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 د ــــــــــــــــتمهي
  قتصاديات الدول باعتبارهـــــــا مصــــدرا للثـــروةإقتصادية يف يساهم القطاع السياحي يف حتقيق التنمية اإل

يف الناتج احمللي اإلمجايل على املستوى  %0101صناعة السياحة بنحو سامهت  م9102أنه خالل عام حيث 
ساهم قطاع السياحة ب  الدول العربية أما على مستوىتريليون دوالر أمريكي،  902ميثل  العاملي أي ما

مايوازي عشر الوظائف أي  مليون فرصة عمل على مستوى العامل 331يوفر قطاع السياحة حوايل و ، 0001%
واجلزائر على غرار ، يتم توفريها على مستوى العامل جديدة فرص عمل كل أربعبني  وفر واحدة من تكما العاملية،  

جلعل القطاع السياحي قطاعا منتجا يساهم يف التنمية  حتديد خطط اسرتاتيجيةإىل جاهدة باقي الدول تسعى 
اخلدمات السياحية املقدمة لألجانب، السلع و االقتصادية من خالل توفري قدر من العمالت األجنبية جراء 
 وفرص العمل املنشأة من خمتلف األنشطـــــــــة واخلدمات السياحية. 

لقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إىل توسع املؤسسات وظهور اجملمعات االقتصادية الكبرية اليت  
حيث أن الشركة الواحدة هلا  ،وتوسعهاتعددة اجلنسيات املالشركات ووجود  قتصاديةواالالية املعالقات التربطها 

عدة فروع يف بلدان خمتلفة، نتج عنه فصل اإلدارة عن امللكية، مما يستوجب تفويض اإلدارة الوصية املسؤوليات 
األهداف ميكن حتقيقها بتوفري الوسائل واإلمكانيات، واليت واالختصاصات إىل مستويات إدارية أخرى لتنفيذ 

لتحكم فيها وإخضاعها للرقابة، بناء على املعلومات الرقابية، من خالل التأكد من أن السياسات ميكن ا
حنرافات إن وجدت حنرافات عن املعايري املوضوعة مقدما، ومعرفة اإلإواخلطط املعمول هبا يتم تنفيذها دون أي 

 وإعادة توجيهها وتصحيحها. 
يتوقف على وجود إذ أن جناحه ية يف صناعة السياحة، الفندقي ركيزة أساسالسياحي و  يعترب النشاط 

املستويات الرامية إىل ترقية وصناعة كافة يساهم يف تنفيذ األهداف املوضوعة على حسب  نظام رقابة فعال 
من خالل إتباع التعليمات والسياسات والتوجيهات الصادرة عن اجلهات الرقابية الداخلية  ،السياحة يف اجلزائر

ختاذ القرارات، كما أن نظام الرقابة الفعال حيتاج إىل تقييم وضمان السري احلسن واخلارجية باعتبارها دليل إل
 Leaderly)من السلطة احلاكمة لإلجراءات ومتابعة العمليات والتدقيق فيها، يقتضي توفر جلنة تدقيق منبثقة 

Boody)،  ستنادا إىل إعتماد السياسات واملعايري واإلجراءات اخلاصة بالتدقيق الداخلي، إواليت من خالهلا يتم
إضافة إىل ، ستشارية اليت يقدمها تبعا للمعايري الدولية ملمارسة نشاط التدقيق الداخلياخلدمات التأكيدية واإل
 001حيث  أصدرت الدولة اجلزائرية ممثلة يف وزارة املالية املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  تقارير املدقق اخلارجي

الذي يبني العالقة بني وظيفيت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي من خالل تشابه   ستخدام املدققني الداخلينيإ



 مقدمة عامة 
 

 ~ ب ~
 

لداخلي من خالل األنشطة سواء على املستوى ا ، حتقيقها لكال الوظيفتنيبعض الوسائل املستخدمة يف 
( اليت تقوم هبا املؤسسات الفندقية باستخدام مؤسسات قياس األداء ، اجلودة)الكفاءة والفعالية والعمليات

اخلارجي واملتعلق برضا الزبائن من خالل تقييم على املستوى ( أو ...فالفندقي )اإليواء، إشغال الغرف، التكالي
 .للزبائنجودة اخلدمات الفندقية املقدمة 

حتسني وتطوير من خالل  ،واجلزائر على غرار باقي دول العامل تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع السياحي
مما املؤسسات السياحية والفندقية اليت تتوفر عليها ضمن منتوج سياحي متنوع بتنوع الطبيعة والتضاريس، أداء 

عتها، لتوفري منتجات سياحية متميزة وتنافسية سرتاتيجية سياحية وتوفري متطلبات تنفيذها ومتابإوضع يتطلب 
 ضافة.  املقيمة التساهم يف حتقيق ومن مث  وذات جودة

 وبنــــاء على ما سبــــق  يمكن طـــــــرح اإلشكالية اآلتية :
 "؟  إىل أي مدى يسعى نظام الرقابة يف حتقيق األهداف املرتبطة بتحسني أداء املؤسسات الفندقية"  -

 السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:  اهذ يندرج تحت
  هل هناك عالقة تكاملية بني األجهزة الرقابية والوظائف اإلدارية األخرى يف حتقيق األهداف واخلطط

 الفندقية؟
 ؟   ما هي حمددات وآليات تفعيل نظام الرقابة 
 ؟ ما املقصود باألداء، وما العالقة بني األهداف ومؤشرات قياس األداء  
  على حتسني أداء املؤسسات الفندقية حمل الدراسة؟ الوظيفة الرقابيةؤثر تإىل أي مدى 

 الفرضيات:
 .يساهم اهليكل التنظيمي وبيئة الرقابة يف حتسني أداء املؤسسات السياحية والفندقية - (0
 .تساهم هيكلة مكونات نظام الرقابة الفعال يف تطوير أداء املؤسسات السياحية والفندقية - (9
 .املؤسسات السياحية والفندقية على رفع أداءمتطلبات حتسني وتطوير األداء تعمل  - (3
 املؤسسات السياحية والفندقية.األداء يف حتسني مردودية أساليب إدارة تساهم  - (1

 أهميـــة الدراسة : 
 : إبراز أن  تكمن أمهية هذه الدراسة يف
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 ظام الرقابة الفعال له دور يف حتقيق األهداف والغايات املرسومة اليت هتدف إىل محاية وتطوير وترقية القطاع ن
 الفندقية؛السياحية و اخلدمات السلع و  الفندقي وحتسني نوعيةالسياحي و 

 ؛أساليب تنفيذ الرقابة على األداء، والتعرف على مراحل وأدوات العملية الرقابية  
  سعيا منها القائمني على املؤسسات الفندقية بأمهية الوظائف اليت تؤديها األجهزة الرقابية توسيع إدراك 

 ؛وحتقيق التميز والتفوق اخلارجياألداء داء الداخلي و األتحسني ل
  الفندقي، سواء على السياحي و حسب خصوصية النشاط يتم اختيار املعايري واملؤشرات قياس األداء

الفندقية، أو اخلارجي السياحية و  اليت تقوم هبا املؤسسات ل األنشطة والعملياتاملستوى الداخلي من خال
  ؛الفندقية املقدمة للزبائن(السياحية و اخلدمات السلع و ملتعلق برضا الزبائن )جودة ا

  أهداف الدراسة:
  عن تفاعلها لتحقيق إبراز العالقة التكاملية بني األجهزة الرقابية والوظائف اإلدارية األخرى، والدور الناتج

ختاذ القرارات الرشيدة األهداف والغايات املرسومة، إضافة إىل اخلدمات اليت يقدمها لألطراف ذات املصاحل إل
 ويف الوقت املناسب.

  عتماد على القرارات الرقابية يف حتسني أداء املؤسسات الوظائف اليت تؤديها األجهزة الرقابية باإلتبيان
الفندقية بالعالقـــة التكامليـة يف تطابـــــق السياحية و  واهتمام القائمني على املؤسساتالفندقية ومدى إدراك 

األهداف بني نظام الرقابة ونشاط التدقيـــق الداخلي، واالستفادة منها يف إبداء رأي فين حمايد من طرف املدقق 
 القرارات املناسبة ويف الوقت احملدد؛اخلارجي لتحديد املركز املايل وإيفاد األطراف ذات املصاحل الختاذ 

 الفندقية، وكيفية استخدامها يف السياحية و  التعريف مبعايري قياس األداء الفندقي للقائمني على املؤسسات
 حنرافات إن وجدتالفندقية، وأمهيتها يف تصحيح اإلالسياحية و  تقييم كفاءة األداء بني جمموعة من املؤسسات

 إىل الغايات املرجوة؛لتحقيق األهداف والوصول 
 متثال التعرف على التعليمات والتوجيهات الصادرة من اجلهات الرقابية املشرفة على املؤسسات الفندقية، اإل
 لتزام هبا. واإل
 الفندقي.السياحي و قرتاح حلول علمية وعملية متعلقة بتنفيذ الرقابة لتحسني األداء إ 

   مناهج الدراسة :
الدراسة سنعتمد على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي)االستداليل( ملتغريات من أجل حتقيق أهداف 

  .الدراسة
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  مجتمع وعينة الدراسة :
طب املتواجدة بالق فندقيةسياحية و  ؤسساتمدراء فنيني وعاملني مبيتكون جمتمع وعينة الدراسة من 

 -غليزان -معسكر -لعباس سيدي ب -عني متوسنت -تلمسان -غرب ) وهران –مشال لالمتياز السياحي 
توزيعها على جمتمع وعينة الدراسة املشار إليها، كما يتم حتليل قمنا باستمارات استبيان  وضعنا(حيث مستغامن

 .spss v20ستخراج املؤشرات والنسب باستخدام خمرجات برنامج إو 
  دوافع اختيار الموضوع :

 من أهم املربرات اليت أدت بنا إىل اختيار هذا املوضوع ما يلي:  
  طبيعة التخصص الذي أتابعه، وملا له من أمهية بالغة يف حتسني األداء وضمان اجلودة الالزمة واملطلوبة

 وذات املعايري الدولية لتحقيق االستمرارية، النمو وامليزة التنافسية؛
 أنين موظف مبديرية السياحة والصناعة التقليدية طاع السياحي حبكم االهتمام وامليول الشخصي إىل الق

 لوالية غليزان؛
  ال يدركون مبعايري مبستغامنيشري واقع الصناعة الفندقية أن غالب القائمني على املؤسسات الفندقية ،

التشغيلية الرئيسية ومؤشرات قياس األداء الفندقي، ودورها يف تقييم ورقابة األداء على مستوى األنشطة 
 ؛واملساندة، وربط املسؤوليات ومعرفة درجة كفاءة العاملني

  هبيكلة ون ، ال يدركمبستغامنيشري واقع الصناعة الفندقية أن غالب القائمني على املؤسسات الفندقية
 مكونات نظام الرقابة )التخطيط، التنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقيق، التقييم، التقرير(؛

 .الرغبـــــــــة يف اكتســــــــاب معـــــــارف حول موضوع الرقابــة والتدقيـــــق يف القطاع السياحي 
 دراســــــات سابقـــــــــــة: - 

حتسني أو تقييم كما تناولت العالقة بينهما،   هتمت العديد من الدراسات مبوضوع الرقابة والتدقيق أوإ       
 من بني هذه الدراسات نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر مايلـــي: ، إدارة اجلودةو   األداء

 دراسات باللغة العربية: 
 رسالة ،المؤسسة أداء تحسين في الخارجية والمراجعة الداخلية الرقابة دور، وجدان علي أمحددراسة  – 1

 من الباحث هدف : 9101اجلزائر،  جامعة التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية، العلوم كلية ماجستري،
 أداء حتسني يف الداخلية واملراجعة الداخلية الرقابة مسامهة مدى حول تقدمي معلومات إىل الدراسة هذه خالل
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 أدوات من كأداة الداخلية املراجعة بني التكامل دور يعكس منوذج إىل تقدمي الدراسة هدفت كما ،املؤسسة
 خالل الداخلية الرقابة أن إىل الدراسة توصلت دوق ،اإلدارة أداء حتسني يف واملراجعة اخلارجية الداخلية الرقابة
 اليت الداخلية الرقابة خلية وكذلك األداء وتقييم املسؤولية وحماسبة باملوازنات التخطيطية املتمثلة املختلفة أدواهتا
 وذلك الفعلي األداء تقييم خالل من ، املؤسسة أداء حتسني على تعمل اليت املالية أدوات الرقابة أحد تعترب

تعد اإلدارة مسئولة عن تصميم كما  ،الالزمة احللول واقرتاح االحنراف، أسباب ومعرفة املخطط األداء مبقارنته مع
ن إف ظام الرقابة الداخلية باملؤسسةونتيجة لوجود مراقبة خارجية تتأكد من فعالية ن ،وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية

اإلدارة تعمل على تفعيل نظام الرقابة الداخلية وسد الثغرات اليت قد تؤدي إىل تدين مستوى أدائها، كما يتم 
اخلدمات االستشارية اليت تقدمها مكاتب التدقيق  إضافة إىل استخدام مدقق خارجي إلبداء الرأي حوهلا

 اخلارجية.
اآلليات في نظام الحوكمة ودوره في الرفع من جودة التدقيق الداخلي كأحد أهم عمر شريفي، دراسة  - 2

هدفت الدراسة إىل إبراز  :9102 ،7:جلة أداء املؤسسات اجلزائرية، العددمقال منشور مب ،األداء في المؤسسة
 ويف الرفع من فعالية األداء داخل املؤسسات حوكمة فعالدور التدقيق الداخلي كأحد اآلليات املهمة  يف تطبيق 

مربزين العالقة بني التدقيق الداخي وخمتلف آليات احلوكمة من جملس إدارة وجلنة التدقيق والتدقيق اخلارجي، 
أحد وظائف القيادة ملا يقدمه من خدمات لإلدارة عن طريق يعترب  لتدقيق الداخليوخلصت الدراسة إىل أن ا

دور التدقيق الداخلي مل يعد يقتصر على  أنكما   ،املختلفة للمؤسسة لألنشطةتقييمه الدائم واملوضوعي واحملايد 
ستشارية ترتكز على حتسني إفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، بل أصبح يقدم خدمات تأكيدية وخدمات 

 .األداء داخل املؤسسة
 الفندقية الخدمات جودة مستوى وتقييم قياس ،عايت مطر لقاء .م.مو  علي لفته ليلى .د.مدراسة   – 3

مقال منشور  ،البصرة محافظة باشافي مناوى فندق في والزبائن العاملين من عينة آلراء استطالعية دراسة
 مستوى على التعرف هذه الدراسة إىل تهدف : 9100 ،العراق ،0اجمللد ،10العدد  مبجلة العلوم اإلقتصادية،

 جودة مستوى بني عالقة وجود إىلوخلصت الدراسة  األوىل، الدرجة فنادق من واحد يف الفندقية اخلدمة جودة
 وفق شخصية بصورة بالزبائن االهتمام كما أوصى بضرورة،اخلدمة جودة أبعاد املقدمة وبني الفندقية اخلدمة

 .هلا األبعاد الرئيسة ضمن اخلدمة جودة مبستوى واالرتقاءالفندق، إدارة  قبل من احتياجاهتم
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التسيير على أساس األنشطة في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية  مساهمة كوش لطيفة،بدراسة  -4
هدفت الدراسة :  9107اجلزائر، -بسكرة-، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضرالجزائرية

إىل أن الباحثة  إىل توضيح كيفية حتسني األداء من خالل ممارسات التسيري على أساس األنشطة، وتوصلت
على أساس األنشطة تستخدم يف إطار ممارسات التسيري على أساس األنشطة هبدف حتسني األداء من املعلومة 

ختاذ القرارات التشغيلية واالستثمارية ضمن هذه املمارسات يعين تنفيذ التسيري على إكما أن عملية  املنظور املايل
كما تستخدم املعلومة   ،ح وحتسني العملياتمما يؤدي إىل إدارة األربا  ةسرتاتيجيو اإل ةأساس األنشطة التشغيلي

 للتخطيط والرقابة لتنفيذ املوازنة على أساس األنشطة.
 أداء تحسين في ودوره الداخلية الرقابة مخاطر تقييم على القائم التدقيق، عامر حاج دحو دراسة -5

هدفت هذه  : 9109 أدرار،أمحد درارية  التسيري، جامعة علوم يف دكتوراه ، أطروحةالمؤسسة االقتصادية
، قتصاديةاإلالتدقيق القائم على تقييم خماطر الرقابة الداخلية بأداء املؤسسات  عالقةالدراسة إىل التعرف على 

جود ضعف يف تطبيق مفاهيم التدقيق القائم على تقييم خماطر الرقابة الداخلية يف وقد توصلت الدراسة إىل و 
 صدق حول حمايد مهين رأي تقدمي جمرد من التدقيق مفهوم تطوركما أن ية معسكر،  القتصادية بو اإلاملؤسسات 

 األنظمة وفحص عنها، والتقرير للمؤسسة واملالية التشغيلية العمليات خمتلف إىل تتبع املالية القوائم وعدالة
 نظام كفاءة من التحسني يف يساهم الداخلية الرقابة خماطر تقييم على القائم التدقيقإضافة إىل أن  ،الرقابية

 من يف التحسني املسامهة وبالتايل معسكر، بوالية االقتصادية باملؤسسات املخاطر إدارة وعمليات الرقابة الداخلية
 .للمؤسسة الداخلية العمليات يف والفعالية الكفاءة من عالية مستويات وحتقيق أدائها،

الداخلي والتدقيق الخارجي في تحسين أداء الرقابة  تأثير التكامل بين التدقيقبن لدغم حممد، دراسة  -6
إدارة املنظمات، جامعة أيب بكر بلقايد يف ، أطروحة دكتوراه الداخلية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية

هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل التعرف على تأثري التكامل والتدقيق الداخلي  : 9109تلمسان،
واخلارجي على حتسني الرقابة الداخلية من وجهة نظر املدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني على املؤسسات 

ي والتدقيق اخلارجي يف تأثري التكامل بني التدقيق الداخلاالقتصادية اجلزائرية، وقد توصلت الدراسة إىل أن 
، كما خلصت يف حتقيق الفعالية للمؤسسة، من خالل تفعيل الرقابة الداخليةيساهم حتسني أداء الرقابة الداخلية 

مشل ألنشطة أوجود جماالت وأوجه تكامل عديدة تؤثر وتسهم يف تعزيز الرقابة الداخلية، وتضمن تغطية إىل 
 املؤسسة. 
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لقياس جودة  SERVPERFنموذج األداء الفعلي بن ميينة فاطمة الزهراء وبوزيان عثمان، دراسة  -7
دراسة عينة من زبائن بنك الفالحة والتنمية الريفية لوالية عين  –الخدمات البنكية من وجهة نظر الزبون 

  ، اجلزائر،  0، العدد 0اجمللد "  Revue des Politiques Economique " مقال منشور مبجلة ،تموشنت
اجلزائرية من  هدفت هذه الدراسة إىل قياس وتقييم مستوى جودة اخلدمات املقدمة من طرف البنوك: 9109

 ،الذي يركز فقط على األداء الفعلي لقياس جودة اخلدمات SERVPERFوجهة نظر الزبائن باستخدام 
 إىل األمهية النسبية من بعد إىل آخر عند قياس جودة اخلدمة البنكية املقدمة للزبائن فعليا. الدراسة خلصت و 

  اللغة األجنبية:بدراسات 
مال موسومةالدراسة عبارة عن رسالة ماجستري يف إدارة األع، حممد يوسف عبد اللطيف أبو شراردراسة  – 8     

Measurement and Evaluation of Hotel Services Quality in the Light of International 

SERVQUAL Model and Ways for its Development Case study: Hotels operating in the 

Gaza Strip the Islamic University–Gaza, January /2017  

 ( SERVEQUAL)قياس وتقييم جودة الخدمات الفندقية في ضوء نموذج قياس جودة الخدمات "  

  ؛ وطرق تطويرها، دراسة حالة: الفنادق العاملة في قطاع غزة

دفت الدراسة إىل قياس وتقييم جودة اخلدمات يف الفنادق املتواجدة يف قطاع غزة باستخدام منوذج ه
الدويل، ملعرفة الفجوات الرئيسية والفرق بني التوقعات املسبقة للخدمة  SERVEQUALقياس جودة اخلدمات 

الدراسة إىل ، خلصت  واخلدمة املدركة أو الفعلية، بغية تطوير مستوى اجلودة يف الفنادق املتواجدة يف قطاع غزة
اجلانب  هناك فجوات بني التوقعات املسبقة للخدمات  واخلدمات املدركة أو الفعلية راجع إىل ضعفأن 

اإلداري التنفيذي  إضافة إىل غياب وزارة السلطات الوصية يف صياغة القوانني واللوائح ملراقبة اجلودة، وعدم توفر 
أوصت الدراسة على أمهية التكوين كما   ،الفنادق املتواجدة يف قطاع غزة وحدة ملراقبة اجلودة على مستوى

حداث وحدة ملراقبة اجلودة على مستوى الفنادق املتواجدة يف قطاع للعاملني يف األقسام اإلدارية والتشغيلية، واست
 .غزة
 ، الدراسة عبارة عن مقال موسوم بعنوان Ohanyan A and Harutyunyan Hدراسة  -9

The Role of Internal Audit in Continuous Improvement of Quality Management Systems at 

Private HE Institutions: A Case Study of Eurasia International University (Armenia), 

Journal of Business & Financial Affairs, Volume 5 , Issue1, American University of 

Armenia, 2016 " 
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: دراسة  دور المراجعة الداخلية في التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة في المؤسسات الخاصة "
 أرمينيا ؛ جامعة أوراسيا الدوليةحالة من 

استكشاف ودراسة أمهية التدقيق الداخلي للحسابات يف احلفاظ على نظام هدفت هذه الدراسة إىل 
برزت وظيفة التدقيق الداخلي  أإدارة اجلودة املنفذة والتحسني املستمر ملؤسسات التعليم العايل اخلاصة، كما 

من ، وخلصت إىل أن تحسني املستمر ملؤسسات التعليم العايل اخلاصةللحسابات يف اجلودة، وأمهيته لضمان ال
عن نتائج املراقبة والضوابط والعمليات اليت مت  الأجل ضمان االستفادة من النظام املنفذ والتحسني املستمر، فض

 ت، كما أن للحساباتدقيق الداخلي إدخال وظيفة مستقلة للا قرتح أيضيتوضيحها بالفعل أثناء تنفيذ النظام، 
والضوابط   للحساباتللتدقيق اخلارجي ورا مركزيا يف اإلعداد يؤدي دمن شأنه أن  وظيفة التدقيق الداخليتطبيق 

يعترب واالعتمادات )الوطنية أو الدولية( هلذه الغاية  ،ووزارة املالية( ،العايل)على سبيل املثال من قبل وزارة التعليم 
احلسابات تدقيق احلسابات استنادا إىل املتطلبات اخلارجية ل تدقيقعية لمرجأو مستندات أو وثائق قوائم 

التدقيق الداخلي إذا مل تتوفر مهمة أنه وكما ذكر فادزيل وآخرون ، أمرا مفيداعليها والفحص واالعتماد 
الداخلية للحسابات، يتعني على اإلدارة أن تطبق عمليات رصد أخرى لتؤكد لنفسها وللمجلس أن نظام الرقابة 

 .يعمل على النحو املقصود

 دراسة شكرون مرمي، دراسة أطروحة دكتوراه موسومة بعنوان  - 11
" Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du système de contrôle interne 

: cas d’un échantillon d’entreprises algériennes, Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, 

Algerie,2014"   

 ؛ دور التدقيق الداخلي في إدارة وأداء نظام الرقابة الداخلية، دراسة حالة مؤسسات جزائرية
تساهم يف إذا كانت وظيفة التدقيق الداخلي باملؤسسات العمومية اجلزائرية هدفت الدراسة إىل معرفة ما
 حتديد القصور يف نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات حمل الدراسة إضافة إىل ،فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية

 من بينها باختالف أنواعها املؤسسات اجلزائريةمست مؤخرا  فضائح املالية األخرية اليتالإىل أن الدراسة خلصت 
ايد على أنه حل  نظام الرقابة لداخلية الذي ينظر إليه بشكل متز ىل تعزيز إ اليت هي حباجةشركة سوناطراك 

 من خالل القياماملؤسسة، دور قيادي يف إدارة وأداء  كما أن وظيفة التدقيق الداخلي هلا  ،للمشاكل األساسية
الكفاءة و الفعالية مع داخلية مناسب  رقابةعلى احلفاظ على نظام املؤسسة ساعد بالتدقيق الداخلي الذي ي

 .التحسني املستمرو 
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 عبارة عن مقال موسوم بعنوان Eke Gift  Oدراسة  -11
" INTERNAL CONTROL AND FINANCIAL PERFORMANCE OF HOSPITALITY 

ORGANISATIONS IN RIVERS STATE , European Journal of Accounting, Auditing and 

Finance Research Vol 6, No 3, Rivers State University, Port Harcourt, Nigeria, 2018 " 

 " لمالي لمؤسسات فندقية في دول األنهار االرقابة الداخلية واألداء " 
ات فندقية حمل هدفت  هذه الدراسة الدراسة إىل حتديد أثر الرقابة الداخلية على األداء املايل ملؤسس               

ايل، كما تبني األداء امل ىتؤثر إىل حد كبري عل مكونات نظام الرقابة الداخليةأن وخلصت الدراسة إىل الدراسة 
م أو عدم كفاءهتم، كبار املوظفني أو عدم تواجدهاحملصلة من خالل تعامل  أن بيئة الرقابة تؤثر على اإليرادات 
األداء املايل، ومنع  ومن مث على، إضافة إىل ضرورة تقييم املخاطر على الرحبية مما يؤدي إىل هالك أحد املكاسب

وجودات  وامللى العائد ع ابالغتأثريا  هلاتصال املعلومات واإلكما أن والتغلب عليها،  املخاطر اليت ميكن جتنبها 
سات الفندقية كما توصلت الدراسة إىل أن األداء املايل للمؤس،  النامجة عن األحداث السابقة املؤسسة الفندقية

عات احلكومية والتكنولوجيا. يتأثر مبتغريات أخرى تتمثل يف حجم املؤسسة والسياسات املتبعة والقوانني والتشري  
  التعليق على الدراسات:

 تمتيز  متغرياهتا، يف حنيتتشابه هذه الدراسة مع بعض الدراسات من خالل اإلشارة إىل العالقة بني 
مع بعض الدراسات من خالل اإلشارة إىل العالقة  تتشابه، كوهنا الذكرعن غريها من الدراسات السابقة  دراستنا

،  أي بني اخلارجيالتدقيق بني أجهزة الرقابة، وآليات تقييم نظام الرقابة املتمثلة يف وظيفيت التدقيق الداخلي و 
الرقابة والتدقيق يف املؤسسات السياحية وإبراز دوره يف حتسني الدراسة الوحيدة اليت سنتطرق فيها إىل   متغريات 

  .إضافة إىل مجع جزء من اجلانب النظري، وتوظيفها لإلملام مبوضوع الرقابة والتدقيق يف القطاع السياحي أداءها
الفندقية اجلزائرية خاصة أن غالب القائمني على السياحية و املؤسسات  متيزت دراستنا بالرتكيز على كما
هبيكلة مكونات نظام الرقابة، وأساليب حتسني األداء احلديثة، إضافة الفندقية، ال يدركون السياحية و املؤسسات 

عايري ومؤشرات قياس األداء الفندقي ودورها يف تقييم ورقابة األداء على مستوى األنشطة إىل التطرق إىل م
الفندقية املقدمة للزبائن وقياسها، وربط السياحية و  وكذا جودة اخلدمة، املساندةاألنشطة الرئيسية و التشغيلية 
    قوية.التنافسية اليزة املوحتقيق  وبالتايل حتسني األداء املسؤوليات
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  : يانالزمو مكاني النطاق ال
      النطاق المكاني :

مت من خالهلا احلصول على مبتغانا يف هذه الدراسة   خيص اجلانب النظري  تعددت األماكن اليت يف ما  
فهناك عدة أماكن سامهت يف احلصول على املعلومات واالستفادة منها ومن هذه األماكن وزارة السياحة 
والصناعة التقليدية والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وجممع فندقة، سياحة ومحامات معدنية، ديوان املكتبات 

الوكالة الوطنية  الديوان الوطين للسياحة، الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف، ،ئيسية واجلامعيةالعمومية الر 
 لكرتونية.للصناعة التقليدية باإلضافة إىل املواقع اإل

مؤسسات سياحية وفندقية متواجدة بالقطي السياحي لالمتياز مشال  علىأما الدراسة امليدانية تقتصر 
مدير عام، مسري، مدقق داخي، مراقب التسري، مدير مطعم، املدراء الفنيني والعاملني فيها )من خالل غرب 

عاملني يف وظائف: التسويق، االعالم اآليل، مدير دائرة العالج، مدير جتاري، مسؤول االستقبال والتوجيه، 
مع  ضافة اىل إجراء مقابالتإ، مشرف على التدليك واحلمام املسبح، األمن والصيانة، املرآب، االستثمار ...(

موارد بشرية لبعض املؤسسات السياحية والفندقية العمومية واخلاصة واملختلطة منها املتواجدة باجلزائر، إضافة إىل 
 . إلثراء اجلانب النظري والتطبيقيحمافظي حسابات )مدققني خارجيني( 

 
  النطاق الزماني :

إىل  م9191مارس سنة جناز الدراسة بداية من الفرتة الزمنية إل استغرقتلنتمكن من الدراسة امليدانية 
 م.9190سنة  جوانغاية 

  هيكل الدراسة :
، حيث ىل أربعة فصولإمن أجل حتقيق األهداف اليت ختدم الدراسة مت توزيع اهليكل النظري والتطبيقي  

اإلطـــــار النظــري ملفهومي الرقابــة والتدقيـق من خالل معرفة نظام الرقابة واملعايري إىل يف الفصل األول  أشرنا
بينهما وبني نظام  قةالداخلي والتدقيق اخلارجي والعال العالقة بني وظيفيت التدقيقوإبراز  ،آليات تفعيلهاو الرقابية 

التطرق إىل معايري التدقيق اجلزائرية ومعايري ممارسة كما مت ،  الرقابة الداخلية وجملس اإلدارة أو السلطة احلاكمة
 نشاط التدقيق الداخلي الدولية اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة.

