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 شكر وتقدير

 نحمد هللا ونشكره على توفيقه لنا في إعداد عملنا هذا،

اتستاا ارششر" كبكري ب بويد" ك على يا مديه ي  إلى لا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

 نصائح وتوجيهات وتشجيع فكان خير عون واتسند في إنجاز هذا العمل ارشتواضع

 الجزيل إلى إدارة ارشؤاتسسة الااتستشفائية العمويية اتسيدي علي كما نتوجه بالشكر

 كحمادو حسينك إلى كل أاتسمى عبارات الشكر والتقد"ر.

 

 

 

  



 

 

 

 إلاهداء 

والحمد هلل الذي وفقنب ويسر لي اتسبل العلم والنجاح، والصالة والسالم على  بسم هللا

 طريق الحق والرشاد. نار أ الذيأجمعين وصحبه  اتسيدنا يحمد وآله

 أهدي هذا العمل إلى الذ"  اتسهرا ألنام وجاعا ألشبع وتعبا ألرتاح

 مرتنبب، وبحنانها غإلاتسعادي وتربي الغالية أطال هللا في عمرها ال ب بذلت النفس  كأييكإلى 

 وبدعواتها أحاطتنب وكانت ارشثل في الصبر والتضحية

 إلى كأبيك أعز الناس إلى ملبب ي  أحس  تربي ب حفظه هللا وأبقاه تاج فوق رأس ب

 وإلى ي  تقااتسمت يعهم رحم أيي وتشاركت يعهم حلو الحياة ويرها كإخوتيك

 .صد"قاتي ارشقربات ي  تذومت يعهم أجمل اللحظات وإلى

 

  حفصة



 

 

 

 إلاهداء

أوال اشكر هللا الذي وفقنب في هذا العمل ارشتواضع الذي هو ثمرة اتسنين ي  الجهد والصبر 

والعمل واتقدم بإهدائه إلى كل العائلة وخاصة الوالدة العزيزة وإلى أبي العزيز أطال هللا في 

ي ل ضيئتفتيسرت لي ارشصائب وأعمرها، واللذان رافقنب دعاؤهما في كل ارششاق وارشح  

 ارشسالك.

إلى كل لاصدماء لاوفياء والزيالء لاعزاء ال ب جمعتنب بهم الحياة، إلى ي  علموني حروفا 

لمهم حروفا وي  فكرهم ينارة ي  اهب وأجمل عبارات في العلم إلى ي  صاغوا لي ي  ع

 تنير لنا يسيرة العلم والنجاح إلى أاتساتذتي الكرام

ملبب أهد"كم هذا العمل راجيا ي  ارشولى عز وجل القبول  إلى كل ي  نساه ملمب ولم "نساه

 .والنجاح

 حسيبة
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 قدمة العامةامل

 

 ب

 

نظرا لتطور العلمب وإلاداري في كافة ارشجاالت وفي هذا العصر الذي تحول إلى يجتمع للمعلويات أصبح ي  

الضروري على ارشؤاتسسات الناجحة في بيئة لاعمال أن تتضع خططها وبرايجها وفق أهدافها ارشراتسوية، 

ارششاكل والصعوبات والك ي  خالل تبنب يجموعة ي   واعتمادها على إدارة جيدة لكي تمكنها ي  يواجهة

هذه  والتوجيه، حيثالوظائف والعمليات إلادارية الهاية ال ب ال "مك  الااتستغناء عليها كالتخطيط والتنظيم 

العناصر تساهم بشكل كبير في تحقيق لاهدا" لضمان ااتستمرار نجاحها في ارشجال الذي تعمل فيه وتحسين 

 و أ"ضا ضمان مدرتها بالتكيف يع ارشتغيرات البيئية.أدائها وفعاليتها 

ها ارشؤاتسسة، لكونها نشاط إداري ينظم يهتم باإلشرا" ددرااتسة الرمابة إلادارية ال ب تعتموفي بحثنا هذا ارتأ"نا 

داخل  عليه العمل ي وارشتابعة الدائمة وارشتجددة تماراتسها إلادارة بنفسها أو تكليف غيرها للتأكد ي  أن يا "جر 

  ارشؤاتسسة "تم وفقا للخطط ارشوضوعة والسيااتسات ارشراتسوية لتحقيق لاهدا" والنتائج ارشرغوبة.

فالرمابة إلادارية لها دور فعال ضم  يجالين يهمين ي  يجاالت العمل في أ"ة يؤاتسسة وهما ارشتابعة والتقييم، 

في  اصة بالعمل وفقا للخطط والبرايجويرامبة لاداء وإلانجاز الوظيفي، وعليه الرمابة تهتم بتنظيم الجهود الخ

 ارشخططة وتشخيص أاتسباب تدني "أهدا" ارشؤاتسسة، كما تقوم بقياس النتائج العملية ويقارنتها باألهدا إطار

لاداء والجودة مصد اكتشا" يواط  الضعف ولاخطاء والانحرافات لعالجها وتقويمها وتفاديها يرة أخرى، يما 

  تقان للعمل ارشنجز."ضم  تحسين جودة لاداء وإلا

الرمابة إلادارية أصبحت ضرورة حتمية في ارشؤاتسسات، فهب تعمل على صنع التغيير في ارشؤاتسسة لحيث تساهم 

بارشعلويات ع  العملية في يواجهة ارششكالت ويعالجتها وإبراز عمليات إلاصالح للمنظمة، ي  خالل تزويدها 

ته بكفاءة إدارية عالية لتحقيق لاهدا" ارشرجوة، وعليه فإن الرمابة إلادارية ارشختلفة رشتابعة اتسير التنفيذ وإدار 

إلادارية تتطلب يرامبين يؤهلين او بمهارات عالية وخبرة كافية وكذلك أاتساليب يتطورة للرفع ي  الخدية 

اء دوتحسين أداء العايلين ، ليكون الهد" ي  عملية الرمابة إلادارية هو توجيه العايلين إلى أفضل الطرق أل 

 لاعمال وإنجازا بإتقان  وهذا لزيادة الكفاءة والفعالية.

  

 

 

 

 

 



  املقدمة العامة

 ب

 

 :إشكالية البحث     

  ء ارشستخديين في تأد"تهم للمهام ويتعتبر الرمابة إلادارية وظيفة إ"جابية وواتسيلة لتحقيق يدى فاعلية أدا

 تقدم اتسنحاول إلاجابة على إلاشكالية التالية:خالل يا 

 بة إلادارية في تحسين ألاداء الوظيفي لدى العاملين داخل املؤسسة ما مدى مساهمة الرقا

 العمومية؟

 :ألاسئلة الفرعية 

 هل للرمابة إلادارية دور في زيادة فعالية العايلين في ارشؤاتسسة العمويية؟_1

 هل للرمابة إلادارية دور في تقييم ناجح لألداء بارشؤاتسسة العمويية؟_2

 :فرضيات البحث 

 ه التساؤالت نطرح الفرضيات التالية:ولإلجابة على هذ

 .لاداء الوظيفي في ارشؤاتسسة العموييةدور في تحسين الرمابة إلادارية لها _1

 ارشحتملة. ي  لاخطار الرمابة ارشستمرة على لاداء تحقق لاهدا" وتقلل _2

 _ الرمابة إلادارية لها دور في التقييم الناجح لألداء الوظيفي لدى العايلين.3

 ة البحث:أهمي 

تكم  أهمية أي بحث على يدى ميمة الظاهرة ارشدرواتسة ي  الناحية العملية والعلمية وعلى يدى ااتسهايها في 

اثراء ارشعرفة النظرية وارشيدانية، وتكتسب هذه الدرااتسة أهمية كبيرة خاصة أنها تتناول يوضوع باعتبارها عملية 

 الانحرافات.فعالة تساهم في تقييم لاداء والكشف ع  لاخطاء و

 :أهداف البحث 

 في ارشؤاتسسة العمويية؛تسليط الضوء على يوضوع الرمابة إلادارية _0

 _يعرفة وفهم وامع الرمابة إلادارية بارشؤاتسسة العمويية؛2

 _يحاولة يعرفة دور الرمابة اثناء العمل في رفع يستوى لاداء؛3

عالمة الحقيقية ارشوجودة بين الرمابة إلادارية _الكشف ع  الظاهرة ارشدرواتسة ييدانيا وتعنب بذلك يعرفة ال4

 ولاداء الوظيفي داخل ارشؤاتسسة العمويية؛

 



  املقدمة العامة

 ج

 

 :دراسات السابقة 

 ي  خالل يراجعتنا رشختلف ارشراجع والبحوث نجد العد"د ي  الباحثين الذ"  تطرموا إلى هذال ارشوضوع:

  لطالب اارشوارد البشرية، ي  إعداد  يير شهادة ارشاجيستر في تنمية وتسراتسالة يكملة لنيل  :ولىالدراسة ألا

إلادارية ودورها  أساليب الرقابة، جايعة يتنوري _مسنطينة_ تحت عنوان ك2002السعيد بلوم، السنة 

وانت الدرااتسة ارشيدانية بمؤاتسسة ارشحركات والجرارات بالسوناكوم، املؤسسة الاقتصادية"  في تقييم أداء

 التالية:ومد توصلت هذه الدرااتسة إلى النتائج 

 _الرمابة عملية د"ناييكية تتصف بالحركية فهب تحاول تقييم لاداء في كل ومت وزي ؛1

_إن الرمابة ي  العمليات إلادارية الهاية وال ب ال "مك  الااتستغناء عليها في أي يؤاتسسة امتصاد"ة كالتخطيط 2

 والتنظيم والتوجيه؛

 العملية إلانتاجية في ارشؤاتسسة؛ _ضعف دور رمابة ارشوارد البشرية وارشالية أثر على3

ود د_إن الرمابة التجارية ال تقوم بدعا"ة جيدة للمنتوج ي  الناحية إلاعاليية وإلاشهارية يما تسبب في تدني ارشر 4

 ولاداء لدى العمال ارشوظفين.

مثلة في ارشت_إن العملية الرمابية تعتمد على واتسيلة التفتيش والتحريات إلادارية أكثر ي  الواتسائل لاخرى و 5

 إلاشرا" وارشتابعة وارشراجعة وهذا "ؤثر على يردود وأداء العمال وارشوظفين داخل ارشؤاتسسة؛

 نهج املتبعم: 

 التحليلي يالوصف ارشنهج وعلى النظري، الجانب في الوصفي ارشنهج على اعتمدنا الدرااتسة إشكاليات على لإلجابة 

 .الدرااتسة هذه يثل لتحليل نسبلا لااتسلوب فيه رأ"نا والذي التطبيقي الجانب في

 :هيكل البحث 

وي تثالثة فصول تحوحة تناولنا لدرااتسة هذا ارشوضوع رشعالجة هذا ارشوضوع ولإلجابة على إلاشكالية ارشطر 

 على فصلين نظريين وفصل تطبيقي.

ل ياهية و بالنسبة للفصل لاول تضم  إلاطار النظري للرمابة إلادارية وكانت يباحثه كالتالي: ارشبحث لا 

ى اتسنتطرق إل أيا ارشبحث الثاني ي  يفهوم وأنواع الى جانب يجاالتها واهميتها وأهدافها، الرمابة إلادارية

يبرزي  يبادئها ويراحل وخطوات العملية الرمابية وفي لاخير أدوات الرمابة  ويرتكزات الرمابة إلادارية أاتسس

 .إلادارية

 داء الوظيفيلا  يفهومكالتالي: ارشبحث لاول حول  ي وكانت يباحثهالفصل الثاني تضم  تقييم لاداء الوظيف

 ارشبحث الثانيباإلضافة إلى العوايل ارشؤثرة وإجراءات تحسين لاداء الوظيفي، أيا  ،ويكونات ويحدداته



  املقدمة العامة

 د

 

يبرزي  يفهويه واهميته باإلضافة الى يراحل وطرق التقييم  ياهية تقييم لاداء الوظيفياتسنتطرق إلى 

 .يعومات تقييم لاداء الوظيفييسؤولية و وكذلك 

 بالنسبة للفصل الثالث تضم  الجانب التطبيقي أال وهو درااتسة حالة ع  ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية

كحمادو حسين كبسيدي علي، ارشبحث لاول حول تقد"م عام للمؤاتسسة يحل الدرااتسة، وارشبحث الثاني 

 تضم  عرض نتائج الااتستبيان وتحليلها.
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 تمهيد:

تقوم  فهب والك بارتباطها ارتباطا وثيقا بالوظائف لاخرى  الرمابة وظيفة هاية ي  وظائف لعملية إلادارية،

و ا هأكد أن يا تم انجازه "تفق يع يتبمتابعة نتائج العمل الفعلية يع لاهدا" ارشحددة ي  مبل إلادارة ولت

افات حد لالنحر  لى وضعبحيث أنها تسعى إ داة الفعالة لتحقيق اهدا" ارشؤاتسسةوالك باعتبارها لا يخطط له، 

 ي  أجل تحقيق الفعالية إلادارية ارشرجوة. ينالعايلوالتجاوزات ال ب "رتكبها 

 يبحثين: للرمابة إلادارية، وممنا بتقسيمه إلى وي  هنا اتسنتطرق في هذا الفصل إلى إلاطار النظري 

 :إلادارية؛ية الرمابة ياه املبحث ألاول 

 :إلادارية؛أاتسس ويرتكزات الرمابة  املبحث الثاني 
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 ماهية الرقابة إلادارية  املبحث ألاول:

ط إلاداري، نها"ة يراحل النشا وتقع فيالرمابة إلادارية الوظيفة لاخيرة ي  بين الوظائف إلادارية الرئيسية  تعتبر 

 ن.حيحة وعلى "د لاشخاص ارشنااتسبيلعمليات الصحيحة وفي الومت الصحيح وبالطريقة الصفهب تضم  إنجاز ا

 املطلب ألاول: مفهوم الرقابة إلادارية 

هي عملية مياس النتائج الفعلية ويقارنتها بأهدا" الخطة وتشخيص وتحليل اتسبب الانحرافات، واجراء 

 خطط لها وبالتالي تحقيق لاهدا" ارشنشودة.التعد"الت الازية لضمان عودة لانشطة إلى ارشسار ارش

 وهناك تعريفات للرمابة إلادارية لثالثة اتجاهات فكرية رئيسية:

ستخديي رش وتخويف"نظر أنصار هذا الاتجاه إلى الرمابة إلادارية على أنها عملية تفتيش _الفكر الكالسيكي: 1

التهد"د بالعقوبة والوعد بارشكافآت لتحقيق  ارشؤاتسسة، أي أن الرمابة في نظرهم عبارة ع  عملية تركز على

 ارششروعية وينع الانحرافات.

إلى الجانب إلانساني، وبأنها مدرة فرد أو يجموعة لافراد في التأثير على اتسلوك  "نظر أنصاره الفكر السلوكي:_2

التأثير في  رة ارشد"ر علىفرد أخر أو تنظيم يعين بحيث "حقق التأثير النتائج ارشرجوة، وتعر" الرمابة على أنها كمد

 اتسلوك لافراد في تنظيم يعين بحيث "حقق هذا التأثير النتائج ارشستهدفةك.

 :وتتمثل في القيام بالخطوات لثالث التالية ركز أنصاره على الناحية التطبيقية للرمابة، إلاتجاه العلمي:_3

 ؛_وضع ارشعا"ير

 _ مياس لاداء ويقارنته بارشعا"ير؛

 بين النتائج الفعلية والخطط ارشوضوعة؛ _تصحيح الفرق 

 إا البد ي  توفر يجموعة عناصر رئيسية في الرمابة إلادارية نذكر ينها يا "لي:

 _الرمابة تسعى إلى مياس لاداء وفقا رشعا"ير يحددة لضمان اتسيرها نحو لاهدا"؛

 _الرمابة تمك  ي  يتابعة تنفيذ الخطط رشعرفة يدى تحقيق لاهدا" ارشقررة؛

 1._الرمابة تساعد على اكتشا" لاخطاء والانحرافات وتسعى إلى تصحيحها

                                                
 .11ص 2003لاردن، يحمد عيس ى الفاعوري، إلادارة بالرمابة، دار كنوز للمعرفة العلمية، الطبعة لاولى، 1 
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 للرمابة تعريفات كثيرة ينها:

 يسبقا.هي التأكد ي  أن يا تم عمله يوافق رشا خطط له  الرقابة

ة ي  إنحرا" النتائج الفعلي وتشخيص أاتسبابهي عملية مياس النتائج ويقارنتها بالخطط أو ارشعا"ير  الرقابة

 التصحيحية عنديا "كون الك ضروريا. واتخاا إلاجراءاتغوبة ارشر 

جميع لانشطة ال ب "قوم بها ارشد"رون في يحاوالت للتأكد ي  أن العمليات الفعلية تطابق أو  تتضم  الرقابة:

 تماثل العمليات ارشخططة.

ل ب اوالخطط هدا" العايلين بهد" التأكد ي  تحقيق لا  وتصحيح أداءهي الوظيفة الخاصة بقياس  الرقابة:

 ارشنظمة.وضعتها 

ل على والعم لها؟أريد  ي  أنها تتم وفقا رشا والتأكدهي يتابعة لاعمال  أن: الرمابةي  التعريفات السابقة نجد 

 .2ارشستقبلتصحيح أي إنحرا" "قع في 

 "لي: عر" هنري فا"ول الرمابة كما

 ارشبادئو الصادرة  ارشوضوعة، والتعليماتطبقا للخطة  "حدث ش بءك تنطوي الرمابة على التحقق عما إاا كان كل 

ارشحددة وأن غرضها هو إلاشارة إلى نقاط الضعف ولاخطاء بقصد يعالجتها وينع تكرار حدوثها وهي تطبق على 

 .كالناس ولافعال لألشياء،كل 

 كما "لي: الرمابة ROBERT MOCKLERعر" روبرت يوكلير 

ع يعا"ير لاداء يع أهدا" التخطيط لتصميم نظم يعلويات تغذ"ة عكسية كالرمابة عبارة ع  جهد ينظم لوض

أي  تخااوالوتحد"د أهميتها  انحرافاترشقارنة إلانجاز الفعلي بارشعا"ير ارشحددة يسبقا لتقد"ر إاا يا كان هناك 

حقيق في ت وكفا"ة يمكنةعمل يطلوب للتأكد ي  أن جميع يوارد ارشنظمة "تم ااتستخدايها بأكثر الطرق فعالية 

 ك3أهدا" ارشنظمة.

 

                                                
 .35، ص 2011زاهد يحمد د"ري، الرمابة إلادارية، دار ارشسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان لاردن، الطبعة لاولى, 2
 لاولى،يحمد راتسالن الجيوس ب، جميلة جاد هللا، إلادارة علم وتطبيق، دار ارشسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة 3

 .172_171، ص 2000
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وفي تعريف آخر تعنب الرمابة يجموعة الخطوات ال ب ي  خاللها تتعر" إلادارة على يدى تطابق التنفيذ يع 

الخطة ارشوضوعة وفي حالة وجود انحرافات في التنفيذ بشكل "ضعف لاداء أو تدني في الجودة أو أي يشكلة 

هدا"، تقوم إلادارة باتخاا إلاجراءات التصحيحية وتستخدم نظام أخرى تؤثر على اتسير التنفيذ وتحقيق لا 

4.واجه إلادارة أو الااتستشعار بارششكالت مبل حدوثهاتالرمابة لتخفيض حجم ارششكالت ال ب 

                                                
 .123أيين عبد العزيز حس ، إدارة لاعمال وتحد"ات القرن الحادي والعشري ، دار مباء لنشر والتوزيع، بدون طبعة، القاهرة، ص  4 
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 الرقابة إلاداريةومجاالت  املطلب الثاني: أنواع

 الفرع ألاول: أنواع الرقابة إلادارية

"مكننا التعر" عليها حسب ارشعيار ارشستخدم في تصنيفها، يثال حسب  ة إلادارية،هناك العد"د ي  أنواع الرماب

يعيار الزي ، الكمية، النوعية، التكلفة والشمولية واتسو" نستعرض بعض هذه لانواع بااتستخدام ارشعا"ير 

 السابقة الذكر وهي يعا"ير شائعة ويعروفة.

 _ الرقابة من حيث توقيت حدوثها:0

 عيار الزينب "مك  تصنيف الرمابة إلى:على أاتساس هذا ارش

يعمل هذا النوع ي  الرمابة على أاتساس التنبؤ أو تومع الخطأ واكتشافه مبل حدوثه، الرقابة الوقائية: ) 10_

العملية يعنب أن على ارشد"ر أن ال "نتظر ح ى تأتيه ويأخذ بالحسبان ضرورة الااتستعداد رشواجهته، وفي ارشماراتسة 

الخطأ، بل "توجب عليه أن يسعى بنفسه إليه ويحاول كشفه مبل حدوثه، أي عليه أن ارشعلويات ع  وموع 

 "تابع اتسير العمل بصورة يستمرة.

