوازن مث نتناول بعد ذلك مفهوم وامهية مؤشرات األداء، مستوياته، أمهيته،االسرتاتيجي 

 مفهوم التسيير االستراتيجي: المطلب األول

 تعريف التسيير االستراتيجي: الفرع االول

 : تعريف اإلستراتيجية2-2

لتطور استعماهلا يف جمال و انه من الصعب حتديد تعريف حمدد ملفهوم اإلسرتاتيجيةنظرا الختالف املدارس الفكرية من جهة 
  املفكرين ومن زوايا خمتلفةالتسيري من جهة أخرى لذا ميكننا إدراج بعض التعاريف اخلاصة باإلسرتاتيجية حسب خمتلف وجهات 

 األنشطة اخلاصة بتخصيص املوارد الالزمة وحتديد اإلجراءات و اإلسرتاتيجية تنطوي على حتديد األهداف طويلة األجل ملؤسسة ما
 1.لتحقيق جمموعة من األهداف

 هي توافق خطوط أهدافها األساسية على املدى الطويلوهكذاندر هي حتديد املؤسسة ألغراضها و اإلسرتاتيجية حسب شا 
 2.من اجل حتقيق األهداف النشاط وختصيص املوارد الالزمة

 : تعريف التسيير اإلستراتيجي2-0

فيما يلي بعض الكتاب و الباحثني من استخدامه و أهداف  جي بالتنوع والتعدد نتيجة اختالفيتصف تعريف التسيري االسرتاتي
 3:التعاريف

  املؤسسة مع حميطها مبا يضمن حتقيق أغراضها و استمراريتا على املدى البعيدوذلك من التسيري االسرتاتيجي هو عملية تكيف
 .خالل العمل عل رفع قيمة منتجاهتا و خدماهتا

  اذ أن هذه الوضعية تكون متصلة مبفهوم االستثمار باملعىن العام ،التسيري االسرتاتيجي يضع املؤسسة يف حالة حتقيق أهدافها
 (.التنظيم، جذب الزبائن، يرالتطو البحث و اإلنسان)

وكخالصة إن التسيري االسرتاتيجي هو جمموع مهام اإلدارة العليا اليت هتدف إىل تثبيت املؤسسة على املسارات املستقبلية املرسومة هلا 
قصد صياغة إسرتاتيجية واضحة للمؤسسة  تساعدها بعد  ، وتزويدها بالوسائل التنظيمية الالزمة، خالل خمتلف تطوراهتا املستقبلية

 .وضعها موضع التنفيذ على حتقيق النجاح االسرتاتيجي باجتاه الوصول إىل أهدافها

                                                           
 .042ص، 0115، الدار اجلامعية االسكندرية، سياسات و استراتيجيات االعمال، عبد السالم ابو قحف1
 .2ص، 0102، 0عدد، 4جملد، جملة دراسات يف علم االجتماع، التسيير االستراتيجي في المؤسسة2
جامعة ، علوم جتارية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري ، التسيير االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةبالجزائر، سلطاين حممد رشدي3

 .2ص0112-0114، اجلزائر ، املسيلة 
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 أهمية التسيير االستراتيجي: الفرع الثاني

من نقاط القوة و حتقيق تزداد أمهية التسيري االسرتاتيجي باعتباره أهم األنظمة اليت تساهم يف استغالل الفرص واالستفادة 
متميزة من خالل حتقيق الفعالية يف ، كما انه ميكن من وضع رؤية مستقبلية ملكانة املؤسسة،  اخل مرضية...اجتماعية، عوائد اقتصادية

 .استغالل مواردها املادية و البشرية و مواجهة التهديدات بغرض  حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية

 1: لنظام التسيري االسرتاتيجي حيقق هلا املزايا التاليةكما ان انتهاج املؤسسات 

 القدرة على إحداث التغري و التكيف مع الظروف احمليطة باملؤسسة حيث تكتسب هذه االخرية صفة املرونة. 
 وذلك باستغالل نقاط القوة و التغلب على نقاط الضعف، ختصيص املوارد و اإلمكانيات بطريقة فعالة. 
 إذ أثبتت الدراسات العلمية ان املؤسسات اليت هتتم بصياغة إسرتاتيجية ،تقبلية و اختاذ القرارات اإلسرتاتيجيةوضوح الرؤية املس

قدرة التنبؤ و  ، رات فعالة بسبب دقة املعلوماتمتتلك مواد مالية ولكن ايضا لقدرهتا على اختاذ قرا ألهناناجحة فقط ليس 
 .بتحوالت البيئة اخلارجية

 مستويات التسيير االستراتيجي : الفرع  الثالث

فهو يهدف اىل توظيف خمتلف املوارد الداخلية ، يعد نظام التسيري االسرتاتيجي نظام تسيري شامل للمؤسسة مبختلف وظائفها ووحداهتا
 2: وله ثالث مستويات هي ، واغتنام الفرص اليت تتيحها الكفاءات البشرية

 : التسيير االستراتيجي على مستوى المؤسسة 
يعرف هذا املستوى بتسيري األنشطة اليت حتدد خصائص الكفاءات عن باقي املؤسسات األخرىويتم يف هذا املستوى حتديد 

إضافة إىل حماولة التنسيق بني وحدات األعمالوللتسيري .ختصيص املوارد الالزمة لبلوغهااملؤسسة اليت تسعى إىل حتقيقها و رسالة 
 : اف تتمثل يفاالسرتاتيجي على هذا املستوى أهد

 حتديد السوق اليت ستتعامل فيه املؤسسة. 
 حتديد وختصيص املوارد املتاحة. 
 خلق روح التعامل بني وحدات األعمال. 
 :التسيير االستراتيجي على مستوى وحدات األعمال 

فعالة يف جمال معيناو سوق من حتقيق او خلق كفاءات جديدة و  هو عبارة عن تسيري وحدات األعمال اإلسرتاتيجية لتتمكن
 .و املسامهة يف حتقيق اهداف املؤسسة ، او منتجات معينة،معينة 

        ان التسيري االسرتاتيجي على هذا املستوى حياول وضع اجوبة لعدد من االسئلة امهها

                                                           
اطروحة دكتوراه يف العلوم ، الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةاثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على ، مساللييحضيه1

 02ص، 0115-0112 ، جامعة اجلزائر، االقتصادية ختصص التسيري
جامعة  ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص إدارة أعمال، التسيير االستراتيجي للكفاءات في اطار ادارة المؤسسات الجزائرية، حامدي بن اعمر2

 .05، 02ص، 0102-0104، اجلزائر، تلمسان، كر بلقايدايب ب
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 ا؟ومن هم العمالء احملتملني هل ، ما املنتوج أو اخلدمة اليت تقدمها الوحدة لألسواق أو اجملتمع 
 كيف تساهم الوحدة يف حتقيق أهداف املؤسسة؟ 

 : التسيير االستراتيجي على المستوى الوظيفي 
حيث  ،املوارد البشرية، و التسويق، التمويل، كوظيفة اإلنتاجي على مستوى خمتلف وظائف املؤسسة،  ميارس التسيري االسرتاتيج

تسيري أنظمتها وفق منظور تم كل وظيفة باستغالل مواردها و حبيث هت، جند على هذا املستوى ما يعرف بالتسيري االسرتاتيجي الوظيفي
 .فمثال وظيفة اإلنتاج هتتم حبجم اإلنتاج ونوعيته ومستلزماته ،الذي يعد هاما و ضروريا الستمرارها، و اسرتاتيجي

الربامج التدريبية او عن طريق ، ةالقدرات الفنية للعماليري االسرتاتيجي للموارد البشرية، فهو يهتم بتنمية املهارات و أما التس
 .التحفيز باإلضافة إىل اهتمامه بتخطيط القوى العاملة للحصول عليها يف الوقت املناسب ووضعها يف املكان املناسباملكافآت و 

 بطاقة األداء المتوازن كنموذج للتسيير االستراتيجي :المطلب الثاني 
 : مفهوم بطاقة األداء المتوازن : الفرع االول

 1: تعرف كمايليو 
فهي جمموعة من التدابري اليت يقدمها كبار املديرين و لكنها ين لنظرية بطاقة األداء املتوازن، من املطور " نورتونكابالن و "يعترب 

 .وتشمل التدابري املالية و نتائج اإلجراءات اليت اختذت بالفعل ، تقدم رؤية شاملة للعمل
اليت سهلت جلميع االتصاالت الداخلية واخلارجية و اختاذ إجراء للضمان حنو حتقيق إسرتاتيجيةتستخدم بطاقة األداء املتوازن 

 .مستويات املنظمة التواصل عندما تستخدم البطاقة اإلسرتاتيجية
 .هي إسرتاتيجية تركز على هنج إدارة األداء اليت تشمل مقاييس األداء املستمدة من رؤية و إسرتاتيجية املنظمة

 كيفية تصميم بطاقة االداء المتوازن  : انيالفرع الث
هناك جمموعة من األبعاد اجلوهرية الواجب مراعاهتا عند تصميم بطاقة األداء املتوازن و اليت جيب أن تقوم بالربط بني جمموعة 

 : 2من األهداف و املقاييس داخل املنظمة مبراعاة مايلي
 ؟ ملاذا نقيس األداء : اإلجابة عن السؤال 

 :من قياس األداء هو فالغاية
  حتسني أداء املنظمة. 
 دراستهاالت التحسن والتقدم وتوثيقها و الوقوف على أدلة تظهر حا. 
 الضعف يف الكيان املؤسسيغيري من خالل معرفة نقاط القوة و ضرورة إحداث الت. 