من خالل  ،األسس النظرية ومناذج أبعاد مفهوم األداءو فهوم األداء، م إىلفيه مت اإلشارة الفصل الثاين  أما   
ضمن مسعى ، تصنيفات األداء والعوامل املؤثرة فيه إضافة إىل عرض ملفهوم األداء وأبعاده ومؤشرات قياسه،
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تصميم برنامج  تأكيد وحتسني عملية من خالل  ،برامج حتسني وتطوير األداءاسرتاتيجية حتسني األداء يتم وفق 
نسيق مع اجلهات الرقابية تاألداء مبين على أساس اإلسرتاتيجيات املصاغة للمؤسسة واألهداف احملددة، بال

 .داخلية واخلارجية لتقييم أداء العمليات واألنشطة اليت قامت هبا املؤسسةال
والتطرق بالتفصيل إىل الفندقية، السياحية و  طار املفاهيمي للمؤسساتاإلنستعرض فيه أما الفصل الثالث      

من خالل الدراسة امليدانية حول مؤسسات  ،ا ختدم موضوع دراستنا يف اجلانب التطبيقيهناملؤسسات الفندقية أل
فندقية متواجدة بقطب االمتياز السياحي مشال غرب، وباعتبار النشاط السياحي والفندقي يغلب عليه تقدمي 

إضافة إىل مسارات تطوير وحتسني ، خلدمات السياحيةا تعريفب نيف هذا اجلاستعرض خدمات سياحية نسلع و 
ع التمهيد للجانب التطبيقي من خالل التطرق إىل دور نظام الرقابة وأمهيته يف اخلدمات السياحية والفندقية، م

كما نوضح مكونات نظام الرقابة يف القطاع السياحي والفندقي    ،حتسني أداء املؤسسات السياحية والفندقية
والفندقية، وأمهيتها يف يف املؤسسة السياحية لتنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقيق، التقييم والتقرير ا املتمثلة يف

 حتسني أدائها وحتقيق التفوق والتميز.
 اقتصرت  ،باجلزائر وفندقية ؤسسات سياحيةمالدراسة امليدانية جملتمع يتمثل يف فيه تناول نأما الفصل الرابع    

سرتاتيجية إإىل  تطرقتمشال غرب، حيث السياحي مؤسسات سياحية وفندقية متواجدة بقطب االمتياز على 
 طريقة وإجراءات تليها، مشال غربمتياز السياحي عرض حول قطب اإلإضافة إىل صناعة السياحة يف اجلزائر 

معاجلة وحتليل ستبيان، إضافة إىل ستداليل، من خالل توضيح بناء وتصميم اإلالتحليل الوصفي والتحليل اإل
ختبار إيتم ، وأخريا SPSS  V20 احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ستخدام برنامجإب ستبيانعبارات اإل

 ستخالص النتائج ومناقشتها.إو  فرضيات الدراسة امليدانية
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 د ـــــــــــــــــــــــــــــتمهي

دافها وتنفيذ لتحقيق أهختالف أنواعها وحجمها إيف املؤسسات بتعترب الرقابة من أهم الوظائف الضرورية 
تنفيذ النشاطات املختلفة وفقا لالسرتاتيجيات احملددة واخلطط املوضوعة واملصادق عليها، التحقق من و ، خططها

اخلية )اإلدارة ، من طرف اجلهات الرقابية الدتتفاعل فيما بينهاباستخدام أساليب فا، حسب املعايري املوضوعة سل
، إدارة التدقيق الداخلي...( واجلهات الرقابية اخلارجية )التدقيق اخلارجي ،اإلدارة التنفيذية، جملس اإلدارة املركزية،

 مركزية(. الاجلهات التنظيمية مركزية كانت أو 
بيانات ومعلومات  منتتض يب الفعال جمموعة من األدوات الرئيسية املتفاعلة فيما بينها،رقااليتطلب النظام و 

ت داخل والتحقيق يف كل أنظمة التسيري واملعلومادقيقة ويف الوقت املناسب تعترب كمدخالت الختاذ القرارات، 
 .من خارج املؤسسةمن قبل املدقق اخلارجي بالتعاقد أو تتم املؤسسة، سواء من قبل املدقق الداخلي، 

 :  يف هذا الفصل املباحث التالية نعاجل ،ولذلك
 لرقابة.عموميات حول ااملبحث األول: 
 العملية الرقابية.املبحث الثاين : 

 للتدقيق. عموميات حولاملبحث الثالث : 
 : العالقة بني التدقيق والرقابة.  الرابعاملبحث 
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 بة.المبحث األول: عموميات حول الرقا

ىل حتديد تعاريف الرقابة إإضافة ، التطور التارخيي لعملية الرقابة ووظيفة التدقيقنتطـــــــــــرق يف هــــذا املبحــــث إىل 
   عملية الرقابةيفوتعاريف التدقيق وفقا للمنظمات واملفكرين، مع ذكر أنواع وأهداف الرقابة، واألساليب املستخدمة 

   ة الفعال.، ومكوناهتا اليت تتطلب هيكلتها للوصول إىل نظام الرقابعليها اليت تقومبية املبادئ الرقا نستعرضكما 

  المطلب األول : التطور التاريخي للرقابة والتدقيق

والتأكد  ختاذ قراراتهإنسان إىل البيانات احملاسبية باعتبارها مدخالت من حاجة اإلتستمد مهنة التدقيق نشأهتا 
ة على حيث تدل الوثائق التارخيي وقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات، نات للواقع.من مطابقة تلك البيا

وكان املدقق  ،أن حكومات قدماء املصريني واليونان كانت تستخدم املدققني للتأكد من صحة احلسابات العامة
لمة "تدقيق" مشتقة جند أن كوهكذا  وقتها يستمع إىل القيود املثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها.

 ومعناها "يستمع"."  AUDIR " كلمة الالتينيةالمن 
خصوصا  ة،خمتلف مؤسساتمث اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع اخلاص االقتصادية من مشاريع و 

انتشار  ىلإسهولة استعمال النظام  أدتفقد  ،نظام القيد املزدوج بإتباعبعد التطور الذي حدث يف علم احملاسبة 
 إىلاملشروع  ابأصح أوحاجة صاحب  نشأتفقد  ذلك االنتشار الذي ساعد يف تطور احملاسبة والتدقيق، تطبيقه،
 وقد زادت تلك احلاجة نتيجة اتساع ومطابقة ذلك لواقع حال املشروع، من الدقة احلسابية للسجالت، التأكد
مما دعا  ،وإدارتهلك من فضل بني ملكية املشروع وما تضمنه ذ ،األموالوظهور شركات وتوسعها  املؤسساتحجم 

 .اإلدارة أعمالكوكالء عنهم للقيام مبراقبة مأجورين  تعيني مدققي حسابات  إىلاملسامهني 
 تأسست كلية حيثم، 1851يطاليا عام إل منظمة مهنية يف ميدان التدقيق يف فينيسيا بأو ولقد ظهرت 

جبانب النجاح يف االمتحان اخلاص ليصبح الشخص خبري حماسبة،  تكوينسنوات  (6)وكانت تتطلب ست  ركسونايت
 األخرىشرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيق، مث اجتهت الدول م 1661عضوية هذه الكلية يف عام  أصبحتوقد 

 1 لتنظيم هذه املهنة، وقد كان لربيطانيا فضل السبق هلذا التنظيم املهين
 ،ملؤسساتا وتعدد أنشطة ووظائفبريطانيا وتطور الصناعة والتجارة ظهور الثورة الصناعية يف  لقد أدى" 

عملها  مهنة التدقيق مل خترج عن نطاق ممارسةن إوتطور النظام الضرييب، ف ،وزيادة الفجوة بني املالكني واإلدارة
                                                           

 . 18 -11 :، ص ص2112 :الطبعة األوىل :األردن –عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ،التدقيق والرقابة في البنوكخالد أمني عبداهلل،  - 1  
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االعرتاف أوال  م هو1581غاية اىل كتشاف الغش واخلطأ، ولكن التغيري املهم الذي طرأ خالل هذه الفرتة املتعلق با 
ش واخلطأ، ة ألجل منع واكتشاف الغيوالرغبة بوجود نظام حماسيب ألجل التأكد من دقة القوائم )البيانات( احملاسب

عرتاف بوجود احلاجة لتدقيق القوائم احملاسبية من قبل شخص مستقل وحمايد، وقد نص اإلهو خر كان والتغيري اآل
، األمر الذي أدى إىل تطوير مهنة التدقيق، وضرورة وجود م1562ي لسنة جنليز صراحة على ذلك قانون الشركات اإل

قاد السائد بأن كان االعت. يف هذه الفرتة  مع االهتمام بتكوينهم للقيام هبده املهمة متخصصني  أشخاص مؤهلني و
ع العمليات اليت يتشمل مج ةتفصيلي تالتدقيق كانعملية إىل أن إضافة ، عملية الرقابة تتم بواسطة القيد املزدوج

دقيق بواسطة بدأ االعرتاف والقبول بالت ،حجم العمليات وتطور األنظمة احملاسبيةمع تطور ولكن  قامت هبا املؤسسة،
 ،إذ بني القاضي أثناء حكمه يف هذه القضية ،م 1518العينات وخصوصا بعد قضية  البنك العام يف بريطانيا لسنة 

ان شك يف العمليات، فان االستفسارات القليلة تصبح معقولة ومقبولة، وهلذا فيف حالة عدم وجود  نه:إوبالتايل ف
 رجال األعمال عندما خيتارون بعض احلاالت فلهم احلق من القول أن احلاالت األخرى صحيحة.

اعرتف كتاب احملاسبة والتدقيق بضرورة أمهية الرقابة الداخلية م 1111لغاية م إىل  1111ويف الفرتة من 
ا للمؤسسات، وكذلك زيادة االعرتاف بأمهية التدقيق اخلارجي وأن أول من اعرتف هبذه األمهية األستاذ وفائدهت
 بني أنما ك ،الذي بني أن نظام الرقابة الداخلية الفعال يعوض عن التدقيق التفصيلي  (Dicksee)دكسي

كتشاف ىل ا ، إضافة ااء الفنيةمنع األخط، اكتشاف الغش و اخلطأواملتمثلة يف األهداف الرئيسية للتدقيق 
 األخطاء يف املبادئ احملاسبية.

 أولويات األهداف املذكورة وأصبحت كما يلي: تغريت ،وخالل الفرتة املذكورة نفسها أعاله
 ؛حتديد املركز املايل ورحبية املؤسسة 
 .اكتشاف الغش واخلطأ 

ي، وأن التفاصيل لرقابة الداخلية للمدقق اخلارجكما أن كتاب احملاسبة والتدقيق يف تلك الفرتة اعرتفوا بأمهية ا
وهلذا على  ، يعتمدها تتوقف على جودة نظام الرقابة الداخليةخيتارها أو اليت  والعيناتاليت يقوم هبا املدقق اخلارجي 

صة فقد شهدت شبه إمجاع، وخام  1111أما الفرتة بعد سنة  املدقق أن يقوم بدراسة وتقييم الرقابة الداخلية أوال.
من أن الغرض  " مكسون وروبن"  يف الواليات املتحدة األمريكية واملسماةم 1111بعد احلالة القضائية يف سنة 

 غرض  بل أن ،فاكتشاف هذه احلاالت من مسؤولية اإلدارة ،الرئيسي من التدقيق ليس اكتشاف الغش واخلطأ
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  1"ركز املايلانت البيانات احملاسبية تبني عدالة املالرئيسي هو تقرير املدقق املستقل واحملايد فيما إذا ك التدقيق
عند م  1111أما يف الشرق العريب فكان ملصر فضل السبق يف هذا اجملال حيث بدأت مزاولة املهنة عام " 

كان هدفها حماولة تنظيم م،  1196صدور القانون املنظم هلا.  وقد أنشأت مجعية املراجعني واحملاسبني املصرية عام 
مستمدة من قانون الشركات م  1111كما كانت هناك تشريعات مهنية متقدمة يف العراق عام ،  يف مصر املهنة

قانون الشركات  ظهروقد بينت تلك التشريعات حقوق وواجبات ومسؤوليات مدققي احلسابات، حيث الربيطاين، 
 2يف هذه املهنة"، وأصبحت مهنة التدقيق خاضعة لقانون خاص ينظم الدخول م 1185يف عام  العراقي

م تأسس االحتاد الدويل للمحاسبني ومنذ ذلك الوقت شرع يف إصدار جمموعة من املعايري 1111"يف سنة 
الدولية للتدقيق، ويف هذه املرحلة شهدت الدول العربية اهتماما ملحوظا باملهنة يف حماولة منها للرفع من مستواها، 

 يف سنة زاولة املهنة عالوة على إنشاء اجملمع العريب للمحاسبني القانونينيفقد وضعت الدول العربية القوانني املنظمة مل
 3م للنهوض باملهنة وتوحيد املمارسة عربيا" 1152

 وتعيني وحىت انتخاب التسيري، يف املسامهني كل يشارك أن املستحيل من أنه الزمن، مرور مع لوحظ " لقد
 تتطلبه قد ملا الغالب، يف ممكن للمؤسسة غري احلقيقية  الوظائف تلفخم يف املتمثلة املهمة بتلك للقيام منهم البعض

 وعليه،  أجهزهتا وتوسع اجملاالت خمتلف يف تدخل الدولة إىل باإلضافة هذا. متخصصة كفاءات من الوظائف تلك
 حمرتف شخص يقوم هبا اليت واملراقبة، التدقيق ظهور سبب كانت إدارهتا عن األموال رؤوس ملكية انفصال فإن

 .فيه التالعب عدم وعن ما استثمروه نتيجة األموال أصحاب تطمئن كوسيلة وخارجي، مستقل حمايد،
 شرعية عن مدى إثبات، وقرائن بأدلة مدعم حمايد رأي إعطاء هبدف هو اخلارجي املراجع تدخل كان وإذا

 أدى الذي الشيء ومتشعبة ت عديدةاجملاال فإن القانونية، قوهتا احملاسبية املعلومات يكسب مما احلسابات وصدق
 عناصر(املايل املركز وعناصر اخلتامية احلسابات لتتعدى جمال ، أهدافها وتنوع واملراقبة املراجعة من أنواع ظهور إىل

 على والعمل وأسباهبا االحنرافات حتديد خططها، املؤسسة، يف الوظائف تدرس خمتلف وخصوم، أصول من) الذمة
 4" االقتصادية الكفايةو  األداء مستوى رفع

                                                           

 : ةــــــــلثة الثاــــــالطبع األردن،-انــــــعم ،عــــــر والتوزيــــــــ، دار وائل للنشةــــــليق من الناحية النظرية والعمـــــل إلى التدقيــــمدخادي التميمي، ـــــه - 1 
 .11-11ص ص:، 2116

 .18 – 11: ، ص صمرجع سبق ذكرهخالد أمني عبداهلل،  - 2 

ادية في ظل إصالح مهنة المراجعة في دور المراجعة الخارجية في الحد من ظاهرة الفساد المالي في المؤسسة االقتصصارة جريو،  - 3 
، 2111 -2115 ن بوعلي الشلف،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري قسم علوم التسيري، جامعة حسيبة ب،  الدكتوراه أطروحة، الجزائر

 .9ص: 

 .16، ص: 2118الطبعة الثانية: ، اجلزائر، اجلامعية، ديوان املطبوعات المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقحممد بوتني،   - 4 
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مل يأخذ تدقيق اجلودة و  ،" ولكن أغلب عمليات التدقيق يف تلك احلقبة انصبت على العلوم املالية واحملاسبية
 1"  ؤسسةمحيز التطبيق إال يف الفرتة األخرية واالهتمام اخلاص باجلودة واعتبارها أسبقية تنافسية ألي مهمة ألي 

 اخلارجي محل املدقق مما م، 1997 سنة آسيا شرق جنوب أزمة منها ةوأقتصادي مالية أزماتظهور "  
 مكتب فضيحة األزمة أعقبت هذه كما .الشركة نشاط بإستمرارية التنبؤ مسؤولية السابقة املسؤوليات إىل باإلضافة
 التدقيق هنةمب دفع مما املايل واإلداري الفساد عنها نتج الذيم، 2001 سنة يف أنرون وشركة أندرسون آثر التدقيق

 .املهنة أخالقيات مبعايري اإللتزام إىل
 بببسالذي يعترب أكرب تشريعات ممارسة مهنة التدقيق   Sarbanes-Oxley م تطبيق قانون لز  م 2002يف سنة

 صارمة، رقابية سياسات إعتماد املتضمن الشركات قانون إصدار متو  األمريكي، اإلقتصاد مست اليت اإلخفاقات
 املالية القوائم يدققون الذين القانونيني املدققني مراقبة أداء مهمتها رقابية هيئة تشكيل على القانون هذا ينص حيث

 التقارير ضمن الداخلية الرقابة تقرير إصدار الشركة إدارة ، كما جيب تدقيق جلنة إنشاء ووجوب العامة، للشركات
 تتضمنه ما إليضاح إستخدامه يتم التأكيدات فحص تقرير اخلارجي بتقدمي املدقق يقوم كما السنوية، املالية

 سوق هيئة فطالبت املسامهة لشركات بالنسبة أما الداخلية، لرقابةنظام احول  اإلدارة قبل من املقدمة التأكيدات
 2" الشركة تتبناها اليت املهين السلوك قواعد اإلفصاح عن منها تطلب أن األمريكية املال

 الثمانيات بداية م، ويف1118 غاية إىل فرنسية بنصوص مقيدة اجلزائرية ؤسساتامل فكانت اجلزائر يف أما" 
 سنة ومن ،هلا بالنسبة احملكم الداخلية الرقابة نظام تطبيق مع التدقيق عملية تطبق اجلزائرية املؤسسة أصبحت

 حمافظ رفط من حساباهتاتدقيق و  مراقبة عليهم تفرض الدولة طرف املمولة من املؤسسات أصبحت م 2111
 3 "احلسابات

كما عملت السلطات اجلزائرية على وضع تشريعات ونصوص تنظيمية تنص على ضرورة إنشاء وظيفة التدقيق 
املتضمن القانون  55/11من القانون رقم  91الداخلي داخل املؤسسات العمومية االقتصادية طبقا ألحكام املادة 

                                                           

الطبعة  األردن، -، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية وآخرون، يوسف حجيم الطائي - 1 
 .261، ص: 2111:العربية

 والنظام التدقيق يف دكتوراه أطروحة -الجزائر حالة دراسة-الشركات ، حوكمة مبادئ تفعيل في الخارجي التدقيق دورفضيلة،  شهيدة بن - 2 
، 2115-2111 واحملاسبية، املالية العلوم التسيري قسم وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم كلية،مستغامن باديس بن احلميد عبد جامعة املايل، احملاسيب

 .16-18ص ص: 
 من عينة علىراسة د، االقتصادية المؤسسة أداء تحسين في ودوره الداخلية الرقابة مخاطر تقييم على القائم التدقيقدحو،  حاج عامر - 3 

التسيري  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية– أدرار – درارية أمحد جامعة التسيري علوم يف دكتوراه أطروحة، معسكر بوالية االقتصادية المؤسسات
  .6،ص: 2115-2111التسيري،  علوم قسم
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نص على أنه: " يتعني على املؤسسات العمومية االقتصادية  التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، الذي
 تنظيم 

لغاء إورغم ، 1وتدعيم هياكل داخلية، خاصة باملراقبة يف املؤسسة، وحتسني بصفة مستمرة أمناط سريها وتسيريها "
وظيفة بفإن السلطات الوصية واصلت إرسال التعليمات والتوجيهات بضرورة االهتمام  م 1118 القانون  يف سنة 

التدقيق الداخلي مع منحها االستقاللية واملوضوعية يف أداء نشاطها، مع توفري الوسائل البشرية واملادية الالزمة 
 والكافية ملمارسة نشاطها.

 لرقابة عموميات حول ا :  المطلب الثاني

سلوكية وأخريا النظرية ال مث النظرية للنظرية الكالسيكيةعلى التوايل اإلجتاهات الرقابة  نتناول يف هذا املطلب
ن، كما بينا األمهية واستعرضنا مفاهيم الرقابة وفقا للمنظمات واملفكري التطبيقية اليت ارتكزنا عليها يف موضوع حبثنا، 

 اليت تكتسيها عملية الرقابة يف املؤسسة. 

 : اإلتجاهات المختلفة للرقابة  الفرع األول
خطاء النظرية الكالسيكية أن الرقابة عملية تفتيش واكتشاف األ يكر فمإليها تطرق االجتاهات اليت من بني  

إىل ضرورة االهتمام  هافريى روادومعاقبة مرتكبيها واخلضوع إىل أوامر السلطات العليا وتنفيذها، أما النظرية السلوكية 
ولكن رغبة  من العقاببالعالقات اإلنسانية وكسب ثقة العاملني داخل املؤسسة وتعزيز العمل اجلماعي دون اخلوف 

يف العمل، ويرى أنصار االجتاه العلمي أنه البد من وضع معايري ومؤشرات لقياس األداء ومقارنة النتائج باألهداف 
واخلطط املسطرة، وحتديد االحنرافات وحتليل أسباهبا مث تصحيحها، كما يروا أن الرقابة هي نظام يشمل خمتلف 

  .الوظائف اليت تقوم هبا املؤسسة

  التقليدية الكالسيكية السلبية النظرية -1
 عن وحبث تفتيش عملية الرقابة بأن يرون حيث ،وهيكز وقوالت فايل هنري االجتاه هذا أنصار من" 
 أو فاملسري للرقابة تعريفهم عند وهذا السلطة القوة، هي لديهم املعتمدة املفاهيم أبرز ومن لألفراد وهتديد األخطاء

                                                           

هورية اجلريدة الرمسية للجم ،يةاملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصاد 1155جانفي سنة  12املؤرخ يف  11 -55القانون رقم   -1 

   .91املادة :  ،1155جانفي سنة  11بتاريخ  2اجلزائرية العدد 
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 األوامر تنفيذ على العاملني األفراد إجبار يف وقوته سلطته يستخدم أو يستعمل الرقابية يةالعمل على املسؤول
 جاءت كما وتطبيقها واألنظمة والقوانني اللوائح حبرفية يهتم فهو ذاته، حبد اإلجناز يف رغبته وليست والتعليمات

 . 1"  لذلك طبقا العمل سري لضمان وهذا 
بثق من الفكرة اإلدارية اليت وصفت مجيع األفراد باخلمول والكسل وعدم الرغبة يف " وهنا جند أن هذا األسلوب من

 العمل 
  2(" Xوإهنم يعملون فقط من أجل جتنب العقاب، وليس الرغبة يف العمل وهي نظرية يطلق عليها نظرية )

  السلوكية  النظرية  - 2
 جانبها من الرقابة عملية إىل الفكر هذا أنصار ينظم Tannenbaume بوم الفكر قانون  هذا أنصار من"   
 داخل العمال األفراد صرفاتتو  سلوك على التأثري يف اقتدارها ناحية على للرقابة تعريفهم يف يركزون حيث ،اإلنساين
 بأن يرون فإهنم أخرى جهة ومن ،جهة من هذا األحسن حنو أدائهم تطوير على تساعد إجيابية بنظرة املؤسسة

 أهدافه حتقق وبالتايل ،فيه تؤثر فإهنا التنظيم أو املؤسسة داخل العاملني األفراد بسلوكيات تمامهااه عند الرقابة
  3 " املسطرةو  املربجمة والنتائج

" إن العملية الرقابية هتدف إىل زيادة اهلمم، وتشجيع الكفاءات والعمل على حتقيق األهداف بأحسن كفاية 
   4 " (Yممكنة، وذلك يعتمد على نظرية )

 5 ( :العلمي اإلتجاه)  التطبيقية النظرية - 3
بوظيفتها  للقيام رئيسية خطوات ثالث على ترتكز الرقابة بأن يرون "وجورج تري" االجتاه هذا أنصار من

 :تتمثل فيمايلي 
 ؛ واملقاييس املعايري وضع 
 ؛باملعايري ومقارنته األداء قياس 
 ملوضوعيةا واخلطط الفعلية النتائج بني الفرق تصحيح. 