"قصد بهذا النوع يرامبة اتسير العمل ينذ بدا"ته إلى نها"ته، بقياس لاداء الحالي وتقييمه  : الرقابة املتزامنة (2_1

را" أو الخطأ لحظة وموعه والعمل على تصحيحه رشنع تفامم ويقارنته يع ارشعا"ير ارشوضوعة الكتشا" الانح

 حجم الخسارة.

 من حيث مستوياتها إلادارية:الرقابة _9

تقييم أداء لافراد العايلين ويعرفة يستوى  يسعى هذا النوع ي  الرمابة إلى( الرقابة على مستوى الفرد: 9_0

 ا"ير الخاصة بذلك.كفاءتهم في العمل واتسلوكهم والك بمقارنة أدائهم يع ارشع

الفعلي إلدارة واحدة أو  يهد" هذا النوع إلى مياس وتقييم إلانجاز الرقابة على مستوى الوحدة إلادارية:  (9_9

 مسم ي  أمسايها رشعرفة يدى كفاءة أدائها رشهايها وتحقيق لاهدا" ارشطلوبة ينها.

 الكلي في ارشؤاتسسة ويعرفة يدى كفاءتها في الغرض ينها تقييم لاداء الرقابة على مستوى املؤسسة ككل: (9_1

تحقيق لاهدا" العاية ال ب تعمل على تحقيقها يثل: نسب الربحية ال ب تم تحقيقها في نها"ة السنة وحصة 

 1......إلخ.ارشؤاتسسة في السوق التجاري 

 

 

                                                

 .21_22ص2001علي عباس، الرمابة إلادارية في ينظمات لاعمال، إثراء للنشر والتوزيع، عمان لاردن، الطبعة لاولى، 1 
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 الرقابة من حيث مصدرها_1

ات إلادارية ولافراد العايلين فيها على اختال" تتم داخل ارشؤاتسسة وعلى كافة ارشستوي( الرقابة الداخلية: 1_0

 أمسام.كانوا يدراء أو رؤاتساء  ظائفهم ويوامعهم في التنظيم اتسواءو 

با رمابية يتخصصة، تكون غالهي الرمابة ال ب تتم ي  خارج ارشؤاتسسة وتقوم بها أجهزة  ( الرقابة الخارجية:1_9

اء الوظيفية والترميات وإنه لية التوظيف وتحد"د الدرجاتتابعة للدولة، يثال د"وان الخدية ارشدنية "رامب عم

  ..... إلخالخدية

 _الرقابة من حيث نوعية الانحراف:1

"قصد بها تحد"د الانحرافات إلا"جابية رشعرفة أاتسبابها وتدعيمها وي  ثم الااتستفادة ينها ( الرقابة إلايجابية: 1_0

 بشكل أكثر في ارشستقبل.

صد بها الكشف ع  لاخطاء والانحرافات السلبية ويعرفة أاتسبابها والعمل على "ق السلبية: الرقابة (1_9

 تصحيحها واتخاا إلاجراءات رشنع تكرار حدوثها في ارشستقبل. 

 _الرقابة من حيث تنظيمها:1

ات دون أخاا ترتيبتتم بصورة يفاجئة ودون اتسابق إنذار ي  أجل يرامبة العمل وضبطه ( الرقابة املفاجئة: 1_0

 ة ي  ارشد"ر أو الرئيس ارشباشر.يسبق

هي ال ب تنفذ كل فترة يعينة، أي حسب جدول زينب ينتظم، حيث "تم تحد"دها "وييا  ( الرقابة الدورية:1_9

  نصف اتسنوي، أو أكثر كل أاتسبوع، أو كل شهر، ومد "وضع الجدول الزينب على أاتساس ربع أو

ا" والتقييم ارشستمر ألداء العمل.تتم ع  طريق ارشتابعة وإلاشر الرقابة املستمرة:  (1_1
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 : مجاالت استخدام الرقابة.الفرع الثاني

يا هو  "تم حسب جراءا ضروريا لنجاح أي نشاط تقوم به الشركة للتأكد ي  أن تنفيذهإتعتبر الرمابة إلادارية 

قوم ات ال ب تيالزية لكافة النشاط إنها عمليةيخطط له أن "كون، وطبقا رشا هو يطلوب، لذلك "مكننا القول 

 بها، فهب تحد"دا تستخدم في ارشجاالت التالية:

 _ في مجال إلانتاج:0

تستخدم الرمابة في هذا ارشجال للتأكد ي  كمية إلانتاج وجودتها، وعدم وجود هدر في ارشوارد وارشستلزيات لاخرى 

 إلانتاج،في عملية 

 _ في مجال الشراء:9

وي   اصفات ارشطلوبة وبالكمية ارشحددةت، والتأكد ي  يطابقتها للمو تستخدم للتأكد ي  اتسالية وجودة ارششتر"ا

 ثم التأكد ي  وصولها في الومت ارشحدد وارشتفق عليه في عقد الشراء.

 _ في مجال التخزين:1

وهو ي  ارشجاالت الرئيسية ال ب تستخدم فيها الرمابة على حركة ارشخزون ي  حيث الكمية الواردة والصادرة 

تبقي ويخزون لايان، كما تعمل الرمابة لحما"ة ارشخزون ي  أخطاء التلف وغيرها ي  لاخطاء والرصيد ارش

 لاخرى.

 في مجال ألاموال: _1

وتدعى بالرمابة ارشالية ال ب تعمل على يرامبة التدفقات النقد"ة الداخلة والخارجة ي  صندوق الشركة ويعرفة 

 ااتستخدام لايوال.يدى كفاءة 

 وك والتصرف:_ في مجال السل1

تستخدم الرمابة في هذا ارشجال رشرامبة اتسلوك لافراد داخل الشركة وفي كل إدارة أو مسم ي  أمسايها، ومياس 

 يدى التزايهم بتطبيق القواعد واللوائح.

 :_في مجال التسويق6

ركة نتجات الشي  بين الااتستخدايات الهاية للرمابة إلادارية في هذا ارشجال التأكد ي  أن يستوى الطلب على ي

ي  مبل ارشستهلكين هو كما "جب أن "كون وكما هو يقدر له في خطة ارشبيعات ارشوضوعة يسبقا، والتأكد ي  

 1.أن الحمالت إلاعالنية تحقق هدفها وكذلك يرامبة يدى رضا ارشستهلك ع  هذه ارشنتجات

                                                
 .92جع سبق ذكره، صعلي عباس، مر  1 
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 : أهمية وأهداف الرقابة إلادارية،ثالثاملطلب ال

 .رقابة إلاداريةع ألاول: أهمية الالفر 

موي جدا في التخطيط وهي الوظيفة ال ب تبين نقاط الضعف في  ارتباطنجد أن الرمابة في العملية إلادارية لها 

 العملية إلادارية وتتلخص أهمية الرمابة فيما "لي:

 الرقابة تشجع إلادارة على تحقيق ألاهداف: _0

رتبة على كشف ارششاكل والصعوبات ارشت وتقوميذ الخطط السبب في الك أن الرمابة "برز فيها الومو" على تنف

القرارات ارشنااتسبة ي  أجل تفادي  اتخااعليه، وتقوم الرمابة في الومت ارشنااتسب إلى توجيه إلادارة إلى ضرورة 

 تنفيذ الخطط.أي خطأ "قع عند 

 الرقابة تساهم في تغيير وتعديل الخطط والبرامج:_9

التشغيل الفعلي أو النظر إلى العايل ال ب تؤثر بشكل يهم في تطبيق الخطط، والك ع  طريق النظر إلى ظرو" 

 وتعد"لها تكون ع  طريق تحد"د إلاجراءات الالزية لوضع لايور في طريقها الصحيح.

 الرقابة فيها ضمان لحسن سير العمل: _1

اد"ة يا حققته الوحدات الامتصالرمابة تضم  لنا نتائج اتسليمة في العمل ألنها تضع لاجهزة ارشسؤولة على يدى 

 رمابة الداخلية والخارجية يعا.وصناعية والك كله ع  طريق ال امتصاد"ةأو القطاعات التوعية ي  أهدا" 

 العدالة: الرقابة تحقق _1

العدالة ارشرجوة ي  الرمابة تكم  في يعرفة ارشقصري  ي  العايلين وتشجيع للعمال الذ"  "بذلون الجهد لرفع 

خطط ال ب وضعتها إلادارة، والرمابة إاا تمت ي  مبل لاجهزة ارشسؤولة فإن الك "وفر لنا إنتاجية يستوى ال

 اتسريعة بكلفة مليلة.

 الرقابة تنير الطريق أمام إلادارة في معرفة مستوى العمل: _1

اء كان ة العمال اتسو ألنها تقوم بتزويد ارشد"ري  ي  ارشوارد البشرية وارشوارد ارشالية الذي "مك  ارشد"ر ي  يتابع

 1الك أاتسبوعيا أو شهريا.

  الرقابة فيها تجويد لألداء وتصحيح ألاخطاء ومنع إلانحرافات: _6

                                                
، 2001ولى، يع  يحمود عياصرة، يروان يحمد بنب أحمد، القيادة والرمابة والاتصال إلاداري، دار الحايد للنشر والتوزيع، عمان _لاردن، الطبعة لا  1 

 .73_72ص 
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ويتم الك ع  طريق الجودة في إلانتاج بأمل تكلفة وبمستوى لااتسعار ال ب وضعتها السلطة إلادارية أو التنفيذ"ة، 

إلى اتسرعة إلانتاج وجودة السلع بأمل ع  طريق النظر وتقوم بتصحيح الخطأ الذي "قع في العملية إلانتاجية 

 ومت الذي في النها"ة يشجع ارشسؤول على تحسين إلانتاج.

الذي "قوم على تحقيق أمص ى نتائج اتسليمة وتنفيذ للخطط بشكل اتسليم  التنسيق بين املجموعة الواحدة: _7

 1"تم ع  طريق الرمابة.واتسريع وكشف يواط  الضياع بطريقة اتسريعة والك ي  خالل التنسيق الذي 

 الفرع الثاني: أهداف الرقابة إلادارية.

الهد" لاول للرمابة هو خدية إلادارة ويساعدتها في ضمان أن لاداء "تم وفقا للخطط ارشوضوعة ولك  هناك 

 :"ة وهيرعدة أهدا" تحققها الرمابة إلادا

 كالت وتقد"م الحلول؛الرئيسية للمشالتعر" على ارششكالت والعقبات وتحد"د لااتسباب  _ (0

 عالجة والتصحيح الفوري لها؛وارش_ إكشا" لاخطاء مبل إاتستفعالها فور وموعها  (9

 الفنية تسير وفق ارشخطط ارشراتسوم؛ _ التأكد أن العمليات (1

 ارشنااتسب بعيدا ع  إلااتسرا" والهدر؛_التأكد ي  أن ارشسؤوليات تؤدي بالشكل  (1

 هو الحال في درااتسة الومت والحركة؛لعايلين، كما _ تحقيق نوع ي  النمطية أو التوافق ألداء ا (1

     2ن، للحصول على ارشكافآت والحوافز؛_ رفع الروح ارشعنوية وتعزيزها للمبدعي (6

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                
 .  73_72يع  يحمود عياصرة، يرجع اتسبق اكره، ص 1

 25، ص2011إلادارية، دار الحايد للنشر والتوزيع، عمان_ لاردن، الطبعة لاولى،حسين أحمد، توفيق صالح عبد الهادي، الرمابة  2 
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 املبحث الثاني: أسس ومرتكزات الرقابة إلادارية.

 ث.اتسنتطرق إليها في هذا ارشبح هاتقوم الرمابة إلادارية على يجموعة ي  ارشبادئ وارشراحل والواتسائل ال ب تعتمد

 املطلب ألاول: مبادئ الرقابة إلادارية.

لكي "كون نظام الرمابة فعال "جب أن تتوفر فيه يجموعة ي  ارشبادئ والخصائص وهذا ح ى "كفل له النجاح 

 والفعالية ويمك  تحد"د ارشبادئ فما "لي:

تطبيقه بأمل تكلفة يمكنة لذلك ال "جب تطبيق فالنظام الرمابي الجيد هو الذي "مك   :الاقتصاديةمبدأ _ 0

نظام "حتاج إلى نفقات كبيرة، إال إاا تعلق لاير بارشؤاتسسات الكبيرة ال ب تتسع فيها دائرة التخطيط وبالتالي 

اتساع نطاق للرمابة وهذا ي  الصعب الوصول إلى لاهدا" ارشوضوعة وي  الصعب تطبيق نظام رمابة فعال. 

ناتج ي  وجود نظام الرمابي "فوق تكلفة هذا النظام ح ى "كون هناك يبرر ي  وجوده ويرتبط يعنب أن العائد ال

 يحاولة ضبط تكلفة النظام الرمابي._ هذا ارشبدأ بإتباع لااتسلوبين هما:

 ي  وراء النظام الرمابي. _يحاولة زيادة العائد                                        

"جب أن "تكايل النظام الرمابي يع اتسائر النظم التنظيمية لاخرى خصوصا  تساق:_ مبدأ التكامل وإلا 9

بغي على "ن االنظام التخطيطي )عمليا(، إن واتسائل التكايل بين التخطيط والرمابة "مك  تحد"دها بوضوح، كم

ات ، السيااتسارشدراء أخذ العوايل في إلاعتبار أثناء ميايهم بعملية التخطيط يثل: لاهدا" وإلااتستراتيجيات

  الخاصة بارشؤاتسسة وال ب تضيف أبعاد يكملة للنظام الرمابي.

ي  ارشبادئ الرئيسية لنظام الرمابة ان "كون اتسهل التطبيق ي  جانب الافراد  مبدأ الوضوح والبساطة: _ 1

ي فالذ"  "طبقونه وكذلك الذ"  اتسيطبق عليهم هذا النظام، وتوجد بعض النظم ولااتساليب الحد"ثة وارشفيدة 

بيقها على تط إلااتستخدام يثل الخرائط والراتسوم والبيانات الرياضية وإلاحصائية ولك  إاا لم "توفر القائمين

 الفهم الواضح لها تصبح هذه الواتسائل غير فعالة وتفقد يزا"اها.

ا طتعنب أن فعالية الرمابة وإمتصاد"تها ترتبط إرتبا _ مبدأ سرعة كشف إلانحرافات وإلابالغ عن ألاخطاء:1

واضحا بعنصر الومت فكلما كان النظام الرمابي اتسريع في كشف إلانحرافات في حينها والتبليغ عنها بسرعة 

كما "جب على النظام الرمابي أن يشير إلى  والعكس الصحيح. وامتصاد"اوتحد"د أاتسبابها كان نظايا فعاال 

 .1إلاجراءات والتصرفات الواجب إتباعها لتصحيح لاخطاء

                                                
 .45_41، ص2002_2001السعيد بلوم، أاتساليب الرمابة ودورها في تقييم أداء ارشؤاتسسة الامتصاد"ة، يذكرة ارشاجيستر، جايعة يتنوري مسنطينة، 1 
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يعنب أن النظام الرمابي الناتج هو النظام الذي "ركز على ارشستقبل أكثر ي   نظرة املستقبلية:مبدأ ال _ 1

  ارشاض ب، وهذا يعنب إلاهتمام بالتنبؤ باإلنحرافات مبل حدوثها أكثر ي  إلاهتمام بتصحيح لاخطاء وإلاهتمام 

 .بالتصحيح أكثر ي  توميع العقوبات فقط

مال يعا"ير يحددة وواضحة ويعلنة للمرؤواتسين يع تجنب ارشعا"ير الجزافية "جب ااتستع : _ مبدأ املوضوعية 6

ال ب تثير رفض ارشرؤواتسين وتشككهم في عدالة إلادارة يوضوعتيها بمعنى أال "تدخل العايل الذاتي في الرمابة، 

 ألن عادة يا تؤدي ارشعا"ير ارشوضوعية إلى شعور العايلين بالرضا والطمأنينة.

على يعلويات غير دميقة ي  إن عدم دمة النظام الرمابي "ضر بارشؤاتسسة وإن حصول ارشدراء  مبدأ الدقة: _ 7

ب أن في نها"ة لاير، لذا "جخالل الرمابة وااتستخدايها في إصدار القرارات "مثل كارثة تتحمل ارشؤاتسسة نتيجتها 

 ي  الوامع. تكون ارشعلويات ال ب تتعلق بعملية الرمابة وخاصة النتائج دميقة إلى حد مريب

ان فإاا ك"جب أن "كون نظام الرمابة يقبوال ي  طر" العايلين  _ مبدأ إلاثارة والقبول من طرف العاملين: 1

ية "نتج عنه روح يعنوية يتدن ااتستياءيقبوال "حقق فعالية عالية في الرمابة، فالرمابة الصارية جدا تؤدي إلى 

 ثارة يا "لي: الرمابة لتحقيق يبدأ إلاأداء غير فعال وتتطلب 

 يساندة إلادارة العليا؛ أ_

 ارشسؤولية في وضع نظام الرمابة؛ يشاركة جميع ب_

 ملية الرمابة ي  مبل كل العايلين؛مبول وفهم ع ج_

 لاداء الفعلي في الومت ارشنااتسب؛ الحصول على ارشعلويات والتغذ"ة العكسية ع  د_

قاوية الطبيعية ي  جانب العايلين للنظم الرمابية ة للميعنب اتخاا السبل ارشنااتسب_ مبدأ الحافز الذاتي: 2

 والك "وجد لديهم لتنفيذ النظام والعمل على إنجاحه يع يراعاة العوايل النفسية عند تطبيق الرمابة.

نظام الرمابة للتغيرات ارشتومعة الحدوث دون أن "كون هناك حاجة إلى تغيير  ااتستجابةيعنب مبدأ املرونة: _ 01

النظام أو فشال كايال. إن صفة ارشرونة لها حدود يعينة حيث ال تؤثر على الااتستقرار الالزم لفعالية ذا جوهري في ه

حتملة ارشوبمعنى ان النظام الرمابي الفعال البد أن "كون يرنا أي مادرا على ااتستيعاب التغيرات  النظام وبقائه

 في بيئة ارشؤاتسسة الداخلية والخارجية.

جب أن تقوم الرمابة على يعلويات وامعية تعكس الصورة الحقيقية لوضعية ارشؤاتسسة " _ مبدأ الواقعية: 00

 مابةلذا تتطلب الر  أي أن تكون هذه ارشعلويات يعبرة ع  الوامع الحقيقي بالفعل وأن "بعد ارشعلويات القد"مة.

 .اتسسةارشؤ  داخل وتداولها ارشعلويات نقل لسهولة الاتجاهات جميع في الاتصاالت ع  شبكة وجود
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يعنب أن "كون النظام الرمابي صورة تعكس طبيعة نشاط ارشؤاتسسة ويتالءم التنظيم  ( مبدأ املالئمة:09

الخاص بها وأهدافها يع تأكيد عدم نمطية النظم الرمابية، أي ال "وجد نظام رمابي "نااتسب كل ارشؤاتسسات 

ا وطبيعة الظرو" ارشناخية والنشاطات بل أنه "ختلف نوعية ارشؤاتسسة وحسب يراحل التطور ال ب تعيشه

 ارشحيطة بها وح ى ي  حيث التوميت ارشنااتسب لتطبيق الرمابة.