 : ده املنظمة وتتمثل يفالذي جيب ان حتداملتوازن و  ن بطاقة قياس األداءاحملاور اليت حيتوي عليه كل ركن من أركا 
 األهداف. 
 (.املؤشرات)املقاييس 

                                                           
و اداء متميز يف القطاع املؤمتر الدويل للتنمية االدارية حن ،منهجية تطبيق بطاقة قياس االداء المتوازن في المؤسسات السعودية، عبد الرمحن العمري هاين 1

 .07-00ص، السعودية ،الرياض ، احلكومي
 07-02ص مرجع نفسه، 2
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  (.النتائج املستهدفة)املعايري 
 املبادرات. 

كذلك كيفية ،  و املستقبليني وحتقيق قيمة للعمالء احلاليني و وباستخدام بطاقة قياس األداء املتوازن تكتشف املنظمات كيفية إجياد 
و كذلك حتديد حمفزاهتا من اجل حتقيق  ، ويتم ذلك يف األنشطة احلرجة يف سلسلة إجياد و حتقيق القيمة ، حتسني القدرات الداخلية

 .األهداف املالية و التنافسية طويلة األجل

 : عالقة السبب و النتيجة بني العمليات اإلسرتاتيجية 
حتها و ذلك مبراعاة ان تتضمن العالقة األركان حيث ينبغي ان يوضح القياس العالقة بينهما إلمكانية إدارهتا و التحقق من ص

 .األربعة املكونة لبطاقة قياس األداء املتوازن 
 نموذج محاور بطاقة قياس االداء االربعة :  الفرع الثالث

 1: تفصل العناصر الداخلية للمحاور االربعة لقياس االداء املتوازن على االيتو 

. التدفق النقدي ، الرحبية ، تكلفة املنتجات، مالية حبتة مثل العائد على االسنثمارحتوي اهدافا : بطاقة االهداف المالية 
اما الشركات غري اهلادفة للربح فقد خيتلف االمر و لكنها فب النهاية .يستخدم لقياس النسب املالية و االرقام املالية املختلفة و 

 .وجود موار كافيةالبد ان حتافظ على استمرارها يف انشطتها باحملافظة على 
 ، حتوي اهدافا تتعلق بارضاء العمالء مثل حتقيق رغبات العمالء عن طريق منتجات او تقدمي خدمات جديدة  :بطاقة العمالء 

ة اليت ال تتابع طلبات العمالء ان املؤسس.حتسني اخلدمة او اسلوب البيع زيادة املعرفة باملنتجات  ، االستجابة لشكاوى العمال
 .م و شكاوهم  هي مهددة بان يذهب هؤالء العمالء تدرجييا ملنافس اخر حيقق رغباهتماقرتاحاهتو 
هذه البطاقة جتعلنا هنتم بتطوير املؤسسة من الداخل و احملافظة على مستوى عال من االداء فيما    : بطاقة العمليات الداخلية 

سرعة تغيري ، نسبة الفواقد يف املواد اخلام اثناء التصنيع  ، هذه البطاقة قد تشمل اهدافا مثل جودة التصنيع.نقوم به من عمليات 
يف كثري من مؤسساتنا قد جتد .تطور انظمة العمل االدارية  ، العالقة مع املوردين ، جودة التصميم ، االنتاج من منتج ملنتج 

 . ومن مث اليتحسن مستوى االداء بل يتدىن ، هناك امهاال كبريا للعديد من مقاييس االداء للعمليات الداخلية
م او ابتكار تكنولوجيا متقدمة تعلملؤسسة على تطوير منتجات جديدة و تتعلق البطاقة على قدرة ا بطاقة التعلم و االبداع 

قدمي ت ،تعلم تكنولوجيا جديدة ،اهدافا مثل تطبيق اسلوب اداري جديد قد تشمل هذه البطاقة. ة حديثةتطبيق سياسات اداريو 
وبدون التعلم و االبتكار ال ميكننا ان نستمر الن .احلافز لدى العاملني لالبتكار و التطوير  ،عدد من املنتجات اجلديدة

لذلك فان استخدام هذه البطاقة يساعدنا على مراقبة تطورنا و قدرتنا .املنافسني يتطورون ومن مث سنخرج خارج املنافسة 
 .  باألخريناالبتكارية مقارنة 

 

 
                                                           

 .02-02ص، سابقمرجع ،منهجية تطبيق بطاقة قياس االداء املتوازن  يف املؤسسات السعودية ، عبد الرمحن العمريهاين  1
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 يوضح منوذج حماور بطاقة قياس االداء االربعة :22الشكل رقم

 كيفية عمل بطاقة االداء المتوازن  : الفرع الرابع

 :1بطاقة االداء املتوازن يتضمن اربع عمليات رئيسية هيان تطبيق 

ومن االمور اهلامة يف تطبيق بطاقة االداء املتوازن حتديد  ، ان الرؤية هي اساس حتديد ووضع االسرتاتيجية :ترجمةالرؤية 
اذ جيب ترمجة رسالة املنظمة اىل اهداف حمددة لوضع االسرتاتيجية اليت  ، االسرتاتيجية املناسبة لتعظيم قدرة املنظمة على املنافسة

ووضع جمموعة من املقاييس اليت جتسد هذه االسرتاتيجية و اليت تشكل يف الوقت  ، تعظم نقاط قوة املنظمة لتحقيق االهداف
 .نفسه مؤشرات قياس يف بطاقة التقييم املتوازن لالداء

وضع بطاقة االداء املتوازن للمنظمة يقوم كل قسم من اقسامها االدارية بتحديد مقاييسه اخلاصة بعد ان يتم :التوصيل و الربط 
وجيب ان تشارك خمتلف املستويات االدارية يف تصميم بطاقة االداء املتوازن عن طريق  ،به كجزء من عملية التوصيل و الربط

هداف العامة للمنظمة و اسرتاتيجيتها مع اسرتاتيجية و اهداف تلك توصيل اسرتاتيجية املنظمة جلميع االقسام االدارية وربط اال
 .االقسام

                                                           
 .00-01ص ،سابقمرجع ، منهجية تطبيق بطاقة قياس االداء المتوازن  في المؤسسات السعودية، هاين  عبد الرمحن العمري1

 المحور المالي

 

 محور العمالء
محور العمليات 

 الداخلية   

 

الرؤية  و   

 االستراتيجية 

محور التعلم و  

 االبداع
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تتسم موارد املنظمة باهنا حمدودة  كما يوجد تنافس شديد بني برامج التغيري املتعلقة  هبذه املوارد و تساعد بطاقة تخطيط العمل  
 .و املوازنات اخلاصة باقسام املنظمة  االداء املتوازن بتوفري اساس لتوزيع هذه املوارد من خالل وضع االهداف

اسرتاتيجية املنظمة من خالل عملية تقييم راجعة حول اسرتاتيجيات اقسامهم و يتلقىاملديرون معلومات :التعلمالتغذية الراجعة و  
ر مما يساعد ذلك على النتائج من خالل اربعة حماو  يساعد ذلك علىرتكيز انتباه االدارةملقاييس بطاقة االداء املتوازن و االداء وفقا 

 .على تركيزاربعة حماور مما يساعد على التغيري املستمر لالسرتاتيجية حسب الظروف املتغرية
 ويعتربنظام بطاقة االداء املتوازن اطارا عاما لتطبيق االسرتاتيجية حيث يبدا هذا النظام من صياغة رسالة املنظمة  ورؤيتها القيادية

العالقات نشطة املختلفة لتحديد االهداف و مث التحرك حنو اال ، مث حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية لتحديد االسرتاتيجية املناسبة
بعد اعداد  و ترتيبها حسب االمهيةتحقيق تلك اهداف و لمث يتم اعداد اخلطط اخلاصة  ، املتداخلة و مؤشرات اداء كل منها

ويرتبط بعملية تنفيذها ضرورة املتابعة و الرقابة مبا يضمن التنفيذ السليم و اختاذ االجراءات التصحيحية يف اخلطط يتم تنفيذها 
 .   عند وجود اية احنرافات عن اخلطط املوضوعة ، الوقت املناسب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح كيفية عمل بطاقة االداء املتوازن :20الشكل رقم 

 

 

 

بطاقة 

االداء 

 المتوازن

وضوح وترجمة الرؤية و 

 االستراتيجية

توضيح الرؤية                *

            

الحصول على القبول         *

             
النغذية العكسية و التعلم 

 االستراتيجي

توضيح الرؤية المشتركة    *

             

توفير التغذية المرتدة *

 االستراتيجية             

 التوصل والربط

وضع االهداف             * 

               

ربط المكافات بمقاييس *

 التخطيط و تحديد المستهدف االداء             

وضع المستهدفات             *

              

تصفيف المبادرات *

 االستراتيجية

تخصيص الموارد  *  

تكوين المعلمات               *
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 مفهوم و أهمية مؤشرات األداء: المطلب الثالث

 تعريف مؤشرات االداء 2-2

 1: يعرف مؤشر األداء على انه

o يف شكل خطة أو هدف يتم حتديده  ذلك بالنسبة ملعيارلكل أو اجلزء من عملية أو نظام و بيان كمي يقيس فعالية أداء كفاءة ا
 .يف إطار اإلسرتاتيجية الكليةقبوله و 
o هو فعالية العملية و كفاءة استخدام املوارد. 