                                                           

ء املؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية مبؤسسة احملركات واجلرارات بالسوناكوم، رسالة ماجستري أساليب الرقابة ودورها يف تقييم أدابلوم، السعيد  - 1 
  .12 – 11، ص : 2115 - 2111تنمية وتسيري موارد بشرية، جامعة منتوري قسنطينة، 

طبعة العربية األردن، ال –عمان  ،لنشر والتوزيع، دار اإلعصار لمفاهيم حديثة في الرقابة اإلداريةعبد الرزاق سامل الرحاحلة، ناصر مجال خضور،  - 2 
 92.، ص:  2112:األوىل

 .111مرجع سبق ذكره، ص:   السعيد بلوم، - 3 

 .91املرجع نفسه، ص:  عبد الرزاق سامل الرحاحلة، ناصر مجال خضور، - 4 

 مرجع وموضوع نفسهما. السعيد بلوم، - 5 
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، اإلدارية الرقابة)وهي البعض بعضها مع ومرتابطة متكاملة وظائف بعدة تقوم الرقابة بأن يرون أخري جهة من
 (.القضائية الرقابة ،السياسية الرقابة، األمينة الرقابة ،األمنية الرقابة، املالية لرقابة، االتجارية الرقابة

 من مؤسساته بكل اجملتمع داخل واجملاالت، النواحي مجيع متس الرقابة بأن يرون العلمي االجتاه أنصار إن
 .واالجتماعية والقضائية والثقافية والسياسية االقتصادية الناحية

 كل،هبا للقيام العلمية واملعايري خطواهتا جبميع التطبيقية الناحية من الرقابية العملية على النظرية هذه أصحاب يركز
 .واملقررة املربجمة اخلطة اخلطوات على بناء املؤسسة أو نظيمالت أهداف حتقيق أجل من هذا 

 حاولت فهي الذكر السابقة األخرى النظريات بقية من والتطبيق الواقع إىل األقرب تعترب النظرية هذه إن
 .ملموسة نتائج إىل توصل مدروسة علمية وبطرق النواحي مجيع من الرقابة وظيفة حتديد

  قابةمفهوم الر  الفرع الثاني :
 :   تعريـــــــف الرقابة -1

 الرقابة وفقا ملايأيت:نتناول تعريف 
 1 "احملافظة واالنتظار، فالرقيب يعنــــي احلافــــظ واملنتظــــر "تعرف الرقابة لغة على أهنا :  الرقابــــــة لغـــــة -
  " ال ذمةظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال و ن يإقـوله تعاىل: " كيف و تعرف الرقابة شرعا، من :  الرقابـــة شرعــا -

املراقبة احلفظ  تنييف هاتني اآليتعين الرقابة تدون "، ع: "ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة وأولئك هم امل تعاىل كما قال
 واملراعاة. 

 بواسطة الغري وأ تعين متابعة ومالحظة وتقييم التصرفات واألشياء بواسطة الفرد ذاته"  الرقابة في االصطالح: -
  2 "هبدف التأكد من أهنا تتم وفق القواعد واألحكام، وبيان االحنرافات واألخطاء متهيدا لعالجها والقضاء عليها

أي تصرف أو تدبري تتخذه اإلدارة واجمللس   " الرقابة على أنها :  (IIA)معهد المدققين الداخليين  عرفكما  -
 إن اإلدارة ختطط ،يادة درجة احتمال حتقيق الغايات واألهداف املنشودةوجهات أخرى هبدف إدارة املخاطر وز 

 3ن الغايات واألهداف سيتم حتقيقها " أوتنظم وتوجه أداء التدابري الكافية لتقدمي تأكيد معقول ب
 كمايلي :    المفكرينالرقابة حسب  كما عرفت   -

                                                           

 .19، ص: 2116 :مركز اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثالثة اإلسالم، الرقابة المالية فيعوف حممود الكفراوي،  - 1 

، 2119عمان،  ،، دار الوراق للنشر والتوزيعIIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد اهلل الوردات، - 2 
 .112ص

   "،رسة املهنية للتدقيق الداخلياملعايري الدولية للمما"معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين:  - 3 
Arabic.pdf-2017-Standards -https://na.theiia.org/ IPPF  ، : 11/11/2111تاريخ زيارة املوقع.  

https://na.theiia.org/%20IPPF-
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قابة بأهنا الوظيفة اليت تتضمن أن األنشطة توفر ( الر 1112عرف )ديسلر  : للرقابة على أنها تعريف ديسلر " -
قوم كل نظم الرقابة وت ،اإلجراء التصحيحي واختاذوقياس األداء،  وتتعلق الرقابة بوضع هدف، ،لنا النتائج املرغوبة

 بتجميع وختزين ومتويل املعلومات عن األرباح واملبيعات أو أي عامل أخر، كما هتدف كل نظم الرقابة إىل التأثري
 .على سلوك العاملني وتتطلب الرقابة أيضا أن يتم وضع األهداف أو املعايري

الوظيفة اإلدارية املعنية بقياس ا" على أهن لرقابةتعرف ا :( Atkinson & Hill، 8991)تعريف أتكسون وهيال  -
 1" وتصحيح األداء من أجل التأكد من حتقيق األهداف واخلطط اليت وضعتها املنظمة.

 " بأهنا املتحدة، الواليات يف تايلور فريدريك عاصر الذي : (H . FAYOL)فايول  هنري الفرنسي عرفها -
 هو غرضها وأن احملددة، واملبادئ الصادرة والتعليمات املوضوعة للخطة اطبق حيدث شيء كل كان إذا مما التأكد
 2" شيء كل على تنطبق وهي حدوثها، تكرار ومنع معاجلتها بقصد واألخطاء الضعف نقاط إىل اإلشارة

 هي عملية منتظمة يتأكد من خالهلا املدراء من  :بأهنا الرقابة (R. MOCKLER)موكلير  روبرت عرف -
 مدى تنفيذ اخلطط وحتقيق األهداف وباستخدام طرق فعالة، وذات كفاءة عالية .

 ألهداف اليتت املرغوب فيها أو اتلك العملية اليت حتاول التأكيد على أن النشاطات الفعلية، تتالءم مع النشاطا
 ده يف حتديد كما تزود املدير بتغذية راجعة تساع سبق حتديدها، فالرقابة تعمل على كشف االحنرافات وتصحيحها، 

 3"  األهداف املستقبلية ووضع املعايري أو املقاييس الالزمة
ب توجيه، فالرقابة معيارية وختتص مبا جي" بأن املرادف لكلمة الرقابة هو ال:(P. DRUKER)" يعرفها بيتر دراكر 

 أن يكون .
وظيفة الرقابة بأهنا: " عملية هتدف إىل التأكد من أن األهداف احملدودة والسياسات  يعرف محمد عليش -

املرسومة واخلطط املوضوعة واألوامر والتعليمات املوجهة وخالفه مما سبق ذكره أمنا تنفذ بدقة وعناية، كما تعين الرقابة 
 4بالتحقيق من أن النتائج اليت حققها القائمون على التنفيذ تطابق متاما ما تتوقعه األعمال وتصبو إليه "  

                                                           

  1،  ، العدد21جملد   اجمللة العربية لإلدارة،" ،  اخليةمدى إدراك الشركات األردنية المساهمة العامة ألهمية الرقابة الد"  عبد اهلل عزت بركات، 1 
   . 39ص:  ،2111و:يوني

2 - H. FAYOL, " Planning, Organisation, Command, Coordination, Control ", janvier 2012, CMI 

(Chartered Management Institute ) www.managers.org.uk, consulté le 25/05/2019 . 

ص :  عمان، -، األردن2118، دار املعتز للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل المفاهيم اإلدارية الحديثةحممد القدومي، حممد هاين حممد، زيد عبوي،  - 3 
161 - 162  

-112، ص : 2118، اليازوري للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل، األسس واألصول العلمية في إدارة األعمالعلي فالح الزغيب، أمحد دودين،  - 4 
111 

http://www.managers.org.uk/
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من أن ما مت التخطيط له هو ما مت تنفيذه وكشف االحنرافات وتصحيحها إن  التأكد " الرقابة هي عملية
 تاج اآليت: وجدت للوصول إىل األهداف احملددة مسبقا، وهبذا التعريف ميكن استن

أن هناك أداء سيتحقق عند التنفيذ؛ البد من وجود هدف خمطط له؛ أن يكون هناك أداء خمططا له؛ سيتم كشف 
 1االحنرافات، سيتم تقييم األدائيني؛ التأكد من أن اهلدف قد حتقق؛ سيتم تصحيح االحنراف بالسرعة املناسبة  " 

لية يشمل املالحظة املستمرة لألداء وقياس النتائج الفع املسئولةجلهة جمهود منظم تقوم به ا : تعرف الرقابة على أنها
عن هذه املعايري أو توقع حدوث االحنرافات ومعرفة أسباهبا مث  مقارنتها باملعايري املوضوعة مقدما لتحديد االحنرافات

لتنظيم لتحقيق تاحة لحتديد أنسب التصرفات العالجية أو التصحيحية اليت حتقق االستخدام األمثل للموارد امل
 2أهدافه

أي  بأهنا : " تعىن بقياس األهداف والنتائج اليت مت حتقيقها ومقارنتها باملعايري املوضوعة، واكتشاف تعرف الرقابة  "
 3تفاوت واختاد االجراءات التصحيحية الالزمة، وتعترب وسيلة لتطوير وحتسني األداء " 

و عملية منتظمة ) تصرفات أو تدابري( تتخذها اإلدارة أأنها:  من خالل ما سبق يمكن تعريف الرقابة على
اجمللس أو وجهات أخرى، حسب نوع وحجم املؤسسات والقطاع الذي تنتمي إليه، للتأكد من تنفيذ النشاطات 

أو  ةاملختلفة وفقا لالسرتاتيجيات احملددة واخلطط املوضوعة واملصادق عليها، ومقارنتها باملعايري واملقاييس )الكمي
النوعية( لقياس األداء ومقارنته باملعايري، مث حتليل املؤشرات ملعرفة االحنرافات وتصحيحها والفجوات وردمها، إن 

 وجدت يف الوقت املناسب، كما تعترب وسيلة لتحسني األداء.  

 أهمية الرقابة  الفرع الثالث:
 4 يلي : تكمن أمهية الرقابة فيما

بعاد ائف الضرورية اليت تعمل على حتقيق األداء كما ينبغي بكفاءة وفعالية، وذلك الستتعترب الرقابة من أهم الوظ -
 ؛الوقوع يف اخلطأ والعمل على تصحيح االحنرافات على حسب األولويات

ينظر إىل الرقابة على أهنا حجر الزاوية يف األداء، وذلك ألهنا تعمل على إظهار نقاط االحنراف يف التظيم على  -
 املختلفة، مبا يساهم يف تصحيحها يف الوقت املناسب؛ مستوياته

                                                           

     162 - 161ص:  ،سبق ذكرهمرجع حممد القدومي،  - 1 
 .15ص:  ، مصر،اإلسكندرية، الدار اجلامعية 2111 :األوىل، الطبعة الرقابة على األداء من الناحية العلمية والعمليةعبده ناجي،  - 2 

ة األردن، الطبع -، دار احلامد للنشر، عمانوظائف المنظمة ( –العمليات االدارية  –ئ االدارة الحديثة ) النظريات مبادحسني حرمي،  -  3
 .21، ص:  2119الثالثة: 

 .15 -11، ص: 2111 :ردن، الطبعة األوىلاأل –، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان الرقابة االداريةزاهد حممد ديري،  -  4
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تشمل الرقابة على كافة املستويات التنفيذية الداخلية واخلارجية للقطاع اخلاص أو العام، كما أهنا مرتبطة بالوظائف  -
 األخرى لإلدارة، خاصة وظيفة التخطيط؛

يه إال إذا أو أي جملس كان تفويض سلطاته على مرؤوسالرقابة هلا عالقة بالتنظيم حيث أنه الميكن لالدارة العليا  -
 تأكد من وجود أنظمة رقابية فعالة ملتابعة املرؤوسني والتدقيق على أدائهم جتاه املستويات اليت تقع على عاتقهم؛

 راف منىل الرتكيز على وضع املعايري الرقابية املتفق عليها، وقياس األداء الفعلي لبيان نقاط االحنإهتدف الرقابة  -
 خالل مقارنة نتائج األداء باملعايري املتفق عليها، وحتليل هذه االحنرافات، وتصحيح االختالالت بني النتائج احملققة 
 فعال والنتائج املتوقعة حسب اخلطة.  

 هاوأساليب هاأنواع الرقابة، أهداف :  المطلب الثالث

تعددة املتعلقة مع ذكر األنواع املهداف املراد حتقيقها، نتطرق يف هذا املطلب إىل أهداف الرقابة املرتبطة باأل
  ستخدام أسالب أو أدوات خمتلفة. إبالسياسات املسطرة، ب

 أهداف الرقابة   :الفرع األول
هتدف العملية الرقابية إىل التحقق من أن األهداف املخطط هلا، والغايات املرجوة قد مت الوصول إليها 

 ليت تساعدها يف ذلك.  باستخدام أساليب الرقابة ا
"اهلدف األول للرقابة هو خدمة اإلدارة ومساعدهتا يف ضمان أن األداء يتم وفقا للخطط املوضوعة، ولكن هناك 
عدة أهداف جانبية أخرى مرتبطة بالتخطيط والتنفيذ، من خالل توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ اخلطط، واملساعدة 

 ل ختفيض خماطر األخطاء،كما هتدف إىل حتديد مراحل التنفيذ ومتابعة يف التخطيط وإعادة التخطيط من خال
 1التقدم " 

 2:  كما تستخدم الرقابة يف        
 :تنميط األداء -1

من خالل زيادة كفاءة أداء املؤسسة ككل، وتقليص النفقات أو املصاريف وحتقيق أكرب ربح ممكن  
 )االستخدام األمثل للموارد(. 

 ة :تنميط الجود -2
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معايري ) تساعد الرقابة اإلدارة على تلبية املواصفات املقرتحة من مسؤويل اجلودة وفقا لسياسة اجلودة املتبعة
 اجلودة احملددة (، واملتطلبات من املنتجات واخلدمات املطلوبة من الزبائن أو توقعاهتم يف نفس الوقت.

 تقييد السلطة : - 3
ملفوضة )الصالحيات واملسؤوليات احملددة( بدون موافقة سلطة من خالل وضع حدود ملمارسة السلطة ا 

 أعلى، فالسياسات والتوجيهات املقدمة هي وسائل رقابة لتحديد املساءلة.  

 أنواع الرقابة  :الفرع الثاني
تعددت أنواع الرقابة حسب تنفيذ اخلطط، ووفقا للجهة اليت تقوم بالرقابة، وحسب املعايري املستخدمة يف   

 فها وموقعها، وحسب املستويات الرقابية اليت تعمل على حتقيق اخلطط املرسومة واألهداف احملددة.تصني
 الرقابة على أساس تنظيمها: -1

 1، نذكرها وفق مايأيت : الرقابةكن التفرقة بني ثالثة أنواع من مي
 :  الرقابة المستمرة الموجهة - أ

عها، وذلك ات التنفيذ واليت تتوقع حدوث احنرافات معينة قبل وقو هي الرقابة املرافقة لعمليالرقابة املستمرة 
يانا هذا كتمال النتائج واالنتهاء من التنفيذ، ويسمى أحإحىت يتخذ اإلجراء التصحيحي يف الوقت املناسب وقبل 

 النوع بالرقابة املباشرة.
  : الرقابة المرحلية  - ب

 رحلة حبيث يتم نتهاء من كل مدة مراحل، وتتم الرقابة بعد اإلطبقا هلذا النوع تقسم عملية تنفيذ اخلطة إىل ع
دأ العمل يف مرحلة قبل يب قياس نتائج التنفيذ الفعلية بعد اكتمال املرحلة ومقارنتها باملعايري املوضوعة مقدما، وال

قد يتبع و  ،(أيوجد خط )تصرف بالشكل املطلوب وال التأكد من أن املرحلة السابقة قد متت بالشكل املطلوب
ه، فتستخدم رتفاع تكلفته مثال أو صعوبة القيام بحلية أيضا إذا ما تعذر األخذ باألسلوب األول إلر أسلوب الرقابة امل

 .خاطئل حتقق األهداف املطلوبة إذا متت الرقابة املستمرة بشك يف هذه احلالة لتفادي االستمرار يف تنفيذ خطة ال
 : ج النهائيةالرقابة بعد التنفيذ على النتائ - ج

قارن النتائج وذلك بان ت يف هذه احلالة يبدأ نشاط الرقابة عند االنتهاء من تنفيذ اخلطة واكتمال نتائجها.
الفعلية النهائية باملعايري املوضوعة مقدما لتحديد االحنرافات، وبالتايل إذا كانت هناك أخطاء قد حدثت فعال فلن 

 بة يف هذه احلالة تعترب سلبية .تتم معاجلتها يف الوقت املناسب والرقا
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يف امليدان جند األنواع الثالثة السابقة الذكر، واملرتبطة بزمن تنفيذ اخلطط ) قبل وأثناء وبعد تنفيذ العمليات (      
لرقابة املستمرة اتباع إن كان يفضل دائما إ، و باختالف أمناطها ووظائفها وحجمها املختلفة املؤسساتمطبقة يف 
 .الغايات وتنفيذ اخلطط املوضوعة بفاعالية وكفاءةلوصول إىل ملباشرة( لاملوجهة )ا

  الرقابة وفقا لمصادرها: -2
 1للجهة اليت تقوم أعمال الرقابة، وتشمل :  الرقابة حسب مصدرها وفقاتقسم 

 الرقابة الداخلية : - أ
املهمة لرقابة  املوكلون هلم القيام هبذهيقصد هبا نظام الرقابة الداخلية اليت يقوم به املدراء أو املسؤولني أو  

العمليات واألنشطة املختلفة للمؤسسة )تطبيق السياسات واإلجراءات الداخلية للمؤسسة(، ملا هلا من أمهية بالغة 
يف تقييم مدى توافق عمليات ونشاطات املؤسسة مع السياسات واألهداف واخلطط املعتمدة، تقييم مستوى كفاءة 

واستخدام املوارد )املدخالت واملخرجات(، وتقييم خمتلف األنشطة والعمليات املختلفة، مع احملافظة وفعالية األداء 
    على ممتلكات املؤسسة.

  الرقابة الخارجية:  -ب
 إلدارة السليمةاهنا تقوم جهة من خارج املؤسسة بتقييم عمليات ونشاطات املؤسسة مستوى أدائها، تتطلب 

ملستندات ومقارنتها مع السياسات واألهداف واخلطط املعتمدة واملوثقة بشكل منتظم من فحص ومراجعة الوثائق وا
قبل مكاتب مراجعة وتدقيق متخصصة حسب النشاط أو اهلدف املراد مراقبة تنفيذه، فهذه الرقابة تساعد يف ضبط 

ن إلذلك ف ،طيط والرقابةو املتابعة يف التخأاستخدام موارد وموجودات املؤسسة، وتصحيح االحنرافات ان وجدت، 
مرتبطة ) الرقابة اخلارجية يف العادة تكون شاملة أي غري تفصيلية كما أهنا متارس بواسطة أجهزة مستقلة متخصصة

 بااللتزام باألنظمة والقوانني املفروضة من قبل اجلهات احلكومية(.
ملوظفني يف السياحة ا وفيما خيص املؤسسات الفندقية فتخضع للرقابة اخلارجية من طرف سلك مفتشي

مديريات السياحة والصناعة التقليدية للواليات، أو على مستوى الوزارة، أو من خالل اللجان احمللية ممثلة يف )مفتشي 
السياحة، أعوان املراقبة االقتصادية، ضباط وأعوان الشرطة القضائية( املخولة هلا قانونا مبعاينة املخالفات ألحكام 

شروط وكيفيات  185 -11الذي حيدد قواعد الفندقة، كما تضمن املرسوم التنفيذي رقم  11 -11القانون رقم 
 استغالل املؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسريها، البد من االلتزام هبا وتطبيقها. 
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 اكما ميكن تقسيم الرقابة وفقا للمعايري حيث تقسم حسب اإلجراءات والنتائج، وحسب موقعها وترتيبه       
 1السابقة والالحقة أو البعدية، وسنتطرق بالتفصيل إىل هذه األنواع والتقسيمات،  وفق ما يأيت:  

 الرقابة حسب المعايير:  -3 
 الرقابة على أساس اإلجراءات: -أ

تقوم الرقابة على أساس القواعد واإلجراءات بقياس التصرفات اليت تصدر عن املؤسسات، ومطابقتها  
 والقواعد والضوابط والطرق واإلجراءات، ويركز هذا النوع من الرقابة على التصرفات اليت تصدر مبجموعة القوانني

 سواء من طرف وحدات املؤسسات أو من قبل مستخدميها، وليس على ما حتققه هذه التصرفات من نتائج هنائية.
 الرقابة على أساس النتائج: - ب

قياسها  ئج النهائية اليت حتققها املؤسسات، وفق معايري ميكنتقوم الرقابة على أساس النتائج بقياس النتا
موضوعيا، فهذا النوع من الرقابة ال يتابع ويقوم التصرفات والنشاطات اليت تقوم هبا املؤسسات، وإمنا يركز فقط على 

 النتائج اليت حتققها.  
  الرقابة حسب موقعها : - 4
  الرقابة السابقة: - أ

عة أو الوقائية، وهتدف إىل ضمان حسم األداء أو التأكد من االلتزام بنصوص القوانني وتسمى بالرقابة املان
 والتعليمات يف إصدار القرارات أو تنفيذ اإلجراءات، كما هتدف إىل ترشيد القرارات وتنفيذها بصورة سليمة وفعالة.  

 لرقابة الالحقة: ا -ب
 رات وإجراءات هذا النوع من الرقابة ال يتم تقومي تصرفات وقراى الرقابة البعدية أو الرقابة املستندية، ويف موتس

 وحدات االدارة العليا بعد حدوث التصرفات فعال، ولكن يتم تقومي األداء بعد أن مت تنفيذ العمليات فعال، هنا تعترب
    الرقابة ذات طابع تقوميي أو تصحيحي.

 مستويات الرقابة :  - 5
ارية )االسرتاتيجية، دة اليت تعمل على حتقيق اخلطط حسب املستويات اإلستويات الرقابيللم تتنوع وفقا

 2:   التكتيكية والتشغيلية( ، وفق ما يأيت
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 :  الرقابة اإلستراتيجية  - أ
من خالل عاملون وفنيون يتمتعون باخلربة وبالنظرة  (Top-Level Managers) من اختصاص االدارة العليا

 املؤسسة املختلفة، تتضمن حتديد اسرتاتيجية املؤسسة من خالل مراقبة ومتابعة العواملالشمولية لكل أنشطة وأقسام 
البيئية اليت تؤثر على مدى تطبيق اخلطط االسرتاتيجية، واإلجراءات الالزمة لتنفيذها، كما تساهم يف وضع خطط 

  رقابية تكتيكية وتشغيلية.

  :الرقابة التكتيكية  - ب
(، واليت ترتكز على تقييم عملية التنفيذ للخطط Middle Management) تقوم هبا اإلدارة الوسطى

التكتيكية، متابعة النتائج الدورية املرافقة لعملية التنفيذ، متابعة مدى تقدم ومدى حتقيق األقسام ألهدافها وبراجمها 
كنها املشاركة مع الرقابة تكتيكية ميوموازنتها ومتابعة التقارير األسبوعية والشهرية للخطط، وميكننا القول أن الرقابة ال

 اإلسرتاتيجية من خالل تقدمي املعلومات املتعلقة بالقضايا اإلسرتاتيجية.
  :الرقابة التشغيلية - ج

من خالل اإلشراف على تنفيذ اخلطط ( Low-Level Managers)يقوم به مديري املستويات اإلدارية الدنيا 
ماد على نتائج اليومية لألنشطة، اختاذ اإلجراءات التصحيحة عند الطلب، باالعتالتشغيلية وحتديد البدائل، متابعة ال

معايري األداء واكتشاف االحنرفات من خالل مقارنة املخرجات الفعلية مع املتوقعة، كما تتضمن اخلطة التشغيلية 
كل من األهداف القصرية   قوضع املوازنات املالية لتنفيذ اخلطط، وتسخدم الرقابة التشغيلية للتعرف على مدى حتقي

 والطويلة األجل. 
التكتيكية سرتاتيجية و التنسيق والتعاون بني مستويات الرقابة اإلسرتاتيجيات بكفاءة وفاعلية يتطلب تنفيذ اإل

ناصر رفه الكاتبات ع، حيث أنه من الصعب التفريق بينها، هذا مايتطلب الرتكيز على مراقبة التسيري الذي التنفيذيةو 
مسار دائم للضبط، يسعى إىل جتنيد كل طاقات املؤسسة "  أنه :على  دون وعبد اهلل قويدر الواحددادي ع

لالستخدام األمثل للموارد وتصحيح األخطاء واالحنرافات، وهي تسمح للمسؤولني والعاملني بالتحكم يف أدائهم 
فاعلية، ألهداف املسطرة بكفاءة و التسيريي من خالل املعلومات اليت يوفرها هلم والذي يساعدهم على حتقيق ا

 1 وبصورة مالئمة ومنسجمة مع االسرتاتيجية احملددة، وبالتايل فهو نظام للتحكم يف التسيري ككل"
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ري ككل للمؤسسة، التحكم يف التسي يتبني من خالل التعريف أن مراقبة التسيري هو نظام متكامل يستخدم يف
قا ة، ومراقبة تنفيذ العمليات واألنشطة املرتبطة باخلطط املصصمة طبواالستغالل األمثل للموارد بكفاءة وفاعلي

ات والتأكد ميكن مراقبة تنفيذ اخلطط بدون مراقبة التسيري، وال ميكن تطبيق االسرتاتيجي ، فاللالسرتاتيجات املوضوعة
 من حتقيق  األهداف بدون مراقبة التسيري. 

 :  حسب مامت التطرق إليه والشكل التايل يوضح أنواع الرقابة املختلفة  
 أنواع الرقابة (:  11 ) الشكل رقم

 
 

 
  .33 – 31، ص ص : الطالب، استنادا على المراجع المعتمدة في هذا الشأنالمصدر: من إعداد 

 أدوات الرقابة أساليب أو  : الفرع الثالث
اعاهتا نها، جيب على املؤسسة مر واملتكاملة فيما بيجمموعة من األدوات الضرورية تتطلب عملية الرقابة 

 ق مايأيت:، سنذكرها على سبيل الذكر ال احلصر، وفأهدافها والغايات املراد الوصول إليها واستعماهلا وفق ماتتطلبه
 : المالحظة الشخصية -1

 اإلتصال الشخصي للمدير أو رئيس القسم مع مساعديه أو مرؤوسيه : " من خالل املالحظة الشخصية تتم  
يم أعماهلم، إضافة إىل مشاهدة املدراء الفنيني والعاملني أو تفتيشهم أثناء تنفيذ لألعمال املوكلة هلم للتأكد من لتقي

قييم إجاباهتم، ليهم وتإيف موقع العمل، أو االستماع شخصيا إىل مالحظاهتم العفوية وتوجيه األسئلة  سري العمل
سة جديدة ومباشرة عن وضع وسري العمل واألنشطة يف املؤسيف احلصول على معلومات املالحظة الشخصية تفيد و 

 1أو األقسام والوحدات املختلفة واليت التكشف عنها التقارير الرمسية االعتيادية " 
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 الوسائل:  -2
هي الوسائل املرتبطة بطرق إجناز العمليات سواء باستخدام املورد البشري )العقل أو اجلهد العضلي، أو 

أو بصفة عامة مصادر وموارد املؤسسة املختلفة واملتنوعة املستخدمة للوصول اىل أهدافها، واليت  استخدامه لآللة(، 
 تتطلب حتسينها باستمرار للحصول على وسائل أفضل.