على يبدأ الااتستثناء ح ى "تم لفت انتباه إلادارة "جب أن يعمل أي نظام رمابي جيد مبدأ الاستثناء:  _01 

ذا طبيعي واتسهل، وه فقط بمعنى آخر ال "جب أن يشغل إلادارة بالها بأعمال تسيير بشكل ارشهمة لالنحرافات

د التقارير وإعدا امتصاد"ة ز"ل الرمابة الغير ضرورية والغير "ضم  أن انتباه إلادارة اتسيكون يوجها نحو الخطأ واتسي

  1إلادارة. وهدر ومت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .45_41السعيد بلوم، يرجع اتسبق اكره، ص1 
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 الرقابة إلادارية.ومسؤولية ثاني: مراحل املطلب ال

 الرقابة إلادارية.خطوات الفرع ألاول: 

 ( عملية الرمابة حيث "تكون ي  أربع خطوات رئيسية هي:01م)يعرض الشكل رم

 _ وضع يعدالت ويعا"ير لاداء.1

 _ مياس لاداء.2

 _ يقارنة لاداء بارشعا"ير ارشحددة.3

 1_ اتخاا مرار تصحيحي في حالة وجود اختالفات.4

 (: يوضح خطوات عملية الرقابة.10_الشكل رقم )

                            

                                                            

                                                                                            

                                                                               

 

 

  

 

       

        

 

   125 ص اكره، اتسبق يرجع حس ، العزيز عبد أيين ملصدر:ا  

                                                

 125 ص اكره، اتسبق يرجع حس ، لعزيزا عبد أيين 1 

 

تحد"د 

درجات 

 الاختال"

 مياس  ارشقارنة

 لاداء

 وضع  

 يعا"ير لاداء

اتخاا مرار 

 تصحيحي

 ارشعدالت

 داخل الحدود

 استمرار تقدم العمل

 ال نعم
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 ت ومعايير ألاداء:معدال  وضع_ 0 

، وتستطيع أن بحية والتجد"د واشباع احتياجات العمالءر ينظمة أهدا" لها تتمثل في ال تضع أي شركة أو

ال  لاهدا" أم تترجم هذه لاهدا" في شكل يعا"ير كمية أو وصفية تستطيع ي  خاللها مياس يدى تحقق هذه

حيث تتمثل ارشعا"ير في أهدا" على كل ارشستويات إلادارية "مك  الوصول إليها. وارشعا"ير توضع ألي نشاط داخل 

اتسواء كانت ينظمة إنتاج أو أنظمة يالية أو أنشطة مانونية  ير يباشرةارشنظمة اتسواء كانت يعا"ير يباشرة أو غ

 قياس لاداء.وهكذا ويجب أن تعكس ارشعا"ير ال ب توضع ل

 أ_ الكمية أي كمية الانجاز.

 ب _جودة لاداء.

 ج_ الومت باعتباره يورد هام في ارشنظمة.

 د_ التكاليف.

يشمل على كمية إلانتاج ارشحقق، جودته، الومت ارشسموح له الفعلي ويثال لذلك أنشطة إلانتاج في الشركة 

 وتكلفة كل واحد ي  وحدات إلانتاج.

مك  وضع يعا"ير تعكس كمية الخديات وجودتها وومت إنجازها وتكلفة الخدية ارشقررة وفي وحدات الخديات "

، كما أن دمة ووضوح ارشعا"ير ياتوينطبق الك على ارشستشفيات وارشدارس والجايعات باعتبارها وحدات خد

 أير يهم لنجاح عملية الرمابة. ويفضل أن تكون هذه ارشعا"ير كمية رممية بقدر إلايكان.

 اس ألاداء:_ قي9

الخطوة الثانية في خطوات الرمابة هي عملية مياس يستويات لاداء يثل الك نستطيع حساب وحدات إلانتاج 

وأ"ام الغياب وعدد ارشلفات والك ي  خالل التقارير داخل الحااتسب آلالي وفي عملية القياس "جب أن تتم 

توى ي  ارشستويات إلادارية، اتسواء كانت هذه بوااتسطة ارشعا"ير ارشحددة لكل نشاط داخل ارشنظمة، وفي كل يس

 ارشعا"ير كمية أو وصفية يباشرة أو غير يباشرة.

النشاط ويرامبة الك جزء ي  عملية القياس وتعتبر ارشالحظة الشخصية يع الااتستفادة ي  ارشعا"ير في يتابعة 

ات علويات والتقارير وارشالحظويستطيع ارشد"ر أن "ضع طرق عمل رشتابعة لاداء وتعتمد عملية القياس على ارش

 1ي  جانب ارشد"ري ،

 

                                                
 .026أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص1 
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  _مقارنة ألاداء باملعايير:1

الخطوة الثالثة في خطوات الرمابة تتمثل في يقارنة لاداء الفعلي بارشعا"ير وفي هذه الخطوة يستطيع ارشد"ر أن 

لة أيا إاا كانت درجة الانحرا" درجة الاختال" فإاا كان الانحرا" مليال فال يشك ويحدد"قارن لاداء يع ارشعا"ير 

كبيرة فإن لاير "حتاج إلى إجراء تعد"ل، أيا في ارشعيار أو أاتسلوب العمل ويبدأ إلادارة باالاتستثناء تقبل بعض 

 .لحاالتدارة باالاتستثناء في بعض االانحرافات القليلة، ويستطيع أن "وفر كثيرا ي  الومت والجهد أاا اتبع يبدأ إلا 

 يحي:_اتخاذ قرار تصح1

والخطوة لاخيرة في خطوات الرمابة هي اتخاا مرار تصحيحي إاا كانت درجة الانحرافات كبيرة وهذه الخطوة 

 تستطيع أن تصحح ارشسار في العمل ويكون الك ي  خالل ي  لد"ه اتسلطات اتخاا القرار.

طرق أو جراءات أو الوتعتمد عملية التصحيح على طبيعة ارششكلة يحل التصحيح وال ب مد تشمل تغييرا في إلا 

 1النظام أو العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .127ص أيين عبد العزيز حس ، يرجع اتسبق اكره، 1 
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 إلادارية الرقابة مسؤولية: الثالث الفرع

  :كاآلتي الرمابة يسؤولية تتمثل

 الرقابة مسؤولية(: 9_0) رقم الشكل

   

 

 

 

 

 

 

ايعة ج السعيد بلوم، أاتساليب الرمابة ودورها في تقييم أداء ارشؤاتسسة الامتصاد"ة، يذكرة ارشاجيستر،: املصدر

 35، ص2002_2001يتنوري مسنطينة، 

 ارشستويات في التنفيذ"ين ارشد"ري  بين يشتركة يسؤولية "مثل الرمابي النشاط فإن الشكل، ي  "تضح كما

 .ارشتخصصين الااتستشاريين وبين ارشختلفة

 ي تركون يش فجميعهم. ارشد"ري  جميع يسؤولية تعتبر الحقيقي بمفهويها الرمابة :التنفيذيون  ديرونامل أ_

 أغلبهم أو جميعهم أن كما وتطبيقه، وااتستخدايه تحقيقه ع  يسؤولون  وجميعهم الرمابي النظام تصميم

. كلك ارشنظمة على لشايلةا الرمابة ع  يسؤوال يعتبر العام ارشد"ر أن نجد الشكل، في التمع  عند يحكويون 

 "كون  الرئيسية لامسام ي  مسم لكل لتنفيذيا ارشد"ر أن كما. ارشنطق بنفس للمنظمة الكلي لاداء رمابة أي

 عد"لت في الااتستقاللية ي  مدرا "ملكون  عاية بصفة ارشد"رون هؤالء. "رأاتسه الذي للقسم الرمابة ع  يسؤوال

  النظم، لكت تطبيق كيفية في نظرهم ووجهة تفضيالتهم يع "تماش ى بما يستخديونها ال ب الرمابية النظم

 والنظام لكليا إلاطار حدود في النظر وجهات وتنوع التفضيالت، الختال" نتيجة ا"نهاتب رغم النظم تلك تكون  أن

 1.ارشنظمة على للرمابة الشايل

 اريينالااتستش ي  أكثر أو لواحد الرمابة يسؤولية تخصص ارشنظمات يعظم في :املتخصصون  الاستشاريون  _ب

 على،لا  ارشستوى  في يرامب "وجد السابق، الشكل ي  واضح هو وكما. ارشرامب ااتسم عليهم "طلق ارشتخصصين

                                                
 35ص اكره، اتسبق يرجع بلوم، السعيد 1 

 ارشد"ر العام

 مسم يرامب

 يرامب ارشنظمة

 مسم يرامب

 مسم يد"ر تنفيذي

 مسم يرامب

يد"ر تنفيذيمسم  مسم يد"ر تنفيذي  
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 إلى دفعنا" التنفيذ"ين ارشد"ري  ارشتخصصين يع الااتستشاريين وجود إن .التالي ارشستوى  في مسم لكل ويرامب

 .وارشد"ري  الااتستشاريين بين الرمابة يسؤولية توزع كيفية ع  التساؤل  إثارة

 لنظرا بغض التنفيذي ارشد"ر جدال بال وهو صحيحي،الت القرار إصدار حق "ملك ي  يسؤولية تعتبر الرمابة

 وفي ابيالرم النظام تصميم في يساهم كما يتخصصا فردا يعتبر فإنه ارشرامب، عه  أيا. التنظيمب يومعه ع 

. رشالئما التصحيحي التصر" بخصوص التوصيات تقد"م حق وله لاداء، بمستوى  الخاصة ارشعلويات تفسير

 1.رشستوياتا جميع في التنفيذ"ين ارشد"ري  حق ي  "كون  الرمابية، العملية يراحل جميع في النهائي القرار لك 

  

  

    

 

 

  

                                                
 .11السعيد بلوم، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 الثالث: وسائل الرقابة إلادارية. املطلب

ارشراد بواتسائل الرمابة في يجال علم إلادارة العاية هو الواتسائل الفنية العد"دة ال ب تستعملها إلادارات العاية 

ولاجهزة الرمابية على العد"د ي  لادوات القيااتسية وارشؤشرات الصادمة في  عتمد لافرادرامبة نفسها، حيث يرش

حو إدراك رشعنية واتسعيها ننتائجها رشدى إلانجاز البشري، ويعدالت إحراز التقدم والنمو في تسيير نشاط ارشنظمة ا

 الرمابة: دايها في يجالواتسو" نعرض أهم لادوات أو الواتسائل ال ب "مك  ااتستخ ،أهدافها

إن كل ي  إلاشرا" وارشراجعة أاتسلوبين يختلفين بالرغم ي  تشابههما في كثير ي   :املراجعة_ إلاشراف و 0

 النقاط.

ارشقصود باإلشرا" يالحظة جهود العايلين بغية توجيهها الوجهة السليمة، والك ع  طريق : إلاشراف1) _0

اتسطى و  شرا" ثالثة يستويات يتدرجة علياولإل  ،أو شفاهة بةيتم كتاو واير أو التعليمات أو إلارشادات، إصدار لا 

وتتبلور يستويات إلاشرا" إلاداري العليا في ارشد"ر العام ارششر" إلاداري لاعلى بالنسبة للمنظمة  ودنيا.

وللمصالح وإلادارات ولامسام التابعة لها. وتتمثل ارشستويات الواتسطى في رؤاتساء هذه ارشصالح وإلادارات 

م، وكذلك يد"ري ارشكاتب، في حين تظهر ارشستويات إلاشرافية الدنيا في الرؤاتساء ارشباشري  يع يالحظة ولامسا

 أن يهمة القائمين باإلشرا" العالي تتسرع لتشمل أعمال ارشستويات إلاشرافية الواتسطى والدنيا.

 دارية، حيث تسمح بالحصول ويقال لها ارشالحظة الشخصية، وهي واتسيلة فعالة وهاية للرمابة إلا : املراجعة)9_0

على يعلويات رمابية يالئمة لجميع ارشجاالت الرئيسية وتستخديها إلادارة على اختال" يستوياتها ي  ارشد"ر 

العام ح ى الخط التشغيلي أ"  يعتمد ارشد"ر يثال على الانطباع ارشتحصل ي  خالل الاتصال الشخص ب يع 

ل نتائج لاعمال، وتقييم يستوى التفتيش نوعية العمل ي  يساعد"ه، حيث "تم الحكم على أي ينهم ي  خال

خالل التفتيش الشخص ب عليهم. أيا تقد"ر ارشعنويات والاتجاهات، فيتم ي  خالل يشاهدة العايلين والااتستماع 

العفوية، وتوجيه لااتسئلة إليهم وتقييم إجاباتهم، هذا يا يعطي إيكانية الحصول على يعلويات  مإلى يالحظاته

ة ويباشرة ع  وضع اتسير العمل ال ب ال تكشف عنها تقارير العمل الراتسمية وتراتسم انطباعات شخصية جد"د

لدى ارشدراء وارششرفين ي  خالل الجوالت ال ب "قويون بها بضرورة اتخاا مرارات خاصة بمستقبل ارشنظمة 

 1عمويا، واتسير لانشطة ولاعمال خصوصا. 

 

 

 

                                                
 .21ص ،2010_2002، "حي فارس، يد"ةء الوظيفي، يذكرة ارشاجيستر، جايعة بصدوق فاطمة، عطاب حميدة، أثر الرمابة إلادارية على لادا 1
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ضوعية، لشكلية وارشو عمال ارششمولة بالتفتيش، والك ي  الناحتين اويقصد به فحص اتسالية لا _التفتيش: 9

 ارشعدة يع إفراغ نتائج الفحص في تقارير خاصة ترفع إلى الجهات الخاصة. وفقا للبرايج

 وإاا كان التفتيش "تفق ارشراجعة في الهد"، فإنهما "فترمان في عدة نواحي وهي:

 فتيش صفة الفجائية او عدم العلم ارشسبق بإجرائه. تتم ارشراجعة بعلم يسبق، في حين "تخذ الت_ 

 "تمد م باشر في العمل. في حين أن التفتيشتتم ارشراجعة أو ارشالحظة ي  مبل يد"ر إلادارة أو ي  مبل لرئيس ارش_

 ي  مبل جهة خارجية ع  إلادارة ارشعنية أوي  مبل هيئات يتخصصة في الرمابة والتفتيش.

الحظة بكونها أاتسلوب أمرب إلى إلاشرا" والتوجيه ينه إلى أاتسلوب ارشساءلة أو ارشحااتسبة، تتميز ارشراجعة أو ارش_ 

 وهو يا "تميز به التفتيش.

وء ض ارشراد بارشتابعة، هو التعر" الدائم ارشستمر على كيفية اتسير العمل والك على: املتابعة وتقييم ألاداء_1

ويستلزم إجراء ارشتابعة الحصول على  أهدافها ارشراتسوية.ويدى التقدم في تحقيق الخطة أو البرايج ارشوضوعة، 

صولها، حجهة ارشتابعة اكتشا" لاخطاء فور ح ى تستطيع يات الالزية بصفة دورية وينتظمة البيانات وارشعلو 

والعمل على تداركها يستقبال. ويقترن إجراء ارشتابعة عادة إجراء آخر وهو تقييم لاداء نظرا لوجود تالزم طبيعي 

، حيث تستهد" ارشتابعة غا"ة بعيدة تتمثل في تمكين ارشتابع ي  تقييم أعمال أو إنجازات الجهة نين إلاجرائييب

ارششمولة بارشتابعة، والك على أاتساس أن إجراء ارشتابعة هو الذي يساعد على يعرفة يا تم تنفيذه بالفعل في 

ل بهذا النشاط خال الخطة ارشتعلقةل ب احتوتها يجال النشاط ارششمول بهذا إلاجراء، والك على ضوء لاهدا" ا

 1الفترات الزينية ارشحددة

  يشطة بارشنظمة، وتحليل هذه البيانات ع  أوجه لان البيانات إلاحصائية بر تع : إلاحصائية_البيانات 4

 ة.يعينصورة رممية وبيانية عما تم إنجازه ي  أعمال خالل فترة زينية  يحيث تعط الواتسائل الهاية للرمابة،

: هي ي  الواتسائل ال ب تستخدم على نطاق وااتسع لغرض الرمابة إلادارية ويرجع الك إلى امليزانية التقديرية_5 

أن موائم ارشيزانية التقد"رية تمثل الخطط يعبرا عنها باألرمام وبمعنى آخر هي موائم النتائج ارشتومعة يعبرا عنها 

"رية تستخدم للمساعدة في إجراء ارشقارنة والقياس بين لاهدا" بقيم يالية، ولذلك فإن هذه ارشيزانية التقد

وإلانجازات رشعرفة يا تحقق ي  تقدم ونجاح. خاصة وأن هذه ارشيزانية عند وضعها، "تم وضع ضوابط يعينة 

بحيث ال "جب أن "حدث تخطي لها إال إاا كانت هناك يبررات موية لذلك. لذلك فإن الزيادة أو العجز لإلنفاق 

ارشالية  باالحتياجاتلى أن هناك مصور في العمل وعدم دمته في التنبؤ التصر" في هذه ارشخصصات يشير إفي 

ا يارشطلوبة. وح ى "كون هذه الواتسيلة اات فعالية "جب أن "راعي الدمة عند وضع ارشيزانية لعمل أو يشروع 

                                                

 .32بصدوق فاطمة الزهراء، يرجع اتسبق اكره، ص  1 
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 تك  في الحسبان عند إعداد الخطة، بمواجهة بعض الظرو" ارشتغيرة ال ب لم وأن تتسم بقدر ي  ارشرونة يسمح

 .على مدر ي  التنبؤخاصة وأن الخطة تعتمد 

هي ي  الواتسائل ال ب تستخدم في الرمابة، تعطي نظرا ألنها تعطي صورة حقيقية ع  كيفية _ التقارير إلادارية: 6

ة خطط ال ب كانت يوضوعإنجاز لاعمال ويدى كفاءة هذا إلانجاز، ودرجة التماثل أو التبا"  بين التغير وبين ال

تكون هذه التقارير دورية أي تأخذ صفة الانتظام في إعدادها وتقد"مها للقادة إلاداريين بارشنظمة كل فترة يعينة، 

ومد تكون التقارير نهائية بعد الانتهاء ي  إنجاز عمل يستويات يعينة وكال النوعين ي  التقارير له أهمية للرمابة 

ي  التقارير على عمليات ارشتابعة ويعالجة لاخطاء أوال بأول، ويساعد النوع الثاني في حيث يساعد النوع لاول 

التقييم النهائي رشسؤوليات أو عمل يعين ولكي تحقق هذه التقارير الهد" ينها "جب أن تكون صادمة أي تعتمد 

 1. على البيانات وارشعلويات الدميقة والصحيحة، ويجب أن تعد بطريقة واضحة ويحددة

 ما يلي:  التقارير إلاداريةومن أهم 

ل أو فصلية أو بعد انتهاء ك ،شهريةأو "ويية، أاتسبوعية،  دورية،تكون هذه التقارير بصورة  الدورية:التقارير  _أ

بعد انتهاء ارششروع كله، "قوم بوضع التقارير عادة يدراء ارششاريع وتكون الجهة  يرحلة ي  يراحل ارششروع، أو

ويثل هذه التقارير تكون يختصرة  هي إلادارة العليا، وهذا للومو" على إلانجازات وارششكالت ارشخاطبة فيها

 وتحتوي على يعلويات وبيانات إحصائية أو جدول وحقائق وأرمام غيرها. 

وهدفها تحليل ظرو" ارششروع اتسابقا وحاضرا رشساعدة إلادارة العليا على تلمس القرارات  الفحص: تقارير  _ب

 علوية مبليأنها تتطلب تجميع وتسجيل بيانات هاية لم تك   التقارير فيوتختلف هذه  زم اتخااها،والخطط الا 

 .نتائج يحددة الدرااتسة والفحص، ثم "قوم بتحليل هذه البيانات للوصول إلى

عليا، ة الوتوجه لإلدار  عنهم،تنجز هذه التقارير ي  رؤاتساء إلادارات أو ي  "نوب  تقارير سير ألاعمال إلادارية: _ج

دارية إلا هذه التقارير حلقة وصل بين ارشستويات يتضمنة أنشطة إلادارات وإنجازاتها ارشتعددة، وتشكل يثل 

 والدنيا ي  جهة، وارشستويات إلادارية العليا ي  جهة أخرى. الواتسطى

نجاز وتتضم  هذه التقارير عادة شروحات عرض العمليات التنفيذ"ة إلى جانب يعلويات يختصرة ع  إلا 

 2وإلاشارة إلى ارششكالت الناجمة وبعض الامتراحات والتوصيات رشعالجة يا "لزم.

                                                

 251 .250، ص 2001عبد الكريم أبو يصطفى، إلادارة والتنظيم، يجموعة النيل لنشر والتوزيع، بدون طبعة،  1 

تخصص مانون إلادارة العاية، كلية  العام،اية، يذكرة يقدية لنيل شهادة ارشاجيستر في القانون بريش ريمة، الرمابة إلادارية على ارشرافق الع2 

 41ص ،2013_2012البواقي_اتسنة يهيدي _ أمالحقوق والعلوم السيااتسية، جايعة العربي ب  
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بما في  رؤواتسهم،وهي تقارير دورية عاد"ة "قيم فيها الرؤاتساء ارشباشرون أداء ي _ تقارير قياس كفاءة املوظفين:د

ر تحفيز التقاريد بمثل هذه الك مياس مدراتهم، وتطور تلك القدرات ويدى تعاونهم يع زيالئهم في العمل، ويقص

 ارشوظفين على لاداء وتحسين نوعية عملهم، باإلضافة إلى تحس  أوضاعهم الوظيفية.