فهي أمر أكثر تعقيدا باعتبار  ،إال أن األمر ال يقف عند هذا احلد  ، مما سبق يالحظ أن  مؤشرات األداء هي وسيلة للقياس و 
كثر و اقل تعقيدا يف شكل جتميع جملموعة من املعلومات إذ يعترب وسيلة تسيري أ ، أن املؤشر هو أكثر من جمرد رقم من حيث الداللة

 : ختضع للمالحظة لشموهلا جمموعة من املقومات ميكن تلخيصها يف العناصر التالية

 وضع األهداف. 
  قياس اثر األنشطة اليت مت القيام هبا. 
 تقدمي رؤية مستقبلية. 

 أهمية مؤشرات األداء 2-0
 2: تتمثل يفملؤشرات االداء امهية كبرية و 

  فبدون هذه املؤشرات يصعب على مدراء .كوهنا تسلط الضوء على اداء االعمال يف الشركات األداء  تكمن امهية مؤشرات
 .الشركة تقييم االعمال و متابعتها

 من خالل مؤشرات االداء يتم حتقيق متطلبات العمالء. 
 معها بالطرق السليمة لتحقيق اهلدف املطلوب  تقدم للمدير التنفيذي للشركة نتائج مستقبلية وبناءا عليها يتم التعامل 
 تعترب مؤشرات االداء من الطرق املستعملة لتحسني االداءو للوصول اىل اجلودة املطلوبة. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2مرجع سابق ص 1
 .من اعداد الطلبة2
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 الدراسات السابقة :المبحث الثالث
 :الدراسات السابقة

فانه  ، أي أن الباحث يبدأ من حيث انتهى اآلخرون  ، البحث العلمي هي الصفة الرتاكميةان الصفة األوىل اليت يتصف هبا 
ا سوف نقوم بذكر بعض ومن هن ، والنتائج اليت توصلت اليها  ، من املفيد التطرق اىل الدراسات اليت تناولت بعض جوانب املوضوع 

 :سابقة واملتعلقة باملوضوع الدراسات ال

 :الدراسات العربية

 تقييم األداء المالي للبنوك االسالمية والتقليدية باستخدام "تحت عنوان  ، دراسة زاهر صبحي بشناق :الدراسة األولى
 .0222 ، الجامعة االسالمية غزة ، رسالة ماجيستر" المؤشرات المالية

هم باستخدام عدة هدفت هذه الدراسة اىل تقييم األداء املايل للبنوك االسالمية والتقليدية يف فلسطني من خالل املقارنة بين
أجريت هذه الدراسة على البنوك الوطنية العاملة يف فلسطني  ،الرحبية والنشاط ومؤشرات السوقشرات مالية مثل مؤشرات السيولة و مؤ 

نك التجاري الفلسطيين بنوك تقليدية هي بنك فلسطني احملدود وبنك االستثمار الفلسطيين والب 5مثل البنك االسالمي العريب مقابل 
 ( .0101-0112)وذلك لفرتة ما بني  ، وبنك القدس

 ، منها أن البنوك االسالمية حتتفظ بسيولة نقدية عالية مقارنة بالبنوك التقليدية ،توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج املهمة
لبنوك االسالمية أقل رحبية من البنوك كما بينت مجيع مؤشرات الرحبية أن ا. وبالنسبة للسيولة القانونية فهي أقل لدى البنوك االسالمية

بينما كانت النتائج  ،وأما ما يتعلق مبؤشرات النشاط للبنوك االسالمية فقد كانت مجيعها على ارتفاع مقارنة بالبنوك التقليدية ،التقليدية
رتفاع مقارنة بالبنوك فقد ظهرت بعضها منخفضة للبنوك االسالمية وظهر البعض االخر على ا ،خمتلفة بالنسبة ملؤشرات السوق

 .التقليدية

وقد خلصت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات املهمة منها ضرورة أن تعمل البنوك االسالمية على ختفيض السيولة النقدية 
أيضا و  ، وأن تعمل على استحداث أساليب استثمارية جديدة لزيادة معدالت ايراداهتا ،لديها من خالل توجيهها حنو االستثمارات

فع مكانة العمل ضرورة تبين فكرة االندماج بني البنوك االسالمية لزيادة القدرة على املنافسة أمام البنوك التقليدية مما يساهم يف ر 
 .املصريف االسالمي

 رسالة ماجستير، قياس وتقييم األداء الماليللمؤسسة االقتصادية:بعنوان( 0220)دراسة عادل عيشي :الدراسة الثانية. 
 .الدراسة اىل التعرف على أداء املؤسسة االقتصادي والعوامل املتحكمة فيههدفت 

اذا هي حتقق هامش ، وقد خلصت هذه الدراسة اىل عدة نتائج منها أن املؤسسة متول جزء من أصوهلا املتداولة بأمواهلا الدائمة
 .املؤسسة قادرة على تنمية ذمتها املالية   ، أمان
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 تقييم األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام  :سعاد سميحة مذكرة بعنواندراسة   :الدراسة الثالثة
 .رسالة ماستر ، جدول تدفقات الخزينة

 .هدفت هذه الدراسة اىل تقييم األداء املايل ملؤسسة البناء بورقلة  باستخدام جدول تدفقات اخلزينة

هذا ما جعل  ، الكبري سجلت نتائج اجيابية خالل الفرتة املدروسةتوصلت هذه الدراسة اىل أن مؤسسة البناء للجنوب 
املؤسسة متوازنة ماليا باملدى املتوسط باإلضافة لتحقيقها خزينة موجبة ناجتة عن دورة االستغالل  حيث غطى الفائض العجز على 

 .مستوى خزينة االستثمار

وجيعلها تتمتع  ،باإلجياب على األداء املايل للمؤسسة وقد خلصت الدراسة اىل ان حتقيق خزينة موجبة ومتوازنة تنعكس
 .باالستقاللية املالية اليت حتميها من خطر االفالس

 نحو تسيير استراتيجي فعال بالكفاءة لمؤسسات االسمنت  :الشيخ  بعنوان( 2000)دراسة الداوودي :الدراسة الرابعة
 .رسالة دكتورا ، في الجزائر

مكانة الفعالية والكفاءة االسرتاتيجية يف تسيري املؤسسة عرب خمتلف مدارس التسيري ومدارس  هدفت هذه الدراسة اىل تبيني
 .الفكر االسرتاتيجي 

مث ، على املستويني اجلزائري والعامليمث حتليل سوق االمسنت  ، توصلت الدراسة اىل عرض وحتليل قطاع االمسنت باجلزائر
 .ادوات التحليل االسرتاتيجيتشخيص اسرتاتيجي ملؤسسات القطاع باستخدام 

 .  وقد خلصت الدراسة اىل توضيح افاق التسيري االسرتاتيجي الفعال بالكفاءة ملؤسسات االمسنت يف اجلزائر

 :الدراسات األجنبية

 دراسة  :الدراسة األولى( (Gael Gueguen المحيط والتسيير االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة  :بعنوان
(  Environnement et management stratégique des PME)والمتوسطة 

 .Montrepellier)  )0222جامعة
مث انتقل اىل حتليل الظروف احمليطة باملؤسسات الصغرية  ،هدفت الدراسة اىل تبيني العالقة احمليط بعملية حتليل املؤسسة

 .واملتوسطة وخصائص هذه العالقة

 .يجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق احملييط الذي تعمل فيه توصلت الدراسة اىل عرض التصرفات االسرتات

حيث خلصت الدراسة اىل حتديد العناصر األساسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة لقطاع االنرتنيت واملتمثلة يف 
 .مث القيام بتصوير منط تسيري اسرتاتيجي خاص مبؤسسات قطاع االنرتنيت . االقتصاد اجلديد
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 دراسة :سة الثانيةالدرا(El-Dalabeeh ) بعنوان:  (The role of financialanalysis ratio in evaluating 

performance-case study: National chlorineindustry" ) دور نسب التحليل المالي في تقييم األداء–
 .  0222"الشركة الوطنية لصناعة الكلورين :دراسة حالة 

التعرف على دور احملاسب االداري يف تقييم أداء الشركات وذلك من خالل استخدام أساليب التحليل هدفت الدراسة اىل 
 .املايل يف تقييم أداء الشركة 