 :  اإلجرءات -3
هي جمموعة من اخلطوات واملراحل بشكل متسلسل ألداء املهام واألنشطة، أو لتحقيق هدف معني، مع 

   ستخدمة وحتديد الشخص املناسب، والوقت احملدد لتنفيذها.حتديد الوسائل امل
 :  ةــــــــــاألنظم -4

هي اإلجراءات املتشابكة مع بعضها، اليت تتجمع بالطريقة اليت جتعل كل العمليات املتكررة ألي نشاط "
يلها زينها وحتل، حيث أصبحت كآلية جلمع املعلومات وتسجيلها وخت1رئيسي يف املشروع ميكن حتديدها مقدما" 

وإبالغها يف شكل معلومات ومعارف للشخص املتلقي أو األطراف ذات املصاحل، وتستخدم يف مراقبة كافة أنشطة 
 ووظائف املؤسسة يف الوقت املناسب. 

  اإلحصائيات: -5
ل إجراء هي البيانات واملعلومات املوجودة يف السجالت والتقارير، هلا أمهية بالغة يف احلياة العملية من خال

املقارنات بني النتائج املاضية والنتائج املتوصل إليها، وحل املشاكل مع اقرتاح االسرتاتيجيات واخلطط املستقبلية " 
 2يف احلياة العملية جند كثريا من البيانات اليت حتتاجها اإلدارة يف التخطيط والتنسيق واملتابعة والرقابة والتنفيذ" 

 التقاريــــــــــــر: -6
 تستخرج التقارير من السجالت املختلفة حسب الوظائف واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة أو حسب  

االحتياجات، ويرسل إىل االدارة العليا حسب التسلسل أو السلم اإلداري " عادة ما تكون هذ التقارير يف صورة 
له لالدارة العليا ملشكلة املراد حلها، يتم إرسانظام رقايب حتدد فيه نوعية البيانات املطلوبة حسب احتياجات اإلدارة وا
 3 ويصبح يف صورة تقرير رقايب موجز يركز على نقاط اسرتاتيجية معينة "
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 المعايير : -7
أو تقدمي خدمة  اشاطنيف تنفيذ العمل املطلوب سواء كان يف تنفيذ تعترب املعايري أداة قياس كمية أو نوعية  

املعايري كما تعترب   ،ليه يف اخلطط املستقبلية أو وفقا لالسرتاتيجيات احملددة إل معينة، حسب ما هو مربمج الوصو 
 . الرقابة نظاماألساس يف هي 

  ملعيار أنها"يعرف املعيار على أنه أداة قياس لكمية أو نوعية ) أو االثنني معا ( العمل املطلوب، كما يعترب 
اختاذ تصبح خطوات العملية الرقابية املتمثلة يف قياس األداء و  بأنه بدون املعايريساس يف عملية الرقابة ذلك األ

 1اإلجراءات التصحيحية املناسبة دون معىن " 
  التدقيق : -8

ات املدونة ، وطريقة عادلة وموضوعية لتقييم البيانيف املؤسسة أداة رقابية مهمةأهنا ينظر إىل عملية التدقيق 
ي باألمانة داراهتا على توخي احلذر والتحلإسيلة أو أسلوب جيرب املؤسسة و هنا و أ، كما يف السجالت املالية للشركة

  2"  من جانب املدراء الفنيني والعاملني حلماية موجودات املؤسسة اليت تقع على عاتقهم
هتدف عملية التدقيق إىل التحقق من صحة ودقة املعلومات املالية، والتـأكد من االلتزام بتطبيق القوانني  

، ؤسسةمثل للعمليات التشغيلية، والتحقيق يف كل أنظمة التسيري واملعلومات داخل املعد املعتمدة، والتحقيق األوالقوا
سواء من قبل املدقق الداخلي من خالل االلتزام باملعايري وااللتزامات وفقا للمعايري الدولية ملمارسة نشاط التدقيق 

تتم دارة، أو خلي املعد من قبل جلنة التدقيق الداخلي وجملس اإلالداخلي واملصادق عليها يف ميثاق التدقيق الدا
  .بالتعاقد من خارج املؤسسة من قبل املدقق اخلارجيعملية التدقيق 

 تحليل النسب المالية وغير المالية: -9
واء عن تشغيلي، سداء املايل أو التعترب النسب املالية كأداة رقابية تعتمد عليها املؤسسة يف التعرف على األ 

العمليات التشغيلية النسب غري املالية املرتبطة ب طريق النسب املالية اليت ترتكز يف حساهبا على البيانات املالية، أو
جناز إلا للمؤسسة، ملعرفة االحنرافات السلبية ومعاجلتها، كذلك وجود احنرافات إجيابية وتدعيمها، بناء على مقارنة

 .لنتائج املتوصل إليهاوتفسري االفعلي واملؤشر احملدد 
 التحليل الشبكي للزمن والنشاط: .11

  ن األدواتتعترب أداة مالتحليل الشبكي للزمن والنشاط مرتبطة باملدة الزمنية ألداء املشروع أو جزء منه، 
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بينها من يها، لوهي تركز على قيمة الزمن والتكلفة وأمهية الرقابة عالرقابية الفعالة، وتسمى رقابة املشاريع أو الربامج، 
 :  جند

  : خريطة غانت -أ
 وتستعمل ملراقبة تنفيذ املشروع أو الربنامج أو مهمة  ،(Bard Chart)ويطلق عليها أيضا خريطة األعمدة "

 اجناز النشاط ويتم معرفة التأخر يفتتضمن عدة نشاطات ممتابعة يتطلب إجناز كل منها فرتة زمنية معينة،  معينة 
 عن

 . 1 " من خالل معرفة احنراف املدة الزمنية املخطط هلا مع املدة الفعلية اليت استغرقها إجناز النشاط احملدد الوقت 
ويف اخلمسينيات من زمن القرن املاضي مت تطوير طريقتني للتحليل الشبكي للزمن والنشاط لتقليل حاالت 

 2التايل:   التعطيل الناجتة عن الضيانة الدورية لآلالت، سنتطرق اليها على النحو
  : طريقة المسار الحرج - ب

حيث ، (Critical Path Method)اختصار للكلمات (CPM)بالرموزاالجنليزية طريقة املسار احلرج وتعرف 
 تستعمل هذه الطريقة على ختفيض زمن تعطيل اآلالت واملشاريع واألعمال واألنشطة بصورة عامة.  

 3 : ف الرقابة إىليهدف اختيار األدوات األكثر مالئمة ألهدا
 إجناز وظيفة الرقابة على أفضل وجه؛ 
  تسهيل مقارنة األداء الفعلي باألداء املتوقع؛ 
  .تشخيص االحنرافات ووصف العالج املالئم 

 :  أسلوب مراجعة وتقييم البرنامج  -ج 
 Programوهي اختصار للكلمات االجنليزية ) (PERT) اسم سلوب مراجعة وتقييم الربنامجأى ويطلق عل

Evaluation Review Technique)  .حيث تستخدم لتخفيض زمن تنفيذ املشاريع أو الربامج   

 الموازنات التقديرية:  - 11
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 على أهنا : " خطة مالية قصرية املدى، تتضمن توزيعا للموارد، ومرتبط باملسؤولياتاملوازنة التقديرية تعرف 
 يها املؤسسة. كما جيب أن ترفق مبخطط عمل نوعي يتضمن تواريخلإاحملددة من أجل حتقيق األهداف اليت تطمح 

 1إجناز النشاطات " 
كما أن املوازنة هي: " عبارة عن ترمجة رقمية مالية للخطة لفرتة زمنية حمددة، غالبا ملدة سنة، وهي تعىن 

ميكن استخدامها كوسيلة و  بتخصيص واستخدام املوارد املختلفة يف نشاطات املؤسسة يف املستقبل لفرتة زمنية معينة،
 رقابية للرقابة على ختصيص واستخدام القوى العاملة، واملواد اخلام واآلالت وغريها، واملوازنة متثل معايري تعتمد أساسا

 2ملقارنة األداء أو اإلجناز الفعلي وحتديد االحنرافات املالية عن األرقام الواردة يف املوازنة"  
داء  أن املوازنة التقديرية أداة رقابية مهمة بصفتها معايري تعتمد أساسا ملقارنة األريف يتبنيامن خالل هذا التع

بتنفيذ  مرتبط اتإعداد هذه املوازنو وحتديد اإلحنرافات املالية من خالل النتائج املتوصل إليها،  الفعلي مع املتوقع، 
عة أو عني يتطلب مصاريف متوقاخلطط املوضوعة، حيث أن حتديد أي خطة مرتبطة بنشاط أو حتقيق هدف م

وتوفري  وضع تقاريرو املصممة تبعا لالسرتاتيجات املوضوعة،  إيرادات متوقعة خالل املدة الزمنية احملدد لتنفيذ اخلطط
 بيانات ومعلومات متكن اإلدارة املدراء الفنيني من االستغالل األمثل للموارد ويف الوقت املناسب. 

 قابية العملية الر الثاني : المبحث 

طبق وفق خطوات، تكز على مبادئ وتعملية تطبيقية تر كما أقره رواد االجتاه العلمي تعترب العملية الرقابية  
   وفق ما يأيت:  يهاإلسنتطرق 

  المبادئ التي تقوم عليها العملية الرقابية  المطلب األول:
رقابة سواء رقابة قابية أثناء ممارسة عملية النتطرق يف هذا املطلب إىل املبادئ والقواعد اليت تراعيها اجلهات الر 

ترتكز  اليتلضوابط اأو خارجية، على كافة مستويات اإلدارة سواء الرقابة االسرتاتيجية أو التنفيذية، ومن بني   داخلية
  3عليها العملية الرقابية جند مايلي: 

 ؛املوضوعية الكمية بقدر اإلمكان جيب أن ترتكز العملية الرقابية على جمموعة من املقاييس واملعايري -
 ؛اليت حيققهاهداف أو الغايات األجيب أن ال تزيد تكلفة النظام الرقايب على  -
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 ؛واجهة التغريات يف اخلطط والظروف غري املتوقعةملتتميز العملية الرقابية باملرونة  أنجيب  -
 ؛من جانب القائمني عليه يتميز النظام الرقايب بالوضوح وسهولة الفهم واالستيعاب أنجيب  -
 :  منمتكن ، واليت يشتمل النظام الرقايب على جمموعة من املعايري أنجيب  -

 ؛حتديد االحنرافات وأماكن حدوثها 
 ؛حتديد املسؤول عن هذه االحنرافات 
 ؛حتديد التصرفات الالزمة لتصحيح هذه االحنرافات 

 ؛وعهااليت ترشد عن االحنرافات فور وق واليقضة، نذارن يشتمل النظام الرقايب على جمموعة من نظم اإلأجيب  -
ن األداء أجيب أن يبتعد النظام عن فكرة الرقابة اللصيقة، واليت تؤدي إىل أداء أفضل على املدى القصري، غري  -

 يبدأ يف التدهور على املدى الطويل.

 خطوات العملية الرقابية  :  المطلب الثاني
املسطرة  متتالية حسب األهدافراحل وعة من اخلطوات يتم تنفيذها وفقا ملجممالعملية الرقابية تتضمن 

 تتمثل فيما يلي:  واخلطط املصمم تنفيذها،
  وضـع المعايير التي تمثـــل األداء المطلوب الفرع األول :

يف جمال عايري إن امل "يتم صياغتها للوصول إىل األهداف املوضوعة، واخلطط املراد تنفيذها، وهذه املعايري 
العمل يف املؤسسات باختالف أنواعها وحجمها ليست حمصورة بقياس األداء لألفراد بل هي تنطبق على مجيع 

 حتقيق وضع املعايري جلميع النشاطات اليت تسهم يف " رالف ديفس" مراحل العمل الذي يقوم به كل منهم، ويقرتح 
ياسات مل تطوير السلعة أو اخلدمة املعينة، ومعايري للستشاهلدف العام للمؤسسة، كما يوصى بوضع معايري للخدمة 

واملهام تشمل كذلك تقييم اهليكل التنظيمي للمؤسسة، وطريقة عملها باإلضافة إىل وضع معايري أخرى لتقييم املرافق 
فراد املادية مثل اآلالت واملباين ووسائل النقل واإلمكانيات األخرى املوضوعة حتت تصرفها، وحتديد مواصفات األ

 1الذين حتتاج إليهم ومستويات األداء املطلوب منهم " 

 2 ومن أهم أنواع املعايري جند :
  وتعرب عن الوقت الواجب الجناز عمل معني أو إنتاج سلعة معينة أو أداء خدمة معينة.:   المعايير الزمنية -
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نتجة أو اخلدمة واملقبولة يف السلعة امل وتعرب عن مستويات اجلودة املطلوب حتقيقهامعايير الجودة / النوعية:  -
 املقدمة. 

 وتعرب بشكل كمي عن عدد الوحدات املتوقع إجنازها أو اخلدمات أو املتطلبات املتوقع تقدميها. :معايير كمية  -
 "وهي اليت تقيس مدى كفاءة األنشطة اليت يغلب عليها الطابع اخلدمي وهنا يتم االعتماد على معايير وصفية  :  -
 1 " لشكل اخلارجي للمنتج كوسيلة لتنظيم األداءا

وتعرب عن مقدار النفقات أو املصاريف الالزمة إلنتاج املخرجات أو إمتام العملية بصورة معينة  : معايير التكلفة -
 أو التكاليف املتعلقة باجناز أو تنفيذ اخلطط املرسومة.  

خطط املرسومة س النتائج الفعلية مع املعايري املوضوعة وفقا للقيامرحلة وتلي اخلطوة األوىل من العملية الرقابية، 
 إختاذ االجراءات التصحيحية إن وجدت احنرافات، أو االستمرار يف عملية الرقابةيتم  ويف اخلطوة األخريةوبعدها 

 حيث يتم إجناز هذه اخلطوات كمايلي:  
  وضوعةبالمعايير المقياس ومقارنة النتائج الفعلية الفرع الثاني : 

 2الرقابية املرتبط ب : تتم هذه العملية 
قياس النتائج الفعلية اليت أسفر عنها األداء أو التنفيذ، وتقارن باملعايري املوضوعة مقدما لتحديد االحنرافات 

رات ختاذ القراعن ا املسئولةوإبالغ اإلدارة أو اجلهة  ،سلبية ومعرفة أسباهبا أوجيابية إسواء كانت  الت،أو االختال
ائج تتضمن هذه املرحلة جمموعة من األنشطة متمثلة يف  قياس النتكما ،  االحنرافات التصحيحية الالزمة ملعاجلة هذه

الفعلية لألداء أو توقع هذه النتائج على ضوء ما مت فعال وبناء على املعايري املوضوعة بغرض حتديد االحنرافات عن 
 ىل الشخص املسؤول عن معرفة االحنرافات ومعاجلتها وذلك بالشكلإت هذه املعايري، وتوصيل املعلومات والبيانا

  ؟ دف عمليـة القيــاس واملقارنــــة إىل اإلجابـــة عــن السؤال: ماذا نفعـــــلبشكل عام هت، والوقت املناسبني
 .ولذلك فإن طرق القياس تتعدد مع تعدد أوجه النشاط ودرجة االختالف بينهما من مؤسسة إىل أخرى

   3 : ومن بني املشكالت اليت تقابل عملية القياس جند 
انات حتتاج هذه العملية اىل براعة ودقة من املدير يف حتديد نوعية البي الحاجة الى البراعة والدقة في القياس : -

ئج الكلية اواملعلومات اليت حيتاجها، وتزداد أمهيتها كمدخالت )بيانات( يتم وضعها يف صورة مقاييس عند قياس النت
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للمشروع، حيث يتم احلكم على األداء الكلي للمؤسسة. فعلى سبيل املثال لو فرض أن املؤسسة ترغب يف قياس 
درجة أفضلية تصميم السلعة اخلاصة هبا عن التصميمات املنافسة، فقد يتقرر عقد اجتماع دوري يتكون من املدير 

 ن خارج املؤسسة لالتفاق على نقاط .العام ومدير املبيعات ورئيس قسم التصميم وخرباء م
 كقاعدة عامة جيب االستفادة من كافة البيانات واملعلومات املتاحة يف عملية:  قياس النتائج الكمية والكيفية -

القياس، نظرا لصعوبة هذه العملية، إال أن هناك خطورة تكمن يف توجيه أمهية أكثر من الالزم لقياس خصائص أداء 
بسهولة مبعىن أن اجلهد والتكلفة الالزمني لقياس نتائج أداء معني البد وأن يتناسب مع درجة  معني ميكن قياسه

 األمهية النسبية هلذه النتائج، وهو أمر يرجع جزء اكرب منه إىل احلكم الشخصي.  
لعملية ا جيب أن هتتم عملية الرقابة باألعراض والظواهر اليت تظهر أثناء سري: استخدام األعراض في الرقابة -

التنفيذية وتعين أن أمرا غري عادي حيدث وقد يؤدي إىل نتائج خطرية، مثال إذا الحظت اإلدارة وجود حالة من 
التكدر بني العاملني يف أحد األقسام تنذر باحتماالت خطرية كان يضرب العاملون عن العمل أو يتم تكوين تنظيم 

 د تكون يسية للمشروع، فعن طريق الرقابة ميكن معرفة األسباب: فقغري رمسي ملقاومة التنظيم الرمسي واألهداف الرئ
 شكوى العاملني من نظام األجور أو نظام اإلشراف. 

ع يف حالة إتباع الرقابة املستمرة املوجهة فعادة يستخدم أسلوب التنبؤ أو التوق:  استخدام التنبؤ في الرقابة -
 إجراء تصحيحي، وقد اتبعت املؤسسات األمريكية الكربى اليتحبدوث إحنراف معني، األمر الذي يستدعي اتباع 

تقوم بانتاج نوع من األطعمة احملفوظة نظاما ميكن املديرين من استخدام قدرهتم على التنبؤ ويفيد يف الرقابة، من 
 خالل إعداد موازنات تقديرية شهرية لكل قسم ومصنع باملؤسسة وقبل تنفيذ اخلطة بعشرة أيام.

 عندما يصعب قياس كل النتائج الفعلي، يستخدم نظام العينات للتغلب على :العينات في القياس استخدام  -
 هذه املشكلة، فالرقابة على جودة األغذية مثال تتم عن طريق فحص عينات اإلنتاج. 

ة ج الفعليعلومات دقيقة تعكس النتائماحلصول على بيانات و طرق الحصول على معلومات النتائج الفعلية:  -
بصورة حقيقية، تتطلب استخدام طرق متكاملة من أمهها نذكر املالحظة الشخصية الدورية  اليت يتم مناقشتها مع 

جهة املسؤولة اليت هتدف إىل حتديد االحنرافات وإظهارها بسرعة وبشكل مفهوم لل القائمني بالتنفيذ، والتقارير الرقابية
وضح حنرافات، واجلدول التايل يأو نوعية اإل، حسب درجةنتائج قبل إكتمال العن إختاذ اإلجراءات التصحيحية 

 حنرافات. أنواع اإل
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 : أنواع االنحرافات 11الجدول رقم 
 انحراف غير مسموح به انحراف مسموح به

 احنراف الحيتاج إىل عالج 
 خارج عن السيطرة 
 غري لظروف طارئة 
 غري متكرر 
 احنراف بسيط 

 احنراف حيتاج إىل عالج 
 متعمد 
 شأتبعا لظروف حمددة ومعروفة ين 
 متكرر 
 احنراف جسيم 

الطبعة األولى ، حازم محمد عبد الفتاح، إدارة الفنادق، دار المناهج للنشر والتوزيع عمان األردنالمصدر: 
              .365ص:،2117

  ةالتصحيحي اتراءــاذ اإلجـتخإ : الفرع الثالث
العاملني على  ما لتشجيعإ ،التقييم والتصحيح عملية الرقابيةتتضمن اخلطة األخرية من خطوات أو مراحل ال

داء الفعلي  ضوء نتائج مقارنة األيفاالستمرار يف العمل املطلوب، أو اختاذ إجراءات تصحيحية مناسبة. حيث أنه " 
طلوب ويتوافق ملا فإذا كان األداء الفعلي يفي مبستوى األداء، باألداء ملخطط له طبقا للمعايري املعتمدة املوضوعة
به، تستمر عملية الرقابة، أما إذا كان االختالف بني األداء  معه أو كان ضمن االختالف أو التفاوت املسموح

الفعلي واملستويات املعيارية كبريا ويتجاوز احلد املسموح به، ينبغي إعالم اإلدارة املعنية بالنشاط هبذا التفاوت أو 
السبب  ىل تفسري صحيح إىلإ، ومن الضروري أن تتوصل اإلدارة حي مناسباالحنراف وضرورة اختاذ إجراء تصحي

 1" األداء، وأن ختتار اإلجراء التصحيحي املالئماحلقيقي وراء االختالف أو االحنراف يف 
بية الداخلية االتقارير الصادرة من اجلهات الرق على بناء التصحيحية اءاتر اإلجالتصحيح عملية تناول تكما 

  :  وفق مايأيت  ،واخلارجية
 إجراء تعديالت على السياسات واألهداف؛ 
 إجراء تعديالت على نظم إختيار وتدريب العاملني؛ 
 إجراء تعديالت على بعض أجزاء النظام االنتاجي أو التسويقي أو التمويلي.   
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  لنظام الرقابةاإلطار المتكامل المطلب الثالث : 

 عال.ىل متطلبات النظام الرقايب الفإللرقابة التنظيمية، إضافة املتكامل  طارنتاول يف هذا املطلب اإل

 : اإلطار المتكامل للرقابة التنظيمية الفرع األول
بدءا من ختطيط  ،املتبعةواإلجراءات املنظمة نظام الرقابة الفعال يتطلب تناسق وتكامل جمموعة من العمليات 

فة للمؤسسة، لتنفيذ العمليات التشغيلية املرتبطة باألنشطة املختلاألهداف ووضع املعايري املرتبطة هبا، وإعداد نظام 
ات من خالل تقييم النتائج الفعلية املتوصل إليها ومقارنتها مع املعايري املوضوعة ) مؤشر مث تلي خطوة تقييم األداء 

أو عدم  االحنرافات( إلجياد  ...1111، اإليزو  HACCPقياس األداء( أو السياسات املتبعة )سياسة اجلودة، نظام 
ية املتتالية، أما الرقاباخلطوات تتبع عادة إو ، ن وجدت وتصحيحها يف الوقت املناسب، أو مراجعة األهدافاملطابقة إ

ظيمية يف والشكل التايل يوضح اإلطار املتكامل للرقابة التنتابعة تنفيذ اخلطة،  يف حالة عدم وجود إحنرافات يتم م
    املؤسسة. 

 طار املتكامل للرقابة التنظيميةاإل : 12الشكل رقم 
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  وخصائصه متطلبات نظام الرقابة الفعال :  الفرع الثاني
 متطلبات نظام الرقابة الفعال:  - 1

 نظام الرقابة الفعال يتطلب توفر أجزاء وعناصر أساسية تتفاعل فيما بينها، هذه العناصر األساسية تتمثل يف      
 1هلدف، املعيار، نوع الرقابة، األدوات الرقابية، نظام جيد لالتصال، املسؤول عن اختاذ القرار مبعاجلة االحنراف " " ا
 : األهداف – أ

أن معظم أهداف املؤسسة تتمحور حول مثانية أهداف رئيسية تتمثل  (P. DRUCKER) بيرت دريكر يرى" 
 جتماعية(عتناء بالعمل واملسؤولية االاملوارد، مستويات األداء، اإل بتكار،نتاجية، الرحبية، اإليف )حصة السوق، اإل

 ستمرارية والنمو، إرضاء الزبائن.إضافة إىل حتقيق امليزة التنافسية، اإل
أن اهلدف يعرف بواسطة أربع مكونات هي : صفة القياس )مثال:  (. ORSONI J)ويرى من جهة أخرى 

 سنة كاملة بالنظر إىل أشهر أو 6( وأخريا البعد الزمين ) %11املعيار )إشغال الغرف(، سلم التقييم )النسبة(، 
 2خصوصية النشاط الذي تعمل فيه املؤسسة "   

ل بدون اليوجد نظام رقايب فعا " :ذكر علي عباس يف كتابه حول الرقابة اإلدارية يف منظمات األعمال أنه
خلطة وااللتزام اخلطة، فهو يشكل ضمانة أكيدة لتنفيذ ا ختطيط، والختطيط علمي بدون نظام رقايب فعال على تنفيذ

 3هبا " 
 جناز الفعلي ومقارنته باألهداف املخططة للتأكد من أن األعمالتتضمن الرقابة وضع معايري األداء وقياس اإل

 الرقابة . –مت اجنازها وفق اخلطط، والشكل التايل يوضح دورة التخطيط 
 الرقابة  –: دورة التخطيط  13 الشكل رقم

 
 توجــــــــد                                                                            
 احنرافات                                                                          

 اليوجد                                                                            
 احنرافات                                                                                                    

 ، ، دار احلامد للنشروظائف المنظمة ( –العمليات االدارية  –مبادئ االدارة الحديثة ) النظريات  حسني حرمي، المصدر:
  .111ص:  ، 2119:األردن، الطبعة الثالثة -عمان              

                                                           

 .11 – 11ردن، ص ص :األ –، إثراء للنشر والتوزيع، عمان عمالاال منظمات في االدارية الرقابةعلي عباس،  - 1 
 .111ص: ، 2111:، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة اخلامسةاقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،   2
 .19، ص: مرجع سبق ذكرهعلي عباس ،  -  3

 تنفيذ  ختطيط 
  اخلطة

 اختاذ االجراء التصحيحي

 االستمرار يف التخطيط / الرقابة

 

مقارنة األداء 
 باملعايري املوضوعة

 مراقبة
 األداء 

 وضع خطط جديدة، أو تعديل الخطة الحالية و/ أو تنفيذها
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 1ومن بين متطلبات نظام الرقابة الفعال ، نجد مايلي : 
 : المعايير - ب

تستند  ،املؤسسة، أو على مستوى األقسام الرئيسية أو األقسام املساندة تستخدمهامعدالت   تعرف بأهنا
 ون كمية أو نوعية.، وتكهذه املعدالتمع  الفعلية اليت حتققهاتائج ، وذلك مبقارنة الناألداءكأساس لتقييم   عليها

 نوع الرقابة : - ج
استعرضنا أنواع الرقابة فيما سبق، وميكن للمؤسسة استخدام نوع الرقابة حسب طبيعة نشاطها وأهدافها 

 احملددة. 
  : األدوات الرقابية -د

 ن بة أو طبيعة نشاطها واألهداف احملددة، حيث البد أساليب الرقابية على نوع الرقادوات أو األتتوقف األ 
ختاذ إتتضمن  نأداة الرقابية قادرة على كشف االحنرافات وبتكلفة منخفظة، وتتميز املرونة، كما جيب تكون األ

 إجراءات تصحيحية.
  : نظام جيد لالتصال -ه

ت حول ، ملا يوفره من معلوماشيدةيساهم يف اختاذ القرارات الر ومتكامل وجود نظام معلومات واتصال فعال 
لومات واتصال تطبيق نظام مع، بالبيئة الداخلية واخلارجية هلاا يتناسب مع عالقاهت أنشطة ووظائف املؤسسة، وما

يصال القوانني يساعد يف ا، للمؤسسة جيد يربط أقسام ووحدات املؤسسة ويتجاوب مع التغريات الداخلية واخلارجية
الغ عن األحداث باإلبنظام االتصال اجليد يسمح التنظيمة الصادرة من اجلهات الرقابية ، كما والتعليمات واللوائح 

ويف  صاحللألطراف ذات املالبيانات واملعلومات  واختاذ اإلجراءات التصحيحية بكل سهولة، كما يساهم يف توفر
 الوقت املناسب وبأقل تكلفة. 