وهي تقارير ترتكز على بنود يالية وغير يالية، وهي تقارير يتممة للتقارير إلادارية ال ب ورد  _التقارير الخاصة:ه 

 ى فترات زينية يختلفة في عملية الرمابة الشايلة.الحد"ث عنها، وتنفيذ يقارنتها يع بعضها البعض عل

هي عبارة ع  راتسائل يتبادلة بين إدارات وأمسام ارشؤاتسسة الواحدة، حيث تعتبر واتسيلة اتصال،  _املذكرات:و 

"تم فيها نقل ارشعلويات والبيانات، وااتستعمال ارشذكرات وااتسع الانتشار في ارشؤاتسسات اات لاعمال الكبيرة، وهذا 

تصال الشخص ب بسبب ضغوط العمل ولاداء، وعادة يا تستخدم ارشذكرات في الحاالت ال ب تستدعي لصعوبة الا

كتابة البيانات على شكل جداول وإحصائيات رممية وتسجيل مرارات القمة إلادارية، وفي حالة نقل ارشعلويات 

 ال.قلها شفويا عل اتسبيل ارشثوالبيانات أ"ضا لعدد كبير ي  ارشوظفين تجنبا للوموع في الخطأ فيما لو تم ن

 ال تقوم تقارير التوصية فقط بعملية التحليل، وتقد"م البيانات وال ب هي وظيفة تقارير _تقارير التوصية:ن 

ارشنااتسبة بطريقة يقنعة واات داللة يالزية للحقائق  والامتراحات والحلول الفحص، بل تقدم التوصيات 

حل بعض  وارشساعدة فيأفضل لألداء، هو توفير ظرو"  اريرارشوضوعية، والغرض الرئيس ب ي  هذه التق

 ارششكالت وتحسين خطة العمل أو بعض نظم العمل ارشعمول به.

وهي تعتبر واتسيلة رمابية لكونها تحمل طابع ارشراجعة وارشتابعة، حيث تضع الرؤاتساء في  _الشكاوى والتظلمات:7

عمويا عبارة ع   الشكاوى ا كان نوعها، لذا فإن يهمبعض أوجه الانحرا"، أو لاخطاء  الصورة فيما "خص

 واتسيلة ي  واتسائل الرمابة، "ماراتسها ارشواطنون وارشراجعون على العايلين وارشسؤولين في ارشنظمات.

"مثل تحليل نقطة التعادل واتسيلة تخطيطية يفيدة، حيث أنه "بين  _الرقابة عن طريق نقطة التعادل:8

عند يختلف العالمة يا بين التكاليف ال ب تتكبدها ارشؤاتسسة، وبين اتسسة ئج ال ب "مك  أن تحققها ارشؤ النتا

 ولهذا لااتسلوب إ"راداتها عند تلك النقطة، ويعمل هذا لااتسلوب على تمثيل وضع ارشؤاتسسة في خطة يعينة،

 1تطبيقات كثيرة تساعد إلادارة في التزويد باألفكار على يستوى نشاطها.

  

                                                

 45ص بريش ريمة، يرجع اتسبق اكره، 1 
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 خالصة الفصل ألاول:

 ة إحدى الوظائفتنا في هذا الفصل يوضوع الرمابة ع  عدة جوانب، حيث تبين لنا لهذا أن الرماببعد ينامش

، يما لها أهمية بالغة في إظهار نقاط القوة والضعف وكشف لاخطاء ارشوجودة في تنظيم ح ى الرئيسية لإلدارة

 تتمك  إصالحها والعمل على ينع تكرارها.

اء والكشف ع  لاخط   الخصائص كالوضوح وارشرونة وارشوضوعية والسرعةفالنظام الرمابة "متاز بمجموعة ي

وغيرها، والبد ي  تحد"د خطوات الرمابة ال ب تبدأ بتحد"د لاهدا" وتنتهب باتخاا إلاجراءات التصحيحية، كما 

ب ، حسالرمابة يختلفة حسب ارشستوى ارشنظمة، فقد كانت هناك أنواع عد"دة ي  تبين لنا أن الرمابة في 

 إجرائها وطريقة تنظيمه حسب يوعد، أو عنها حسب الجهة ارشسؤولة فيه، أو تطبق  وارشجال، ال ب ارشصدر

تستخديها ارشؤاتسسة رشعرفة طبيعة العمل والتنسيق والربط بين يختلف ارشستويات  ةيتعددوللرمابة عدة واتسائل 

ؤاتسسة، لذلك نجدها تستخدم في كافة فالعملية الرمابية ضرورية في كافة يجاالت العمل داخل ارش إلادارية،

 لاعمال ولانشطة داخل ارشؤاتسسة.
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 تمهيد:

ألنه يعطي صورة وامعية ع  الوضع  يعتبر لاداء الوظيفي عنصرا ضروريا الاتستمرار نشاط ارشؤاتسسات ونموها،

ال ب تدفع إلادارات وارشؤاتسسات بالعمل بحيوية ونشاط، لذلك فإنه الحالي للمؤاتسسة. فهو بمثابة الواتسيلة 

إدارة أ"ة يؤاتسسة الاهتمام بمتابعة هذا لاداء بصفة يستمرة ويحاولة التحكم فيه ي  خالل  "توجب على

أوجه القوة فيه وي  تطويرها وتنميتها، وأوجه الضعف فيه وي  ثم على  التقييم ارشستمر ح ى "تم التعر"

  ارشنااتسب.وعالجها في الومت تصحيحها 

 وي  خالل هذا ارشنطلق اتسيتم التطرق في هذا الفصل على يبحثين:

  :ياهية لاداء الوظيفي.املبحث ألاول 

  :ياهية تقييم لاداء الوظيفي.املبحث الثاني 
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 .ماهية ألاداء الوظيفي :املبحث ألاول 

فهو "مثل الدافع لااتساس ب لوجود  والتسيير،ال إلادارة الوظيفي ي  بين أهم ارشفاهيم ارشتداولة في يجيعد لاداء 

 كما يعتبر العايل لاكثر يساهمة في تحقيق هدفها الرئيس ب أال هو البقاء والااتستمرارية. يؤاتسسة،أ"ة 

 .املطلب ألاول: مفهوم ألاداء الوظيفي

وكان  (performance)سية ظهر يصطلح كلاداءك في القرن التااتسع عشر إا تعود جذوره لاصلية إلى اللغة الفرن

النتيجة ارشحصلة ي  مبل حصان ارشسابقات والنجاح الذي "حصده في الك السباق ثم  يعر" آنذاك على أنهك

يستعمل يصطلح لاداء للداللة على نتائج السباق العدو للرجال ليتطور بعدها على يدى القرن العشري   أصبح

 1إلنتاجك.ليكون يؤشرا رمميا الاتستطاعة الالة القصوى ل

 الوظيفي وهي كاآلتي: ريف ال ب تناولت يفهوم لاداءاوهناك العد"د ي  التع

يفهوم لاداء الوظيفي يشير إلى درجة تحقيق وإتمام ارشهام ارشكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس  التعريف ألاول:

 مة.رات وإدراك الدور أو ارشهوينه لاداء ناتج ع  الجهد، القديشبع بها الفرد يتطلبات الوظيفة. الكيفية ال ب 

إلانجاز الذي "صله الفرد في عمله.  أو كما "رى ينصور أحمد ينصور  ر لاداء بأنه يستوى يعتب التعريف الثاني:

في  عمله وتحمله رشسؤولياتهأن لاداء هو كفاءة العايل لعمله ويسلكه فيه ويدى صالحيته في النهوض بأعباء 

 فترة زينية يحددة

يعر" يفهوم لاداء ع  لاثر الصافي لجهود الفرد ال ب تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو ارشهام  ثالث:التعريف ال

 .2والذي يشير إلى درجة تحقيق إتمام ارشهام ارشكونة لوظيفة الفرد

وك ليعتبر لاداء اتسلوكا ي  حيث أنه الطريقة ال ب "ؤدي بها الفرد أو الفريق، وباعتبار أن الس التعريف الرابع:

مثل بينما النتائج ت "فرز أفعاال تمثل ناتج الجهد الجسمب أو الذهنب ارشبذول، أي أن السلوك "مثل ارشدخالت،

حيث "مك  تقييم الجهد بحد ااته بعيدا ع  النتائج. فقد "بذل شخصا هدا اتسليما لكنه ال "بلغ ارشخرجات، و 

 3رادته أو بسبب أحداث عشوائية.خارجة ع  إ ارشطلوب( ألاتسباب"حقق الناتج  )ال  الهد" ارشخطط

 

 

 

                                                
على أداء ارشؤاتسسات الصغيرة وارشتواتسطة، راتسالة ياجيستر، جايعة ورملة، كلية الحقوق  شادلي شوقي، أثر ااتستخدام تكنولوجيا ارشعلويات والاتصال 1 

 72، ص2001_2007والعلوم الامتصاد"ة، 

 .12ص 2012يصطفى "واتسف، إدارة لاداء، دار حايد للنشر والتوزيع، طبعة لاولى، عمان، 2 

 .22ص  2010عاصرة، دار النهضة العربية، يصر، إلااتسكندرية، الطبعة الثانية، أحمد اتسيد يصطفى، إدارة ارشوارد البشرية لاصول وارشهارات ارش 3 



 الفصل الثاني                                                                   تقييم أداء الوظيفي للعاملين

31 

 

 _تحديد بعض املفاهيم املرتبطة باألداء الوظيفي:

بالنظر لتداخل يفهوم لاداء يع بعض ارشفاهيم لاخرى، اتسو" نحاول راتسم حدود هذه ارشفاهيم، ح ى "تسنى 

 لنا التمييز.

 وي  هذه ارشفاهيم الفعالية، الكفاءة وإلانتاجية.

 .كية ارشنظمة بأنها درجة مدرة ارشنظمة على تحقيق أهدافهاكتعر" فعال الفعالية:أ _

وكذلك ترتبط كبتحقيق لاهدا" ارشحددة ي  مبل ارشنظمة، بغض النظر ع  التكاليف ارشترتبة ع  هذه 

 لاهدا"ك.

ثل أ"ضا تمو  هي الااتستغالل لايثل للموارد ارشتاحة بأمل تكلفة وهي النسبة بين ارشخرجات وارشدخالتب _الكفاءة: 

 بين النتائج ارشتحصل عليها والواتسائل ارشستخدية، كتعنب الكفاءة عمل لاشياء بطريقة صحيحةك.

ي نفس الومت غير كفئة ارشنظمات "مك  أن تكون فعالة وف إان هناك ارتباط بين الفعالية والكفاءة حيث

ت الداخلية اتركز على العملياءة، فالفعالية والعكس الصحيح، كما يعتبر يفهوم الفعالية أواتسع ي  يفهوم الكف

 للمنظمة.

 تعبر إلانتاجية ع  القدرة على خلق الناتج )القيمة ارشضافة( بااتستخدام عوايل انتاج يحددة ج _إلانتاجية:

، وهي عالمة نسبية بين عناصر إلانتاج ارشستخدية لتوليد كمية يعينة ي  إلانتاج )السلع خالل فترة زينية يعينة

 1نتاج وفقا رشقياس نقدي أو يادي يحدد.والخديات(، وميمة إلا 

 .: مقارنة بين الفعالية والكفاءة(0_9جدول رقم) 

 
ي ف شهادة يااتستر يسعودي زهرة، دور نظم ارشعلويات في تحسين أداء ارشوارد البشرية، يذكرة تخرج لنيل  املصدر:

ص 2012حاج بوشعيب، عين تموشنتة وإدارة ارشوارد البشرية ارشركز الجايعي بلتخصص ااتستراتيجي علوم التسيير،

22. 

                                                
ص وتسيير صفيصل خرش ب، فعالية لاداء الوظيفي إلدارة ارشوارد البشرية ودوره في تحقيق لاداء ارشتميز لألفراد ارشتميز في ارشؤاتسسة الرياضية، تخ1

 .07ص، 2012_2011يا" ارشسيلة،ارشنشآت الرياضية وارشوارد البشرية، جايعة يحمد بوض

    القياس  تهتم                          تعالج                          تحلل                                يعا"ير        

مل، ارشعلويات، ارشدخالت يثل: الع كيفية الوصول  بالواتسيلة الكفاءة

 ارشواد، ارشعدات.......إلخ

ارشخرجات يثل: لارباح، العائد، رمم  نقطة الوصول  بالهد"  الفعالية

 لاعمال ......إلخ.
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  ألاداء الوظيفي أنواعو  املطلب الثاني: محددات

 ول: محددات ألاداء الوظيفيالفرع ألا 

 "مك  تقد"م جملة ي  ارشحددات ال ب تعتبر ي  بين ال ب اتفق عليها _نسبيا_ عدد ي  الباحثين، حيث 

 وهي كاآلتي: داء الوظيفي يا هو إال نتيجة رشحصلة التفاعل بين جملة ي  ارشحددات"رون أن لا 

كالقوى الكاينة داخل الفرد ال ب تؤثر أو تحدد يستوى واتجاه وااتستمرارية الجهد  تعر" بأنها:_الدافعية: 0

، سات وارشنظماتهذا التعريف لافراد العايلين إلى نوعين في ارشؤاتس يقديو ارشبذول نحو العملك، حيث صنف 

فراد العالي، أيا النوع الثاني هم لا  باإلنجاز لاول أفراد "تمتعون بدافعية نحو العمل، وبالتالي فإن أدائهم "تسم 

 .نحو العمل وبالتالي أدائهم يتدني الذ"  ال "تمتعون بدافعية

وكل أنسان له عدد ي   يهما اختال" تعاريف الدافعية، فهب تتفق في دورها لااتساس ب في إثارة اتسلوك يعين،

الحاجات، وهذه الحاجات تتنافس فيما بينها، والحاجة أو الدافع لاموى الذي "حدد السلوك أيا بالنسبة 

ء داخل الفرد ولقد اهتم لألهدا" فهب تختلف ع  الدافعية ألنها أشياء خارج الفرد، أيا الدافعية هي أشيا

 الصلة بالعمل وأهمها هي:فس ارشعنيين باإلدارة بالدوافع اات علماء الن

أ_ الدافع لتحقيق الذات الذي يعتبر يصدر الدوافع الاجتماعية كاألي ، التقد"ر، الانتماء، التعبير ع  الذات 

 واحترام الذات.

ويتشبث به ويؤد"ه بشكل  ، ألن إلانسان إاا يا مرر أو احتاج تنفيذ عمل يا، فهو يسعىلإلنجازالحاجة  ب_

 سبة النجاح تختلف ي  فرد ألخر الختال" القدرات. اتسليم وصحيح، وطبعا ن

 ج_ دافع التمك  أو التعلم، الذي "ؤدي إلى الااتستطالع والتمك  يما "حيط بالفرد.

 _إدراك الدور:9

يعنب تصور الفرد للدور وانطباعه ع  السلوك ولانشطة ال ب "تكون ينها عمله، وع  الكيفية ال ب "نبغي أن 

ؤاتسسة، وهو الاتجاه الذي يعتقد الفرد أنه ي  الضروري توجيه جهوده في العمل ي  "مارس بها دوره في ارش

  التوجيهات، رة عويات تكون عباته "تلقى يؤثرات تترجم في شكل يقخالله، وبالتالي فإن العايل أثناء أدائه رشهن

ها وتفسيرها وتنظيمها وفهم وردود أفعال الزيالء ويا "تلقاه ي  أجور وحوافز، هذه ارشؤثرات "قوم العايل بفرزها

م  خالل عنصر عة وخصائص ارشعلويات ي  جانطالما ي  تأثره بدوافعه وخبراته السابقة ي  جهة وبطبي

لعمل لدوره في ا بإدراكهإدراك الدور ارشتعلق بتحد"د يستوى لاداء الوظيفي "تبين أن الفرد العايل )الاداري( 

رام واللوائح ارشنظمة لعمله وإدراكه كذلك باحت بالقوانين التزايهدى بشكل إ"جابي اتسينبثق بالتأكيد أدراكه رش

 يهايه وطبعا في ظل ظرو" عمل يالئمة.أعماله و أومات العمل وارشدة الزينية الازية إلنجاز 
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 _بيئة العمل:1

وحاجات العايل ح ى يشعر  ظيفي، حيث "جب تهيئته بما "تنااتسبيعلوم أن يكان العمل يسهل لاداء الو 

يادة العادل والنظم والقوانين دوات وإلاضاءة والحرارة ونمط القالرتياح والرضا، والك ي  حيث تجهيزه ولا با

 .العادلة أ"ضا، بمعنى تهيئة بيئة العمل الداخلية ارشالئمة

 _قدرة الفرد على أداء العمل:1

حصلة ية مصيرة، وتتألف ي  يال تتغير أو تنقلب خالل فترة زينوال ب  الوظيفة،وهي الخصائص الشخصية ألداء 

ي  ارشعرفة أو ارشعلويات الفنية الالزية للعمل، وارشهارة كالتمك  ي  ترجمة نص يعين، ويدى وضوح الدور، 

فيجب أن تتوافر لدى الفرد العايل القدرة على أداء العمل ارشحدد له، والخبرات السابقة ال ب تحدد درجة 

 . والتدريب والخبراتفاعلية الجهد ارشبذول ويشمل التعليم 

والقدرات ال ب "ملكها  فاألداء الوظيفي هو يحصلة تفاعل كل ي  كل ي : الدافعية والرغبة ويدى إدراك الدور 

 1وبيئة العمل خصوصا الداخلية ويمك  عرضها في ارشعادلة التالي: الفرد العايل )ارشعرفة والخبرات(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ارد و اتسهام ب  رحمون، بيئة العمل الداخلية وأثرها على لاداء الوظيفي، أطروحة يكملة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع، تخصص تنمية ارش 1  

 .71، ص2014البشرية، جايعة يحمد خيضر، بسكرة،

 

ألاداء الوظيفي: الدافعية والرغبة +مدى إدراك الدور)الوظيفة(+ القدرات )املعرفة والخبرة( + 

 مالئمة بيئة العمل )الداخلية(.
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 : أنواع ألاداء الوظيفيثانيالفرع ال

 ن نوع لاداء "كون حسب يعيار التقسيم، وي  ثمة تقسيم لاداء إلى أنواع حسب يعيار ارشصدر، إلى الشمولية.إ

 _حسب معيار املصدر: 0

      :ألاداء الداخلي 

 ويطلق على هذا النوع ي  لاداء بأداء الوحدة، أي أنه نتاج يا تملكه ارشؤاتسسة ي  ارشوارد "نتج أاتساس يما "لي:

مادر على صنع القيمة وتحقيق  ااتستراتيجيوهو أداء أفراد ارشؤاتسسة الذي "مك  اعتبارهم يورد  شري:_ألاداء الب

 لافضلية التنافسية ي  خالل تسيير يهاراتهم.

 ويشمل في مدرة ارشؤاتسسة على ااتستعمال ااتستثمارها بشكل فعال._ألاداء التقني: 

 ل ارشالية ارشتاحة.ويكم  في فعالية تهيئة وااتستخدام الواتسائ_ألاداء املالي: 

 :ألاداء الخارجي 

هو لاداء الناتج ع  ارشتغيرات ال ب تحدث في ارشحيط الخارجي فارشؤاتسسة ال تتسبب في أحداثه ولك  ارشحيط 

الخارجي هو الذي "ولده، فهذا النوع بصفة عاية "ظهر في النتائج الجيدة ال ب تتحصل عليها ارشنظمة كارتفاع 

باإل"جاب أو بالسلب، وهذا النوع ي  لاداء "فرض على  غيرات تنعكس علة لاداء اتسواءاتسعر البيع، وكل هذه ارشت

 ارشنظمة تحليل نتائجها، وهذا يهم إاا تعلق بمتغيرات كمية أ"  "مك  ميااتسها وتحد"د أثرها.

 حسب معيار الشمولية:_9

 الجزئي:وحسب هذا ارشعيار "مك  تقسيم لاداء إلى نوعين هما لاداء الكلي ولاداء  

 :وهو الذي "تجسد في إلانجازات ال ب اتساهمت فيها جميع العناصر والوظائف أو لانظمة الفرعية  ألاداء الكلي

للمؤاتسسة لتحقيقها، وال "مك  نسب إنجازها إلى أي عنصر ي  دون يساهمة باقي العناصر. وفي هذا النوع 

ا الشايلة كاالاتستمرارية والشمولية، الربح ي  لاداء "مك  الحد"ث ع  يدى وكيفيات بلوغ ارشؤاتسسة أهدافه

 والنمو، كما أن لاداء للمنظمة في الحقيقة هو نتيجة تفاعل أنظمتها الفرعية.

 :وهو الذي "تحقق على يستوى لانظمة الفرعية للمنظمة، وينقسم بدوره إلى عدة أنواع  ألاداء الجزئي

 حيث "مك  أن "نقسم حسب ارشعيار الوظيفي في تختلف باختال" ارشعيار ارشعتمد لتقييم عناصر ارشنظمة،

 1أداء وظيفة يالية، أداء وظيفة لافراد، أداء وظيفة التكوي ، أداء وظيفة إلانتاج، أداء وظيفة التسويق.