توصلت الدراسة اىل أن وجود حماسب مسؤول لتحليل البيانات املالية للشركة الوطنية لصناعة الكلورين احملدودة يؤدي اىل 
 .لنتائج املتطرفة غري املرغوب فيهاحتديد وتفسري االحنرافات وا

خلصت الدراسة اىل أنه من املمكن استخدام أساليب أخرى لتحليل االحنرافات اليت تساعد يف تقييم أداء الشركة من خالل 
 .التعرف على أسباب هذه االحنرافات
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 :خاتمة الفصل

يل وأمهيته وكذا ماهية التسيري مت التعرف على تقييم األداء املالقد مت الرتكيز يف هذا الفصل على األدبيات النظرية فقد 
االسرتاتيجي وكيف حيسن التسيري االسرتاتيجي يف تقييم األداء املايل كما تعرضنا اىل تعريف بطاقة األداء املتوازن وكيفية عملها ومن 

 :صلنا اىل النتائج التالية خالل هذا الفصل تو 

 .تعترب عملية تقييم األداء املايل عنصر أساسي وخطوة هامة متكننا من معرفة الوضعية املالية للمؤسسة وتشخيصها-

حتقيق عوائد لفرص واالستفادة من نقاط القوة و تزداد أمهية التسيري االسرتاتيجي باعتباره أهم األنظمة اليت تساهم يف استغالل ا-
 .كما انه ميكن من وضع رؤية مستقبلية ملكانة املؤسسة،  اخل مرضية...اجتماعية، اقتصادية



 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية  

 جبرج بوعري
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 تمهيد

ى جمموعة من املؤسسات دراسة ميدانية عل بإجراءوذلك  ،اجلانب النظري على الواقع بإسقاطنقوم يف هذا الفصل ، بعدالدراسة النظرية هلذا البحث
 .حماولني ابراز اجلوانب املتعلقة مبوضوع دراستنا االقتصادية،

الطار املنهجي للدراسة يتطلب حتديد ا، مثله مثل اي حبث علمي، التسيري االسرتاتيجي يف املؤسسات االقتصادية إطارانا حبثنا املتعلق بتقييم االداء املايل يف 
 .من اجل البحث عن احلقائق و الوصول اىل النتائج اساس تنظيم االفكار واملعلومات طاملا ان هذا االطار يعترب، امليدانية

اضافة اىل حتيد جمال ، يدانيةاساليب التحليل املستعملة يف دراستنا املسية املستعملة يف مجع البيانات و نقوم يف هذا الفصل بتحديد االدوات االسا
 .مث القيام بعرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية ،اختيار عينة البحثو ، الدراسة
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 تقديم منهجية الدراسة  :المبحث االول

قمنا باجناز ان اهلدف من هذا البحث هو دراسة تقييم االداء املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي ومن اجل حتقيق هذا اهلدف 
 :استبيان موجه ملدراء و مسريي املؤسسات االقتصادية بوالية برج بوعريريج وحيتوي على

 .احملور االول عبارة عن اسئلة ملعرفة  االمهية املعطاة للتسيري االسرتاتيجي باملؤسسة

 .ملايل احملور الثاين عبارة عن اسئلة ملعرفة مدى تاثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف ا

 مجتمع و عينة و متغيرات الدراسة   :المطلب االول

استخدمت استمارة االستبيان ملعاجلة بعض اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة حيث مت اللجوء اىل مجع البيانات االولية من 
ملنهجية اليت اعتمدت يف اختيار هذه من اهم االعتبارات او . امهية يف توفري الوقت واجلهدخالل االستبيان كاداة رئيسية ملا هلا من 

 ، اداالداة هو ان االستبيان يعد اداة منظمة و مضبوطة جلمع البيانات وذلك من خالل منوذج من االسئلة اليت توجه بدورها اىل االفر 
قد مت تدريج و .الدراسةا االطار العام ملوضوع باالضافة اىل االتساق بني استخدام هذه االداة وكذ، للحصول على معلومات معينة

  .(موافق بشدة ، موافق ، حمايد  ، غري موافق ، غري موافق متاما) مستوى االجابة لكل فقرة من االستبيان وفق مقياس ليكرت اخلماسي

 اعداد االستبيان  :اوال

 حيث مت توزيع االستبيانات على مسريي االستبيان وفق الطريقة التقليديةمتت عملية توزيع 

 .اجلدول املوايل يوضح عملية التوزيع اخلاصة باالستبيان و .ت يدويااملؤسسا
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اسلوب توزيع  
 االستبيان

عدد املؤسسات 
اليت مت توزيع 
 االستبيان عليها

عدد املؤسسات 
 اليت استجابة لنا

عدد االستمارات 
 املوزعة

عدد االستبيانات 
 املسرتجعة

عدد االستبيانات 
 الصاحلة

 12 1 00 00 04 التوزيعات
 من اعداد الطالبتني: المصدر

 04حيث ذهبنا اىل ،فيما خيص املؤسسات اليت مت توزيع االستبيانات عنها يدويا فهي مؤسسات تتواجد بوالية برج بوعريريج 
 .مؤسسة  00مؤسسة اقتصادية جتاوبت معنا منها 
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 محاور االستبيان  :ثانيا

وقد اعتمدنا يف هذا االستبيان على سلم ليكرت اخلماسيكمقياس لالجابة على فقرات  ، مت استخدام االستبيان كاداة حبثية رئيسية
 : االستبيان اما تصميم االستبيان فتم عن طريق مجع بيانات هذا البحثحيث مت ادراجه اىل ثاللث حماور اساسية
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 عدد العبارات  اسم احملور عدد احملاور
 00 االمهية املعطاة للتسيري االستلراتيجي باملؤسسة 10
 12 التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف املايلتاثري  10

 02 اجملموع
 من اعداد الطالبتني: المصدر

الصنف املهين ، املستوى العلمي ، الفئة العمرية، اجلنس  : احملاور الثالثة الرئيسية اعتمدنا حمورا للبيانات الشخصية ومشل يف
 .سنوات اخلربة

 االدوات المستخدمة  :المطلب الثاني

 األساليبمت اخضاع البيانات اىل عملية التحليل االحصائيباستخدام برنامج التحليل االحصائي وقد مت االعتماد على بعض 
 :االحصائية كمايلي

 .لعينة الدراسة لوصف اخلصائص الدميوغرافية :التكرارات و النسب المئوية 
وذلك بغية التعرف على ،  املدروسة مقسوم على عددهااو جمموع القيم ، وهو متوسط جمموعة من القيم:المتوسط الحسابي  

 .متوسط اجابات املستجوبني حول عبارات االستبيان
من  التأكدو ، وذلك من اجل التعرف على مدى احنراف استجابات افراد الدراسة اجتاه كل فقرة  او بعد :االنحراف المعياري  

و يوضح التشتت يف استجابات افراد الدراسة فكلما اقرتبت قيمته من الصفر فهذا يعين  ، صالحية النموذج الختبار الفرضيات 
 .كما انه يفيد يف ترتيب العبارات لصاحل االقل تشتتا عند تساوي املتوسط احلسايب بينها  ، تركز االجابات و عدم تشتتها

ثبات ومعامل االرتباط بريسون لقياس الصدق االتساق وذلك باالستعانة مبعامل الفا كرونباغ لقياس ال:اختبار الصدق و الثبات 
 .الدراسة ألداةالداخلي 

 صدق وثبات االستبيان :المطلب الثالث

تعترب املصداقية والثبات من أهم املوضوعات اليت هتم الباحثني من تأثريها البالغ يف أمهية نتائج البحث وقدرته على تعميم 
وترتبط املصداقية والثبات باألدوات املستخدمة يف البحث ومدى قدرهتا على قياس الشيء املراد قياسه ومدى دقة القراءات  جالنتائ



 ــــــــــــــــــــــ دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية برج بوعريريجـــــــــــــــــــــالفصل الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 
 

املأخوذة من تلك األدوات أي قبل أن يقوم الباحث بطباعة أداة مجع البيانات يف صورهتا النهائية ينبغي عليه أن يقوم باختبارها 
صحيحها قبل استعماهلا يف عملية استقصاء االراء من املستجوبني حيث يتم التأكد من مدى لتحديد نقاط الضعف فيها وت

صالحيتها بطرق عديدة كأن يتم اختبارها على عينة من األفراد خمتارة عشوائيا ومتشاهبة يف خصائصها مع جمتمع البحث كما أن هذا 
ضها على املشرف على البحث وبعض اخلرباء والباحثني األكفاء يف هذا االجراء املتمثل يف االختبار امليداين لألداة ال يغين عن عر 

الشأن للتعرف على وجهات نظرهم اىل جانب أنه من املهم كذلك أن يقوم كذلك الباحث بقياس الثبات للتأكد من جودة قائمة 
 .االستقصاء

ا لقد مت التأكد من صدق االستبيان من خالل ان عملية ضبط االستبيان قبل تطبيقه على الفئة املستهدفة تعد عملية هامة لذ 
ومالحظاهتم واليت ارتكزت على مجلة  بأبداءآرائهماصدق احملتوى وذلك بعرضها على حمكمني خمتصني يف العلوم احملاسبية حيث قامو 