 : نحرافبمعالجة اال ل عن اتخاذ القرارمن المسؤو  -و 
طبيق مركزية ىل تإحتديد املسؤوليات مرتبط بالنمط التسيريي للمؤسسات حسب النظام الداخلي، إضافة 

والمركزية القرارات، وبالتايل ربط املسؤوليات حسب درجة تفويض السلطة إىل املستويات الرقابية )االسرتاتيجية، 
 ن وجدت وتصحيحها. إالتكتيكية، التشغيلية(، وحتديد املسؤول عن االحنرافات 

 
 

                                                           

 .11 – 11علي عباس، مرجع سبق ذكره، ص ص : - 1 
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 :  خصائص نظام الرقابة الفعال - 2
من أمهها  ،حيت تصميم نظام الرقابة البد من مراعاهتا يتميز نظام الرقابة الفعال مبجموعة من اخلصائص

 1  مايلي
 أن تكون الرقابة إقتصادية ذات تكلفة مناسبة: -أ

ايب إىل إضافة ، أي يؤدي تطبيق النظام الرقيفهتفوق تكالللمؤسسة فوائد أو عوائد  ينبغي أن حيقق النظام
 قيمة للمؤسسة.

 القبول والفهم:   -ب
جيب أن يفهم املدراء الفنيون والعاملون الذين ميارسون الرقابة فهما جيدا، والبد أن من مشاركتهم يف وضع 

 وائية وغري ضرورية ميكن اليت تبدو عش حىت يتمكنوا من تأدية مهامهم الرقابية بفاعلية، كما أن الرقابة الرقابية،املعايري 
 األداء اجليد.  حتقيق  حنو أن تؤدي إىل اإلحباط وتدهور الدافعية

 استراتيجية:  - ج
 كلما أصبحت املؤسسة أكرب كلما إزدادت احلاجة إىل رقابة اسرتاتيجية لكون اإلدارة العليا التستطيع شخصيا

 ىلإتاج يث يتم معاجلة االحنرافات الرئيسية مع حتديد النشاطات اليت حتممارسة وظيفة الرقابة على مجيع األنشطة، ح 
 ) االستثناءات( أما النشاطات األقل أمهية قيمكن معاجلتها من قبل املديرين يف املستويات األدىن.  إهتمام فوري 
 موثوقة وصحيحة: - د

ة ودقيقة، قابية الداخلية أو اخلارجية صادقجيب أن تكون املعلومات املتوفرة من التقارير الواردة من اجلهات الر 
 األطراف ذات املصاحل يف إختاذ القرارات.    يعتمد عليها

 :  قدرة النظام على الكشف على االنحرافات بسرعة -ه
حي يف اختاذ اإلجراء التصحياكتشاف االحنرافات دون تراكمها، و على سرعة النظام الرقايب الفعال يساعد 
 قل تكلفة.وبأ الوقت املناسب

 :  المرونة – و
أثناء عند تصميم نظام الرقابة البد من البد من مراعاة بعني االعتبار التغريات غري املتوقعة، لالستجابة بسرعة 

 للمتغريات أو استغالل فرص جيدة. 
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 :  الدورية واالستمرار  - ي
ن من حتقيق تمرارها، حىت يتمكجيب أن التتم عملية الرقابة على قرتات متباعدة، بل جيب دوريتها واس" 

أثناء التجهيز لتحديد و  ،عداد النظام الرقايب وجتهيزهبإقبل التنفيذ   جيب أن تتم العملية الرقابية املستهدفات، حيث 
 1" رىمتابعة التنفيذ أو صياغة أهداف أو خطط أخبعد التنفيذ لتقييم النتائج و وأخريا االحنراف وتصحيحه، 

 في مجال الرقابةات الرقابية الداخلية والخارجية الجهالفرع الثالث : 

اخلطوط الدفاعية الثالثة يف جمال فعالية إدارة  2111( يف سنة IIAأصدر معهد املدققني الداخليني )
( املركزيةدارة اإل) اليت تتضمن اجلهات الرقابية الداخلية ممثلة يف الرقابة حسب مستويات االسرتاتيجيةاملخاطر والرقابة، 

اخلارجية نشطة أو العمليات التشغيلية، والشكل التايل يوضح اجلهات الرقابية الداخلية و لرقابة التنفيذية متعلقة باألوا
ستشارية اليت تتطلب التنسيق والتعاون بينها يف تبادل املعلومات الرقابية، وتقدمي خدمات التأكيد واخلدمات اإل

 لتحقيق قيمة مضافة. 
 الرقابية الداخلية والخارجية في مجال فعالية إدارة المخاطر والرقابة (: الجهات4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and 

Control, The Institute of Internal Auditors (IIA) p:2 , http//: na.theiia/standards 

guidelance, consulté le 15/10/2020 . 

دارة أو جلنة أو جملس إ مركزيةتتمثل اجلهات الرقابية الداخلية يف السلطة احلاكمة يف املؤسسة سواء إدارة 
تدقيق على حسب التنظيم اإلداري للمؤسسة، حيث أهنا وفقا برنامج أو خطة يتم إعدادها واملوافقة عليها،  وحتديد 

وثيق مامت تبعا للخطط املصممة مع ضرورة تزمنية الالزمة لتنفيذ اخلطط واملوارد واملدة الالصالحيات واملسؤوليات 
                                                           

 .91زاهد حممد ديري، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 

 السلطة احلاكمة/ جملس اإلدارة/ جلنة التدقيق 

 اإلدارة املركزية

إدارة التدقيق 
 الداخلي

أو   

املدققني الداخليني   

 الرقابة املالية
 األمن 

 إدارة املخاطر
ةاجلود  

 التفتيش 
 االمتثال

معايري 
الرقابة 
 الداخلية

اجل التدقيق اخلارجي 
هات الرقابية التنظيمية

 

الرقابة 
 االدارية
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فال  مة،يف السهر على التحكم يف تنفيذ اخلطط املصمن مراقب التسيري له دور أكما ذكرنا سابقا . االتفاق عليه
ن حتقيق  األهداف بدون كد مميكن مراقبة تنفيذ اخلطط بدون مراقبة التسيري، وال ميكن تطبيق االسرتاتيجيات والتأ

 مراقبة التسيري، حيث يقوم بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية اليت تقوم بتنفيذ مامت التخطيط له من أنشطة أووظيفة 
اطر، الرقابة املالية، األمن ، إدارة املخ عمليات تشغيلية على مستوى األقسام أو الوحدات املختلفة للمؤسسة )

عرفة ممتثال( على حساب اهليكل التنظيمي هلا، أو على حساب مسار تدفق املعلومات، يتم اجلودة، التفتيش و اإل
فق و  االحنرافات إن وجدت وتصحيحها والتعرف اليت وقعت وعلى أي مستوى أو متابعة تنفيذ العمليات، يتم هذا

      .نظام رقايب فعال يرتكز على الوسائل أو األدوات اليت تطرقنا إليه

دققي االمتثال مالرقابية اخلارجية فتتمثل يف التدقيق اخلارجي )حمافظ حسابات، حماسب قانوين،  أما اجلهات
واملطابقة( على حساب اهلدف املراد بلوغه من وراء التدقيق اخلارجي عادة مايكون حول مصداقية القوائم والكشوف 

زية على حساب ات، جلان التفتيش املركزية والالمركممثلة يف الوزارات، املديرياجلهات التنظيمية املالية،  إضافة  إىل 
 نوع الرقابة.  

من معايري ممارسة نشاط التدقيق الدولية الصادر عن املعهد الدويل للتدقيق  2181كما نص املعيار رقم 
(IIA)  :على مايلي 

شارك ي ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن :التنسيق واالعتماد – 2151المعيار رقم 
املعلومات وينسق النشاطات مع اجلهات اخلارجية والداخلية األخرى اليت تقدم خدمات التأكيد واالستشارة، وأن 

 ينظر يف إمكانية االعتماد على عمل تلك اجلهات، وذلك لضمان التغطية املالئمة وتالقي ازدواجية اجلهود .

رقايب فعال لدى  رقابية الداخلية واخلارجية لتحقيق نظامالتنسيق والتعاون بني اجلهات المما سبق يتبني ضرورة 
عانة رة من اجلهات الرقابية الداخلية كمدخالت للجهات الرقابية اخلارجية لالستااملؤسسة حيث تعترب املعلومات الصاد

لوقت ا، كما تساعد يف ربح ، أو مراجعة نظام الرقابةهبا يف تقدمي اخلدمات التأكيدية أو اخلدمات االستشارية
  عدم تكرار عملية الفحص.وختفيض تكاليف التدقيق من خالل ضمان 

 لتدقيق عموميات حول ا:  الثالثالمبحث 
أهداف كل  إىل افة إىل التطرقضوفقا للمنظمات واملفكرين، إ لتدقيقتعاريف اإىل يف هذا املبحث  تطرق ن

بني وظيفيت لتكاملية اتدقيق بعملية الرقابة، والعالقة إبراز العالقة بني الضوع حبثنا، خيدم مو  نوع من أنواعه حسب ما
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تأدية  إضافة إىل جلنة التدقيق باعتبارها حلقة وصل بني الوظيفتني يفالتدقيق الداخلي واخلارجي يف املؤسسة، 
 مهامهما. 

 طار المفاهيمي للتدقيقاإلالمطلب األول : 

 مفهوم التدقيقالفرع األول :
  ليه وفق مايأيت: إ، هذا ماسنتطرق النشاط املراد تدقيقه وأارتباطها بالوظيفة تعددت تعاريف التدقيق حسب 

  1 " ُمراقـََبة شيئ وَفحُصه بِدقة للتحقق من ِصَحِتِه "  التدقيق يف اللغة هو : تعريف التدقيق لغة : -
دلة مع وتقييم األ" عملية منظمة ومنهجية جل للتدقيق بأنه: (A A A) جمعية المحاسبة األمريكية كما عرفت   -

والقرائن بشكل موضوعي، واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق 
 2بني هذه النتائج واملعايري املقررة، وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق" 

 صارم وبناء أسلوب منالتدقيق على أنه: " اختبار تقين   BONNAULTو  GERMONDلقد عرف 
طرف مهين مؤهل ومستقل، بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف  

املؤسسة، وعلى مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروف على مدى احرتام القواعد والقوانني 
 3ورة الصادقة على املوجودات ويف الوضعية املالية ونتائج املؤسسة " واملبادئ احملاسبية املعمول هبا، يف الص

"عملية جتميع وتقومي أدلة االثبات وحتديد إعداد التقارير عن مدى التوافق بني املعلومات ومعايري  التدقيق هو : -
    4حمددة مقدما، وجيب أن تتم عملية التدقيق بواسطة شخص مستقل وحمايد" 

" عملية منتظمة للحصول على األدلة وتقييمها موضوعيا فيما يتعلق بالتأكيدات على بأنه:  تعريف التدقيق -
اإلجراءات واألحداث االقتصادية للتأكد من درجة التطابق بني هذه التأكيدات واملعايري املقررة، وإبالغ النتائج إىل 

 5املستخدمني املهتمني باألمر"

                                                           
 .918، ص: 2111 : دار املشرق الشرفية لبنان - (. بريوت9)اإلصدار المنجد في اللغة العربية المعاصرة  وآخرون، مدور عصام - 1
 .21ص:  ،2111األوىل: مصر، الطبعة -، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندريةلأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامحممد السيد سرايا،  - 2 
 –ة ، ديوان املطبوعات اجلامعيالمراجعة وتدقيق الحسابات االطار النظري والممارسة التطبيقيةحممد التوهامي طواهر ومسعود صديقي،  - 3 

 .1، ص: 2118اجلزائر، الطبعة الثانية 

 .5ص:  سبق ذكره، مرجع دحو،  حاج عامر - 4 

5 - R. HAYER et others , Principles of Auditing -An Introduction to International Standard On Auditing , 

Second Edition, Pearson Education 2005, p: 11. 
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ا خلطوات عملية منتظمة تتم وفق عملية التدقيق على أنها: من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف
لتدقيق البيئي، تدقيق لتدقيق احملاسيب واملايل، اا) متتالية وإجراءات يقوم هبا املدقق تبعا للعمل أو النشاط املراد تدقيقه

أو خارج  سة...(، من قبل شخص داخل املؤس، التدقيق السياحي، التدقيق االجتماعياجلودة، تدقيق االلتزام
املؤسسة )مدقق داخلي أو خارجي(، يتمتع هذا الشخص باالستقاللية واملوضوعية، بغية إعطاء إستشارات أو 

، حول تطابق البيانات واملعلومات (NAA) أو املعايري اجلزائرية للتدقيق (ISA)تأكيدات، وفقا للمعايري الدولية للتدقيق 
ددة سابقا )مرتبطة بأهداف وخطط املؤسسة(، إلبداء رأي فين حمايد، مع اخلاصة بأنشطة املؤسسة مع املعايري احمل

 تبليغ النتائج لألطراف املعنية، أو الذين يهمهم األمر.  
 أساسيات التدقيق  الفرع الثاني:

وات الضرورية جيب اليت تعترب مبثابة اخلط لتحقيق أهداف عملية بالتدقيق البد من اتباع وتطبيق اإلجراءات
يتم هيكلتها تبعا لألهداف املراد حتقيقها أو الغاية من عملية أو نشاط التدقيق، حيث تشري إجراءات حيث ، اتباعها

ليت إىل اخلطوات التنفيذية اليت يتبعها املدقق عند قيامه بعملية التدقيق، املتعلقة بالتصرفات واملمارسات االتدقيق 
املعد لتدقيق و جمموعة من التعليمات املوجهة للمشاركني يف عملية اباعتباره يؤديها املدقق وتظهر يف برنامج التدقيق 

، رضياتلفالتدقيق اآلتية ) ا نظريةمكونات حسب مامت االتفاق أو املصادقة عليه، والشكل التايل يوضح هيكل 
 . املفاهيم، املعايري، األهداف واإلجراءات ( 

 : هيكل نظرية التدقيق15الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 رنامجب -الوجود أو احلدوث.         –معايري عامة.      -مفاهيم تتعلق         -تتعلق           ضياتفر  -

 االكتمال.                    التدقيق. -معايري العمل       –باجلوانب السلوكية.      باجلوانب السلوكية.     
 التقييم أو التخصيص.  –امليداين.           مفاهيم تتعلق           -تتعلق           فرضيات -

                                                                                                                                                       ض واإلفصاحالعر  -احلقوق والتزامات –معايري التقرير.     –بأداء عملية التدقيق.    بأداء عملية التدقيق.    
 استقالل الفرتات املالية. -                                                                         

:              االمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل ،دار الكتاب اجلامعيالمراجعة وحوكمة الشركات،  جيهان عبد املعز اجلمال،المصدر: 
 .88، ص:  2119

 هيكل نظرية التدقيق

 االجراءات األهداف المعايير  المفاهيم الفرضيات
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أو املبادئ  عايرياملالفروض واملفاهيم املستنتجة من الفرضيات، و توي على جمموعة من حتالتدقيق عملية 
لعناصر الرئيسية ا  ، لتحقيق أهداف معينة باستخدام أساليب وإجراءات متنوعة،املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما

 الواحدة تلوى األخرى.  نستعرضهار نظرية التدقيق اليت املتتالية يطلق عليها إطا
 :فرضيات التدقيق  -1

طبيعة ونوعية املشاكــــل  " 1طار املرجعي للقيام بعمليات التدقيق حيث أن : تعترب فرضيات التدقيق اإل
إلطار الفكري ا متثلباعتبارها  ،وتنوعها واليت هي بصــدد احلل من طرف املدقق جعل وضع جمموعة من الفرضيات

  تتمثل هذه الفرضيات يف ما يلي : الذي ميكن الرجوع إليه يف عمليات التدقيق أمرا ضروريا،
  ال وجود لتعارض يف املصاحل بني املدقق واإلدارة؛ 
 خلو القوائم املالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أخطاء غري مادية؛ 
 دوث أخطاء؛وجود نظام رقابة داخلية سليم يبعد احتمال ح 
 يح عن املركز املايل وبالتايل التعبري الصح ،التطبيق املناسب للمبادئ احملاسبية يؤدي إىل قوائم مالية سليمة

 للمؤسسة ونتائج أعماهلا؛
 ليل يعرب عكس د ال إذا وجدإ ،العناصر واملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي تبقى كذلك يف املستقبل

 ذلك؛
 قط بإبداء الرأي عن البيانات املالية؛مدقق احلسابات يقوم ف 
  تتناسب مع مركزه املدققفرض التزامات مهنية على. 

ني أنه البد متتع بمرتبطة باجلانب احملاسيب واملايل أو تدقيق احلسابات إذ ت أعالهفرضيات التدقيق املذكورة 
 واملتناسبة مع مركز ،ربة املهنية الالزمةاملدقق باالستقاللية واملوضوعية مع ضرورة حيازته على التأهيل املطلوب واخل

تشارة أو طبيعة ونوع املشكلة املراد حلها أو تقدمي االسسواء داخلي أو خارجي،  املدقق واجلهة اليت تقوم بالتدقيق
لتزام ، وتطبيق واالحتيال والغشواالاجلوهرية فيها، مع ضرورة وجود نظام رقابة داخلية جيد خال من األخطاء 

جلزائرية  الدولية للتدقيق املتعارف عليها أو املتعلقة بالبلد الذي تنتمي إليه املؤسسة، مثال يف اجلزائر املعايري اباملعايري
توفر املعلومات كما أنه البد من (،    IIAىل املعايري الدولية ملمارسة نشاط التدقيق الداخلي )إإضافة   (IAAللتدقيق )

 أي صاحلة ميكن االعتماد عليها يف املستقبل.   ستمراريتها إ)العناصر واملفردات( و 

                                                           

 .  21، ص2111 ،اجلامعية ، اجلزائر،الدار اجلامعية ، ديوان املطبوعات  ليات التدقيقآنظرية المراجعة و حممد مسري الصبيان،  -1 
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 :مفاهيم التدقيق  -2
 ساس الفكري السابقة، كما اهنا بدورها متثل األ من الفرضياتمستنتجة أهنا تعميمات املفاهيم على تعرف " 
 ومن بني أهم هذه 1" جراءات وكذلك حتديد املبادئ األساسية للتدقيقلتحديد املعايري واألهداف واإل ،

 2املفاهيم نذكر مايلي: 
 من خالل االلتزام بأخالقيات املهنة.السلوك األخالقي :  
 رجات نظرة من قبل مستخدمي خمجيب أن يكون املدقق مستقال فعليا) ذهنيا( وظاهريا ) " : االستقاللية

  " لألعمال املوكلة إليه، الن بدون إستقاللية تصبح عملية التدقيق بدون فائدةعند إجنازه  (التدقيق
   أثناء القيام مبهته أو إجناز املهام املوكلة له. الالزمةالعناية املهنية : 
 )3ين" الذي يبين عليها املدقق رأيه امله : "تعترب أدلة االثبات احملور األساسي أدلة االثبات )القرائن  
 الداخلي  أو اليت مت إعدادها من قبل املدقق: البد أن تكون التقارير الصادرة للتقارير ادق والعادلالعرض الص

احل، تعرب عن أو األطراف ذات املصواملعروضة أو املرسلة إىل اجلهات اليت طلبت عملية التدقيق أو املدقق اخلارجي 
 بصفة صادقة وعادلة للمعلومات أو خمرجات عملية التدقيق.

  :معايير المراجعة  - 3
تعرب عن مدى اجلودة املطلوب من املدقق عند أدائه لعملية التدقيق، ولألهداف اليت جيب حتقيقها باستخدام 

 4املتعارف عليها جند:  يف الفحص، وتتضمن هذه املعايري اإلجراءات استعملها 
 : معايير عامة - أ

 املدقق؛ املطلوبة يف فية والكفاية الفنيةجيب أن يتم بواسطة شخص أو أشخاص لديهم خربة فنية كا  
 جيب أن حيتفظ املدقق باستقالل ذهين يف مجيع األمور املتعلقة بعملية التدقيق؛ 
 .جيب أن يبذل املدقق العناية املهنية الواجبة يف القيا بعملية الفحص والتحقق ويف إعداد التقرير 
 : معايير العمل الميداني  - ب
 مل ختطيطا كافيا وجيب اإلشراف السليم على املساعدين إن وجدوا؛جيب أن يتم ختطيط الع 
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 د مدى املستعمل كأساس لالعتماد عليه، ولتحدي م نظام الرقابة الداخليةييجيب القيام بدراسة كافية وتق
 ؛االختبارات الناجتة عن ذلك واليت ستقتصر عليها عملية التدقيق

  الفحص املستندي واملالحظة واملصادقات حبيث تكون جيب احلصول على أدلة كافية ومقنعة عن طريق
   معقوال لرأي املدقق. أساسا

 معايير خاصة بالتقارير:  - ج
 نشاط أو حول عملية تدقيق أخرى )الرقابة أو الما إذا كان القوائم أو الكشوف املالية،  جيب أن يبني التقرير

واجملال املراد  ال عاما، معايري مرتبطة باألهداف املراد حتقيقهامثال( معدا طبقا للمعايري املتعارف عليها واملقبولة قبو 
 ؛تدقيقه
  تعترب البيانات واملعلومات املستخدمة يف عملية التدقيق كافية إلبداي رأي صريح وصحيح عن األنشطة 

 اليت قامت هبا املؤسسة، إال ذكر خالف ذلك يف التقرير.  
 :  أهداف التدقيق -4 

ن عملية التدقيق معامة الغايات املراد حتقيقها من نشاط معني، ويتمثل اهلدف الرئيسي متثل األهداف بصفة 
أنشطة املؤسسة املختلفة وابداء رأي فين حمايد حول التقارير الواردة، ولغرض تكوين هذا الرأي يلزم يف التحقق من 

ول إىل األهداف والغايات خلطط والوصحتقيق أهداف التدقيق األساسية واليت تتلخص يف التدقيق والتحقق من تنفيذ ا
  1 املرجوة، واليت ميكن تصنيفها حسب التقسيم احلديث للتدقيق كمايلي:

 حتقيق أمثل للعمليات؛ 
 وف املالية؛شصحة ودقة عرض القوائم والك 
 الرقابة(؛  االلتزام بتطبيق القوانني والقواعد املعتمدة ( 
  ( حتقيق كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية .)النشاط 
 : إجراءات التدقيق - 5

تصرفات ىل اخلطوات التنفيذية اليت يتيعها املدقق عند قيامه بعملية التدقيق، فهي الإتشري إجراءات التدقيق " 
 واملمارسات اليت يؤديها املدقق وتظهر يف برنامج التدقيق باعتبارها متثل اخلطوات الالزمة لتحقيق أهداف التدقيق، 

 2" ك الربنامج وتفاصيله باختالف درجة تعقيد مهمة التدقيقوخيتلف شكل ذل
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  1ومن بني االعتبارات الواجب مراعاهتا عند إعداد برامج التدقيق جند مايلي: 
 التقيد بنطاق عملية الفحص اليت يكلف هبا؛ 
 طبيعة نظام الرقابة الداخلية املوجود فعال يف املؤسسة؛ 
 ا ل خطوة يتضمنها الربنامج حيث عمليات التدقيق اليت يقوم هباألهداف اليت يرجى حتقيقها من وراء ك

 املدقق ليست غاية يف حد ذاهتا وإمنا وسيلة ألجل حتقيق هدف معني؛
  املدقق من مجع أدلة إثبات دقيقة وصحيحة؛متكن اليت استخدام وسائل أو أساليب التدقيق 
  مشكلة يراد حلها.إتباع طرق التدقيق اليت تتالءم مع ظروف وطبيعة كل حالة أو 

  والخطوات التي تتبعها عملية التدقيق التدقيقوأهداف أنواع  المطلب الثاني: 

يف هذا املطلب إىل أنواع التدقيق حسب ماخيدم موضوع حبثنا، مع ذكر هدف كل نوع من األنواع،  نتناول
 دقيق.إضافة اىل التطرق إىل املراحل املتتالية املتبعة من قبل القئمني بعملية الت

  أنواع وأهداف التدقيق الفرع األول:

 ،أنواع التدقيق اليت ختدم موضوع حبثنا، مع ذكر األهداف املتوخاة حسب كل نوع من هذه األنواعنستعرض  
للتدقيق السابق الذكر أنه:"تعريف عام يشمل كافة أنواع  (AAA)مريكية يالحظ من تعريف مجعية احملاسبة األحيث 

 2 " ( مدقق وحماسب قانوين مستقل مثل )التدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجي)احليادي(التدقيق املختلفة 
 هذه األنواع الثالث مرتبطة باجلهة اليت تقوم بالتدقيق، سنذكرها وفق مايأيت: 

 :  التدقيق الداخلي -1
جراءات التدقيق الداخلي هو:"وظيفة يؤديها موظفني من داخل املؤسسة وتتناول الفحص االنتقادي لإل

ذ هذه ، وذلك هبدف التأكد من تنفيومراجعتها السياسات والتقييم املستمر للخطط وإجراءات الرقابة الداخلية
  3السياسات اإلدارية والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة ومعلوماهتا سليمة ودقيقة وكافية " 
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ه الوظيفة هبا شخص من داخل املؤسسة، تتمثل هذ من خالل التعريف يتبني أن التدقيق الداخلي وظيفة يقوم
دارية، اإل التأكد من تنفيذ اخلطط والسياساتفحص البيانات و من خالل يف تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، 

 . معلوماهتاوصحة ودقة وهيكلة مكونات نظام الرقابة الداخلية والتحقق من سالمة 
 : لتدقيق الخارجيا -2

جي هو"نظام يهدف إىل إعطاء الرأي املوضوعي يف التقارير واألنظمة واإلجراءات املعنية حبماية التدقيق اخلار 
ممتلكات املؤسسة موضوع التدقيق، كما هتدف عملية التدقيق إىل التحقق املوضوعي احليادي املستقل من الكفاءة 

ة يف الوقت وهتدف إىل تبليغ اجلهات املعنياالقتصادية واإلدارية لعمليات املؤسسة ومطابقتها مع األهداف املرجوة، 
 1 املناسب وبصيغة منطقية موضوعية هادفة بنتائج التدقيق"

 2 ىل التقسيم احلديث للتدقيق الذي يشمل األنواع التالية:إكما تطرق الكاتب هادي التميمي يف كتابه 
 تدقيق البيانات المالية:   -1

دلة حول القوائم املالية، ألجل التمكن من إعطاء الرأي من مجع وتقييم األتدقيق البيانات املالية يتضمن 
عدالة املركز املايل، وأن املالحق املرفقة مع القوائم املالية كافية. وقد ابالغها وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها دوليا 

ة يف مهنته. از للممارسأو وطنيا. هذا النوع من التدقيق يتم من قبل شخص مستقل وحمايد مؤهل ومتكون عمليا وجم
أما املستفيدون من هذه القوائم والكشوف املالية ألجل اختاذ القرارات على أساسها وهم األطراف ذات املصاحل 

 )اإلدارة، املسامهون، املستثمرون، الدائنون، احملللون املاليون، احلكومة، الضرائب، األسواق املالية(. 