                                                

لوظيفي للعايلين، درااتسة ييدانية ببنك الفالحة والتنمية الريفية، يذكرة يقدية لنيل شهادة دلروم اتسواتس ، تأثير الثقافة التنظيمية على لاداء ا1 

 .32، ص2017_2012مارشة، كلية العلوم إلانسانية وإلاجتماعية، 1245ياي 01يااتستر في علم الاجتماع، جايعة 
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 ألاداء الوظيفي.   العوامل املؤثرة في املطلب الثالث:

ه هذ ما أنه ي  الصعب تحد"د كلي  العوايل تتعدد وتختلف باختال" الوظائف، ك جموعة"تأثر العمال بم

 "ؤثر على لاداء. توجد ظاهرة في الحياة الامتصاد"ة أو الحياة الاجتماعية أو الحياة عمويا، ال ال ، إاالعوايل

 ويمك  إلاشارة إلى عايلين رئيسين "تأثر أداء لافراد بهما، وهذ"  العايلين كما "لي:

 :العوامل الداخلية 

 ة ي  وظائف يتعددة وواتسائل يختلفة، وهي تتكون ي  عدة عوايل:وهي كل يا تحتويه ارشؤاتسس

يشكل أهم يورد في ارشؤاتسسة، رشا له ي  فاعلية ود"ناييكية يؤثرة في جميع عمليات  _العنصر البشري:

إلانتاج، وي  حيث دوره في اتخاا القرارات والحلول السريعة رشختلف ارشوامف، فالعنصر البشري يعتبر 

 جودة إلانتاج وكميته وتكلفته. لااتساس في تحد"د

في ااتستخدام فعال لجميع ارشوارد ال ب تقع  رة يستويات كبرى اات أهمية بالغة"قع على عاتق إلادا _إلادارة:

، وارشتمثلة في لاداء يعتمد على أاتساليب إلادارةي  زيادة يعدالت  %75أكثر ي و  تحت اتسيطرة ارشؤاتسسة،

والرمابة، حيث تؤثر أاتساليبها على جميع لانشطة، فإن أي ضعف أو  التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة

 تقصير ألي دعاية إدارية اتسيكون اتسببا في عجز كفاءة وفعالية إلادارة ككل.

وتحد"د ارشهام وارشسؤوليات وتقسيم العمل وفقا للتخصصات والسيطرة  يشمل على توزيع _التنظيم:

حداث ارشتغيرات الالزية وفقا للمستجدات الجد"دة في نظم والتنسيق، إن درجة ارشوازنة في التنظيم وإ

وأاتساليب العمل والتوظيف، وينظوية الحوافز والتنمية والتدريب ي  شأنه أن "ؤثر كثيرا على لاداء وتحقيق 

 لاهدا" بكفا"ة وبمستويات أعلى.

مكونات البيئة الداخلية لوظائفه، ويا يعر" بتوجد عناصر عد"دة تحيط بالعايل أثناء أدائه  _بيئة العمل:

ي  عالمات اجتماعية تنظيمية أفقية ورأاتسية، نظام الحوافز، الاتصال...زالخ، أو يا يسمى بالعوايل ارشنظمة، 

لها تأثير بالغ لاهمية على السلوك لادائي للعنصر البشري كما أن عدم انتظام في العمل وباالنسحاب 

 يا "ؤدي لسلبية بيئة العمل.والغيابات والحوادث ودوران العمل، كثيرا 

 ، ويجال الصيانة وظرو" تشغيلإن ارشاكينات وارشعدات لها دور يركزي في التأثير على لاداء _العوامل الفنية:

، كلها يحددة لحجم ويستوى الطامة إلانتاجية ارشكائ  وارشعدات ويدى توفر مطع الغيار وارشعرفة لادائية

 1ارشستخدية.

                                                
انية بارشؤاتسسة الوطنية للده  لوحدة وهران، يجلة امتصاد"ات بلقا"د براهيم، بوري شوقي، عالمة التحفيز بمستوى أداء العايلين، درااتسة ييد 1 

 222، ص2017، 17 شمال إفريقيا، العدد
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 :العوامل الخارجية 

 تتضم  العوايل الخارجية ارشؤثرة على أداء ارشؤاتسسات مائمة ي  العوايل ينها:

ي  العادات والتقاليد ارشوروثة، النزاعات الفرد"ة في ارشجتمع، نسبة لايية، _ البيئة الاجتماعية والثقافية: 

 أنواع برايج التعليم ارشنهب والفنب.

 )امتصاد حر أو يوجه(. ادي العام للدولة: والك ي  حيث إلاطار الامتص_البيئة الاقتصادية

والك ي  حيث النظام الساس ب، الااتستقرار السياس ب، يرونة لانظمة _البيئة السياسية والقانونية: 

 والتشريعات، السيااتسات الخارجية.

 ويمك  تلخيص العوايل ارشؤثرة في لاداء في ارشخطط ارشوالي:

 .ء(: العوامل املؤثرة في ألادا0_9الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 222بلقا"د براهيم، بوري شوقي، يرجع اتسبق اكره، ص املصدر: 

 

 

 

 

 العوامل املؤثرة في ألاداء

 العوامل الخارجية لعوامل الداخليةا

  العنصر البشري 

 إلادارة 

 طبيعة العمل 

 املناخ التنظيمي 

 نيةالعوامل الف 

 البيئة السياسية 

 البيئة القانونية 

 البيئة الاقتصادية 

 البيئة الاجتماعية 
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 املطلب الرابع: معايير وإجراءات تحسين ألاداء الوظيفي.

 الفرع ألاول: معايير ألاداء الوظيفي.

على أي تذبذب في يستوى لاداء، بغرض  يهد" وضع يعا"ير لألداء إلى يرامبة لاداء بصفة دائمة للتعر"

التدخل في الومت ارشنااتسب رشعالجة السلبيات وأوجه القصور، تستخدم هذه ارشعا"ير للتفرمة بين فعالية لاداء 

 وكفاءة لاداء، وتنحصر أهم يعا"ير لاداء فيما "لي:

 ارشنتج، لذلكتقان وجودة هي ارشؤشر الخاص بكيفية الحكم على جودة لاداء ي  حيث درجة إلا_الجودة: 0

"جب أن "تنااتسب يستوى الجودة يع إلايكانيات ارشتاحة، وهذا يستدعي وجود يعيار لدى الرؤاتساء وارشرؤواتسين 

لالحتكام إليه إاا دعت الضرورة، فضال ع  الاتفاق على يستوى الجودة ارشطلوب في أداء العمل في ضوء 

 .اتالتصميمات السابقة لإلنتاج، لاهدا" والتومع

هي حجم العمل ارشنجز في ضوء مدرات وإيكانيات لافراد وال "تعداها، وفي الومت ااته ال "قل ع  _الكمية: 9

مدراتهم وإيكانياتهم ألن الك يعنب بطء لاداء، يما "صيب العايلين بالتراخي والاليباالة، لذلك "فضل الاتفاق 

ي  النمو في يعدل لاداء بما "تنااتسب يع يا  على حجم وكمية العمل ارشنجز كدافع لتحقيق يعدل يقبول 

 "كتسبه الفرد ي  خبرات، تدريب، وتسهيالت.

ترجع أهمية الومت إلى كونه يورد غير مابل للتجد"د أو التعويض فهو رأاتسمال وليس دخل، يما _ الوقت: 1

اتستغالل لايثل في كل لحظة، ألنه "تضاءل على الدوام ويم  ب إلى غير رجعة فهو ال "حتم أهمية ااتستغالله الا 

ارشوارد  لافراد،"قدر بثم ، ويعد أحد خمسة يوارد أاتسااتسية في يجال إدارة لاعمال وهي: ارشواد، ارشعلويات، 

م ان تومعي "حدد ي ى "تيستند عليها في أداء العمل، فهو بي ارشؤشرات ال بارشاد"ة والومت الذي يعد ي  أهم 

 تنفيذ يسؤوليات العمل، 

إلاجراءات عبارة ع  خطوات يرتبة للتطبيق العملي للمهارات الواجب القيام بها لذلك "جب  _إلاجراءات:1

الاتفاق على الطرق ولااتساليب ارشسموح بها وارشصرح بااتستخدايها لتحقيق لاهدا" ، فبالرغم ي  كون إلاجراءات 

ة في انجاز العمل يتومعة ويدونة في يستندات ارشنظمة وفق مواعد وموانين ونظم وتعليمات، والخطوات ارشتبع

نجاز اتسواء يا "تعلق بإ، ارشتبعة في انجاز العمل إال أنه "فضل الاتفاق بين الرؤاتساء وارشرؤواتسين على إلاجراءات

 "تأثر  لاداء بغياب أحد  ى الارشعايالت أو تسلمها أو تسليمها  ح ى تكون الصورة واضحة لجميع لاطرا" وح

 1.العايلين

                                                

عة يشايي صليحة، ارشناخ التنظيمب وتأثيره على لاداء الوظيفي للعايلين، يذكرة ارشاجيستر في العلوم الامتصاد"ة، تخصص تسيير ارشنظمات جا1 

 72، ص2010أيحمد بومرة بويرداس،
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 يداء الوظيفالفرع الثاني: إجراءات تحسين ألا 

 ؛تحديد ألاسباب الرئيسية ملشاكل ألاداء _الخطوة ألاولى:

البد ي  تحد"د أاتسباب إلانحرافات في أداء العايلين وإا أن تحد"د لااتسباب او أهمية لكل ي  إلادارة والعايلين، 

بموضوعية وهل أن د ي  الك في كشف ع  كيفية تقييم لاداء، وفيما العملية مد تمت فاإلدارة تستفي

انخفاض لاداء عائد للعايلين وإن ندرة ارشوارد ارشتاحة لهم هي السبب الرئيس ب، كما أن الصراعات ي  إلادارة 

الدوافع والقابليات  والعايلين "مك  تقليلها ي  خالل تحد"د لااتسباب ارشؤد"ة إلى انخفاض لاداء وي  هذه

والعوايل ارشومفية في بيئة العمل، فالفاعلية تعكس ارشهارات والقدرات ال ب "تمتع بها العايلون، أيا الدوافع 

رشومفية والعوايل ا ،إضافة إلى ارشتغيرات الذاتية) الحاجات(يثل: لاجور والحوافز  فتتأثر بالعد"د ي  ارشتغيرات 

يل التنظيمية ارشؤثرة على لاداء اتسلبا وإ"جابا كنوعية ارشواد ارشستخدية ونوعية ال ب تتضم  الكثير ي  العوا

وظرو" العمل الخارجية،  فغياب أحد العوايل  مد "ؤدي إلى ضعف لاداء لذلك    إلاشرا" ونوعية التدريب

 البد ي  درااتسة هذه العوايل بدمة عند تحد"د أاتسباب الانخفاض في لاداء.

 طوير خطة العمل للوصول إلى الحلول _الخطوة الثانية: ت

تمثل خطة العمل الازية لتقليل ي  ارششكالت لاداء ووضع الحلول لها التعاون بين إلادارة والعايلين ي  جهة 

ي ارشباشرة وآلاراء ارشفتوحة وارششاركة فوالااتستثماريين ي  جهة أخرى في يجال تطوير وتحسين لاداء فاللقاءات 

السرية في كشف الحقائق وارشعلويات حول لاداء تساهم في وضع الحلول ارشقتنعة  ينامشة ارششاكل وعدم

 للعايلين وتحسين أدائهم وإزالة يشكالت لاداء.

 الاتصاالت املباشرة _الخطوة الثالثة:

إن الاتصاالت بين ارششرفين والعايلين اات أهمية في تحسين لاداء والبد ي  تحد"د يحتوى إلاتصال وأاتسلوبه 

 نماط إلاتصال ارشنااتسبة.وأ

 _الخطوة الرابعة: مراقبة وتقييم ألاداء

"جب أن تكون هذه العملية يستمرة، ألن بعض لااتساليب والحلول تكون لها آثار يباشرة على تحسين وتطوير 

لاداء، كما "جب أن تكون هناك واتسائل يرامبة ويتبعة تركز على مياس التغيير الحاصل لتوفير تغذ"ة يرجعية 

بكرة لنتيجة تلك الواتسائل، ولتقييم التأثير الحاصل على اتسد الفجوة في لاداء، "جب ارشقارنة وبشكل يستمر وي

دايها تخيع التقييم بين لاداء الفعلي وارشرغوب يما يساعد في الحصول على يعلويات ي  التقييم "مك  ااتس

 1في عمليات تقييم أخرى ي  جد"د. والااتستفادة

                                                
تخرج  ة، يذكر  AOA، درااتسة حالة شركة الجزائرية عمانية لألاتسمدةالامتصاد"ةلهوان هجيرة، دور رمابة ارشوارد البشرية في تحسين أداء ارشؤاتسسة ب1

 54ص، 2012_2011التسيير، جايعة عبد الحميد ب  باديس_يستغانم_، يقدية ضم  يتطلبات لنيل شهادة يااتستر أكاد"مب، تخصص
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 تقييم ألاداء الوظيفي. املبحث الثاني: ماهية

 املطلب ألاول: مفهوم تقييم ألاداء الوظيفي.

أعطيت تعاريف عد"دة لتقييم لاداء ي  مبل الامتصاد"ين والباحثين وهذا الختال" وجهات النظر واتسو" 

 نستعرض فيما "لي أهمها وأحدثها:

ويقارنته  م لاداء الحالي او السابق للفردال ب "تم بمقتضاها تقيييشير تقييم لاداء إلى العملية كالتعريف ألاول: 

 بمعا"ير لاداء ارشوضوعية وفقا لخطوات يحددة.ك

تلك العملية ال ب تعنب بقياس كفاءة العايلين وصالحيتهم وإنجازهم واتسلوكاتهم في عملهم  كالتعريف الثاني:

 .كبالليد يناصب أعلى يستقالحالي للتعر" على يقدرتهم على يدى تحمل يسؤولياتهم الحالية وااتستعدادهم لتق

 التعريف إلاجرائي: 

تقييم لاداء هو نظام راتسمب تصممه إدارة ارشوارد البشرية في ارشنظمة "تم على كل العايلين فيها ي  خالل 

ارشالحظة ويتابعة أداء واتسلوك ي  "قيمون بشكل يستمر خالل فترات زينية يحددة واثناء أداء عملهم، ويقارنة 

ب ينهم إنجازه، حيث "تم في نها"ة الفترة وضع التقرير النهائي على أاتساس يوضوعي، عادل الك بما هو يطلو 

 يتعرضين لجوانب القوة والضعف في ألداء يع اكر يحددات كل جانب وأاتسبابه.

 إن التعريف السابق "تضم  ثالث عمليات فرعية هي:

 ملية القياس._ مياس لاداء ارشحقق يقارنة بمعا"ير يوضوعية ويطلق على هذه الع

_ تحد"د يستوى لاداء ارشحقق فيما إاا كان أداء جيد أو ضعيف، أي إعطاء لاداء ميمة ويطلق على هذه 

 .التقد"ربالتقييم أو 

 Evaluation_ تعزيز نقاط القوة ويعالجة نقاط الضعف في لاداء ارشتحقق، ويطلق على هذه العملية بالتقويم 

 1قويم لاداء تتضم  ميااتسه تقييمه ومويمه.وينه فإن العملية ارشتكايلة لت

"قصد بتقييم لاداء:ك النشاط الخاص بتحد"د يدى أداء ارشرؤواتسين ألعمالهم وتنمية وتطوير هذا لاداء في 

 ارشستقبلك.

كما يعر" على أنه:ك عملية إدارية دورية هدفها مياس نقاط القوة والضعف في الجهود ال ب "بذلها الفرد 

 2 ب "ماراتسها في يومف يعين ولتحقيق هد" يحدد خططت له ارشؤاتسسة يسبقاك.والسلوكيات ال

                                                
 .302_301يرجع اتسبق اكره، ص  يعين أيين السيد، 1
، ت"خلف، نحو تقييم فعال ألداء ارشورد البشري في ارشؤاتسسة الامتصاد"ة، يذكرة لنيل درجة ارشاجيستر في علوم التسيير، تخصص تسيير ارشنظمارابح 2

 30، ص 2007_ 2002جايعة ايحمد بومرة _بويرداس، 
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 أهمية تقييم لاداء  الفرع الثاني:

 د"ري  والفرد العايل التنفيذي: يستوى كل ي  ارشنظمة، ارش تهد" العملية إلى ثالث غا"ات على

 _أهميتها على مستوى املنظمة: 1

 العايلين اتجاه ارشنظمة. شكاوى خالقي الذي "بعد احتمال تعدد ل لا جاد يناخ يالئم ي  الثقة والتعاي"إ_ 

 _رفع يستوى أداء العايلين وااتستثمار مدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور.

_تقد"م براج واتسيااتسات إدارة ارشوارد البشرية كون نتائج العملية "مك  أن تستخدم كمؤشرات الحكم على دمة 

 هذه السيااتسات.

 ظمة على وضع يعدالت أداء يعيارية دميقة._يساعدة ارشن

 _أهميتها عل مستوى املديرين:9

ل إلى تقويم ية للوصو الفكرية وتعزيز مدراتهم إلابداع وإيكانيتهموارششرفين إلى تنمية يهاراتهم  ارشد"ري دفع _

 .تابعيهماتسليم ويوضوعي ألداء 

 لتقرب إليهم للتعر" على ارششاكل والصعوبات._دفع ارشد"ري  إلى تطوير العالمات الجيدة يع ارشرؤواتسين وا 

  _أهميتهما على مستوى العاملين:1

_تجعل العايل أكثر شعور بارشسؤولية والك لزيادة شعوره بالعدالة وبأن جميع جهوده ارشبذولة تأخذ بالحسبان 

 ي  مبل ارشنظمة.

 1_دفع العايل للعمل باجتهاد وجد"ة وإخالص ليترمب فوزه باحترام وتقد"ر.

  

 

 

 

 

 

                                                

 .117_112يصطفى "واتسف، يرجع اتسبق اكره، ص 1 
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 خطوات وطرق تقييم ألاداء. :الثاني املطلب

 الفرع ألاول: خطوات تقييم ألاداء.

تبدأ عملية تقييم لاداء تحد"د يعا"ير لاداء وي  ثم ينامشة تومعات أداء يع لافراد العايلين ثم مياس لاداء 

 التخاا إلاجراءات التصحيحية ويمك الفعلي ويقارنته باألداء ارشعياري، وبعد الك ينامشة التقييم يع لافراد 

 عرض الخطوات السابقة بالتفصيل فيما "لي:

 _ تحديد معايير ألاداء:0

يعتمد في هذه ارشرحلة على تحليل العمل ألجل بناء يعا"ير لاداء ويمك  في هذا ارشجال الاعتماد على يعا"ير 

ارشنظمات يعقدة وتتضم  جوانب وأبعاد إلى أن يعظم لاعمال في يتعددة للفاعلية في أداء كل عمل نظرا 

عد"دة ولذلك غير يمك  تحد"د عدد ي  الخصائص ال ب "جب توفرها في ارشعيار ارشحدد لكي نافع في عملية 

 تقييم لاداء ي  هذه الشروط نجد:

اتسات انعنب به إيكانية القياس ألن ثبات القياس يعنب الااتستقرار والتوافق فاالاتستقرار يعنب أن القي_الثبات: 

ارشعيارية ارشأخواة في أومات يختلفة تعطي نتائج يتقاربة. أيا التوافق فيعنب أن القيااتسات ارشعيارية ارشأخواة ي  

 مبل أفراد يختلفين تعطي نتائج يتقاربة.

الهد" لااتساس ب لتقييم لاداء هو تمييز الجهود وفقا ألداء لافراد ألن هذا التمييز ضروري في توزيع  _التميز:

 جور والرواتب وترمية لافراد......إلخ.لا 

 ويعكس لاداء الفعلي لألفراد. ضرورة تقبل لافراد للمعا"ير فمعيار القبول يشير إلى العدالة_ القبول: 

 توقعات ألاداء لألفراد:  _9

أن  فضلعند تحد"د ارشعا"ير الالزية لألداء الفعال ي  توضيحها لألفراد كي يعلموا يااا "تومع ينهم وي  لا 

 تكون عملية إلاتصال بطريقتين: نقل ارشعلويات ي  ارشد"ر إلى يرؤواتسين وي  ارشرؤواتسين إلى ارشدراء.