 .اور االستبيانمن اجلوانب منها دقة وسالمة الصياغة اللغوية لفقرات االستبيان وكذا اقرتاح فقرات اضافية مهمة لقياس حم

دراسة استطالعية لالستبيان على عينة معينة ومت اخضاع نتائج  بإجراءوبعد امتام صياغة االستبيان يف شكله األويل قمنا 
 والثبات كما يلي ( صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان والصدق البنائي حملاور االستبيان)اجاباهتم  الختباري الصدق 

 ان أوال صدق االستبي

 وذلك من خالل دراسة صدق االتساق لداخلي وصدق االتساق البنائي كما يلي  

وذلك من خالل دراسة صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان على عينة الدراسة صدق االتساق الداخلي  -22
 .االستطالعية حبساب معامل االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية للمحاور التابعة له

 واملتمثل يف مدى األمهية املعطاة ق االتساق الداخلي لعبارت المحور األول  صد-أ

 للتسيري االسرتاتيجي واجلدول املوايل يوضح مدى اتساق هذه العبارات 

 األمهية املعطاة للتسيري االسرتاتيجي: 03الجدول رقم

 األهمية المعطاة للتسيير االستراتيجي
Correlation de pearson 1.777 

Sig 1.111 
N 00 

 SPSSمن اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  لمصدرا

ان عبارات احملور األول املتعلقة بقياس مدى األمهية املعطاة للتسيري االسرتاتيجي متتاز باالتساق الداخلي حيث أن عالقة االرتباط -
 .1.777احملسوبةهي  r وقيمة 1.14هي أقل مستوى داللة rلقيم ( مستوى املعنوية)Sigبينهما دالة احصائيا اذ أن قيمة
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 .صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه األهمية المعطاة للتسيير االستراتيجيومنه عبارات احملور األول 

 يوضح مدى تأثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف املايل صدق االتساق الداخلي لعبارت المحور الثاني -ب

 تاثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف املايل: 22الجدول رقم

 تأثير التسيير االستراتيجي في تحقيق الهدف المالي
 

Correlation de pearson 1.777 
Sig 1.111 
N 00 

 SPSSمن اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  لمصدرا

 التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف املايلان عبارات احملور الثاين املتعلقة بقياس مدىتأثري -

هي أقل مستوى rلقيم ( مستوى املعنوية)Sigمتتاز باالتساق الداخلي حيث أن عالقة االرتباط بينهما دالة احصائيا اذ أن قيمة 
 .1.777احملسوبةهي  r وقيمة 1.14داللة 

 .ايل صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسهومنه عبارات احملور تأثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف امل

يعترب صدق االتساق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة حيث يقيس مدى حتقق األهداف اليت  صدق االتساق البنائي-20
ستبيان تسعى األداة للوصول اليها  كما يبني هذا األخري مدى ارتباط كل حمور من حماور أداة الدراسة بالدرجة الكلية لعبارات اال

 جمتمعة وهذا ما يوضحه اجلدول التايل

 صدق االتساق البنائي: 22الجدول رقم

 Correlation de حماور االستبييان
pearson 

Sig N 

 00 1.111 1.777 احملور األول األمهية املعطاة للتسيري االسرتاتيجي

احملور الثاين تأثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق 
 اهلدف املايل

 

1.777 1.111 00 

 SPSSمن اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  لمصدرا



 ــــــــــــــــــــــ دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية برج بوعريريجـــــــــــــــــــــالفصل الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 
 

مع من النتائج االرتباطات الثنائية املبينة أعاله نالحظ أن حماور االستبيان املعد لالجابة عن اشكايل الدراسة متتاز باالتساق البنائي -
احملسوبة r لقيم ( مستوى املعنوية)Sigبينهما دالة احصائيا اذ أن قيمةالدرجة الكلية لعبارات االستبيان حيث أن عالقة االرتتباط 

 .ومنه حماور االستبيان صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه

 ثانيا ثبات االستبيان 

ستخدام طريقة معامل ألفا  ويف دراستنا مت التحقق من ثبات حماور استبيان الدراسة ومت التحقق من ثبات االستبيان من خالل ا
 .مباخكرو 

 يبني استخدام طريقة معامل الفا كرومباخ: 22الجدول رقم

 نتيجة االختبار عدد الفقرات معامل الفا كرومباخ حماور االستبييان

 ثابت 00 1.752 احملور األول األمهية املعطاة للتسيري االسرتاتيجي

احملور الثاين تأثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق 
 اهلدف املايل

 ثابت 2 1.752

 SPSSمن اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  لمصدرا

وهي  1.752وكتعليق على اجلدول جند أن القيمة  االمجالية ملعامل ألفا كرومباخ جلميع فقرات احملور األول  لالستبيان بلغت 
مما يدل على ثبات أداة الدراسة وجتدر االشارة اىل أن معامل ألفا   1.2قيمة تشري اىل درجة ثبات عالية وهي أكرب نت احلد األدىن 

 .  دل على أن قيمة الثبات مرتفعة 0يمته من كرومباخ كلما اقرتبت ق
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 اختبار الفرضيات و مناقشة النتائج : المبحث الثاني
 من خالل هذا املبحث سنقوم باختبار فرضيات دراستنا وذلك بداية من حتليل اجابات املستجوبني 

 :تحليل اجابات االفراد : المطلب االول
من حمور البيانات الشخصية  مرورا باحملاور االساسية لالستبيان  بغرض التاكد من صحة   سيتم عرض نتائج الدراسة  ابتداءا 

 .الفرضيات
 قسم البيانات الشخصية:الفرع االول
 يبني توزيع افراد العينة حسب املتغريات العامة :22 الجدول رقم

 النسبة                                           التكرارات  

 اجلنس
 41 2 ذكر
 41 2 انثى

 الفئة العمرية

 04.1 2 سنة 04اقل من 
 22.2 5 سنة 02-24
 22.2 5 سنة 22-54

 2.2 0 سنة54اكرب من 

 املستوى العلمي
 50.2 4 ثانوي

 04.1 2 ليسانس
 22.2 5 ماسرت او ما بعد

 الصنف املهين
 50.2 4 اطار

 22.2 5 عون حتكم
 04.1 2 عون تنفيذ

 اخلربةسنوات 

 04.1 2 سنوات 4اقل من 
 22.2 5 سنوات2-01

 22.2 5 سنة00-01
 2.2 0 سنة01اكثر من 

 spssمن اعداد الطالبتني باالعتماد علىمخرجاتربنامج: المصدر

اما فيما خيص اعمار االفراد املستجوبني  اغلبها ترتاوح  ، من اجلدول اعاله نالحظ ان نسبة املستجوبني من ناحية اجلنس  متساوية
 .بني ستةوعشرون سنة و مخسة و اربعون سنة  مث تليها اقل من مخسة وعشرون سنة مث تليها اكرب من مخسة و اربعون سنة
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يما خيص اما ف. من مستوى ثانوي %50.2حيث ، اما فيما خيص املستوى العلمي فترتاوح بني ثانوي وماسرت او ما بعد
اما فيما خيص اخلربة فنجد غالبية املستجوبني خربهتم بني .وبعدها عون تنفيذ ، عون حتكم،الصنف املهين فهي مرتبة كمايلي اوال اطار 

 .يف االخري الذين لديهم خربة تفوق عشرون سنة ، و فئة اقل منها هي اقل من مخسة سنوات ، ستة سنوات و عشرون سنة 

 اجابات و اتجاهات افراد العينة نحو عبارات االستبيان تحليل:الفرع الثاني 

اوال جيب حتديد و اعداد دليل املوافقة لتحليل اجابات افراد عينة الدراسة على عبارات االستبيان فانه مت اعتماد على االدوات 
 .و االحنراف املعياري ، املتوسط احلسايب، املدى ، التكرارت و النسبة : االحصائية التالية

) املستخدم يف استبيان الدراسة وينم حساب املدى كالتايل ( املدى العام)جيب حتديد طول خاليا مقياس ليكرت اخلماسي 
و للحصول على طول اخللية الصحيح نقوم بقسمة املدى العام على  5(=0-4(= )ادىن درجة يف مقياس –اعلى درجة يف مقياس 

وباضافة هذه القيمة يف كل مرة للحد االدىن لدرجة املوافقة وهكذا مع كل  1.2=5/4عدد درجات املوافقة  وذلك على حنو التايل 
 : و تفيد هذه العملية يف التعرف على موقف مشرتك المجايل افراد العينة حيث ، درجات املوافقة

فان هذا يعين  2.22-2 اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول اي عبارة من عبارات االستبيان ما بني 
 .ان درجة املوافقة متثل درجة منخفضة جدا

فان هذا  0.22-2.22اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول اي عبارة من عبارات االستبيان ما بني  
 .يعين ان درجة املوافقة متثل درجة منخفضة

فان هذا  2.22-0.22ة املوافقة حول اي عبارة من عبارات االستبيان ما بني اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرج 
 .يعين ان درجة املوافقة متثل درجة متوسطة