 :  تدقيق الرقابة )تدقيق االلتزام( -2
النوع من التدقيق ألجل التأكد من أن السياسات والتعليمات والقوانني  هو ذلكتدقيق االلتزام أو الرقابة 

املوضوعة من قبل هيئة معينة أو اجلهات الرقابية قد مت االلتزام بتطبيقها، وعلى سبيل املثال التفتيش الذي يقوم به 
حيحة، أو ن تعليمات وقوانني البنك املركزي قد مت تطبيقها بصورة صالبنك املركزي على البنوك التجارية للتأكد من أ

التدقيق الذي تقوم به السلطات الضريبية للتأكد من دقة الدخل اخلاضع لضريبة الدخل، أو التحقق الذي تقوم به 
ات املهنية يمؤسسة التدقيق للتأكد من أن إجراءات اجلودة )النوعية( اليت وضعتها مؤسسة التدقيق نفسها أو اجلمع

 قد طبقت بصورة جيدة. وترسل تقارير الرقابة عادة إىل اجلهات اليت قامت بوضع السياسات واإلجراءات.
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 : تدقيق النشاط   -3
يشمل تدقيق النشاط احلصول وتقييم القرائن واألدلة حول الكفاءة والفاعلية لنشاط املؤسسة،  واخلاص 

ئيسية واألقسام املساعدة( والعمليات التشغيلية يف املؤسسة املرتبطة باألنشطة أو وحدات األعمال )األقسام الر 
باألهدف املراد حتقيقها والوصول إليها. ويف بعض األحيان يسمون هذا النوع من التدقيق تدقيق اإلجنازات أو تدقيق 

 اإلدارة. 
  م فاعلية وكفاءة نشاطتدقيق النشاط بأنه إجراءات منظمة لتقيي (IIA)وقد عرف جممع احملاسبني الداخلني 

 املؤسسة، وتقدمي تقرير مناسب إىل اإلدارة املختصة حول النتائج وإعطاء التوصيات الضرورية لإلصالحات.
اخل جزء من وظيفة التدقيق الداخلي، وينفذ من قبل موظف د يعترب تدقيق النشاط أو التدقيق التشغيلي

أو جملس االدارة أو جلنة التدقيق،  املركزيةت اإلدارة املؤسسة أو مدقق خارجي ) مستقل وحيادي( حسب طلبا
 لتنفيذ مهمات ذات أغراض حمددة وفقا خلطة تدقيق يتم مراجعتها واعتمادها. 

  1كما يهدف ويستخدم التدقيق التشغيلي يف املؤسسة لتحقيق مايلي: 
 تشغيل أكثر كفاءة وحتقيق  تيهدف التدقيق التشغيلي إىل تطوير وحتسني العمليات التشغيلية باقرتاح إجراءا

 اتساق هذا التشغيل مع التوجيهات اإلدارية؛
  يساعد على توفري معلومات دقيقة عن العمليات التشغيلية ويف الوقت املناسب؛ 
  يساعد على االتساق مع السياسات واخلطط واالجراءات والقواعد والقوانني؛ 
 خدام؛ يساعد على محاية األصول أو املوجودات من سوء االست 
  يساعد يف استخدام املوارد بشكل اقتصادي وبأكرب قدر من املنافع أي االستخدام األمثل للموارد وهو

 املعروف بالكفاءة؛
 هداف املقررة بأكرب قدر من الفعالية. يساعد على حتقيق األ 

 2 وفق مايأيت : ،كما جيدر اإلشارة إىل ذكر أنواع التدقيق وفقا للهدف املتوخى منه
 قيق مالي : تد -1

هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبياناتواملستندات والدفاتر اخلاصة باملؤسسات هبدف التدقيق املايل 
 اخلروج برأي فين حمايد ويشمل الفحص والتقرير والتحقق.

                                                           

 .121 -126حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص :  -  1
 .26، ص: 2112عمان، الطبعة األوىل –، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن تدقيق الحسابات اإلطار النظريإيهاب نظمي وهاين العزب،  -  2



                                                اإلطار النظري للرقابة والتدقيق                                           الفصل األول

~ 58 ~ 
 

 :  تدقيق إداري -2
أقصى منفعة  سة لتحقيقتدقيق النواحي اإلدارية والتأكد أن اإلدارة تسري ياملؤس التدقيق اإلداري القصد من

 وعائد ممكن بأقل تكلفة.
 تدقيق األهداف: -3
التحقق أن أهداف املؤسسة املوضوعة سلفا قد حتققت فعال واهلدف من هذا التدقيق  تدقيق األهداف يقصد ب 

 هو حتسني األداء.
 تدقيق قانوني:  -4

احلكومات املختلفة  الية واإلدارية اليت أصدرهتاامل النصوص التنظيمية يقصد به التأكد من تطبيق النصوص القانونية و 
  وكذلك من تقيد املؤسسة أو الشركة بعقدها التأسيسي ونظامها الداخلي.

 تدقيق إجتماعي:  -5
 بعد أن أصبح من أهداف التدقيق حتقيق الرفاهية للمجتمع الذي تعمل فيه املؤسسات ظهر هذا النوع من التدقيق

 ذا الواجب.للتأكد من قيام املشروع هب 
 والشكل التايل يشمل كافة األنواع اليت مت التطرق إليها: 

 : أنواع التدقيق16الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب، استنادا على املراجع املعتمدة يف هذا الشأن. المصدر: 

 

يقالتقسيم الحديث للتدق

مالي •
إداري•
األهداف•
قانوني•
إجتماعي•

من حيث هدف التدقيق

البيانات المالية•
االلتزام•
النشاط •

طبقا لتعريف جمعية المحاسبة 
للتدقيق ( AAA)االمريكية 

داخلي •
خارجي•



                                                اإلطار النظري للرقابة والتدقيق                                           الفصل األول

~ 59 ~ 
 

 خطوات عملية التدقيق لفرع الثاني: ا
 ضحة يف الشكل التايل: تشمل عملية التدقيق جمموعة من اخلطوات املتتالية، واملو 

 ( : خطوات عملية التدقيق17 الشكل رقم )
 

    
 
 
 
 
 
 

يع ، دار اليازوري للنشر والتوز نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية،  ،وآخرونيوسف حجيم الطائي، المصدر: 
 .251، ص: 2111عمان األردن، الطبعة العربية 

 :  لعملية التدقيق التخطيط -1
حرى القسم وباأل ،لتصميم ختطيط لعملية التدقيق بأي مؤسسة البد للمدقق أن يطلع على اهليكل التنظيمي

املدراء الفنيني  الذي يوضح العالقة بنيالتدفق  خمططأو لتحديد جمال التدقيق، إضافة إىل أو الوحدة املراد تدقيقه، 
نظام احملاسيب لاحول  تماع مع جلنة التدقيق إن وجدت واالستفسار منهم أكثراالج" ومن مث  املؤسسة، والعاملني ب

دارة العليا، حول األطراف ذات املصاحل وحول ، وكذلك عمل إستفسارات من اإلونظام الرقابة الداخلية باملؤسسة 
 1" معلومات ذلك منالبيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة، وحول إستعمال وسائل الرقابة، وماشابه يعين الفروع، 

 :  تنفيذال -2
تتضمن ثالث مراحل األول يتم إجراء مقابلة إفتتاحية يقدم فيها املدقق عرض خطة التدقيق واملدة الزمنية 

قابلة اخلتامية مع أصحاب خرية وليس آخرا امللتنفيذها، أما املرحلة الثانية فتتمثل يف نشاط تنفيذ التدقيق، واملرحلة األ
 ملعنيني للرد على االستفسارات وتبيان وجهة نظرهم بشأن التدقيق واستنتاجاته، وبعد قبول اج التدقيق، العالقة بنتائ

                                                           

 .82هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 

 خطوات أو مراحل عملية التدقيق

لتنفيذا املتابعة التوثيق التخطيط كتابة التقرير  

 المقابلة االفتتاحية
 عرض برنامج التدقيق على املعنيني

 تنفيذ التدقيق
مجع املعلومات والتحقق من 

 دقتها

 المقابلة الختامية
عرض نتائج التدقيق على 

 املعنيني
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 1 بالنتائج النهائية للتدقيق اليت ستظهر يف تقرير التدقيق، يتم التفاق يف هذه املقابلة على مايأيت:
 ؛دم تكرارهامان ع، مع ضملعاجلتهاالالزم والوقت  جراءات التصحيحية الواجب إعتمادها حلاالت عدم املطابقةاإل -
مع  ،توقيع ممثل القسم أو الوحدة الذي متت فيه عملية التدقيق على النموذج اخلاص بطلب كل إجراء تصحيحي -

 التصحيحية؛ أثناء متابعة تنفيذ االجراءات كدليل على طبيعة عدم املطابقة، واستخدامهاحتفاظ املدقق بكل منوذج  
 ع إلصدار تقرير التدقيق.الوقت املتوق -
 كتابة التقرير:   - 3

يعرف على أنه: " وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهين إلبداء رأي فين حمايد هبدف إعالم مستخدمي 
عد التقرير وسيلة ، ولذلك ياملعلومات حول درجة التطابق بني املعلومات االقتصادية ملعناها املهين املتعارف عليه

 ، 2" واحلقائق والنتائج بشكل واضح ومفهوم وتوضيحها ملستخدميها إتصال ونقل البيانات
ة مهنية، النهائية حيرره شخص يتمتع باالستقاللية ويكتسب تأهيل علمي وخرب لتقرير خمرجات عملية التدقيق ا

تعلقة يتوصل إىل االحنرافات بني ماجيب أن يكون ومع مامل يتحقق، إضافة إىل القرارات واإلجراءات املرتبطة وامل
 بالتحسني املستمر،  هبدف تبليغا ملستخدميها.

 : المتابعة  -4
 واملكتوبة  فيها، من قبل مسؤويل االقسام أو الوحدات اليت مت التدقيقاملقرتحة التصحيحية األنشطة متابعة تنفيذ تعين  

 .لعدم املطابقة النهائي يف التقرير
 :  التوثيق -5

)أوراق العمل( املعدة من قبل املدقق ولصاحله، املواد "  على أنه: التوثيق 111عرف معيار التدقيق الدويل رقم 
 3 " ،أو اليت يتم احلصول عليها واالحتفاظ هبا من قبل املدقق واليت هلا عالقة بتنفيذ عملية التدقيق

 وثق ي على أنه بعد قبول املدقق قبول التكليف بنشاط التدقيق: " 111معيار التدقيق الدويل رقم كما نص 
 ويؤكد موافقة املدقق على تعيينه، وعلى هدف ونطاق التدقيق، ومدى وعلى املسؤوليات إجتاه املؤسسة، وعلى

 4 شكل التقارير" 
 على ضرورة توثيق ، 111تكليف بالتدقيق حسب املعيار الدويل للتدقيق رقم المن خالل تعريف التوثيق و 
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الستغالل لواملعلومات اليت حتصل عليها، يف شكل أوراق عمل دقيق لكل عملية تكل األعمال اليت يقوم هبا املدقق 
حتفاظ هبا لضمان طراف ذات املصاحل أو اليت لع عالقة بتنفيذ نشاط التدقيق، مع ضرورة اإلمن قبله أو من قبل األ

 ليها  عند احلاجة. إالرجوع 
 1يتأثران بأمور عديدة منها:  على أن شكل ومضمون أوراق العمل 211كما نص معيار التدقيق الدويل رقم 

  طبيعة التكليف؛ 
 شكل تقرير املدقق؛ 
 طبيعة وتعقيدات أعمال املؤسسة املراد التدقيق فيها؛ 
 طبيعة وحالة النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛ 
 احلاجة إىل حالة معينة للتوجيه واالشراف ومتابعة األعمال اليت يقومبها املساعدون؛ 
 هجية والتقنية اخلاصة املستعملة خالل عملية التدقيق.املن 

 عالقة بين الرقابة والتدقيق : الالثالث المطلب

نتطرق يف هذا املطلب إىل العالقة بني الرقابة والتدقيق من خالل مراحل نظام الرقابة، حيث سنربز العالقة 
وظيفة لاضافة إىل إالتدقيق الداخلي واخلارجي،  التكاملية بني هذه املكونات أو الوظائف، كما سنبني عالقة وظيفيت

 ة باملؤسسة.مما يتطلب ويرتكز على دراسة وفهم لنظام الرقابة الداخلي ، يف تعزيز عناصر الرقابة اليت يؤديها التدقيق

 عالقة التدقيــق بعمليــــة الرقابـــةاألول:  الفرع
ياس النتائج طة والوظائف اليت تقوم هبا املؤسسات، يتطلب قحتقيق نظام رقايب فعال يتفق مع طبيعة األنش         

املتوصل إليها ومقارنتها مع اخلطط املوضوعة، من خالل تقييم فعاليتها وكفاءهتا استنادا إىل التقارير اليت مت إعدادها، 
ة الرقابة، والشكل يالتدقيق الداخلي أو التدقيق اخلارجي ضمن املراحل األساسية اليت متر هبا عمليت وظيفباستخدام 

   التايل يوضح هذه املراحل :
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 : مراحل نظام الرقابة(18)الشكل رقم 
 
 
 
 

 ،2111 :الطبعةاملكتب اجلامعي احلديث، مصر، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل،  حممد السيد سرايا، المصدر:
 .28ص:           

 عملية ة مهمة للوصول إىل األهداف وتنفيذ اخلطط املعتمدة، اليت مت حتديدها يفتعترب عملية التدقيق أداة رقابي       
ية تقسيم تدفق املعلومات( الذي يوضح كيفمسار التنظيم، هذه اخلطط يتم تنفيذها من خالل اهليكل التنظيمي) 

ية الرقابية على ن العملاألنشطة أو الوحدات واألقسام والتنسيق فيما بينها )حتديد املهام واملسؤوليات(، حيث تكو 
مستوى كل نشاط أو وحدة، تنمية عملية الرقابة الذاتية يتحقق من خالل عملية التوجيه الفعالة املبنية على مشاركة 
املدراء الفنيني والعاملني يف وضع اخلطة، واقتناعهم بأهداف اخلطة اليت شاركو يف وضعها، واعتبار املقاييس أو املعايري 

يم، وبذلك تسهل مهمة توجيههم وتصحيح االحنرافات. هذه االحنرافات ناجتة من عملية التدقيق بعد املعتمدة للتقي
ومجع  ،مجع البيانات واملعلومات من خالل وسائل الرقابة )املقابالت الشخصية، التقارير، معايري قياس األداء ... (

 باب هذه فحصها والتحقق من مصداقيتها، معاجلة أساألدلة والقرائن املرتبطة باهلدف أو العمل املراد تدقيقه، يتم 

 اإلحنرافات إن وجدت.
 لتزام هبا عن طريق املسؤولني عن التدقيق الداخلي واخلارجي علىوالشك أن هذه العناصر يتم تنفيذها واإل

عناصر)عملية لالسواء، إضافة إىل مساعدة بعض املسؤولني من اإلداريني يف املؤسسة والذين هلم عالقة مباشرة هبذه ا
التنظيم والتوجيه( وأخريا يتم إعداد تقارير ) إبداء رأي فين حمايد أو تقدمي تأكيدات أو استشارات حول نشاط 

 مستهدف للتدقيق( يوضح النتائج النهائية لعملية الرقابة، وإبالغه ملن يهمهم األمر. 
ألول من الفصل الفندقية يف املطلب اسوف يتم التفصيل يف مكونات نظام الرقابة يف املؤسسات السياحية و 

 الرابع. 

 

 

 مراحل عملية الرقابة 

ملراجعة والتدقيقا  التنظيم  التقرير التقييم التوجيه 
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  عناصر الرقابة دور التدقيق في تعزيز:  الفرع الثاني
 رتها باستمراالرقابة وتعزيزها، والسهر على مراجعنظام يف تقييم الداخلي واخلارجي تساهم وظيفيت التدقيق 

يدية تشارية واليت رمزها )إ(،  واخلدمات التأكمن خالل اخلدمات االسحسب التغريات الداخلية واخلارجية للمؤسسة، 
  .هذا ماتضمنته معايري التدقيق الدولية ومعايري ممارسة نشاط التدقيق الداخليواليت يرمز هلا ب)ت(، 

ضرورة حصول املدقق على فهم كاف للنظام احملاسيب ولنظام  : "على 911تضمن معيار التدقيق الدويل رقم 
  1" التخطيط لعملية التدقيق وتطوير طريقة فعالية تنفيذهاالرقابة الداخلية، لغرض 

 : ليماي ف لتشخيص وفهماك حيث أنه البد على املدقق أن حيصل على فهم للنظام احملاسبيي

 كافة املعامالت الرئيسية اليت تقوم هبا املؤسسة؛ 
 ؤسسة أو اليت تضمنتها مت هبا املالسجالت احملاسبية والوثائق الثبوتية واملستندات املرتبطة بالعمليات اليت قا

 القوائم والكشوف املالية؛
 عارف عليها يف عملية جراءات املتطريقة معاجلة التقارير املالية واحملاسبية، ملعرفة إن كانت تتوافق واملعايري واإل

 التدقيق.

نستعرضها نسبة للمدقق، لوتقدير خماطر الرقابة وأمهيتها بافهم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة،  التفصيل يفأما 
  يف املطلب الرابع.

 الصادر عن املعايري الدولية ملمارسة نشاط التدقيق الداخلي 2111معيار التدقيق الداخلي رقم  نصكما 
 2مايلي: على 

جيب أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي املؤسسة يف احلفاظ على ضوابط :  الرقابـــة:  2131المعيار رقم  - 
 لة من خالل تقييم فعاليتها وكفاءهتا، والدفع لتحسينها املستمر.رقابية فعا

جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الرقابية يف التعامل مع خماطر : 1. ت. 2131
 املؤسسة املتعلقة باحلوكمة والعمليات التشغيلية وأنظمة املعلومات إىل : 

 جية للمؤسسة؛حتقيق األهداف االسرتاتي 
 موثوقية ومصداقية البيانات املالية واملعلومات التشغيلية؛ 

                                                           

 .111، ص: 911معيار التدقيق الدويل رقم  -  1

   " ،املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي"من املوقع االلكرتوين:  معلومات مستخرجة - 2 
Arabic.pdf-2017-Standards -https://na.theiia.org/ IPPF  ، : 11/11/2111تاريخ زيارة املوقع.  

https://na.theiia.org/%20IPPF-
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 فعالية وكفاءة العمليات والربامج؛ 
 ؛وموجودات املؤسسة صولمحاية األ 
 .اإلمتثال للقوانني واألنظمة والسياسات واإلجراءات والعقود 

إجنازهم  ابية املكتسبة من خاللجيب على املدققني الداخليني استعمال معرفتهم بالضوابط الرق -1.إ.2131
 للمهمات االستشارية وذلك عند تقييم عمليات الرقابة يف املؤسسة. 

ستخدام أعمال املدققني الداخليني، حيث تضمن أنشطة وظيفة التدقيق إ 611كما نص املعيار اجلزائري للتدقيق 
 1الداخلي أو املهام اليت يقوم هبا كاآليت: 

ات، قد توكل مسؤوليات خاصة لوظيفة التدقيق الداخلي فيما يتعلق باستعراض املراجع لية:متابعة المراقبة الداخ -
 متابعة أدائها والتوصيات الرامية لتحسينها؛

حديد، لوظيفة التدقيق مهمة إعادة النظر يف الوسائل املستخدمة لت قد توكل فحص المعلومة المالية العملياتية: -
لقيام املالية العملياتية والقيام بالتحريات اخلاصة حول اجلوانب الفردية مبا فيها اتقدير، تصنيف وتقدمي املعلومة 

 بفحص تفاصيل املعامالت، أرصدة احلسابات واإلجراءات؛
فعالية  ،قد توكل إىل وظيفة التدقيق الداخلي مهمة إعادة النظر يف اقتصاد شطة العملياتية:نإعادة النظر في األ -

 ياتية مبا فيها األنشطة الغري مالية للمؤسسة؛وجناعة األنشطة العمل
 همة فحص مدىمقد توكل إىل وظيفة التدقيق الداخلي  فحص مدى احترام النصوص التشريعية والتنظيمية: -
 حرتام النصوص التنظيمية والتشريعية أو الواجبات اخلارجية وكذلك سياسات وتوجيهات اإلدارة ومقتضيات أخرى إ 

 بديلة؛
قد تساعد وظيفة التدقيق الداخلي املؤسسة من خالل حتديد وتقييم املخاطر الكربى اليت تعرتض  مخاطر:إدارة ال -

   املؤسسة واملسامهة يف حتسني أنظمة التسيري وإدارة املخاطر. 
من خالل ماسبق يظهر جليا العالقة التكاملية بني نشاط التدقيق الداخلي ونظم الرقابة، واألمهية البالغة 

وى يف استحداث وظيفة أو نشاط التدقيق الداخلي ضمن اهليكل التنظيمي داخل املؤسسات باختالف والقص
أنواعها، مع إعطائه االستقاللية الالزمة لتنفيذ املهام املنوطة به، ومتابعة تصحيح االختالالت إن وجدت وربطها 

تعلقة بربنامج ستمر من خالل إعداد التقارير املباملسؤوليات استنادا اىل املعلومات املوثقة، واحلرص على التحسني امل
 .تأكيد وحتسني اجلودة لضمان االستمرارية وحتقيق امليزة التنافسية
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 العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي : الثالث الفرع
 خدام)است 611لقد نص املعيار اجلزائري للتدقيق التدقيق الخارجي: وظيفة التدقيق الداخلي بوظيفة عالقة  - 1
 1ى أنه: ، علوظيفيت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي أعمال املدققني الداخليني( على العالقة بني 

  جيب على املدقق اخلارجي ان ياخذ بعني االعتبار أعمال املدقق الداخلي وكذلك أثره احملتمل على إجراءات
 التدقيق اخلارجي؛

 تدقيق اخلارجي، قد تتشابه بعض الوسائل املستخدمة يفبالرغم من اختالف كل من التدقيق الداخلي وال 
 ،)سنبينه الفرق بينهما أدناه (حتقيقها لكل من الوظيفتني

  مهما بلغت درجة استقاللية وموضوعية وظيفة التدقيق الداخلي، فإن هذه األخرية ليست مستقلة عن
تحمل شوف املالية، فاملدقق اخلارجي يرأيه حول الكن املؤسسة مثلما هو مطلوب من املدقق اخلارجي للتعبري ع

 ؛ها استغالله ألعمال املدققني الداخلينيفاملسؤولية الكاملة للرأي الذي يعرب عنه والخيف
  إذا استغل نه : حيث أممـــا يزيد من وجود عالقة متينة بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي عملية التوثيق "

جزة من طرف املدققني الداخليني، وجب أن يدرج يف وثائق التدقيق النتائج املدقق اخلارجي األعمال اخلاصة املن
 املستخلصة املتعلقة مبالءمة األعمال، وكذلك إجراءات التدقيق املنجزة حوهلا".  

 أوجه التشابه بين وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي:  -2
  2 : آلتيةتتشابه وظيفيت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف النقاط ا

  خضوع كال الوظيفتني جملموعة املعايري املهنية واألخالقية واحدة صادرة عن املنظمات املهنية اخلاصة بكل
 مهنة؛
 يتمتع كل من املدق الداخلي واملدقق اخلارجي بتأهيل علمي ومهين؛ 
  جيب أن تتوفر االستقاللية واملوضوعية لكل منهما؛ 
 اء عملية التدقيق من ختطيط وأداء الرقابة الداخلية واالختبارات كالمها يتبعان نفس املنهجية يف أد

 األساسية؛ 
  االهتمام باملخاطر واعتبارمها عنصر مهم يف عملية التخطيط لكل من املققني اخلارجيني والداخليني؛ 

                                                           

 1 :املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق، ص  2111مارس  18املؤرخ يف  21وزارة املالية، اجمللس الوطين للمحاسبة، املقرر رقم  -  1

خلي والتدقيق الخارجي في تحسين أداء الرقابة الداخلية في المؤسسات االقتصادية تأثير التكامل بين التدقيق الدابن لدغم حممد،  - 2 
 .191ص: َ ، 2115-2111تلمسان، -كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد ،  ، أطروحة دكتوراه الجزائرية
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   .بالنسبة لكال الوظيفتني تعرص نتائج أنشطتهما من خالل تقارير التدقيق 
 يفتي التدقيق الداخلي والخارجي: أوجه االختالف بين وظ -

 : سنوضحها يف اجلدول التايل ،يكمن الفرق بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف عدة نواحي    
 الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي : (12)الجدول رقم 

 الداخليالتدقيق  الخارجيالتدقيق  

 من ناحية 
 التعيين

 سة املؤسسة إذا كانت املؤسيقوم بتعيينه مالك 
 ذا كانت املؤسسة تابعة للدولةإخاصة و 

 فيقوم بالتعيني السلطة العليا للدولة 

 تقوم إدارة املؤسسة بتعيني املدقق الداخلي

 
 من ناحية

 دف ــــــاله

 اهلدف الرئيسي خدمة طرف ثالث )املالك
 عن طريق إبداء الرأي عن سالمة وصدق 
 أما اهلدف الثانوية(. متثيل القوائم املالي 
 هو اكتشاف الغش واألخطاء. 

 اهلدف الرئيسي هو خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من 
 أن النظام احملاسيب كفؤ ويقدم بيانات سليمة وبذلك

 ينصب اهلدف الرئيسي على إكتشاف ومنع الغش واألخطاء. 

 درجة االستقالل
 في أداء العمل 

 بداء الرأيإو 

 امل عن اإلدارة يتمتع باستقالل ك
 يف عملية الفحص والتقييم وإبداء الرأي.

 يتمتع باستقالل جزئي فهو مستقل عن بعض 
 ولكنه اإلدارات ) مثل حسابات التكاليف(

 خيدم رغبات وحاجات اإلدارات األخرى. 

 مسؤول جتاه أطراف عديدة منها المسؤولية 
 املسامهني والدائنني وغريمها. 

 ينحصر إهتمام املدقق الداخلي يف مساعدة مسؤول أمام اإلدارة و 
 مديري املؤسسة يف أداء وظائفهم.