 _ ألاداء الفعلي لألفراد العاملين:1

ر ، التقاريات وهي: يالحظة لافراد العايلين"تم جمع ارشعلويات حول لاداء الفعلي وفقا ألهم يصادر ارشعلوي

 1.لشفوية والتقارير ارشكتوبةارير اإلاحصائية، التق

 

 

                                                
 .321_320ن السيد، يرجع اتسبق اكره، صيعين أيي1 
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 _ مقارنة ألاداء الفعلي مع معيار ألاداء أو ألاداء املعياري:1

تكشف هذه الخطوة ع  الانحرافات بين لاداء ارشعياري وارشحقق حيث "قتنع العايل بأدائه، كما تؤثر هذه 

 والية. دعي بارشقيم اتباع الخطوة ارشالنتائج على الروح ارشعنوية لألفراد وتواصلهم باألداء ارشستقبلي وهذا يست

 مع ألافراد العاملين: _ مناقشة نتائج التقييم1

ال "كفي أن يعر" لافراد نتائج تقييم أدائهم بل "جب أن تكون هناك ينامشة لكافة الجوانب إلا"جابية كانت 

 أم اتسلبية حيث "تم توضيح بعض الجوانب غير يدركة أو يهملة ي  مبل العايل.

 اءات التصحيحية:_إلاجر 6

يمك  أن تكون يباشرة واتسريعة دون البحث ع  لااتسباب حيث يعادل تعد"ل لاداء ليطابق ارشعيار أو 

 1التصحيح الثاني الذي "تم فيه البحث ع  لااتسباب يعود بالفائدة على ارشنظمة.

 

 

 

 

 

  

                                                

 .302_301يعين أيين السيد، يرجع اتسبق اكره، ص 1 
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 ألاداء.تقييم طرق  الفرع الثاني:

 تقييمها لألداء وهذه الطرق تنقسم إلى: ولااتساليب عندي  الطرق إن الكثير ي  ارشنظمات تعتمد على يجموعة 

 لاداء بالطرق الحد"ثة أو الذاتية نظرا العتماده على الحكم الشخص ب. أ_ مسم تقييم

 ب_ مسم تقييم لاداء بالطرق الحد"ثة أو ارشوضوعية وال ب تم تدارك لاير فيها لتجنب أخطاء الطرق التقليد"ة.

وتتضم  هذه الطريقة حكم الرئيس ارشباشر للفرد على أدائه في  بالطرق التقليدية "الذاتية": أ. تقييم ألاداء

عملية التقييم، وهي تركز على الجوانب الكمية وتستخدم ارشعا"ير وارشؤشرات ارشالية إلى جانب الاهتمام باألداء 

 الفردي وهي تضم:

فق صيغ ، و فرد"  أو أكثر أاتساس على ارشقارنة بين أداء اتسلوب مد"م في تقييم لاداء يعتمدأالترتيب: ـ طريقة_0

يعينة وخصائص يفترض توافرها في أفراد الجماعة، إا "تولى ارشقيم ترتيب لافراد والعايلين بالتسلسل تنازليا 

 .لااتسوأرشستوى لاداء ي  لافضل إلى 

د ة إلى فرق في شكل كأزواجك، ويعتمبموجب هذه الطريقة، تقسم الوحدة التنظيمي طريقة املقارنة املزدوجة:"_9

 ارشقيم أاتسلوب ارشقارنة بين أداء كل فرد يع باقي لافراد في ارشنظمة.ك

هنا "قوم ارشقيم بتوزيع ي  "ريد تقييمهم حسب مدراتهم وكفاءاتهم على شكل طريقة التوزيع إلاجباري:  _1

سب فئة ارشتواتسطة، ثم تتدرج التوزيعات بنحيث تقع النسبة العالية في أي يجموعة كبيرة في ال ينحنى طبيعي،

 .في ارشنحنىأمل أو أعلى بالتساوي على طر

تعد هذه الطريقة أبسط طرق تقييم لاداء وأكثرها شيوعا، فهب تعتمد على وضع تصنيفات  طريقة التدرج: _1

بدأ يعينة لألداء تلألفراد العايلين يحضرة ي  مبل إدارة ارشوارد البشرية أو ارشقيم، ويمثل كل تصنيف درجة 

 ي  غير ارشرضية وح ى الفائقة، وبارشقارنة بين أداء الفرد يع التصنيفات ارشحددة يسبقا تتجلى درجة كل الفرد.

رغم بساطة هذه الطريقة أي التقليد"ة، واعتمادها ي  مبل جل ارشنظمات إال أنها تعاني ي  بعض ارششاكل 

ده باإلضافة إلى أن أدواته لم تعد مادرة على إعطاء الصورة حيا وعدم ،ارشقيموشخصية  كالتأثير بسلوكية

الواضحة وارشتكايلة فيما "خص لاداء، هذا يا أوجب اعتماد طرق حد"ثة ترتكز على رأي الكل وبشكل "توافق 

 بغرض الرفع ي  فعالية ارشوارد البشرية. القرارات،يع البيئة ارشحيطة، ويضم  يوضوعية 

 الحديثة "املوضوعية" وهي تضم: تقييم ألاداء بالطرق  ب.

إدارة النتائج،  بالنتائج،ك "طلق على إلادارة باألهدا" عدة يسميات يثل: إلادارة أسلوب إلادارة باألهداف:_0

 تخطيط العمل، إدارة لاداء وبرايج ارشراجعة.ك
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في  يلين يع رئيسهمجد"دة، إا أصبح ي  لايور البديهية في ارشؤاتسسة اشتراك العا فلسفة إداريةوتعتبر هذه 

تحد"د لاهدا" بوامعية ووضوح ووفقا لقدراتهم وراتسم الااتستراتيجية، خالل فترة زينية يستقبلية لتحقيقها 

 داء.وإنجازها وي  ثمة يراجعة لاداء انطالما ي  فكرة أن لاهدا" صارت يعا"ير لتقييم لا 

 .حليلهاأهدافه وتوتنمب مدرة الفرد على تحقيق  وي  أهم يميزات هذه الطريقة أنها تهتم باألداء في ارشستقبل،

 له، أال أحد العوايل ارشحددة  اتساس"تم تقييم لاداء بموجب هذه الطريقة على أ طريقة ألاحداث الحرجة:_9

وهو طبيعة الوظيفة ويا "ترتب ع  تحليلها وتوصيفها، وي  ثم تحد"د يجموعة إلا"جابية أو السلبية شرط أن 

وارشسؤولون عنها، وتستبعد كل العناصر ال ب ال س واات تأثير يباشر على أداء لافراد تكون بشكل هام وحسا

ثم تحفظ في سجل لدى ارشقيم وتخصص كل صفحة لعايل يحدد ويصبح  لاداء الفعال وغير الفعال،تفرق بين 

 بهذا السجل أاتساس رشراجعة أداء العايلين خالل فترة يعينة بصورة راتسمية.

أاتسااتسا إلى تقليص التحيز  يهد" عر" هذا النوع ي  التقييم انتشارا وااتسعا، الاجباري: طريقة الاختيار _1

الشخص ب أثناء عملية التقييم، وفي غالب لاحيان "أخذ شكل ااتستمارة تحمل جملة ي  العبارات ارشقسمة إلى 

وال  الاختيار عملية تحوي كل ينها أربع عبارات يقسمة يرغوبة وغير يرغوبة، وهنا "جبر ارششر" على  يجموعات،

يجال للتخطي أبدا، والك انطالما ي  أوزان يعطاة لكل عبارة يختارة وغير يعروفة بالنسبة له، وتتصف 

 بسرية تحتفظ بها ارشؤاتسسة فقط.

عادة يا تحضر هذه القوائم ي  مبل خبراء او درا"ة بسلوكيات الوظيفة يحل التقييم، قوائم املراجعة: _1

سمة رشقي  العبارات الوصفية وال ب تصف الجوانب إلا"جابية ارشختلفة ألداء العايل اوالك انطالما ي  عدد 

إا "طلب ي  ارششر" القائم بالتقييم والتأشير بنعم أو ال على  وكثيرا يا "تم وضع عبارات نمطية لكل وظيفة،

رية البش ارة ارشواردبعد الك إلى خبراء بإدالصفة ارشالئمة لكل عايل حسب رأ"ه الشخص ب، ثم تعود القائمة 

 اتسريا طبعا لتفادي التحيز. وتحد"د ميمتها لتحليلها

طريقة يشابهة إلى حد كبير طريقة لاحداث الحرجة، ويقوم فبها ارششر" بكتابة تقرير في التقرير املكتوب: _1

 1قييم.طي للتالحظاته على أداء العايل، يعتمدا في الك على ااكرته دون أي يستند خينها"ة الفترة حول حكمه و 

 

 

 

 

                                                
اجيستر يطويهري فاطمة، أثر ااتستخدام تكنولوجيا ارشعلويات والاتصال على أداء ارشوارد البشرية في ارشؤاتسسة الجزائرية، يذكرة للحصول على شهادة 1 

 54، ص215_2014ك، 9نكفي إدارة لاعمال، تخصص تسويق، جايعة وهرا



 الفصل الثاني                                                                   تقييم أداء الوظيفي للعاملين

45 

 

 .ومعوقاته تقييم ألاداء الوظيفيمسؤولية : ثالثاملطلب ال

 تقييم ألاداء الوظيفي.ية سؤولمالفرع ألاول: 

 "لي: هناك بدائل عد"دة في هذا الصدد ي  أهمها يا

    ا أنه كم _"قوم الرئيس بتقييم أداء العايلين تحت رئااتسته باعتباره "حتك بهم يباشرة وبصورة يستمرة،

 بقدراتهم ويهاراتهم، هذا باإلضافة رشعرفته باألهدا" ارشطلوب ينهم تحقيقها.

 _تطلب بعض ارشنظمات ال ب تعمل في يجال الخديات ي  عمالئها تقييم أداء العايلين بها.

_"قيم الزيالء بعضهم بعضا_ في بعض ارشنظمات_ حيث أنهم "زايلون بعضهم يعظم أومات العمل هذا بجانب 

 رئيس ارشباشر لهم ح ى تكتمل الصورة.تقييم ال

_ "قوم ارشرؤواتسون _في بعض ارشنظمات_ بتقييم رؤاتسائهم بجانب ميام الرؤاتساء ارشباشرون بتقييم يرؤواتسيهم 

 الاخر.رشعرفة رأي كل طر" في 

ارات د_تتولى إدارة ارشوارد البشرية )أو إدارة شؤون العايلين( التنسيق بين أنشطة تقييم أداء العايلين في إلا 

والامسام ارشختلفة، وتستعين بارشد"ري  وارششرفين رشباشري  في اعداد نمااج التقييم وتصميم وتنفيذ يقابالت 

 1تقييم لاداء، ومد تتولى لجنة شؤون العايلين في بعض ارشنظمات.

 (: من يقومون بتقييم أداء العاملين.9_9الشكل رقم) 

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                         

  والنشر  زهير ثابت،كيف تقيم أداء الشركات والعايلين، القاهرة،دار مباء للطباعةاملصدر:   

                                                                                                                                                                                                                                                             22ص،2001،والتوزيع

                                                
                                                                                                                                                                                                                                                          22ص  ،2001 ،والتوزيع زهير ثابت، كيف تقيم أداء الشركات والعايلين، القاهرة، دار مباء للطباعة والنشر1

 رالرئيس ارشباش

 "قيم يرؤواتسيه

 المرؤوسين يقيمون

 رئيسهم المباشر       

 القائمون بعملية 

 تقييم األداء

 العمالء يقيمون

 أداء العاملين 

 الزيالء "قيمون 

 بعضهم بعضا
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 معوقات تقييم ألاداء الفرع الثاني:

التقييم نتيجة لصعوبات ااتستخدام أاتسس كمية، وتتم عملية التقييم على أاتسس التقد"رات  تنتج أخطاء كثيرة في

الشخصية وال ب تصاحبها كثير ي  لاخطاء ال ب "جب تجنبها وهناك العد"د ي  لاخطاء الشائعة في الحياة 

 "لي: يافيما العملية نذكر ينها 

 أوال_ ألاخطاء البشرية:

 أخطاء التحيز الشخص ي:_0

تقييم ارشوظف أحيانا بالتحيز الشخص ب للرئيس، يما "ؤدي إلى تقييم ال يعكس يستوى لاداء الفعلي  "تأثر 

واحدا ي  يوظفيه له ييول أو وجهات  للموظف، فقد "فضل ارششر" يوظفا على بقية ارشوظفين ومد "جد أن

بإشراك  ز تقليل ي  هذا التحينظر يشابهة رشيوله، أو "تأثر بالعالمات الشخصية فيميزه في التقييم، ويمك  ال

آلاخري  في عملية التقييم خاصة الذ"  لديهم يعرفة بمستوى أداء يثل عرض تقييم الرئيس ارشباشر على خبير 

 أو أكثر ي  يد"ر.

 تقييم عوامل صعبة القياس:_9

ب هنا "ج"حاول بعض الرؤاتساء تقييم عوايل غير مابلة للقياس والتقد"ر يثل الاهتمام بالعمل وإلاخالص، و 

أو اتسماعه أو رشسه والابتعاد ع  العوايل ال ب "مك  العمل على تجنب هذا الخطأ بااللتزام بما تستطيع رؤيته 

 ااتستنتاجها ضمنا.

 عدم وضوح املعايير: _1

ي  طرق التقييم تعتمد على )اتساللم التقد"ر( وال ب تكون مابلة للتأويل بأوجه عدة وفيها الكثير ي  الكثير 

ومد "وجد اختالفات بين الرؤاتساء على يعنى يصطلح أو عمل غير عادي أو يصطلح إبداع، ولتجنب التخمينات، 

 هذا الاختال" "وص ب بوضع أيثلة توضح ارشعنى ارشراد وتوصيف هذا ارشعنى.

 أخطاء التأثر بصفة معينة: _1

ا ة "لمسهفة واحدالك أن الرئيس مد يعطي أحد يرؤواتسيه تقد"ر عال أو ينخفض على أاتساس فكرة يعينة أو ص

الرئيس مد تدفع الرئيس إلى إعطاءه تقد"ر يمتاز دون يراعاة للنواحي لاخرى ارشتعلقة بارشرؤوس يثل يستوى 

 1كفاءته ويبادئه وغيره.

                                                
ايعة ي الجيحمود عبد الرحم  إبراهيم الشنطي، أثر ارشناخ التنظيمب على أداء ارشوارد البشرية، يذكرة ياجيستر في إدارة لاعمال، كلية التجارة ف 1 

 .52_50. ص2007طاع غزة،إلااتساليية، م
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 أخطاء التشدد واللين: _1

ع هم ويرجبعض الرؤاتساء "ميلون إلى التساهل يع يرؤواتسيهم وإعطائهم تقد"رات عالية بصر" النظر ع  أدائ

ائهم حال إعط تجنب ارششاكل إلانسانية ال ب مد تنشأ بين الرؤاتساء وارشرؤواتسين في الك إلى عدة أاتسباب ينها

تقد"رات اتسيئة أو الرغبة في عدم حريانهم ي  ارشكافآت التشجيعية أو الرغبة في يساعدته بسبب الظرو" 

بعض الرؤاتساء إلى التشدد وعادة  الاجتماعية السيئة ال ب مد "وجهها ارشرؤواتسين، وعلى العكس ي  الك "ميل

يعطون تقد"رات ينخفضة رشعظم العايلين ومد "رجع السبب في الك إلى طبيعة شخصية القائم بالتقييم 

 واعتقاده بأن ارشرؤواتسين عادة أمل ينه كفاءة ويهارة.

 أخطاء املركز الوظيفي للمرؤوس:_6

و كان يركز الوظيفة في الهيكل التنظيمب عالي أ والك حين "قيم لاشخاص طبقا للوظائف ال ب يشغلونها. فإاا

يهما أو إاا كانت الوظيفة تقع في فئة لاجور العالية فإن ارشقيم يعطي شاغلها تقد"را حسنا أي أن ارششر" ال 

 "بنب تقييمه على ااتسم الوظيفة أو اتسمعتها ويركزها. "ركز على لاداء الفعلي لشاغل الوظيفة وإنما

 أخطاء التوسط:_7

والتبا"  في أداء لافراد واتسلوكهم في العمل ويعمد إلى إعطاء تقد"رات  الاختال"يغفل القائم بالتقييم ع  مد 

بالتقييم بالبيانات الخاصة بكل يرؤوس أو لعدم يتواتسطة، ومد تنشأ هذه الظاهرة بسبب عدم يعرفة القائم 

خر ظهر بعض العايلين يتفومين والبعض آلا الكافي للقيام بعملية التقييم أو لعدم رغبته في أن "توافر الومت 

 أو "نقل بعض العايلين تحت رئااتسته. ال "رقىغير يتفومين ح ى 

 _أخطاء الانطباعات املسبقة:1

اع لاول ال فاالنطب"جب أال "تأثر تقييم الرئيس أو ي  "قوم بالتقييم باالنطباع لاول الذي تركه العايل لد"ه 

لذا "جب أن "قتصر التقييم الحالي على ارشساهمة الفعلية في  خالل الفترة كلها،في الغالب لاداء الفعلي  "مثل

الفترة الحالية وال "جب السماح لسمعة العايل ي  حيث لاداء اتسواء كانت جيدة أو اتسيئة بالتأثير على التقييم 

 1الحالي.

 

 

 

                                                
 .52_50يحمود عبد الرحم ، يرجع اتسبق اكره، ص 1 
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 _ أخطاء التأثر بآخر تقييم:2

لموظفين وال يهتمون باألداء الحالي أو ارشتومع لهؤالء ارشوظفين، مد "ركز ارششرفون على التقييمات السابقة ل

ارششرفين لتقييم يرؤواتسيهم طبقا آلخر تقرير عنهم، فإاا كان تقرير ارشوظف في الفترة السابقة يمتاز  فيتجه بعض

وظف ير ييعد يمتاز أ"ضا في الفترة الحالية ح ى لو كان يستوى أداءه مد انخفض عما كان عليه، وإاا كان تقر 

أخر في الفترة السابقة ضعيفا فيعده ارششر" في الفترة الحالية ح ى لو كان ارشوظف حَس  ي  أدائه بعد تقريره 

 السابق.

 ثانيا_ ألاخطاء التنظيمية:

 يمكن تلخيص هذه ألاخطاء فيما يلي:

مصور أو ضعف في  الالزية لتقييم أداء العايلين أو وجودوجود نظام يوضوعي ينتظم لجميع البيانات _عدم 

 النظام ارشطبق.

 _عدم الاهتمام بعملية التخطيط وإلاعداد الجيد لعملية تقييم لاداء.

 _مصور وضعف في الرؤاتساء القائمين على عملية التقييم.

 للقائمين بعملية التقييم._ضعف التزام إلادارة العليا ويساندتها 

 _ طول الومت الالزم للقيام بعملية التقييم.

، والسلطات التخاا القرارات الخاصة بترميتهم بأن رؤاتسائهم ليس لديهم الصالحياتد بعض ارشرؤواتسين _اعتقا

 وزيادة أجورهم أو نقلهم.

 _ضعف واتسطحية العد"د ي  يقابالت لاداء ال ب تتم يع الرؤاتساء.

 _عدم القدرة على يواجهة ارشرؤواتسين لنتائج التقييم.

 ة لتحسين وتطوير لاداء وأاتساليب يتابعة جهود التطوير._عدم تحد"د نظام لاداء للطرق الالزي

 1_عدم الااتستفادة ي  نظام تقييم لاداء السابق لتحسين لاداء ارشستقبلي.
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 خالصة الفصل الثاني:

بعد ينامشتنا في هذا الفصل لألداء الوظيفي ي  عدة جوانب شملت تعريفه، يحدداته، والعوايل ارشؤثرة فيه 

وايل الداخلية والخارجية، كذلك تطرمنا إلى كل ي  يعا"ير لاداء الوظيفي وإجراءات تحسينه. وارشتمثلة في الع

تبين لنا أن لهذا العنصر أهمية بالغة أل"ة ينظمة باعتباره الناتج النهائي رشحصلة جميع ارشهام ولانشطة ال ب 

 "قوم بها الفرد العايل.