فان هذا  2.02-2.22اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول اي عبارة من عبارات االستبيان ما بني  
 .يةيعين ان درجة املوافقة متثل درجة عال

فان هذا يعين  2-2.02اذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول اي عبارة من عبارات االستبيان ما بني  
 .ان درجة املوافقة متثل درجة عالية جدا

 درجة الموافقة  مقياس لكرت مجال المتوسط  الحسابي
 درجة منخفضة جدا غري موافق متاما درجة 0.21اىل  10من 
 درجة منخفضة غري موافق  درجة 0.21اىل  0.21من 
 درجة متوسطة حمايد  درجة  2.51اىل  0.21من
 درجة عالية موافق درجة 5.01اىل  2.51من 
 درجة عالية جدا موافق متاما درجة 4اىل  5.01من 
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ترتب العبارة  من خالل امهيتها يف احملور باالعتماد على اكرب قيمة متوسط حسايب يف احملور و عند تساوي املتوسط احلسايب و 
 .     بني عبارتني فانه ياخذ بعني االعتبار اقل قيمة لالحنراف املعياري بينهما

 (االهمية المعطاة للتسيير االستراتيجي بالمؤسسة  ) تحليل اجابات االفراد في المحور االول : اوال

 يبني نتائج حتليل اجابات افراد العينة: 22الجدول رقم

 النسبة الجابات العينةالتكرار و  العبارة
 

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري 

االتجاه العام 
 للموافقة العينة

 العبارة رقم 
22 

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222 غيرموافق موافق التكرار
0 01 

% 02.2 22.2 
 العبارة رقم

20 
غير  موافق التكرار

 موافق
 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم
22 

 
 
 

 درجة عالية 1.11111 5.1111 موافق التكرار
00 

% 011 

 العبارة رقم 
22 

 غير موافق التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
05 

غير  محايد التكرار
 موافق

0.22222 
 
 

 درجة متوسطة 1.22704

01 0 
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% 83.3 16.7 

 العبارة رقم 
22 

غير  موافق التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
22 

 
 
 

غير  موافق التكرار
 موافق 

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
08 

غير  موافق التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
09 

غير  موافق التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
10 

غير  موافق  التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
11 

موافق  موافق التكرار
 تماما

 درجة عالية 1.02222 5.1222
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00 0 
% 70.2 2.2 

 درجة منخفضة 1.45422 0.4275 للتسيري االسرتاتيجياالمهية املعطاة 

  spssمن اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 : من خالل التعليق على اجلدول جند انه 

 "تملكون استراتيجية واضحة بمؤسستكم" : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -

يف  عدم املوافقةتشري اىل ان اجتاهات افراد العينة هي حنو  1.22241واحنراف معياري  0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 .سستهمواضحة مبؤ ميلكون اسرتاتيجية  ال اي اهنم 10اجابتهم على العبارة رقم 

 "تشرحون هاته االستراتيجية للعاملين بمؤسستكم  " : 20تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -

يف   عدم املوافقةحنو   ان اجتاهات افراد العينة هي تشري اىل 1.22241واحنراف معياري  0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . املني مبؤسستهم يشرحون هاته االسرتاتيجية للع ال اي اهنم 10اجابتهم على العبارة رقم 

 "تترجمون استراتيجيتكم الى اهداف سنوية  " : 03افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم  تحليل راي-

يف اجابتهم  املوافقةجتاهات افراد العينة هي حنو تشري اىل ان ا0.0000 واحنراف معياري  4.0000نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . اىل اهداف سنوية اي اهنم يرتمجون  هاته االسرتاتيجية  12على العبارة رقم 

 ".تضعون مخططات نشاط لتحقيق اهدافكم " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -

يف عدم املوافقة راد العينة هي حنو اف تشري اىل ان اجتاهات1.22241واحنراف معياري   0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 .م تحيقيق اهدافهيضعون خمططات نشاط ل ال اي اهنم 15اجابتهم على العبارة رقم 

 ".تتابعون تحقق اهدافكم من خالل رقابة بعدية  " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -

يف  احليادراد العينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات اف1.22704معياري   واحنراف 0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . ل رقابة بعدية حتقق اهدافهم من خال مبتابعة  محايدون فيما يتعلقاي اهنم 14اجابتهم على العبارة رقم 

 ".تتابعون تحقق اهدافكم من خالل رقابة انية  " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -
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يف  عدم املوافقةراد العينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات اف1.22241واحنراف معياري  0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . الل رقابة انية يتابعون حتقق اهدافهم من خال اي اهنم  12اجابتهم على العبارة رقم 

 ".تتابعون ابعادا مختلفة لتحقيق اهدافكم بمؤسستكم " : 22العينة حول اجابتهم على العبارة رقم تحليل راي افراد -

يف  عدم املوافقةراد العينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات اف1.22241واحنراف معياري   0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . دافهم مبؤسستهمتلفة لتحقيق اهيتابعون ابعاد خمالاي اهنم  12اجابتهم على العبارة رقم 

 ".تتابعون جانب الزبائن بؤشرات محددة لتحقيق اهدافكم " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -

يف عدم املوافقة  راد العينة هي حنوتشري اىل ان اجتاهات اف1.22241واحنراف معياري   0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . تحقيق اهدافهم يتابعون جانب الزبائن مبؤشرات حمددة ل ال اي اهنم 12اجابتهم على العبارة رقم 

تسويق  ، مثال انتاج)تتابعون جانب العمليات الداخلية  " : 20تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -
 ".بمؤشرات محددة لتحقيق اهدافكم ...(

يف  عدم املوافقة راد العينة هي حنوتشري اىل ان اجتاهات اف1.22241واحنراف معياري   0.2222احلسايب بلغنالحظ ان متوسطها 
تحقيق مبؤشرات حمددة ل.....( مثال انتاج و تسويق)يتابعون جانب العمليات الداخلية ال اي اهنم  17اجابتهم على العبارة رقم 

 . اهدافهم 

 ."تتابعون جانب العاملين بمؤشرات محددة لتحقيق اهدافكم " : 22تهم على العبارة رقم تحليل راي افراد العينة حول اجاب-

يف  عدم املوافقةراد العينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات اف1.22241واحنراف معياري   0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . تحقيق اهدافهم مبؤشرات حمددة ليتابعون جانب العاملني ال اي اهنم  01اجابتهم على العبارة رقم 

 ".تعتبرون الهدف المالي هدفكم االول بمؤسستكم " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -

يف املوافقة  راد العينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات اف1.02222واحنراف معياري  5.1222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 .اي اهنم يعتربون ان اهلدف املايل هدفهم االول مبؤسستهم 00العبارة رقم  اجابتهم على

وكاستنتاج العام حول اراء و اجتاهات افراد العينة لدى املؤسسات حمل الدراسة فمن خالل ما ذكر سابقا  جند ان املتوسط احلسايب --

اي (  0.21اىل  0.21من )وهو ضمن اجملال  1.45422و باحنراف معياري  0.4275االمجايل الجابات افراد العينة بلغ 

. املعطاة لتقييم االداء يف اطار التسيري االسرتاتيجي باملؤسسة هناك توجه ألفراد العينة حنو عدم املوافقة يف حمور االمهية

 . حيث ميكن القول اذن أهنا التويل امهية كبرية لتقييم ادائها املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي
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 (اثر التسيير االستراتيجي في تحقيق الهدف المالي) تحليل اجابات االفراد في المحور الثاني :ثانيا

 يبني نتائج حتليل اجابات افراد العينة: 20الجدول رقم

 النسبة الجاباتالتكرار و  العبارة
 العينة

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري 

االتجاه العام 
 للموافقة العينة

 العبارة رقم
22 

 

 درجة عالية 1.11111 5.1111 موافق التكرار
00 

% 011 

 العبارة رقم 
20 

غير  موافق التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
22 

غير  موافق  التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
22 

غير  موافق التكرار
 موافق 

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

10 01 
% 02.2 22.2 

 العبارة رقم 
22 

غير  موافق التكرار
 موافق

 درجة منخفضة 1.22241 0.2222

0 01 
% 02.2 22.2 
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 العبارة رقم 
22 

 متوسطةدرجة  1.22704 2.0222 محايد موافق  التكرار
0 01 

% 02.2 22.2 

 درجة متوسطة 1.42222 0.2411 تاثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف املايل

 (0امللحق رقم ) spssمن اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 : من خالل التعليق على اجلدول جند انه 

يساهم تحديد استراتيجية واضحة في تسهيل تحقيق هدفكم " : 22اجابتهم على العبارة رقم تحليل راي افراد العينة حول -
 ".المالي

يف  عدم املوافقةافراد العينة هي حنو  تشري اىل ان اجتاهات 1.22241واحنراف معياري  0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
تساهم حتديد اسرتاتيجية واضحة يف تسهيل حتقيق  ميلكون اسرتاتيجية واضحة مبؤسستهم ال اي اهنم 10اجابتهم على العبارة رقم 