 من ناحية 
 االهتمام

 يهتم بالشق املايل يف نظام الرقابة الداخلية 
 ليس هلا له عالقة هبا.

 ة الداخليةالرقاب  يهتم بالشق املايل واالقتصادي واالداري يف نظام
 ظام الرقابة الداخليةن  الن وظيفة التحقق من كفاءة وفاعلية

 حيدد ذلك أمر التعيني والعرف السائد نطاق العمل 
  ومعايري التدقيق املتعارف عليها وماتنص عليه 

 القوانني املنظمة ألعمال التدقيق اخلارجي 

حتدد اإلدارة نطاق عمل املدقق الداخلي فبقدر املسؤوليات اليت 
 تعهد هبا اإلدارة للمدقق اخلارجي

 فحصه يكون نطاق 
 يتم الفحص غالبا مرة واحدة يف السنة املالية توقيت العمل

 وقد يكون يف بعض األحيان على فرتات 
 متقطعة خالل السنة  

 يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار أيام السنة

 يقوم بالتأكد من احلسابات اليت تقدم طريقة العمل
 للمسامهني وغريهم 

  املوضوعيقوم بالتأكد من النظام احملاسيب

 . 61، ص: 2111دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر ام المراجعة الداخلية للمؤسسة، ر ، مرضا خالصيالمصدر: 
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  لتدقيق:الجنة  -3
تعترب جلنة التدقيق حلقة وصل بني التدقيق الداخلي وجملس اإلدارة والتدقيق اخلارجي، والشكل التايل يوضح 

 ذلك: 
 مؤسسةنة التدقيق في نظام الرقابة بال: موقع لج (19)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوراق للنشر والتوزيع، IIA،دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن خلف عبداهلل الورداتالمصدر : 
 .991ص ،  2119 األوىلالطبعة  االردن ، - عمان              

متكني اهم يف التنسيق والتعاون بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي، و تؤدي جلان التدقيق وظيفة جوهرية تس
االتصال بني املدققني اخلارجيني وجملس اإلدراة، كما هلا دور يف حتسني جودة املعلومات املالية من جانب، والتقارير 

فقا للمعايري املقبولة قبوال املهنة و لتزام بتطبيق قواعد أخالقيات ، ومراقبة االاملرتبطة باألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة
  .عاما أو املدونة يف ميثاق التدقيق

" الوظيفة األساسية للجان التدقيق يف املؤسسات باختالف أنواعها وحجمها، هي تيسري العالقات مع 
ظم دارة ، لذلك ميكن وضع برنامج مناملدققني اخلارجيني، وهذا لعدم استطاعدهتم حبضور إجتماعات جمالس اإل

ن يكون مبثابة اتصال بني اجمللس واملدققني الداخليني، ولقد أدى دور جلان التدقيق تدرجييا إىل الزيادة يف أميكن 
 1حتسني جودة املعلومات املالية، واحرتام قواعد أخالقيات من خالل تطوير مسؤولياهتم " 

 2 :وأصبحت تشمل ،تطورت وظائف جلنة التدقيق ومع التغريات اليت حصلت يف بيئة األعمال
  أداء وظيفة التدقيق الداخلي باملؤسسة؛ 

                                                           
1 - J. RENARD, Théorie et Pratiques de L’Audit Interne , Edition eyrolles, 7 Edition, 2015 , p:  449 – 450 . 

 -111، ص : 2119 :، الدار اجلامعية مصر، الطبعة األوىلتفعيل آليات المراجعة في محاربة االحتيال والفسادأمني السيد أمحد لطفي،  - 2 
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 يـــــــــدقق الخارجـــالم

 لجنة التدقيق

 الداخليدقق ـــالم

 الجمعية العامة

 مجلس اإلدارة

 المدير التنفيذي
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 الداخليني؛ استقاللية ونزاهة وتأهيل وأداء املدققني 
  مالئمة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛ 
  مراقبة االلتزام واالمتثال للقوانني والتشريعات واللوائح والتعليمات اجلهات الرقابية؛ 
 اخلية للمؤسسة ونطاق فحص املدققني الداخليني واخلارجيني للرقابة الداخليةدراسة فعالية نظام الرقابة الد 

  ؛على كافة التقارير املرتبطة بالعمليات واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة
  إن مسؤولية أعضاء جلنة التدقيق يف تقييم أداء جملس اإلدارة التتمثل ببساطة فيما إذا كان املديرين قامو

وكيف قامو  ،التزام باملبادئ األخالقية أم الهناك  ا على وجه أكثر أمهية ما إذا كانإمنم القانونية، و بالوفاء مبتطلباهت
 بتحقيق ذلك يف التطبيق العملي.

 : العوامل التي تؤثر على قرار المدقق الخارجي الستخدام أنشطة المدقق الداخليالفرع الثالث
جي، وميكن التكامل بني وظيفيت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلار من الضروري التعرف على العوامل املؤثرة على 

  1حتديد هذه العوامل فيمايلي: 
تعترب من أهم العوامل املؤثرة على املدقق اخلارجي عند حتديد مدى  مدى توافر خدمات التدقيق الداخلي: -

ادة احتمال ، وزيمات املدقق الداخليمسامهة التدقيق الداخلي، فكلما زاد املستخدام يف تلك اخلدمة كلما زادت خد
 التعاون والتنسيق بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ومسامهة وظيفة التدقيق الداخلي يف عملية التدقيق.

الذي أصدره جممع احملاسبني االمريكيني  (SAS 65) 68رقم التدقيق عيار مأشار جودة خدمات التدقيق الداخلي:  -
 كايف من جودة التدقيق الداخلي قبل اشرتاك املدقق اخلارجي يف أداء عملية التدقيق.  على ضرورة وجود مستوى

قق الداخلي واملدقق ميكن التعاون بني املدالداخلي والتدقيق الخارجي: التدقيق مستوى التنسيق بين وظيفتي  -
 أداء أعمال التدقيق بينهما يف اخلارجي لزيادة جودة عملية التدقيق، وتقليل تكاليفهما. ويتضمن التعاون والتنسيق

 خالل السنة أو خالل امتداد إجراءات التدقيق اخلارجي. 
من خالل ماسبق يتبني أن هناك عالقة تعاون وتنسيق بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي يف تأدية مهامهم،  

فيت التدقيق املية بني وظي، أي أن هناك عالقة تكيف ظل إمكانية إستفادة كال الوظيفتني الحتياجات التدقيق
  .الداخلي والتدقيق اخلارجي

 

                                                           

 .896 – 898عبد الوهاب نصر وشحاته السيد شحاته، مرجع سبق ذكره، ص :   1
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 : فهم نظام الرقابة الداخلية وتقدير مخاطر الرقابة المطلب الرابع
)اخلدمات ومعايري ممارسة نشاط التدقيق الداخلي الدولية   (911) املعيار رقم  نصت معايري التدقيق الدولية

 ضرورةأمهية فعالية نظام الرقابة الداخلية و على  (611) املعيار رقم جلزائرية ومعايري التدقيق االتأكيدية واالستشارية( 
ركة  " أكدت نتائج دراسة أحريت على ثالثة آالف شفهم املدقق لنظام الرقابة الداخلية وتقدير خماطر الرقابة، كما 

يف  (KPMG Peat Marwick)كبرية ومتوسطة يف الواليات املتحدة من قبل أحد مكاتب التدقيق الكبار يف العامل 
من حاالت الغش والتالعب يف  %82منتصف التسعينات، أن أنظمة الرقابة الداخلية استطاعت أن تكشف 

 1 من تلك احلاالت مت اكتشافها عن طريق املدقق اخلارجي " %8الشركات، مقارنة ب 
والعالقة  سبة للمدققلية، وأمهيتها بالنذا مايستدعي التطرق إىل املفاهيم األساسية املتعلقة بنظام الرقابة الداخه

   .، وضرورة فهم املدقق لنظام الرقابةبينهما

 نظام الرقابة الداخليةاإلطار المفاهيمي ل:  الفرع األول
 الرقابة الداخلية: نظام المقصود ب -1

 2يف النقطة الثامنة من املقدمة أن:  911لقد حدد املعيار الدويل للتدقيق رقم 
سسة ؤ الرقابة الداخلية يعين كافة السياسات واإلجراءات ) الضوابط الداخلية ( اليت تتبناها إدارة امل "تعبري نظام

ملساعدهتا، قدر اإلمكان يف الوصول إىل هدف اإلدارة وهو إدارة العمل بشكل منظم وكفؤ، واملتضمنة االلتزام 
وإعداد  ،ودقة واكتمال السجالت احملاسبيةومحاية األصول ومنع واكتشاف االحتيال واخلطأ  ،بسياسات اإلدارة

معلومات مالية موثوقة يف الوقت املناسب، ويشمل نظام الرقابة الداخلية على أمور أبعد من تلك املتصلة مباشرة 
 بوظائف النظام احملاسيب وهي : 

داخلية وأمهيته يف ظام الرقابة الوتعين املوقف العام للمدراء واإلدارة وإدراكهم وأفعاهلم املتعلقة بن:  بيئة الرقابة -  
 ، ولبيئة الرقابة تأثري على فعالية بعض إجراءات الرقابة، ففي بيئة رقابية قوية مثال كتلك اليت تستخدمملؤسسةا

عض ن ذلك سيكمل بدرجة مهمة بإاملوازنات التقديرية بشكل حمكم وتوظف التدقيق الداخلي بشكل فعال، ف
وامل تستطيع لوحدها ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية ، وتتضمن الع لبيئة القوية الإجراءات الرقابة ومع ذلك، فا
 يلي:  اليت تنعكس يف بيئة الرقابة ما

 أداء جملس اإلدارة واللجان التابعة له؛ 
                                                           

 .111عبيد سعد شرمي و لطف محود بركات، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 

  119 -111، تقدير املخاطر والرقابة الداخلية ، ص : 911املعايري الدولية للتدقيق، املعيار رقم  - 2 
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  سلوب العمل؛أفلسفة اإلدارة و 
 وطرق إناطة الصالحيات واملسؤوليات؛ ؤسسةاهليكل التنظيمي للم 
 دارية واملتضمن وظيفة التدقيق الداخلي، والسياسات املتعلقة باملوظفني واإلجراءات وفصل نظام الرقابة اإل

 الواجبات.
وتعين تلك السياسات واإلجراءات اليت اعتمدهتا اإلدارة إضافة لبيئة الرقابة، لغرض حتقيق إجراءات الرقابة :  -

 . ؤسسةاألهداف اخلاصة للم
  : مكونات وعناصر الرقابة الداخلية -2

 عناصر الرقابة األساسية إىل مخسة   COSO( ومنظمة18قسمت معايري التدقيق الدولية )معيار التدقيق الدويل رقم 
 

 1: تتمثل يف مايليعناصر أساسية 
  : بيئة الرقابة -أ 

 الرقابة.  مسئوليات وواجبات وحتديد اإلدارة الرقابية بإجراءات ووعي مواقف
  تقدير المخاطر: -ب 

 إلطار وفقا املالية التقارير إعداد ألغراض ونتائج العمل للمخاطر، ستجابةمدى اإل وتقدير حتديد عملية
 .املطبق املالية إعداد التقارير

  : أنشطة الرقابة -ج 
 اإلدارة. تنفيذ إجراءات ضمان على اليت تساعد واإلجراءات السياسات

  نظام المعلومات واالتصال:د. 
 كما وبيانات، وأشخاص وإجراءات مادية وبرامج حاسوب( عناصر(حتتية ن بنيةم املعلومات نظام يتكون
وتسجيل  ملباشرة اليت أنشئت والسجالت اإلجراءات املالية من التقارير إعداد اخلاص بأهداف املعلومات يتكون نظام

 .املسامهني وحقوق لتزاماتاألصول واإل على التقارير واحملافظة وإعداد ومعاجلة
 :  قبة )المتابعة(المرا - ه

                                                           

 قدمت استكماال الدراسة هذه ، "الغربية في الضفة المصرفي القطاع على تطبيقية دراسة :األداء على الداخلية الرقابة أثر "طنينه، حممد فهد - 1 
-11:، ص2111اخلليل،اخلليل،فلسطني، جامعة يف العلمي والبحث العليا كلية الدراسات من األعمال إدارة يف املاجستري درجة على احلصول ملتطلبات

، تاريخ الزيارة :  https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-18069.pdf)معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين:  21
22/11/2111).  

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-18069.pdf
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 مسئوليات وحتديد اإلدارة الرقابية بإجراءات الوقت، ووعي مدى على الرقابة الداخلية أداء نوعية لتقييم عملية
 الرقابة. وواجبات 

 عوامل نجاح نظام الرقابة الداخلية:  -3
نتمي لقطاع الذي تحجمها أو طبيعة نشاطها أو ا جناح نظام نظام الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة مهما كان

  1 ، قطاع خاص أو عام أو خمتلط، يعتمد على العناصر التالية:إليه
  ،حتديد مدى فهم املدراء الفنيني والعاملني على العمل الرقايب داخل املؤسسة لطبيعة عملهم بوضوح وبدقة

 خاصة مفهوم الرقابة وحدودها القانونية والتشريعية؛
 جناز األعمال واألنشطة والربامج من خالل حتديد املستويات اإلدارية يفحتديد بوضوح مسؤولية املكلفني بإ 

 التنظيم ) بيئة الرقابة(؛
  حتديد مدى توافر املوارد املادية والبشرية يف املؤسسة والالزمة واملالئمة لتحقيق وإجناز األنشطة والربامج

 بالشكل املطلوب واملناسب؛
 ات ية حتقيق االجنازات والنتائج ومن مث األهداف وفقا للسلطحتديد مدى فهم العاملني يف املؤسسة كيف

 واملسؤوليات احملددة خالل عملية تقييم األداء، بناء على التقارير الدورية.
ام الرقابة له تأثري على جناح نظ استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة ومواكبة التطورات احلاصلةكما أن 

 2ثرياهتا وفق مايأيت: ، وميكن إبراز أهم تأالداخلية 
 الرقابة العامة:  -أ

تؤثر تكنولوجيا املعلومات يف جمال الرقابة العامة املتعلقة ببيئة احلاسوب املطبقة حاليا ومامت معاجلته، وتؤثر 
على كفاءة املؤسسة بشكل عام من خالل توفري اآلمان، وتطوير األنظمة وصيانتها وتغيري أسلوب الرقابة، إضافة 

 يق الرقابة على عمليات احلاسوب اليت حتتوي على الشبكات وقواعد البيانات والتخطيط. إىل حتق
 الرقابة على التطبيقات: –ب 

 تقوم ل املصرح به للبيانات والدقة، و و تنظم تكنولوجيا املعلومات عمليات وأحداث املؤسسة وتضمن الدخ
 ة على التطبيقات مصممة الكتشاف األخطاء بإكمال معاجلة املدخالت من خالل معاجلة املخرجات، والرقاب

 :اجلوهرية أو منعها أو تصحيح االحنرافات، حسب مايلي

                                                           

 11-16حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره ، ص ص :  - 1 

لعامة األردنية " ، ركات املسامهة اعطا اهلل احلسبان، " مدى مواكبة املدققني الداخليني ملتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية يف ش -2
 . 215 – 211، ص : 2115، 1، العدد 19جملة املنارة، اجمللد 
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هتدف إىل منع األحداث أو العمليات غري املرغوب هبا من قبل املؤسسة، وتؤثر تكنولوجيا الرقابة المانعة:  -
 املعلومات على هذا النوع من الرقابة من خالل مايلي:

 ملصرح به للربامج واألنظمة؛متنع العبور غري ا 
 حتدد املطلوب وحتدد كلمة السر للدخول إىل البيانات؛ 
  تقيد جتاوزات املستخدم ) مثل أوراق الطباعة والتخظني على األقراص (؛ 
 متنع إقفال الدفاتر والسجالت يف حالة وجود خطأ. 
واليت  املعاجلة االلكرتونية للبيانات،يهتم هذا النوع من الرقابة باكتشاف األخطاء خالل :  رقابة االكتشاف -

احلاصلة حلل املشاكل  هتا وفهمهاقراء اليت تتطلب حتتوي على التحذيرات والتوقعات املمكنة حلل املشاكل احملتملة،
حىت يكون لتكنولوجيا املعلومات تأثري فعال على رقابة االكتشاف البد من تصميم دقيق لتجنب ، من النظام نفسه

خطاء اجلسيمة أو الكبرية، كما أهنا تساعد على ختفيض الوقت املستغرق لعملية التدقيق، كما تفرض الوقوع يف األ
 تكنولوجيات املعلومات واالتصال استمرار اإلشراف واملراقبة.

هتتم الرقابة التصحيحية بتصحيح األخطاء اجلوهرية بعد حدوثها  ومعاجلة االحنرافات الرقابة التصحيحية :  -
 مما يتطلب أنظمة فعالة ومؤمنة تقوم بذلك،عن ماحدث ومامل حيدث أو عدم املطابقة ومعاجلة نتائجها، الناجتة 

 : مستويات الرقابة -جلتصحيح 
وضع مستويات للرقابة، حىت تتمكن من إدارة تلك املخاطر والسيطرة خماطر تكنولوجيا املعلومات يتطلب 
 ي: عليها، تتمثل هذه املستويات الرقابية فيمايل

ا على شبكات وكيفية االحتفاظ هبا عن طريق ترميزها أو وضعهاليت مت جتميعها يهتم بالبيانات  المستوى األنى: -
 ؛احلاسوب، وأن تكون هذه البيانات متكاملة من خالل املعاجلة والتحويل إىل حقول أخرى

سجيل ت الل التأكد من صحةيهتم بعناصر البيانات يف الدفاتر والسجالت، وذلك من خالمستوى الثاني:  -
ومعاجلة البيانات املسجلة وتوفر كافة السجالت يف امللفات، وهنا تتطلب تكنولوجيا املعلومات جتميع وتلخيص 

صحيح الجناز املهام املتعلقة هبا، واالشراف على التشغيل وتالبيانات ووجود رقابة فعالة مع توفر املعدات الالزمة 
 اسوبية اجلديدة؛األخطاء وتركيب الربامج احل

در فيهتم بتسهيل إجناز ومتابعة وتتبع مراحل تنفيذ العمليات التشغيلية، واحلفاظ على مصاالمستوى األعلى:  -
اإلدارة اخلاصة باملعلومات أو توفري بنك معلومات يتوفر فيه خاصية اآلمن والسالمة، باعتباره مدخالت إختاذ القرار 

   احلفاظ على شبكات احلاسوب وتأمينها.مع ضرورة السهر على  ملؤسسةايف 
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  أهمية الرقابة الداخلية للمدقق -4
معايري العمل امليداين كعملية أساسية من أساسيات التدقيق، حيث أنه البد للمدقق أن ىل إتطرقنا سابقا 

  1ملا هلا من أمهية بالغة يف:  وتقييم الرقابة الداخلية ملؤسسة معينة،وفهم يقوم فهم 
ومعرفة هيكلة مكونات نظام الرقابة الداخلية، واالستفادة التقارير الصادرة عن اجلهات الرقابية فهم   

 ، وكذلك حتديد حجم ونطاق االختبارات اليت سيختارها كعينة أثناء فحصه للبياناتالداخلية)االدارية والتنفيذية(
، كما املراد تدقيقه أو اهلدف املراد حتقيقه عن العمل واملعلومات املقدمة من قبل رئيس القسم أو أي جهة مسؤولة

 تساعده يف القيام مبهمته بالكفاءة الالزمة.
هتمام املدقق بتقييم الرقابة الداخلية وتقدير املخاطر الرقابية للمؤسسة حمل التدقيق، يهدف اىل تقليل خماطر إ

 بالكفاءة عب، ولتنفيذ نشاط التدقيقالتدقيق إىل أدىن مستوى ممكن من اكتشاف األخطاء اجلوهرية والغش والتال
ويساعده يف تصميم االختبارات التفصيلية )التخطيط لعملية التدقيق(، وإعداد تقرير حيدد فيه املسائل اليت تثري 

بالغه لالدارية العليا أو جلنة التدقيق أو جملس اإلدارة أو إىل أي جهة أخرى إاهتمامه عن الرقابة الداخلية اليت جيب 
 القة.ذات الع

 فهم ودراسة الرقابة الداخلية من قبل المدقق   الثاني: الفرع
معايري التدقيق الدولية على ضرورة فهم نظام الرقابة الداخلية ملعرفة تشغيل األنشطة الرقابية وهيكلة  تضمنت

ترب مرحلة عمكونات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق، لتصميم ختطيط عملية التدقيق بشكل سليم، وت
 2للمدقق لألسباب التالية:  فهم الرقابة الداخلية ذات أمهية

 معرفة مدى إمكانية القيام بعملية التدقيق، من خالل حصوله على أدلة االثبات؛ 
 حتديد أنواع البيانات اليت من املتوقع أن حتتوي على األخطاء اجلوهرية واالحنرافات عن عدم املطابقة؛ 
  تؤثر على خماطر االحنرافات واألخطاء اجلوهرية؛دراسة العوامل اليت 
 التفصيلية للعمليات التشغيلية.  تصميم إختبارات التدقيق 

دقيق، إطار هيكلة مكونات الرقابة عند كل عملية ت جيب على املدقق أن يكون فهمه للرقابة الداخلية يفكما 
 لتالية: ويكون حمتوى الفهم لتلك املكونات متوقعا على مراعاة العوامل ا

  حكم املدقق الشخصي وتقدديراته لألمهية النسبية؛ 
 حجم املؤسسة وطبيعة أعماهلا؛ 

                                                           

 .119عبيد سعد شرمي ولطف محود بركات، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 

 211 -211ص : ،  عبيد سعد شرمي ولطف محود بركات، مرجع سبق ذكره - 2 
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 خصائص اهليكل التنظيمي وطبيعة ملكية املؤسسة؛ 
 التعقيد والتداخل يف أنشطة املؤسسة؛ 
 .املتطلبات القانونية ذات الصلة باملؤسسة 

الزمة، لدراسة افية للقيام مبهمة التدقيق بالكفاءة الكالربة اخلهارة و املتتطلب عملية التدقيق من خالل ماسبق 
وحتليل أدلة االثبات املقدمة ملعرفة األخطاء اجلوهرية واالحنرافات عن عدم ملطابقة وتقدير املخاطر احملتملة، والتعرف 

 م الرقابة الداخيلةاملعرفة مدى إدراك املدراء الفنيني والعاملني بأمهية هيكلة مكونات نظ على البيئة الرقابية للمؤسسة
ملعرفة ا للهيكل التنظيمي تبع الصالحياتسؤوليات و امل لتحديد إضافة إىل الوثائق الثبوتيةواألنشطة اليت تقوم هبا، 

التنظيمات ثال للقوانني و متالبلد الذي تعمل فيه املؤسسة ملعرفة مدى التزامها واال، مع ضرورة خرائط التدفق
 البلد. لتلك التشريعات املعمول هباو 

 مراحل فهم الرقابة الداخلية:  -6
ملعرفة جراءات اليت يستخدمها املدقق للحصول على اواإل ،رقابة الداخليةطبيعة الفهم للبعد التعرف على 

 : وفق مايأيتالرقابة الداخلية كل مكونات ودراسة  فهم من  بدالكافية عن هيكلة مكونات نظام الرقابة، ال
 :  قابةفهم ودراسة بيئة الر  - أ

الفهم الكايف لبيئة الرقابة والعناصر اليت تتضمنها جيعل املدقق يعرف اجتاهات االدارة العليا أو جملس اإلدارة 
سعى املدقق دقق على اجلوهر وليس على الشكل، فمثال يوإدراكم وتصرفتهم حنو البيئة الرقابية، أن ينصب اهتمام امل

، طيع أن مينع أو يكتشف ويصحح األخطاء اجلوهرية يف أرصدة احلساباتمن أن هناك إجراء رقايب معني يستأكد للت
والينصب االهتمام على شكل هذا االجراء الرقايب، أي أن االهتمام يرتكز يف حاجتني مها تصميم اإلجراء الرقايب 

 ويف تطبيق وتنفيذ هذا اإلجراء يف الواقع. 
 فهم ودراسة تقدير المخاطر:  -ب

رير عرفة تقدير املؤسسة للمخاطر وكيفية تصرفها جتاه املخاطر املتعلقة مثال بإعداد التقايهدف املدقق جاهدا مل
أمهيتها  اإلدارة هلذه املخاطر وتقدير مدىاملالية، أو املطابقة مع متطلبات اجلودة، وتشمل املعرفة كيفية تقدير 

 بقة مع متطلبات اجلودة.مثال التقارير املالية أو املطا واحتماالت حدوثها والربط بينها وبني
  فهم ودراسة أنشطة الرقابة:  –ج 

داف هيقتصر فهم املدقق على مدى وجود أو غياب اإلجراءات املتخذة ملواجهة املخاطر املتعلقة بتحديد أ
املؤسسة، وحتديد ماإذا كان من الضروري القيام بإجراءات إضافية للحصول على فهم ألنشطة الرقابة، وفيما يتعلق 

  ذلك لقلةيفؤسسات الصغرية قد جيد املدقق انعدام لبعض أنشطة الرقابة أو حىت عدم فعاليتها، ويرجع السبب بامل
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 هذه احلالة يقوم املدقق بوضع تقدير مرتفع ملخاطر الرقابة الداخلية. ويفالعاملني،  
   فهم ودراسة المعلومات واالتصال:  -د

ن تقدير ربامج واألنظمة املستخدمة يف التسيري باملؤسسة، البد له ميسعى املدقق إىل املعرفة الكافية بكافة ال
 الم واالتصالتكنولوجيات اإلع األدوات املستخدمة يفإىل املخاطر املرتبطة مبخاطر تكنولوجيا املعلومات، إضافة 

لوقت املناسب مع ا جتميع وحتليل وتصنيف وختزين البيانات واملعلومات الضرورية الختاذ القرارات يف باعتبارها مصدر
  .هذا النظام واحلرص على أمن وسالمةثناء استغالهلا وتشغيلها على احلاسب اآليل، أضرورة الفحص اجليد والدقيق 

 فهم ودراسة مرحلة المتابعة والتقييم: -ه
يهدف املدقق ملعرفة السياسات واإلجراءات اليت تستخدمها املؤسسة ملتابعة وتقييم هيكلة مكونات نظام 

لرقابة الداخلية، وكيفية مراجعة نظام الرقابة الداخلية يف حالة قصورها باالعتماد على التوصيات املقدمة من خالل ا
ليا أو ويعترب أسلوب املناقشة واالستفسار مع االدارة العالتقارير الصادرة من اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية، 

 ائعة يف احلصول على هذا الفهم.املدراء لفنيني والعاملني هي الطريقة الش
 توثيق الفهم للرقابة الداخلية:  قطر  -7

تتم كل عملية تدقيق و ختتلف عملية توثيق الفهم للرقابة الداخلية باختالف حجم املؤسسة وطبيعة نشاطها، 
 1وتتم باستخدام األساليب التالية: وتدون يف أوراق عمل املدقق، 

 ستقصاء:قائمة االستبيان أو أسئلة اال -أ
انطالقا من مكونات نظام الرقابة الداخلية اخلمس استنادا إىل الوظائف اليت تقوم هبا املؤسسة، ميكن صياغة 
استمارة االستبيان، تتضمن جمموعة من االستفسارات حول سري العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة، حيث يتم توزيعها 

( أو )غري موافق  حمتمل –ال  -نها وفقا لإلجابات املقرتحة مثال ) نعمجابة ععلى املدراء الفنيني والعاملني، ويتم اإل
بشدة،غري موافق، حمايد، موافق، موافق بشدة(، حسب اهلدف املتوى من فهم ودراسة نظام الرقابة الداخلية، وبعد مجع 

طبيقات املتعارف عليها، الت االستبيانات املسرتجعة يتم حتليلها باستخدام األدوات اإلحصائية املختلفة، والربجميات أو
 الستخالص النتائج، وتعترب استمارة مبثابة أوراق عمل يتم إجراؤها عند كل عملية تدقيق.  