احية تعريفه وأهميته، ارشراحل والطرق ارشعتمدة في العملية ينها كما تناولنا عملية تقييم لاداء الوظيفي ي  ن

 والحد"ثة، وكذا التعر" على يسؤولية القائم بعملية التقييم ولاخطاء ال ب ناتجة عنه. ةالطرق التقليد"

عدة اوعليه فإن عملية تقييم لاداء الوظيفي تعتبر ي  أحد لادوات الهاية ال ب تلجأ إليها ارشنظمة ي  أجل يس

العايلين على تأد"ة يهايهم بفاعلية، ومياس اتسلوك العمل خالل فترة زينية يعينة ع  طريق ارشالحظة 

 ارشستمرة وارشنظمة، بهد" تحد"د الانحرافات وتوضيح طرق وأاتساليب عالجها.
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 تمهيد:

للعايلين، كانت وجهتنا ارشيدانية إلى الرمابة إلادارية وتقييم لاداء الوظيفي  إلىبعد في الجانب النظري 

 ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية مصد يحاولة ااتسقاط هذ"  ارشفهويين )الرمابة إلادارية ولاداء الوظيفي(

 حل الدرااتسة ويعرفة العالمة بينهما ويدى تأثير أحدها على آلاخر.على وامع ارشؤاتسسة ي

 :هما ارشبحثينشمل هذا الفصل على وعلى هذا لااتساس 

 :تقد"م عام للمؤاتسسة العمويية الااتستشفائية؛ املبحث ألاول 

  :عرض نتائج الااتستبيان وتحليله.املبحث الثاني  
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 ائية "حمادو حسين" بسيدي عليتقديم عام للمؤسسة العمومية الاستشف املبحث ألاول:

 املطلب ألاول: تعريف باملؤسسة العمومية الاستشفائية "حمادو حسين" 

 ائيةالفرع ألاول: مفهوم املؤسسات العمومية الاستشف

تعر" على أنها يؤاتسسة عمويية اات طابع إداري تتمتع بالشخصية ارشعنوية والااتستقالل ارشالي، وتوضع تحت 

ها تتكون ي  هيكل للتشخيص والعالج والااتستشفاء وإعادة التأهيل الطبب وهي تغطي وصا"ة الوالي، حيث أن

 اتسكان بلد"ة واحدة أو يجموعة ي  البلد"ات.

 _تتولى ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية القيام بما "لي:

 _ضمان تنظيم وبريجة توزيع العالج الشفائي والتشخيص وإعادة التأهيل الطبب والااتستشفاء؛

 لبرايج الوطنية للصحة؛_تطبيق ا

 _ضمان حفظ الصحة والنقاوة ويكافحة لاضرار وآلافات؛

 1_ ضمان تحسين يستوى يستخديي يصالح الصحة وتحد"د يعارفهم.

 تعريف املؤسسة العمومية الاستشفائية "حمادو حسين"الفرع الثاني: 

كلم شرق وال"ة يستغانم 55بعد تقع ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية كحمادو حسينك بدائرة اتسيدي علي على 

 3بلد"ات و 10نسمة يوزعة على  213113وتعتبر ارشقر الرئيس ب لهذا القطاع الذي يغطي الحاجيات الصحية 

ومد تم تسمية ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية على الشهيد حمادو حسين 1220دوائر، افتتحت ارشؤاتسسة اتسنة

 وزارة ارشجاهد"  وبامتراح ي  السيد ارشجاهد"  لوال"ة يستغانم. وهذا طبقا للقرار الوالئي بناءا على يوافقة

طر" والي وال"ة يستغانم  ي  1220ديسمبر 11ارشصاد" لذكرى يظاهرات  2015ديسمبر 11وتم التدشين "وم 

بالنسبة لإلطار القانوني فهب  عبارة ع  يؤاتسسة عمويية اات طابع إداري "تمتع بالشخصية ارشعنوية   ، أم

اتسرير، بحيث تتوزع ارشؤاتسسات  272كبك وااتستيعاب  ارشالي "خضع لوصا"ا الوالي يصنف ي  الصنف اللوالااتستق

 العمويية الااتستشفائية كالتالي:

 _يستشفى يستغانم.

 _يستشفى اتسيدي علي

 تادلس._يستشفى عين 

                                                
1 https://Google weblight.com 
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ليها عت تعتبر ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية كحمادو حسينك كغيرها ي  ارشؤاتسسات العمويية لاخرى طرأ

بالنسبة للقطاع كان القطاع صحيا يشمل  إلى "وينا هذا، 1220فتتاحها اتسنة يتعددة ويختلفة ينذ ا تغيرات

ان وهذا ك نأخيرتيإيكانيات هاتين  وعشعاشة لنقصدوائر وهي اتسيدي علي كعيادة، وبلد"ة اتسيدي لخضر  03

ارشؤرخ في  140_07التنفيذي رمم، وأصبحت يؤاتسسة عمويية ااتستشفائية بناءا على ارشراتسوم 2007في اتسنة 

شاء ارشؤاتسسة العمويية، إضافة إلى هذا يشمل التغيير في التخصصات حيث أضيفت ارشتضم  إن 20/05/2005

 التالية: 2012اتسنة

 _أيراض ارشسالك؛

 _أيراض الغدد؛

 _أيراض لاشعة؛

ويمرض  رفقة بطبيب عامكما زود القطاع بسيارة إاتسعا" يتنقلة يتخصصة في نقل ارشريض رشختلف ارشناطق ارش

 ومابلة.

 سيدي علي ملستشفى ةالاستيعابي(: القدرة 0_1) الجدول رقم                      

 ل الدراسة.املصدر: وثائق املؤسسة مح

فارشستشفى يقسم إلى يصالح إدارية وأخرى ااتستشفائية وباإلضافة إلى ارشصالح ارشذكورة في الجدول أعاله هناك 

 يصالح أخرى ينها: جراحة لااتسنان وإلادياج وتصفية الكلى، مسم العمليات، الصيدلة، يخبر الداخل

  بالاستيعاقدرة  الاختصاصات

 74 لطب الداخليا

 30                                طب لاطفال                                                               

 20                                الجراحة العاية

 20 أيراض النساء والتوليد

 30 جراحة لاطفال

 40 جراحة العظام

 30 لايراض الصدرية

 30 طب العيون 

 17 الااتستعجاالت الطبية الجراحية

 30 إلانعاش الطبب

 20 لايراض ارشعد"ة

 190 املجموع
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 تشفى "حمادو حسين"ملس للهيكل التنظيمي مهام الوظائف الداخلية املطلب الثاني:

 _املدير العام للمستشفى:0

 هو ارشسؤول على اتسير ارشستشفى، وهذا بساعدة رؤاتساء ارشصالح )لامسام(.

 _ألامانة)السكريتارية(:9

 .هي حلقة الوصل بين ارشد"ر العام وارشد"ريات الفرعية، وكذلك يصالح ارشستشفى وارشصالح الخارجية لاخرى 

 د البشرية:فرعية للموار ديرية الامل_1

 تحتوي على يكتبين:

، عدا"قوم بمتابعة دورات ارشهنية للعمال ي  توظيف ح ى تق مكتب لتسيير املوارد البشرية واملنازعات:_

 ويتابعة وضعياتهم القانونية وارشهنية يما "حفظ حقومهم.

 رشدى.اي  يهايه بريجة دورات تكوينية للعمال ويكون التكوي  طويل أو مصير _مكتب التكوين: 

 _املديرية الفرعية للمالية والوسائل:1

 تحتوي على ثالثة يكاتب تتلخص كما "لي:

ارشستشفى، بي  يهايه ترتيب وتنظيم الرواتب العمال، وتسيير ارشيزانية الخاصة  مكتب امليزانية واملحاسبة:_

 رشالية.وإعداد كشو" والفواتير، وأ"ضا تميع يختلف تقد"رات ارشيزانية، ويتابعة الوضعية ا

ي  يهام هذا ارشكتب إنشاء جميع الصفقات الخاصة بارشؤاتسسة ي  أدوية،  _مكتب الصفقات العمومية:

ارشكتب بإنشاء دفتر الشروط الخاص بالصفقة ارشراد عقدها وإراتسالها إلى أغذ"ة، الااتستشارات...إلخ حيث "قوم 

، وي  ثم "قوم ارشكتب باراتسال ارشلفات وزارة الصحية ي  أجل ارشوافقة عليها، ونشرها في الجريدة الراتسمية

 ارشد"ر.وفتحها بحضور 

"قوم هذا ارشكتب بارشحافظة على يمتلكات ارشستشفى، وهو ارشسؤول  _مكتب الوسائل العامة والتجهيزات:

 وعلى اتسيارات إلااتسعا"......إلخ. على نظافة ارشستشفى،

 _املديرية الفرعية للمصالح الصحية:1

 وتتلخص يهايهم فيما "لي:على يكاتب وهذا "حتوي 

 _يكتب الدخول؛

 _يكتب التعامد وحساب التكلفة؛
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 _يكتب التنظيم ويتابعة وتقويم النشاطات الصحية.

 :املديرية الفرعية لصيانة املعدات الطبية 

 "قوم هذا ارشكتب بنوعين ي  الصيانة:

 عطاب.مبل وموع عطب "قوم بمرامبة ارشعدات ي  أجل تجنب إلا  _الصيانة الوقائية:

ا "كتب فيها آلاالت ال ب مام بصيانته ااتستمارةبعد وموع العطب "أير بصيانتها وي  ثم "مأل  صيانة عالجية:_

 فيه وكل ارشعلويات ارشتعلقة بالصيانة.ونوع العطب ارشوجود 
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 (: الهيكل التنظيمي للمستشفى0_1الشكل رقم )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: مستنبط من وثائق املؤسسة

  

 إلادارة

 ارشجلس الطبب

 لايانة العاية

 ارشجلس إلاداري 

 ارشد"رية الفرعية

 للموارد البشرية

 يصلحة الرصيد

 يصلحة ارشوظفين

 يكتب ارشنازعات

 يصلحة التكوي 

 ماعة العمليات

 لاشعة

 ارشخبر

 الااتستعجاالت

 

 ليكتب القبو

 ماعة إلانعاش

 الوالدة

 

 تصفية الدم

 طب لاطفال

 الطب الداخلي

 
 الجراحة العاية

 

 لايراض ارشعد"ة

 الصيدلة

 الطب ارشتخصص

 الطب الومائي

ارشد"رية الفرعية 

 للمالية والواتسائل

ة الفرعية للمصالح ارشد"ري

 الامتصاد"ة والتجهيزات

ارشد"رية الفرعية 

 للنشاطات الصحية

 لايراض النفسية

يصلحة ارشحااتسبة 

 وارشالية

 يصلحة إلاعالم آلالي 

ارشد"رية الصيانة 

 والعتاد الطبب

 يصلحة الجرد
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 الاستشفائية.الوسائل البشرية في املؤسسة : املطلب الثالث

 تستعين ارشؤاتسسة الااتستشفائية بالواتسائل البشرية ارشوضحة في الجدول:

 شفى "حمادو حسين"(: يوضح تعداد املوظفين ملست9_1)الجدول رقم                               

 العدد الصنف

 25 ارشماراتسين لاخصائيين

 22 لاطباء العايلون 

 02 عدد جراحو لااتسنان

 03 لاخصائيون في علم النفس العيادي

 232 الشبه الطبيون 

 32 ارشوظفون إلاداريون 

 75 التقنيون وارشهنيون 

 412 ارشجموع

 املصدر: وثائق املؤسسة

 وتنميتها توافر املوارد البشرية: 

 "وجد بارشؤاتسسة الااتستشفائية نظم للتنمية البشرية وارشهنية:

 احتياجات ارشوارد البشرية؛ درااتسة 

 .تطبيق ارشؤاتسسة الااتستشفائية أليات مياس وتقييم كفاءة توظيف يواردها البشرية 

 الهيكل التنظيمب يوضح لكل الوظائف وخصائص كل ينها؛ 

  خرى؛سجل يقارنة أداء ارشؤاتسسة بارشؤاتسسات لا 

 درااتسة تقويم للنمو في ارشوارد البشرية؛ 

 .سجل برايج التدريب ال ب تطرحها ارشؤاتسسة الااتستشفائية لجميع العايلين 

 تقد"رات حسابية للموارد البشرية ارشطلوبة للقيام باألعباء إلادارية والتعليمية؛ 

 إلادارية. سجالت يحدثة للعايلين نمااج وطرق حسابات يعدالت ااتستغالل الطامة البشرية 

 .خطة توظيف ارشوارد البشرية وإلادارية 
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 عرض نتائج الاستبيان وتحليلهااملبحث الثاني: 

 املطلب ألاول: وسائل جمع املعلومات وعينة الدراسة

 :وسائل جمع املعلومات 

لتعدد  اتعتمد نتائج الدرااتسة على ارشنهج ارشستخدم ولادوات ارشستخدية لجمع البيانات وتحليل العينة، ونظر 

د تم الااتستعانة بأحد لادوات إلاحصائية كالااتستبيانك للحصول على البيانات فق بياناتيصادر جمع هذه ال

  العلمية وارشوضوعية.

 محتويات الاستبيان: _

تم تصميم الااتستمارة كأداة أاتسااتسية لضرورية لتحقيق تساعد في الحصول على ارشعلويات والبيانات الضرورية 

ى إل يقسمةسؤالا  01ومد احتوى الااتستبيان على يحاور تتضم  يتغيرات الدرااتسة  بحث،لتحقيق أغراض ال

 كما "لي:أجزاء  أربعة

ارشتمثلة في الجنس، العمر، ارشؤهل  والوظيفة، رشتعلقة بالبيانات الشخصيةخاص باألاتسئلة ا الجزء ألاول:

 العلمب، اتسنوات الخبرة.

 رمابة إلادارية في ارشؤاتسسة يحل الدرااتسة.يتعلقة بعملية ال تضم  أاتسئلة الجزء الثاني:

يكانة تقييم لاداء داخل  للعايلين، وإبراز يشمل أاتسئلة تعمل على يعرفة لاداء الوظيفي الجزء الثالث: 

 .ارشؤاتسسة

 الوظيفي. وتقييم لاداء"حتوي على أاتسئلة تهد" رشعرفة العالمة بين الرمابة إلادارية  الجزء الرابع:

 :عينة الدراسة 

، إا ممنا بتوزيع الااتستبيان على لاعوان إلاداريين داخل ارشؤاتسسة العمويية عينة ارشدرواتسة ختيار تم ا

عايل ينهم  30هم حول يوضوع الدرااتسة، البالغ عددهم الااتستشفائية كحمادو حسينك رشعرفة ردود أفعال

 أنثى. 11اكر و12
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 تحليل نتائج الاستبيان املطلب الثاني:

 نات الشخصيةالجزء ألاول: البيا

 يبين توزيع ألافراد حسب الجنس. (:1_1الجدول رقم )

 النسبة التكرار الاحتماالت

 40% 12 اكر

 60% 11 أنثى

 100% 30 ارشجموع

 إعداد الطالبتين  املصدر: من

، 40%ي  نسبة الذكور  أكبر  60%ب بنسبة تقدر إلاناث أغلب أفراد العينة  ن( أ3_3رمم )الجدول  "بنالتحليل: 

  راجع إلى ارشجال ارشكاني للدرااتسة فمعظم ارشوظفين كانوا ي  فئة إلاناث "توزعون على ارشهام إلادارية خاصة. اوهذ

 توزيع ألافراد حسب السن: ن(: يبي1_1)الجدول رقم 

 الاحتماالت التكرار النسبة

 اتسنة 30أمل ي   3 %10

 اتسنة32_30 15 %50

 اتسنة42_40 10 %33.33

 ثراتسنة فأك50 2 %6.67

 ارشجموع 30 %100

 املصدر من إعداد الطالبتين

هي الفئة ال ب تتراوح يا بين  ( نجد أن أكبر فئة عمرية4_3)ي  خالل يا بينه هذا الجدول رمم التحليل: 

ئة ، وتأتي الف%33.33اتسنة بنسبة  42_40يباشرة الفئة ال ب تتراوح يا بين  ا، تليه%50بنسبة  اتسنة 42_40

 .%2.27نسبتها   %50فئة ي  ا، وأخير % 10 بنسبة30بين أمل الثالثة تتراوح يا 
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 حسب املستوى التعليمي. فراد: يبين توزيع ألا (1_1الجدول رقم )

 الاحتماالت التكرار النسبة

 ابتدائي _ _

 يتواتسط 3 %10

 ثانوي  11 %36.67

 جايعي 16 %53.33

 ارشجموع 30 %100

 املصدر: من إعداد الطالبتين

 %53.33 نسبة( نجد أن أكبر نسبة هي فئة الجايعيين إا تقدر ال5_3ي  خالل هذا الجدول رمم ): التحليل

 % 10 فئة ارشتواتسط بنسبة وأخيرا %32.27تليها يباشرة الفئة ارشتحصلة على ارشستوى الثانوي وال ب تقدر ب 

 : يبين توزيع ألافراد حسب سنوات الخبرة املهنية.(6_1)رقم الجدول 

              

 

 

   

        .املصدر: من إعداد الطالبتين  

ت اتسنوا10_05( "تضح لنا أن توزيع أفراد العينة حسب الخبرة ارشهنية ي  2_3الجدول رمم ) خاللي  التحليل: 

وهذا ال "منع ي  ينح  %33.3اتسنوات فأكثر بنسبة  10، ثم تليها الفئة او الخبرة أكثر ي  %42.27بلغت نسبتها 

اتسبب هذا التبا"  إلى أنه كل يا زادت  د. ويعو %20اتسنوات نسبتها  5بخبرة أمل ي  فرص للموظفين الجدد 

 اتسنوات خبرة ارشوظفين زادت نسبة تفاعلهم واتصالهم ببعضهم البعض. 

 

 

 

 

 

 الاحتماالت التكرار النسبة

 اتسنوات05أمل ي   2 20%

 اتسنوات10_05 14 %46.67

 اتسنة فأكثر 10 10 %33.33

 ارشجموع 30 %100
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 الرقابة إلادارية في املؤسسة. الجزء الثاني:

 النظر إلى مفهوم الرقابة إلادارية. (: يوضح7_1)جدول رقم 

 النسبة  التكرار  حتماالتالا 

 %13.33 25 هي التفتيش ويتابعة لاداء داخل ارشؤاتسسة

 %12.27 5 هي السيادة والقوة وإلاكراه

 %100 30 ارشجموع

 طالبتينالاملصدر: من إعداد 

( أن كافة العايلين اعتبروا أن يفهوم الرمابة هو التفتيش ويتابعة لاداء 7_3"وضح الجدول رمم ) التحليل:

 .%12.27اه بنسبة الذ"  كانت نظرتهم للرمابة أنها السيادة والقوة وإلاكر و ، %13.33بنسبة أكبر 

 (: يوضح توفر نظام رقابي في املؤسسة1_1)جدول رقم 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الطالبتين   

 %70النظام الرمابي ارشؤاتسسة، حيث وجدنا نسبة  "وضح أراء العايلين حول وجود ي  خالل الجدول التحليل: 

 بارشؤاتسسة. على عدم توفر نظام رمابي أكدوا %30وأيا نسبة بنعم،ية الذ"  أجابوا وهي لاغلب

 قبل وقوعها والانحرافات(: الرقابة تؤدي إلى كشف ألاخطاء 2_1)جدول رقم 

 

 

 

 %20، أيا نسبة %10بنعم بنسبة أكبر وال ب تمثل  نالحظ ي  الجدول أن نسبة لافراد الذ"  أجابوا التحليل:

"دل على أن عملية الرمابة تؤدي إلى كشف لاخطاء مبل الوموع وهذا يا "قوم به  وهذا يابوا ب ال الذ"  أجا

ارشسؤول ي  خالل يرامبة لاعمال والوظائف ارشراد ي  العايلين القيام بها وكيفية أدائهم لها، فعدم كفاءة 

 لافراد "ؤدي حينها إلى الوموع في لاخطاء.

 

 النسبة لتكرارا الاحتماالت

 %70 21 نعم

 %30 2 ال

 %100 30 ارشجموع

 النسبة التكرار الاحتماالت

 %10 24 نعم

 20% 2 ال

 %100 30 ارشجموع
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 الرقابي يقوم به املدير فقط. ام(: النظ01_1الجدول رقم )

 النسبة التكرار الاحتماالت

 00% 00 نعم

 100% 30 ال

 %100 30 ارشجموع

 املصدر: من إعداد الطالبتين

في حين أن ارشجيبين ب ال  ينعدية،نالحظ ي  خالل الجدول أن نسبة الذ"  أجابوا بنعم نسبتهم التحليل: 

"قوم هو فقط بالنظام الرمابي، وهو "دل على أن ارشد"ر ليس هو وحده أن ارشد"ر ال  أي 100ب %نسبتهم كانت 

رشد"ر ا للمؤاتسسة، أيارمابة لاداء الشايل والكلي أي أنه "قوم ب في هذه ارشؤاتسسة، الرمابة إلاداريةارشسؤول ع  

شتركون يرمابة القسم الذي "رأاتسه يثل مسم ارشوارد البشرية، أي جميع ارشسؤولين  يسؤول ع التنفيذي "كون 

 في تصميم النظام الرمابي.