 . هدفهم املايل

يساهم تحديد هدفكم السنوي بوضوح في تسهيل عملية  " : 20تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -
 "تحقيقه 

يف  عدم املوافقةعينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات افراد ال 1.22241 واحنراف معياري 0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . ل عملية حتقيقه يساهم حتديد هدفهم السنوي بوضوح يف تسهي ال اي  10ابتهم على العبارة رقم اج

تساهم متابعتكم لجانب الزبائن في تسديد عملية تقييم  " : 03تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -
 "ادائكم المالي

يف  عدم املوافقةعينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات افراد ال 1.22241واحنراف معياري  0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 .ادائهم املايل  تقييم تساهم متابعتهم جلانب الزبائن يف تسديد عملية الاي  12ابتهم على العبارة رقم اج

تساهم متابعتكم لجانب العاملين بؤشرات محددة في تسديد  " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -
 " عملية تقييم ادائكم المالي

يف  عدم املوافقةحنو عينة هي تشري اىل ان اجتاهات افراد ال 1.22241واحنراف معياري  0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 .ادائهم املايل تساهم متابعتهم جلانب العاملني بؤشرات حمددة يف تسديد عملية تقييم ال اي  15ابتهم على العبارة رقم اج
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تساهم متابعتكم لجانب العمليات الداخلية بمؤشرات  " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -
 ".محددة في تسديد عملية تقييم ادائكم المالي 

يف  عدم املوافقةراد العينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات اف1.22241واحنراف معياري   0.2222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
 . ادائهم املايل  انب العمليات الداخلية مبؤشرات حمددة يف تسديد عملية تقييمتساهم متابعتهم جل الاي  14ابتهم على العبارة رقم اج

تساهم عملية متابعتكم لمختلف جوانب مؤسستكم  " : 22تحليل راي افراد العينة حول اجابتهم على العبارة رقم -
 ".بمؤشرات محددة في ضمان تحقق هدفكم المالي 

يف  احليادراد العينة هي حنو تشري اىل ان اجتاهات اف 1.22704واحنراف معياري 2.0222نالحظ ان متوسطها احلسايب بلغ
عملية متابعتهم ملختلف جوانب مؤسستهم مبؤشرات حمددة يف  مبسامهة حمايدون فيما يتعلق اي اهنم  12اجابتهم على العبارة رقم 

 . املايل ضمان حتقق هدفهم 

وكاستنتاج العام حول اراء و اجتاهات افراد العينة لدى املؤسسات حمل الدراسة فمن خالل ما ذكر سابقا  جند ان املتوسط احلسايب -

 و باحنراف معياري  0.2411االمجايل الجابات افراد العينة بلغ 

فيما يتعلق  احلياداي أن هناك توجه الفراد العينة حنو ( درجة 2.51اىل  0.21من)وهو ضمن اجملال  1.42222

 .هذا حسب وجهة نظرهمو تاثري التسيري االسرتاتيجي يف حتقيق اهلدف املايل  مبحور
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 خاتمة الفصل 

تعطي أمهية كبرية ال وعرريج ان أهم نتيجة توصلنا اليها من خالل هذا الفصل التطبيقي هو أن املؤسسات االقتصادية بربج ب
 . هذا حسب راي بعض افراد العينة يف حتقيق اهلدف املايل هلذه املؤسسات ري االسرتاتيجي يأثر للتسيري االسرتاتيجي كما أن التسي
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 الخاتمة العامة

املواضيع األكثر حداثة، واملتعلق بتقييم األداء املايل يف اطار التسيري االسرتاتيجي، لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة معاجلة أحد 
حيث أن تقييم األداء املايل يعترب من العمليات احلامسة اليت تستخدمها املؤسسة  ميكن من خالهلا مراقبة نشاط املؤسسة االقتصادية 

ولقد ابرزنا يف دراستنا أن عملية تقييم . ق أهداف املؤسسة بكفاءة وبفعاليةواختاذ خمتلف القرارات اليت من شأهنا أن تعمل على حتقي
لى االداء املايل التقليدية يف اطار مراقبة التسيري التسمح باعطاء معلومات دقيقة وشاملة حول االداء املايل للمؤسسة باعتبارها تعتمد ع

اتيجي بديال ملراقبة التسيري حيث يسمح بتجاوز تلك االنتقادات، من مؤشرات مالية فقط يف عملية التقييم، لذلك ظهر التسيري االسرت 
خالل تقييم االداء يف اطار اسرتاتيجية واضحة يتم تردمتها اىل اهداف حمددة متس مجيع جوانب املؤسسة املالية وغري املالية حيث ختدم 

 .ة يسمح برتشيد عملية اختاذ القرار باملؤسسةمجيعها يف االخري اهلدف املايل بشكل يؤدي اىل الوصول اىل تقييم اكثر دق

 :نتائج الدراسة

 : وقد توصلنا من هذا العمل اىل مجلة من النتائج متثلت يف

 . تقييم األداء باستخدام مؤشرات األداء يعطي صورة أكثر قربا للحقيقة عن األداء املايل للمؤسسة-

 .ايل باملؤسسة بشكل أكثر دقة ومشوليةالتسيري االسرتاتيجي يساهم يف عملية تقييم األداء امل-

املؤسسات االقتصادية بربج بوعرريج ال تعطي أمهية كبرية للتسيري االسرتاتيجي ويعود ذلك اىل عدم امتالكها املعرفة بأمهية التسيري -
 .االسرتاتيجي

 .جيجيب على مؤسسات برج بوعريريج االنتقال من منهج مراقبة التسيري اىل التسيري االسرتاتي-

 :افاق الدراسة

 .واقع تقييم األداء املايل بني مراقبة التسيري والتسيري االسرتاتيجي-
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 المصادر والمراجع
  الكتب 

 باللغة العربية  :اوال
 .األردن ، والتوزيع للنشر رانھز دار ، اإلدارية القيادة يف اإلجتاهات احلديثة ، كالدة حممود رھطا   .0
 .0115،عبد السالم ابو قحف،سياسات و اسرتاتيجيات االعمال،الدار اجلامعية االسكندرية .0
ــــــــــدعاس .2 ــــــــــد اهلل ال ــــــــــد اهلل امحــــــــــد عب ــــــــــوم ،ادارة اجلــــــــــودة الشــــــــــاملة وأثرهــــــــــا يف حتســــــــــني االداء املــــــــــايل  ، عب دراســــــــــات العل

 .0،0101العدد ،22جملد ،االردن،داريةاال
 .0101،دار احلامد للنشر والتوزيع،االداء املايل وأثره على قوائم اسهم الشركات،حممد حممود اخلطيب .5

 
 المذكرات 

دراســـــة حالـــــة املؤسســـــة –دور املعلومـــــات املاليـــــة يف تقيـــــيم االداء املـــــايل للمؤسســـــة واختـــــاذ القـــــرارات  :بـــــن خـــــروف جليلـــــة .0
ـــــــة الجنـــــــاز القنـــــــوات  رســـــــالة لنيـــــــل شـــــــهادة املاجســـــــتري يف علـــــــوم ، KANAGHAZ(0114-0112)الوطني

  ,وعلـــــوم التســـــيريكليـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية والعلـــــوم التجاريـــــة ،حتـــــت اشـــــراف الـــــدكتور علـــــي زيـــــان حمنـــــد واعمـــــر ,التســـــيري
 (.0117-0112)سنة  ،جامعة احممد بوقرة بومرداس،قسم علوم التسيري

ـــــيم األداء املـــــايل للمؤسســـــة االقتصادية .0 ـــــة، أمهيـــــة التخطـــــيط املـــــايل يف تقي ـــــة حيزي ــــــ بني ـــــالـ ـــــة مؤسســـــة بوف وحـــــدة  دراســـــة حال
يف إدارة األعمــــال و املاليــــة، كليــــة ، رســــالة ماجســــتري يف علــــوم التســــيري، ختصــــص االقتصــــاد التطبيقــــي  املســــبك بالربواقيــــة

 .0100-0101العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة املدية، غري منشورة، 
ــــــن اعمــــــر .2 ــــــة،حامــــــدي ب ــــــل شــــــهادة ،التســــــيري االســــــرتاتيجي للكفــــــاءات يف اطــــــار ادارة املؤسســــــات اجلزائري مــــــذكرة ختــــــرج لني

 .0102-0104،اجلزائر،تلمسان،جامعة ايب بكر بلقايد ،املاسرت ختصص إدارة أعمال
دراســـــــة حالـــــــة عينـــــــة مـــــــن "اثـــــــر االســـــــتثمار يف تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات واالتصـــــــال علـــــــى االداء املـــــــايل  ،حجـــــــاج نفيســـــــة  .5

حتـــــــت اشـــــــراف ،رســـــــالة لنيـــــــل شـــــــهادة الـــــــدكتوراه ،(" 0105-0101)املؤسســـــــات البرتوليـــــــة اجلزائريـــــــة خـــــــالل الفـــــــرتة 
جامعـــــــة  ،قســـــــم علـــــــوم التســـــــيري ،لـــــــوم التجاريـــــــة وعلـــــــوم التســـــــيريكليـــــــة العلـــــــوم االقتصـــــــادية والع  ،االســـــــتاذ زرقـــــــون حممـــــــد