 (: الوسيلة الرقابية املعتمدة داخل املؤسسة.00_1جدول رقم )

 النسبة التكرار الاحتماالت

 30% 10 إلاشرا"

 10% 3 ارشراجعة

 %13.33 4 التفتيش

 %40 12 ارشتابعة والتقييم

 %2.27 2 لم "جيب

 %30 30 ارشجموع

 إعداد الطالبتيناملصدر: من 

ي  خالل الجدول الذي "وضح الواتسائل ارشتبعة داخل ارشؤاتسسة فنالحظ تنامض كبير في أموال  حليل:الت

 40%نسبة ب : ارشتابعة والتقييمكالتاليالعايلين لعدم يعرفة البعض للواتسائل الرمابية ارشتبعة فكانت النتائج 

 يلة ارشتبعة في العملية الرمابية واتس"رون أن التفتيش الو  الذ"  13.33% ة، ونسب% 30 إلاشرا" لاغلبية،وهي 

 ال ب لم تجب لعدم إدراكهم لااتسلوب الرمابي ارشعتمد. ي  الفئة%6.67
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 .العاملين الجزء الثالث: ألاداء الوظيفي

 (: يوضح مستوى أداء العامل في املؤسسة بصورة كاملة وبدون أخطاء.09_1)الجدول رقم 

 النسبة التكرار الاحتماالت

 80% 24 جيد

 20% 02 يتواتسط

 00% 00 ضعيف

 %100 30 ارشجموع

 من إعداد الطالبيتين. :املصدر

  أدائهم الراضين ع رشوظفينا ي % 10 بنسبة وارشتواتسط جيدكانت النتائج ارشتحصل عليها يا بين الالتحليل: 

"كون راض  "دل على أن ارشوظف عنديا ا، وهذ20%بنسبة بينما العايلين الذ"  يعتبرون أن أدائهم يتواتسط 

 بتأد"ة يهايه على أكمل وجه وبدون أخطاء. ارشخولة إليه "قومع  الوظيفة 

 مستوى ألاداء الوظيفي.يؤدي في  واحترام الوقتيوضح الالتزام (: 01_1رقم )الجدول 

 النسبة التكرار الاحتماالت

 100% 30 نعم

 00% 00 ال

 %100 30 ارشجموع

 من إعداد الطالبتيناملصدر: 

ارشجيبين ب ال كانت ينعدية  وبينما%100تبين أن الذ"  أجابوا ب نعم نسبتهم  : ي  خالل الجدول لالتحلي

 أن جميع العمال أكدوا على ضرورة احترام والالتزام بقيمة الومت. أي ،%00

 

 

 

 

 



 دراسة ميدانية في مؤسسة العمومية الاستشفائية "حمادو حسين" سيدي علي              الفصل الثالث  

65 

 

 يوضح هدف استخدام تقييم ألاداء في املؤسسة.(: 01_1)الجدول رقم 

 النسبة التكرار الاحتماالت

 20% 02 نقاط موة يعرفة

 30% 02 يعرفة نقاط ضعف

 50% 15 إلاثنين يعا

 %100 30 ارشجموع

 من إعداد الطالبتين. املصدر:

"رون أن تقييم لاداء يستخدم في  العايلين الذ" ي  50%كانت نسبة هذا الجدول  ي  خالل التحليل:

فنظام تقييم  العمال،طوير أداء يؤاتسستهم بهد" يعرفة نقاط القوة والضعف يعا، والك بهد" تحسين وت

كما "حدد نقاط الضعف رشعالجتها وتعد"لها للوصول إلى لاهدا"  ويعززها،لاداء "ركز على نقاط القوة 

للذ"  أكدوا  %30ونسبة  الضعف،"رون أنه يهد" إلى يعرفة نقاط 30%حين نجد أن نسبة  ارشخططة، في

 على أنه يستخدم رشعرمة نقاط القوة فقط.

 املباشر.(: يوضح دورات تقييم ألاداء من قبل املشرف 01_1)ل الجدو 

 النسبة التكرار الاحتماالت

 20% 06 دائما 

 70% 21 أحيانا

 10% 03 أبدا

 %100 30 ارشجموع

 من إعداد الطالبتين ملصدر:ا 

ا باشر أحياني  هذا الجدول "تضح أن الفئة ال ب ترى أن تقييم لاداء "كون ي  مبل ارششر" ارش :التحليل

وهي النسبة لاعلى نظرا الرتباط ارششر" بخديات أخرى والتزايات أخرى داخل ارشؤاتسسة، %70مدرت بنسبة 

عدم  %10تمثل إلاشرا" الدائم على ارشصالح لاكثر خدياتية في ارشؤاتسسة بينما نجد نسبة    20%أيا نسبة

 هذه النسبة هم إلاطارات العليا كارشد"ر.إلاشرا" بتاتا ويمك  أن "رجع اتسبب الك إلى أن الذ"  "مثلون 
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 الجزء الرابع: عالقة الرقابة إلادارية بتقييم ألاداء الوظيفي.

  يوضح مستوى تقييم ألاداء الذي تعتمده املؤسسة في العملية الرقابية. (:06_1جدول رقم )

 النسبة التكرار الاحتماالت

 10% 03   يمتاز

 30% 02 جيد

 60% 11 ضعيف

 %100 30 موعارشج

 من إعداد الطالبتينملصدر: ا

"رون أن تقييم أدائهم ع  طريق العملية الرمابية  دول "تضح لنا أن أغلبية ارشستخدييني  خالل الج التحليل:

وهذا راجع لعدم توافق أراءهم ع  يفهوم العملية الرمابية وأنظمتها ارشطبقة فيها، 60%"كون ضعيف بنسبة 

وهذا راجع  10%نسبة يمتاز و  30 %ة ن تقييم لاداء ي  خالل العملية الرمابية جيد بنسبأيا الفئة ال ب ترى أ

 رشدى أدائهم الجيد ورؤيتهم لطبيعة التقييم ويدى عدالته عليهم.

 ألاداء.تحسين جودة لرقابية التي تساعد على األاساليب  يوضح (:07_1جدول رقم )

 النسبة التكرار الاحتماالت

 10% 03  ومائية

 %2.27 02 يفاجئة

 %23.33 12 يستمرة

 %20 2  دورية

 %100 30 ارشجموع

 من إعداد الطالبتينملصدر: ا

 جودة لاداء فكانت النتائج يتفاوتة،تحسين ال ب تساعد على لااتساليب الرمابية  لانواع أو  بين الجدول  التحليل:

 %20نسبة ا، أي63.33%ي أحس  أاتسلوب بنسبة هارشستمرة حيث أن أغلب ارشوظفين "رون أن الرمابة إلادارية 

إلى تحسين لاداء وهذا راجع لعدم تحسيس ارشسؤول العايلين بأنهم  الدورية تؤديالذ"  أكدوا أن الرمابة 
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أن نسب الرمابة ارشفاجئة والومائية كانت ضعيفة  عليهم، كمايرامبين بشكل يتكرر ي  أجل خفض الضغط 

 ي.على التوال 6.67%و % 10 بنسبة

 الرقابة تقيم ألاداء بموضوعية وتخلق الانضباط يوضح (:01_1الجدول رقم )

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الطالبتين         

ية وتخلق الانضباط ترى أن الرمابة تقيم لاداء بموضوع 70%ي  خالل الجدول "تضح لنا أن نسبة  التحليل:

تقييما جيدا في العمل، أيا الفئة ال ب ترى أن تقييمه وبالتالي "خلق  ةوشفافيوهذا راجع لعدم تحيز ارششر" 

وهذا راجع إلى عدم رضاهم  30%الرمابة ال تقيم لاداء بموضوعية يما "خلق اتسوء في الانضباط مدرت نسبتها 

 غير كافية.بالتقييم ألن الواتسيلة ارشعتمدة في الرمابة 

 يوضح تقييم ألاداء يتحسن بفضل الرقابة العادلة من طرف املشرفين. (:02_1)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتينملصدر: ا

ييم لاداء ال "تحس  بفضل الرمابة حيث أكدوا أن تق 73.33%"تضح لنا أن أكبر نسبة مدرت ب التحليل:

العادلة ي  طر" ارششرفين وهذا راجع إلى انحياز ارششر" ارشباشر وطبيعة عالمته داخل ارشؤاتسسة إضافة إلى 

أيا الذ"  كانت إجابتهم بنعم نسبتهم  عادلة،عدم تطبيق الصيغة القانونية للنظام الرمابي بطريقة غير 

22.22%. 

 

 

 النسبة التكرار الاحتماالت

 70% 21 نعم

 30% 09 ال

 %100 30 ارشجموع

 النسبة التكرار الاحتماالت

 73.33% 22 نعم

 26.66% 01 ال

 %100 30 ارشجموع
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  ج املستخلصة من الاستبياناملطلب الثالث: النتائ

 .مناعة أفراد ارشؤاتسسة بأن الرمابة إلادارية وتطبيقها تتماش ى يع يتطلباتهم ي  تفتيش ويتابعة 

  لك  "تسم ببعض الخلل بيرمانظام اعتماد ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية على. 

  أن تجد الحلول لهذه إلى الطرق ال ب "مك   والانحرافات، والتوصلللرمابة أهمية في كشف لاخطاء

 الانحرافات ي  أجل تصحيحها وتقويمها. 

  هي ارشتابعة والتقييم ألنها تضم  الحصول على ارشعلويات الالزية بصفة دورية  لاكثر يماراتسةالواتسيلة

 لكشف لاخطاء فور وموعها والعمل على تداركها يستقبال. وينتظمة،

 مح يس لاخرى حيثيفي ع  باقي لااتساليب الرمابية الوظ لاداء اتسلوب الرمابة ارشستمرة "ضم  زيادةأ

 .بتحسين لاداء وااتستمراريته

 القيام  كل عايل داخل ارشؤاتسسة "كون يسؤول اتجاه العمل ارشوكل إليه وهو يجبر بالتزايه للومت عند

 بمهايه.

  كل يصلحة ي  يشر" هتقتاضيدورات تقييم لاداء ي  مبل ارششر" تكون أحيانا، نظرا رشا.                       

  تقييم لاداء الوظيفي "ركز على نقاط القوة ويعززها، كما "حدد نقاط الضعف ويعالجها بغية الوصول إلى

 لاهدا" ال ب تم وضعها يسبقا.
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 خالصة الفصل الثالث:

ث ممنا ة، حيي  خالل هذا الفصل ممنا بدرااتسة الرمابة إلادارية وتقييم لاداء بارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائي

 بتصميم وتنفيذ ااتستبيان يستجيب ألهدا" الدرااتسة.

فقد تبين لنا أن الرمابة إلادارية تساهم بشكل كبير في تحسين أداء العايلين ع  طريق الواتسائل الرمابية ارشتمثلة 

تمر سفي ارشتابعة والتقييم ال ب تسمح للمسؤول على العملية الرمابة بمتابعة أداء العايلين بشكل دائم وي

والومو" على مدراتهم وكفاءاتهم، يما "ؤدي إلى زيادة لاداء بغية تحقيق التكايل والرضا ي  طر" العايلين 

 والوصول إلى تحقيق أهدا" ارشؤاتسسة ونتائجها.

وينه نستنتج وجود عالمة بين الرمابة وتقييم لاداء الوظيفي لفرد العايل حيث يعتبر جزء ينها، فالرمابة تنطوي 

لاداء يستهد" تتبع وتحليل نقاط القوة والضعف إلصالحها  ملية مياس لاداء وتصحيحه. فتقييعلى عم

 وتوضيح طرق وأاتساليب يعالجة لاخطاء بالطرق السليمة.
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لنا  للعايلينك، تبين الوظيفي رها في تحسين لاداءو ي  خالل يا تم عرضه في هذه الدرااتسة كالرمابة إلادارية ود

 ظيفي للفردالو  على لاداءتأثير لها  مدها ارشؤاتسسة، رشاتتعي  أحد الدعائم والركائز ال ب  إلادارية تعتبر أن الرمابة 

 .ارشسطرة نجاح ارشؤاتسسة لكي تسير نحو لاهدا" أهم يحدداتعايل واتسلوكه أي أنها تعتبر ي  لا

خطاء لا التنبؤ بما اتسيحدث في ارشستقبل واجتناب  أاتسااتسا علىتقوم  ،فيذمرة ينذ بدء التنعملية يستفهب 

 الوظائف إلادارية. يالزية لجميععملية  هيإان والانحرافات، 

ائف تتكيف وتتماش ى يع كل الوظ لكونهاأن الرمابة إلادارية أصبحت ضرورية في ارشؤاتسسة بوعليه "مك  القول 

رشخطط، يما تساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج ا هاسار حو ييؤاتسسة نوفق أاتساليب وواتسائل الاتستمرارية اتسير 

عالة هي ال ب فالؤهلة و ارش اإلدارةفللعايلين، دة لاداء الوظيفي جو وبالتالي إلى زيادة فعاليتها وتحسين  إ"جابية

 تمتلك أنظمة رمابية فعالة، وبالتالي تعزز ي  مدراتها على تنفيذ ااتستراتيجيتها ارشسطرة.

 لدراسة:نتائج ا

 وي  خالل درااتستنا توصلنا إلى يجموعة ي  النتائج وهي كالتالي:

  ،الرمابة هي عملية تسمح ي  التأكد يا تم تحقيقه "تطابق يع لاهدا" ارشسطرة وتصحيح إلانحرافات

 ويحاولة تجنبها ي  خال ل اتخاا القرارات ارشنااتسبة وفي الومت ارشنااتسب.

  دورها ارشطلوب.ودعائم أاتسااتسية لكي تحقق  تحتاج الرمابة إلادارية إلى ركائز 

 .الرمابة إلادارية تمك  ارشؤاتسسة ي  الوصول إلى أهدافها ارشرجوة 

 .الواتسائل الرمابية ارشعتمدة تضم  الحصول على ارشعلويات الالزية بصفة ينتظمة 

 .يعتبر تقييم لاداء ي  أبرز الواتسائل الرمابية ال ب تزيد ي  يستوى أداء ارشؤاتسسة 

  طوير نه أحد أبعاد تنمية وتو لك ارشعرفة مدرات وكفاءات العايلين بهاارشؤاتسسة ي  أداء العايلين "مك  تقييم

 .ارشوارد البشرية

  ظمة لقياس نتتبعه ارشرمابي لاداء الوظيفي يعبر ع  الكفاءة والفعالية ولتحد"دهما البد ي  تصميم نظام

 ي.أداء لافراد وهو يا يعبر عنه تقييم لاداء الوظيف

  الرمابة إلادارية ولاداء الوظيفي للعايل، حيث كلما كان النظام الرمابي ارشعتمد  وثيق بين ارتباطوجود

 يتميز بالجودة. ارشقدم ، كلما كان لاداءوفعال مبارشؤاتسسة يحك
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 اختبار صحة الفرضيات:

 سيتم اختبار الفرضيتين ألاتيتين:

 ارشستمرة على لاداء تحقق لاهدا" وتقلل ي  لاخطاء القائلة بأن الرمابة  ىبالنسبة للفرضية لاول

ارشحتملة، ألن الرمابة تساهم في تحقيق جودة لاداء الوظيفي للعايلين ووضع لاهدا"، إضافة إلى 

أن يطابقة لاداء يع ارشخطط "كشف ع  لاخطاء والانحرافات ال ب "قع فيها العايل، وهذا يا "ؤكد 

 صحة الفرضية أي أنها يحققة.

  بالنسبة للفرضية ثانية ارشتمثلة في الرمابة إلادارية لها دور في التقييم الناجح ألداء العايلين داخل

لهما  يما "كون  ناجح،ارشؤاتسسة، ألنه كلما كانت الرمابة إلادارية جيدة كلما كان تقييم لاداء الوظيفي 

 دور فعال في تحسين لاداء، وبالتالي تكون الفرضية يحققة. 

 احات:الاقتر 

 من خالل ما تم التوصل إليه يمكن تقديم جملة من إلاقتراحات وهي كالتالي:

  ارشساهمة برفع يستوى الجهاز إلاداري للعايلين في ارشؤاتسسة في إطار يماراتسة الرمابة إلادارية بغية

 .لهم الكشف ع  لاخطاء وليس إنزال العقاب

  نظام الرمابي لضمان إلتزام ارشوظفين بتطبيقااتستخدام التقنيات الالكترونية ارشتطورة في الضرورة 

 الرمابة إلادارية في الومت ارشنااتسب.

  هتمام بالدورات التكوينية للموظفين للتطلع على يختلف لادوات والتقنيات الحد"ثة في يجال إلا

 التقييم والرمابة.

 لرضا العايلين رشا إلاهتمام بالروح ارشعنوية وزيادة االحرص على تكوي  فرق العمل داخل ارشؤاتسسة و

  لهم ـتأثير على أداء ارشؤاتسسة بشكل عام.
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 مستغانم_ عة عبد الحميد بن باديس_جام

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 تخصص التسيير الاستراتيجي

 السنة الثانية ماسـتر

 استمارة بحث حول املوضوع:

 للعاملين  الرقابة إلادارية ودورها في تحسين ألاداء الوظيفي

 "حمادو حسين" دراسة ميدانية بمستشفى سيدي علي

  

 بعد،تحية طيبة أما 

وعلى هذا لااتساس نأيل ينكم تزويدنا بارشعلويات الالزية والخاصة بدور الرمابة إلادارية بتحسين لاداء 

الوظيفي للعايلين والك ي  خالل يلء الااتستمارة ارشرفقة بكل عنا"ة واهتمام، يع العلم أن ارشعلويات اتسرية 

 لعلمب.ل  تستخدم إال لغرض البحث ا

 ( أيام الجواب الذي تراه ينااتسبا، ووضع إلاجابة ال ب تراها ينااتسبة في أياكنها.xالرجاء وضع )          

 .ينب فائق الاحترام والتقد"ر اوفي لاخير تقبلو                                                            
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 _تجد مستوى أدائك املقدم في املؤسسة بصورة كاملة وبدون أخطاء:0

 ضعيف     يتواتسط      جيد 
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 _دورات تقييم ألاداء من قبل املشرف املباشر تكون:1

     أبدا       أحيانا              دائما  

 _يستخدم تقييم ألاداء في مؤسستك بهدف:1

 نين يعا إلاث     يعرفة نقاط القوة       يعرفة نقاط الضعف  

 الجزء الرابع: عالقة رقابة إلادارية بتقييم ألاداء الوظيفي 

 هل تقييم ألاداء الذي تعتمده املؤسسة في العملية الرقابية ؟__0
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 ؟تحسين جودة ألاداءتساعد على _ماهي الرقابة التي 9

 ورية    د    يفاجئة       يستمرة      ومائية    
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  ال                   نعم      
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 امللخص

ا في تحسين لاداء الوظيفي للعايلين داخل ارشؤاتسسة هدفت الدرااتسة إلى التعر" على الرمابة إلادارية ودوره

العمويية الااتستشفائية، بتسليط الضوء على رمابة العايلين وتقييم أدائهم، وإبراز أهمية الرمابة إلادارية كعنصر 

ه تيهم ي  عناصر إلادارة الناجحة والفعالة وأثرها في زيادة لاداء. وتم ااتستخدام ارشنهج الوصفي التحليلي رشالئم

يوضوع الدرااتسة، وتمثلت لاداة ارشستخدية في جمع البيانات في الااتستمارة، حيث شملت درااتسة لعينة ي  

توصلنا إلى جملة ي  النتائج أن الرمابة  .إلاداريين في يستشفى اتسيدي علي لتحليل ااتستجابات ألفراد عينة

داء الوظيفي ي  أهم الواتسائل الرمابية إلادارية تمك  ارشؤاتسسة ي  الوصول أهدافها ارشرجوة، واعتبار تقييم لا 

 .ال ب تزيد ي  يستوى لاداء، يما "مك  ارشؤاتسسة ي  يعرفة مدرات وكفاءات العايلين بها

ومد أوصت الدرااتسة إلى ضرورة رفع يستوى كفاءة الجهاز إلادارة للمستشفى في يجال يماراتسة الرمابة إلادارية 

 .موظفين في يجال الرمابة والتقييم للتطلع على لادوات الحد"ثةوضرورة الاكثار ي  الدورات التكوينية لل

 الرمابة إلادارية، لاداء الوظيفي، تقييم لاداء الوظيفي، ارشؤاتسسة العمويية الااتستشفائية. الكلمات املفتاحية:

Summary 

The study aimed to identify administrative control and its role in improving the job performance of 

workers within the public hospital institution, by highlighting the control of workers and evaluating 

their performance, and highlighting the importance of administrative control as an important 

component of successful and effective management and its impact on increasing performance. The 

descriptive analytical approach was used for its suitability in the subject of the study, and the tool 

used to collect data was in the questionnaire, as it included a study of a sample of administrators at 

Sidi Ali Hospital to analyze the responses of individuals in a sample. Job performance evaluation is 

one of the most important control methods that increase the level of performance, which enables 

the organization to know the capabilities and competencies of its employees. 

The study recommended the need to raise the level of efficiency of the hospital’s management 

apparatus in the field of practicing administrative control and the necessity of increasing training 

courses for employees in the field of monitoring and evaluation in order to be acquainted with 

modern tools. 

Key words: administrative control, job performance, job performance evaluation, hospital public 

institution. 