 (.0102-0102)سنة  ،قاصدي مرباح ورقلة
دراســـــة تطبيقيـــــة علـــــى )دور ادارة التطـــــوير االداري يف حتســـــني االداء الـــــوظيفي   ،رمي بنـــــت عمـــــر بـــــن منصـــــور الشـــــريف .4

ــــــز جبــــــدة ــــــك عبــــــد العزي ــــــات يف جامعــــــة املل ــــــى درجــــــة املاجســــــتريرســــــالة مقدمــــــة للحصــــــو ،( املوظفــــــات االداري حتــــــت ،ل عل
جامعــــــة امللــــــك ،قســــــم االدارة العامــــــة ،كليــــــة االقتصــــــاد و االدارة ،اشــــــراف االســــــتاذ الــــــدكتور امحــــــد بــــــن داوود املزجــــــاجي 

 .0102سنة ،عبد العزيز جبدة
ـــــة  ، زاهـــــر صـــــبحي بوشـــــناق .2 ـــــة باســـــتخدام املؤشـــــرات املالي ـــــوك االســـــالمية والتقليدي دراســـــة مقارنـــــة )تقيـــــيم األداء املـــــايل للبن

كليـــــة   ، حتـــــت اشـــــراف الـــــدكتور علـــــي عبـــــد اهلل شـــــاهني ،اطروحـــــة لنيـــــل شـــــهادة املاجســـــتري ،( البنـــــوك العاملـــــة يف فلســـــطني
 .0100سنة  ،اجلامعة االسالمية غزة ،قسم احملاسبة والتمويل ,التجارة

مـــــذكرة مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة ،التســـــيري االســـــرتاتيجي يف املؤسســـــات الصـــــغرية و املتوســـــطةباجلزائر،لطاين حممـــــد رشـــــديســـــ .2
 .0112-0114،اجلزائر،جامعة املسيلة ،علوم جتارية،املاجيستري 
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ــــــــزة التنافســــــــية للمؤسســــــــة ،مســــــــاليل حيضــــــــيه .2 ــــــــى املي ــــــــة الكفــــــــاءات عل ــــــــر التســــــــيري االســــــــرتاتيجي للمــــــــوارد البشــــــــرية وتنمي اث
 .0115-0112 ،جامعة اجلزائر،اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص التسيري،قتصاديةاال

 ، مـــــذكرة ختـــــرج الســـــتكمال نيـــــل شـــــهادة املاجســـــتري ،األداء املـــــايل للمؤسســـــة االقتصـــــادية قيـــــاس وتقيـــــيم  ,عـــــادل عشـــــي .7
  .0110-0110 ،كرة سب ، يف علوم التسيري

 :المجالت 
 .،0،0102عدد،4جملد،’جملة دراسات يف علم االجتماع،التسيري االسرتاتيجي يف املؤسسة .2

 

  الملتقيات

املؤمتر الدويل للتنمية االدارية  ، منهجية تطبيق بطاقة قياس االداء املتوازن  يف املؤسسات السعودية،هاين  عبد الرمحن العمري .2
 .،السعودية ،الرياض ،حنو اداء متميز يف القطاع احلكومي
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 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و المحاسبية و علوم التسيير

 قسم علوم التسيير 

 تخصص ادارة مالية

 اختي الفاضلة/اخي الفاضل

 : وبعدالسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى و بركاته 

 استبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطار في المالي االداء تقييم"تخصص ادارة مالية بعنوان ,في اطاراالعداد لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير
نرجو من سيادتكم ان تمدوا لنا يد المساعدة باالجابة على اسئلة هذا االستبيان بدقة "  التسييراالستراتيجي

ونؤكد لكم . هذه الدراسة التي نامل ان تعود على الجميع بالنفع و الفائدة وموضوعية مما يعزز الثقة في نتائج 
 .وستتستخدم فقط الغراض البحث العلمي,ان االراء التي ستقدموها لنا سوف تتسم بالسرية التامة

 : من اعداد الطالبتين

 بولعراس امال

 اولفقي كاميليا

 

  تحت اشراف االستاذ

 سلطاني عادل
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 االهمية المعطاة للتسيير االستراتيجي بالمؤسسة :المحور الثاني 

موافق  العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

      تملكون استراتيجية واضحة بمؤسستكم 1

تشرحون هاته االستراتيجية للعاملين  2
 بمؤسستكم

     

      استراتيجيتكم الى اهداف سنوية تترجمون 3

      تضعون مخططات نشاط لتحقيق اهدافكم 4

تتابعون تحقق اهدافكم من خالل رقابة  5
 بعدية

     

      تتابعون تحقق اهدافكم من خالل رقابة انية 6

تتابعون ابعادا مختلفة لتحقيق اهدافكم  7
 بمؤسستكم

     

تتابعون جانب الزبائن بؤشرات محددة  8
 لتحقيق اهدافكم

     

مثال )تتابعون جانب العمليات الداخلية  9
بمؤشرات محددة لتحقيق ...(تسويق  ,انتاج

 اهدافكم

     

تتابعون جانب العاملين بمؤشرات محددة  11
 لتحقيق اهدافكم

     

تعتبرون الهدف المالي هدفكم االول  11
 بمؤسستكم
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 الهدف الماليتاثير التسيير االستراتيجي في تحقيق :الثالثالمحور 

موافق  العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

يساهم تحديد استراتيجية واضحة في  1
 تسهيل تحقيق هدفكم المالي

     

يساهم تحديد هدفكم السنوي بوضوح في  2
 تسهيل عملية تحقيقه

     

تساهم متابعتكم لجانب الزبائن في تسديد  3
 ادائكم الماليعملية تقييم 

     

ساهم متابعتكم لجانب العاملين بؤشرات ت 4
 محددة في تسديد عملية تقييم ادائكم المالي 

     

ساهم متابعتكم لجانب العمليات الداخلية ت 5
بمؤشرات محددة في تسديد عملية تقييم 

 ادائكم المالي 

     

ساهم عملية متابعتكم لمختلف جوانب ت 6
محددة في ضمان مؤسستكم بمؤشرات 
 تحقق هدفكم المالي
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 العنوان الصفحة
 لتشكراتا 
 االهداء 
 فهرس المحتويات 
 فهرس الجداول 
 فهرس األشكال 

ج-ب-أ  المقدمة 
 و تقييم االداء المالي مفاهيم عامة عن التسيير االستراتيجي: الفصــــل األول

 تمهيد 4
 مفهوم تقييم االداء المالي :المبحث األول 5
 مفهوم األداء:المطلب االول 5
 تعريف األداء املايل  :الفرع األول 5
 حمددات األداء  :الفرع الثاين 6
 تصنيف األداء :الفرع الثالث  6
 مفهوم االداء املايل:المطلب الثاني 7
 تعريف األداء املايل :الفرع األول  7
 أمهية األداء املايل  :الفرع الثاين 8
 مفهوم تقييم االداء املايل:المطلب الثالث 8
 تعريف تقييم األداء املايل  :الفرع األول 8
 أمهية تقييم األداء املايل  :الفرع الثاين 9
 ماهية التسيير االستراتيجي :المبحث الثاني 01
 مفهوم التسيري االسرتاتيجي: المطلب األول 01
 تعريف التسيري االسرتاتيجي: الفرع االول 01
 أمهية التسيري االسرتاتيجي: الفرع الثاين 00
 مستويات التسيري االسرتاتيجي : الفرع  الثالث 00
 بطاقة األداء املتوازن كنموذج للتسيري االسرتاتيجي:المطلب الثاني  01
 : مفهوم بطاقة األداء املتوازن : الفرع االول 01
 كيفية تصميم بطاقة االداء املتوازن  : الفرع الثاين 01
 منوذج حماور بطاقة قياس االداء االربعة :  الفرع الثالث 01
 كيفية عمل بطاقة االداء املتوازن  : الفرع الرابع 04
 مفهوم و أمهية مؤشرات األداء: المطلب الثالث 06
 الدراسات السابقة: الثالثالمبحث  07
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 :الدراسات السابقة 07
 خاتمة الفصل 11

 دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية ببرج بوعريريج: الفصل الثاني
 متهيد 11
 تقديم منهجية الدراسة  :المبحث االول 11
 جمتمع و عينة و متغريات الدراسة:المطلب االول 11
 اعداد االستبيان:اوال 11
 حماور االستبيان:ثانيا  14
 االدوات املستخدمة  :المطلب الثاني 14
 صدق وثبات االستبيان:المطلب الثالث 14
 أوال صدق االستبيان  15
 ثانيا ثبات االستبيان  16
 مناقشة و تحليل النتائج : المبحث الثاني 18
 :حتليل اجابات االفراد: المطلب االول 18
 البيانات الشخصيةقسم :الفرع االول 18
 حتليل اجابات و اجتاهات افراد العينة حنو عبارات االستبيان:الفرع الثاين  19
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