ومن فوائد هذه الطريقة سهولة اإلجابة ، وميكن معرفة نقاط القوة والضعف بسهولة من خالل اإلجابات، كما 
 تشمل طريقة االستبيان تشمل تفاصيل أكثر. 

 على هذه الطريقة من أن اإلجابات رمبا تتم بدون إعطاء االهتمام الالزم. وقد يعاب
 : أو خارطة االنسياب خرائط التدفق - ب

                                                           

 .11 -12هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 
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ها بشكل رموز أو عنميكن توثيق فهم الرقابة الداخلية ألي عمليات املؤسسة يف شكل خريطة تدفق )معربا 
 ليها(،واجلهة اليت يرسل إ صدر الذي أعد املستند)امل املختصة بأداء العمليةرسومات( تبني اإلدارات واألقسام 

واملستندات اليت تعد يف كل خطوة، والدفاتر اليت تثبت هبا، واإلجراءات اليت تتبع ملعاجلتها وإمتامها )أي العمليات 
التشغيلية اليت تتم عليها(، وميكن أن يضاف على خلريطة رموز توضح الوظائف املتعارضة والرتخيص بالعملية 

 عتمادها.وا
 تتميز هذه اخلرائط بأهنا تعطي ملعدها واملطلع عليها فكرة سريعة عن نظام الرقابة الداخلية، ويعاب عليها بأن

 إعدادها يتطلب وقتا طويال. إذ أنه البد من مراعاة توضيح الرموز ومصدر كل مستند واجلهة اليت يرسل إليها.  
 : التقرير الوصفي أو الوصف التحليلي  - ج 

وجه املدقق بعض األسئلة إىل املسؤولني عن القيام أو االشراف على كل عملية سواء مدراء فنيني أو عاملني ي
أجلها  اليت متر هبا واملستندات اليت تعد منباملؤسسة، اهلدف منها معرفة سري العمليات أو األنشطة واإلجراءات 

يقوم  قني أومساعديهم أو تركها وتكليف شخص آخروالدفاتر اليت تسجل فيها، يتم مجع اإلجابات من قبل املدق
جبمعها، بعد ها يتم ترتيب اإلجابات الصاحلة للتحليل حبيث تظهر سري العملية من بدايتها إىل هنايتها وحيدد مااذا 

 قصور يف نظام الرقابة الداخلية.
ظام الرقابة على ن يصلح هذا األسلوب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم حيث متارس نشاطها بناء

 بسيط.
  عالقة المدقق بنظام الرقابة الداخلية: الفرع الثالث: 

بعد التطرق إىل فهم ودراسة نظام الرقابية الداخلية من قبل املدقق، نستنتج عالقة املدقق بنظام الرقابة الداخلية 
  1اليت تتلخص يف العناصر األساسية التالية: 

 :  ة الداخليةالفحص المبدئي لنظام الرقاب -أ
يتمثل العنصر األول يف بداية يهتم املدقق مبا يعرف بالفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة، 
لإلملام باملعلومات الكافية عن البيئة الرقابية من خالل تدفق العمليات التشغيلية واملالية ومدى تطبيق القوانني 

 كونات الرقابة الداخلية.لتشريعات، واالطالع ومراجعة هيكلة ماو 
  :نتيجة الفحص المبدئي -ب

  يقوم هبا املدقق لنظامبعد عملية الفحص املبدئي اليتتتم  اليتيتمثل العنصر الثاين يف نتيجة الفحص املبدئي 
 نتائج تنحصر يف:اليت يتوصل من خالهلا إىل  لرقابة الداخلية يف املؤسسةا

                                                           

 .12 – 51:  حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1 
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يعين ال جدوى من دراسة وتقييم النظام القائم بشكل تفصيلي، وأنه ال  عدم االعتماد على نظام الرقابة: -1ب 
 يصلح يف جمال حتديد نطاق عينة االختبارات املصممة لتخطيط عملية التدقيق و بالتايل يقوم بتصميم برنامج التدقيق

 ملؤسسة.عها اواالختبارات التفصيلية بدون االعتماد على أي أجزاء من إجراءات الرقابة الداخلية اليت تتب
كما يقوم املدقق بعرض القصور يف نظام الرقابة الداخلية، وتتم مراجعته من  قبل ممثل اإلدارة أو السلطة املخولة هلا 

 ذلك.
يعتمد املدقق على نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة يف جمال وضع  االعتماد على نظام الرقابة: -2ب 

ة أساليب التفصيلية املختارة )العينة( ويستمر يف فحص وتقييم النظام لتحديد مدى كفايبرنامج التدقيق واالختبارات 
وإجراءات الرقابة يف توفري درجة معقولة من التأكد بعدم وجود أخطاء وخمالفات جوهرية واحنرافات. عدم املطابقة 

 ن مسائل أثارت اهتمامه.إضافة إىل إجراء استفسارات من املدراء الفنيني والعاملني باملؤسسة للتأكد م
 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية: .ج

ة يقوم املدقق يف هذه املرحلة بإجراء التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية يف بناء نتائج االختبارات التفصيلي
ين من عناصر عنصر واإلجراءات التحليلية املتوصل إليها، من خالل هذا التقييم يستطيع املدقق أن حيكم على 

 التدقيق مها:
  ؛حتديد مقدار أدلة اإلثبات اليت يعتمد عليها ألداء مهمته، واليت تكتسي أمهية لعملية التدقيق -
التعرف على مواطن ضعف النظام واليت جيب تبليغها لإلدارة العليا، ويعترب هذا القرار من نتائج عملية إختبار  -

  .تقرير يتضمن بعض التوصيات الالزمة واملالئمة لتحقيق نظام رقابة داخلي فعالنظام الرقابة الداخلية، من خالل 
 :: عملية التدقيقد

يهدف املراجع من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية، وأدلة اإلثبات اليت مت مجعها إىل حتقيق الثقة واالطمئنان 
 حنو نوعني من املخاطر:

 ؛يف الوثائق الثبوتية، أو البيانات والتقارير الرقابية خماطر وجود أخطاء جوهرية واالحنرافات -
 .خماطر احتمال عدم كفاية اختبارات التدقيق الكتشاف تلك األخطاء واإلحنرافات -

 القيود  ه.
 من أهم القيود اليت حتد من اعتماد املدقق على نظام الرقابة الداخلية مايلي:

 لفنيني والعاملني يف املؤسسات التعليمات واإلجراءاتقد حتدث األخطاء نتيجة عدم فهم بعض املدراء ا 
 ؛اخلاصة بنظام الرقابة الداخلية
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  قد حتدث األخطاء نتيجة سوء احلكم والتقدير الشخصي للمدراء الفنيني والعاملني على بعض العمليات
 ؛أو اإلجراءات الرقابية وطريقة تنفيذها

 ال بد  والعامليني بوظائفهم ومهامهم بعناية وجهد كايف، قد حتدث األخطاء نتيجة عدم قيام املدراء الفنيني
، هذه ، التحفيزات والتشجيعات، الظروف االجتماعية... اخلاإلرهاق، الدافعية، املرضمثال:  امن البحث يف أسباهب

     .األسباب والعوامل تؤثر على الكفاءة املهنية لتأدية املهام املطلوب
  نتيجة تواطؤ )تضارب املصاحل(، هذا ما جيعل املدقق ال يعتمد على نظام قد حتدث األخطاء أو االحنرافات

 ؛الرقابة الداخلية
  قد تقوم اإلدارة يف بعض احلاالت بالتحليل على نظام الرقابة الداخلية بارتكاب األخطاء اجلوهرية

 واملخالفات واالحنرافات وإخفائها حيث ميكن معرفتها بعد ذلك .
الكتشاف   ،ناسق بني املدقق والقائمني على هيكلة مكونات نظام الرقابة الداخليةال بد من وجود تعاون وت

 الوقت يفمع ضرورة تصحيحها أو معاجلتها  إن وجدت حنرافات عدم املطابقةاو  والغش واالحتيال األخطاء اجلوهرية
امت كتابته يف ؤوليات وفق مأو متابعة تنفيذ اخلطط املرسومة للوصل إىل األهداف املرجوة، وربطها باملس ،املناسب

، بأقل التكاليفو أوراق العمل أو توثيقه، لتحديد العقوبات أو املكافئات والتشجيعات، ، ومعرفة األسباب وحتليلها، 
 ،لتحسني األداء سواء الداخلي املرتبط بالعمليات التشغيلية أو اخلارجي املرتبط بالزبائن أو األطراف ذات العالقة

           يمة للمؤسسة.وبالتايل إضافة ق
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  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم

جمها أو ح يف أي مؤسسة مهما كاناملؤسسات من خالل هذا الفصل تبني لنا أن الرقابة هي أداة تستخدمها  
استخدام أساليب ب سطرةلتحقيق األهداف امل، طبيعة نشاطها أو القطاع الذي تنتمي إليه، قطاع خاص أو عام أو خمتلط

والغايات املراد  فهداألا حتقيق اتتطلبهمل اجيب على املؤسسة استعماهلا وفقمن خالل تتبع إجراءات متتالية ومنظمة، 
باملبادئ والقواعد اليت تراعيها اجلهات الرقابية أثناء ممارسة عملية الرقابة سواء رقابة داخلية أو  الوصول إليها، وااللتزام

وات يتم تنفيذها جمموعة من اخلط على كافة مستويات اإلدارة سواء الرقابة االسرتاتيجية أو التنفيذية، باتباعخارجية، 
 متتالية حسب اخلطط املصمم تنفيذها.راحل وفقا مل

اخلية وتقدير تقييم الرقابة الدو ، من قبل املدقق الداخلي أو املدقق اخلارجي نظام الرقابة الداخلية دراسةفهم و 
إىل  كما يهدف  ،ىل تقليل خماطر التدقيق إىل أدىن مستوى ممكنإخاطر الرقابية للمؤسسة حمل التدقيق، يهدف امل
طيط تنفيذ نشاط التدقيق، ويساعده يف تصميم التخيساهم يف كتشاف األخطاء اجلوهرية والغش والتالعب، و إ

عن الرقابة املدقق  تمامد فيه املسائل اليت تثري اه، وإعداد تقرير حيدوكتابته أو توثيقه يف أوراق عمل لعملية التدقيق
 أو جلنة التدقيق أو جملس اإلدارة أو إىل أي جهة أخرى ذات العالقة. ملركزيةا ةدار لإل االداخلية اليت جيب إبالغه

مني على هيكلة والقائوجلنة التدقيق املنبثقة عن جملس االدارة،  ،ال بد من وجود تعاون وتناسق بني املدقق
 ن وجدتإ حنرافات عدم املطابقةاو  والغش واالحتيال الكتشاف األخطاء اجلوهرية ، كونات نظام الرقابة الداخليةم

لعمل أو ربطها باملسؤوليات وفق مامت كتابته يف أوراق امع ، يف الوقت املناسبمع ضرورة تصحيحها أو معاجلتها 
           كل.كرفة األسباب وحتليلها، لتحسني األداء  توثيقه، لتحديد العقوبات أو املكافئات والتشجيعات، ومع
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 دـــــــــــــــــــــــتمهي

كافة الوظائف واألنشطة اليت تسعى املؤسسات املتنوعة من ناحية األهداف واحلجم إىل حتسني أداء  
يضمن هلا النمو، البقاء واالستمرارية، مع ، مما تقوم هبا )املالية، املوارد البشرية، التشغيلية والتسويقية... إخل(

 هباتعمل  يتال القوانني والتنظيماتة )الزبائن، األطراف ذات املصاحل، احلكومة، ـــــمراعاة البيئة اخلارجي
فهم األهداف وحتديد  تباعها، تبدأ منإجيب مايتطلب تطبيق نظام يتضمن برامج وسياسات  املؤسسة... إخل(

معايري يتم على أساس قياس وتقييم النتائج الفعلية مع النتائج املتوقعة، بغية االستمرار يف التحسني أو التغيري  
لتحقيق التميز والتفوق يف تصميم املنتجات أو اخلدمات املقدمة، وفقا ملتطلبات الزبائن وتوقعاهتم ومواصفات 

 نافسية وإضافة قيمة للمؤسسة. تحقيق ميزة ت، وتنتهي باجلودة
تصميم برنامج  تأكيد وحتسني األداء مبين على أساس اإلسرتاتيجيات املصاغة للمؤسسة واألهداف      

بالنسيق مع اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية، لتقييم أداء العمليات واألنشطة اليت قامت هبا املؤسسة   احملددة
تتم عملية ، لة ومنح املكافئاتءوثقة يف أوراق العمل لتحديد املسؤوليات واملساوفقا للخطط التنفيذية امل ككل

ملعرفة مدى إجناز أهداف املؤسسة  ،مرتبطة باألداء املستهدف موضوعة سلفا ؤشرات أو معايريمل اوفقالقياس 
  .املسطرة بفاعلية

 باحث:مضمون هذا الفصل من خالل أربعة مولذلك سنعاجل  
 .اإلطار املفاهيمي لألداءاملبحث األول: 
 األسس النظرية ومناذج أبعاد مفهوم األداء.املبحث الثاين : 

 تصنيفات األداء والعوامل املؤثرة فيه.املبحث الثالث : 
 .برامج حتسني وتطوير األداءاملبحث الرابع : 
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  طار المفاهيمي لألداءاإل : المبحث األول

إىل املفاهيم املختلفة لألداء وتطوره حسب املنظمات واملفكرين واملهنيني يف جمال هذا املبحث يتضمن 
نتاول فيه مع ذكر األسس اليت يرتكز عليها األداء وطرق قياسها ومناذج أبعاده، كما التسيري واإلدارة، 

 تصنيفات األداء وفق عدة معايري، والعوامل املؤثرة فيه.

 وتطوره األداءمفهوم المطلب األول : 

يف هذا املطلب إىل تعاريف مصطلح األداء املختلفة وتطوره من النظرة التقليدية إىل النظرة نتناول 
   .احلديثة

 األداء مفهومالفرع األول : 
تعددت تعاريف مفهوم األداء حسب املنظمات واملفكرين واملهنيني يف جمال التسيري واإلدارة، وفق 

 : مايأيت
  واصطالحا:تعريف األداء لغة  -1

 األداء لغة واصطالحا، وفق ما يأيت: يعرف مصطلح 
، وقد اشتقت الكلمة بدورها  (To Perform)االشتقاق اللغوي ملصطلح األداء مستمد من الكلمة االجنليزية" 

    1" والذي يعين مهمة أو تأدية عمل )Performer(من اللغة الالتينية 
أدى بالتشديد؛ ووجه الكالم أن يقال: فالن أحسن أداء".  "، و" األداءسم واال أما أدى الشيء: أوصله، "

 2"  واألداء:التأدية أدى الشيء: قام به"، " وأشار بعض اللغويني واألدباء إىل أن معىن "
 عرفت املنظمات واهليئات الدولية والعربية األداء كمايلي:  تعريف األداء حسب المنظمات: -2

فهذه  يشمل الكفاءة والفعالية ":نهاألداء بأ 2999إصدار  0999يزو العالمية للتقييس اإلتعريف المنظمة  -
   3" األخرية هي مدى بلوغ النتائج، أما الكفاءة هي العالقة بني النتيجة املتحصل عليها واملوارد املستعملة

أعمال املؤسسة يف ضوء  ئجمتكاملة لنتا" منظومة  تعريف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية األداء على أنه: -
 ، أوهلا يشمل التأكد من أداءتفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية، وهو يشتمل على ثالث مكونات

                                                           

 .02، ص:6102:، الطبعة األوىلاألردن -، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان إدارة األداء، مصطفى يوسف كايف - 1 

 .01ص:، 6102األوىل، الطبعة األردن-عمان للنشر والتوزيع، األيامدار  ،أساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقية، وآخرونحممد دياب  - 2 
 .62، ص:، املرجع نفسهمصطفى يوسف كايف - 3 
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قل تكلفة، وأقل وقت وعلى مستوى أنتاج بأكرب قدر ممكن من اإلالعاملني بكل وحدة أو قسم يف حتقيق 
تحقيق الفعالية وفق كل قسم أو وحدة حسب األنشطة والعمليات باألداء   كما يرتبط،  مناسب من اجلودة

أداء املؤسسة يف إطار بيئتها يف إطار سياساهتا العامة، وآخر عنصر ضمن هذا املنظومة  اليت تقوم هبا املؤسسة
  1" أدائهاباعتبار أن تغريات البيئة اخلارجية للمؤسسة تؤثر يف تقييم  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 كما تعددت التعاريف املفكرين حول مصطلح مفهوم األداء كما يلي: 

تعاريف األداء املختلفة حسب آراء املفكرين واملهنيني يف جمال  ىلإسنتطرق تعريف األداء حسب المفكرين:  - 3
 داء وفق اآليت: األمفاهيم االدارة والتسيري أو باألخص 

ينظر هذان الكاتبان إىل األداء على أنه انعكاس لكيفية " : (Miller et Bromily) تعريف األداء حسب -
 2" استخدام املؤسسة للموارد املالية والبشرية، واستغالهلا بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها

مها الطريقة  حاصل تفاعل عنصرين أساسني هوأن األداء يرى الكاتبان ميلر وبروملي من خالل هذا التعريف 
حملققة من ذلك االستخدام، ونعين ايف استعمال موارد املؤسسة، ونعين بذلك عامل الكفاءة، والنتائج )األهداف( 

 بذلك عامل الفعالية.
وجهة نظر هذا الكاتب أن األداء يدل على تأدية  من": (A . KHERAKHEM)تعريف األداء حسب   -

 3" مبعىن القيام بفعل يساعد على الوصول إىل األهداف املسطرةجناز نشاط أو تنفيذ مهمة، إعمل أو 
هداف املسطرة للمؤسسة، من وسيلة لتحقيق األ على أنه األداءخرخم من خالل هذا التعريف يعترب 

  وفقا ملا مت التخطيط له أو وفقا خلطة التنفيذ.وتنفيذ العمليات نشطة خالل إجناز األ
 4ينظر دراكر إىل األداء على أنه : : (.DRUKERP)تعريف األداء حسب  -

بالنسبة  ،" قدرة املؤسسة على املؤسسة على االستمرارية والبقاء حمققة التوازن بني رضا املسامهني والعمال"
، وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية، األداء مقياسا للحكم على مدى حتقيق املؤسسة هلدفها الرئيسييعترب  لدراكر

  ، وبالتايل حتقيق التوازن بني املسامهني واملدراء الفنيني والعاملني.وإضافة قيمة للمؤسسة
 

                                                           

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري يف التسيير على أساس األنشطة في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية مساهمةبكوش لطيفة،  - 1 
االقتصاد التطبيقي وإدارة املنظمات، ختصص حماسبة ونظم املعلومات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة إطار مدرسة الدكتوراه يف 

 .2، ص: 6102-6102اجلزائر، السنة الدراسية-بسكرة-حممد خيضر

 .23، ص: مرجع سبق ذكره، وآخرون حممد دياب ، - 2 

 نفسيهما.مرجع وموضوع ، وآخرونحممد دياب  - 3 

 .662 -602، جامعة اجلزائر، ص ص: 6113، 12جملة الباحث، العدد  ،" حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء" الشيخ الداوي،  - 4 
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حيث تعرض ملفهومني لألداء من خالل اجلانبان املتقابالن : (PH .ORINO)تعريف األداء حسب  -
 1ية التميز، وفق مايأيت:  سرتاجتإإضافة إىل ، التكاليف والقيمة

 ،تكلفة –قيمة  :ال ميكننا أن نتحدث عن األداء املتميز يف املؤسسة إال إذا متكننا من حتسني الثنائية أوال:
  ؛زل عن بعضهاعالتكاليف مبفيض وال يعىن هذا بأن نعمل على رفع القيمة أو حت ،الثروة إنشاءمبعىن حتسني 

ن أوهو ما يعىن  ،حتقيق األهداف اإلسرتاتيجيةعن أداء املؤسسة إال إذا متكننا من أن نتحدث ال ميكننا  ثانيا:
واملعرب عنها بالنتائج  ،هي املؤسسة اليت تتمكن من حتقيق األهداف املسطرة اليت حتقق أداء جيدااملؤسسة 

 بكفاءة.املوارد الالزمة استخدام أخذا بعني االعتبار  ،مقارنة مبنافسيها يف القطاع ،املتوصل إليها
لتحقيق  تكلفة، –قيمة  :التالية التوليفةأن األداء اجليد يركز على حتقيق  نرىالتعريفني هذين من خالل 

 ، وحتقيق ميزة تنافسية.للمؤسسةمضافة قيمة 
" جمموعة من املعايري املالئمة للتمثيل والقياس : على أنه (J Y . SAULQUINتعريف األداء حسب ) -

وعلى أثار  ،واليت متكن من إعطاء حكم تقييمي على األنشطة والنتائج واملنتجات ،اليت حيددها الباحثون
    2  املؤسسة على البيئة اخلارجية"

على مستوى والعمليات التشغيلية  اإلدارية من خالل هذا التعريف يعترب األداء مقياسا لألنشطة
املوضوعة واملرتبطة باألهداف املسطرة، ومقارنة النتائج ستناد إىل املعايري إقسام، املؤسسة ككل أو الوحدات واأل

 ، وحتديد أثر املؤسسة على البيئة اخلارجية.الفعلية مع النتائج املتوقعة، وربطها باملسؤوليات
 كما يمكن تعريف األداء: 

تعكس البحث عن تعظيم العالقة بني النتائج واملوارد، وفق أهداف حمددة " على أنه : تعريف األداء  -
  3" توجهات املؤسسة

 أداء خالل من حيدث النشاط هذا أن افرتاض على للنشاط، النهائية النتيجة":  نهأعرف األداء على ي -
،  4" تنفيذه مت الذي النشاط نتيجة هو املتوقع التأثري فإن وفعالية، كفاءة الطرق بأكثر العمل مسؤوليات

                                                           

بدون سنة  ،اجلزائر - دار احملمدية العامة،مراقبة التسيير واألداء في المؤسسة االقتصادية المؤسسة العمومية بالجزائر ،ناصر دادى عدون - 1 
 .06: ص ،النشر

2 - J Y . SAULQUIN,  " Gestion des Ressources Humaines et performance des services, les cas des Etablissements 
socio sanitaires ", Revue de Gestion des Ressources Humaines N 36 Edition ESKA Paris , Juin 2000 , P:20 . 
3 - A .PERMANDEZ , Les Nouveaux tableaux de bord des Décisions, Edition Organisation, Paris, 2000, p: 40 . 
4  -K. LJILJANA, R. SLOBODAN, & K. NIKOLINA. "Key Performance Indicators In The Hotel Industry, from 

Key Performance Indicators In The Hotel Industry  "  (2016- 11 -13), https: singipedia.singidunum.ac.rs , 

consulté le 28/11/2019. 
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ومقارنتها مع مامت استخدامه من موارد أو أو النتائج املتوصل عليها نه مرتبط باملخرجات أداء بأللحيث ينظر 
 .وفقا لألنشطة والعمليات اليت قامت هبا املؤسسةبكفاءة مدخالت 

 1 كما أن هناك تعاريف لألداء مرتبطة بالمفاهيم التالية:
 االستخدام األمثل للموارد.أي أن األداء هو  تعريف األداء وفق مفهوم الكفاءة : -
 .املؤسساتيق أهداف قمدى حتأعترب األداء بأنه  تعريف األداء وفق مفهوم الفعالية: -
اجلودة، الوقت  واملتمثلة يفساسية ألعايريه امل اوفقاألداء قد مت تعريف  تعريف األداء وفق معاييره : -

  .خلإاملرونة، سرعة رد الفعل، االبداع...  إضافة إىلوالتكلفة. 
ه أنال إ، مؤسساتأي اعطاء الطابع االسرتاتيجي له وربطه بالقدرة التنافسية لل استراتيجيا:داء تعريف األ -

 .(تشغيليال دارة ) االسرتاتيجي، التكتيكي،داء يتواجد يف كل مستويات اإلينا فان األأحسب ر 
 من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف األداء كمايلي: 

النشاط أو العملية اليت تسعى من خالهلا املؤسسات إىل حتقيق الكفاءة األداء باهلدف أو نظام يرتبط 
وباألحرى حتسني اإلنتاجية وختفيض التكاليف لتحقيق امليزة التنافسية لضمان االستمرارية والنمو،  ،والفعالية
نظام تسعى املؤسسات من خالله إىل حتقيق األهداف احملددة وفقا : يعرف األداء على أنهحيث 
بغية  ،اتيجيات املصاغة، يف شكل معايري يتم على أساس قياس وتقييم النتائج الفعلية مع النتائج املتوقعةلالسرت 

وفقا  ،لتحقيق التميز والتفوق يف تصميم املنتجات أو تقدمي اخلدماتاالستمرار يف التحسني أو التغيري  
  .وإضافة قيمة للمؤسسة ةملتطلبات الزبائن وتوقعاهتم ومواصفات اجلودة لتحقيق ميزة تنافسي

  من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة طور مفهوم األداءت:  الفرع الثاني
داء تطورا منذ بداية استخدامه من قبل احلضارات القدمية الصينية، الرومانية، الفرعونية عرف مفهوم األ
" كان البابليون والفراعنة وقدامي الصينيني يهتمون بتقدير غلة الدوم الواحد من  حيث وحضارة بالد الرافدين 
عتبارات كنوعية الرتبة، وفرة املياه ومحاس الفالحني وخربهتم يف العمل، حيث كانوا إاملنتجات الزراعية وفق 

 ومع تطور ،  2يستخدمون حسابات ومعايري بسيطة كانت تساعدهم يف متابعة تنفيذ العمليات واألنشطة" 

                                                           

، جملة " باتنة–اجلودة كمدخل لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية، دراسة ميدانية بشركة االمسنت عني توتة  "إهلام حيياوي، - 1 
 .026، ص: 6112، 2الباحث، العدد 

 .2مرجع سبق ذكره، ص:  بكوش لطيفة، - 2 
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ظهور مفكرين وباحثني اقتصاديات الدول وانفتاح املؤسسات، زاد االهتمام مبصطلح األداء، تزامن مع 
رائد املدرسة العلمية تايلور يف إعطاء مفهوم دقيق لألداء واالهتمام " دارة والتسيري، على غرار يف جمال اإل

ىل إبقياسه، وهذا من خالل الدراسة الدقيقة للحركة اليت كان يؤديها العمال وتوقيت كل منها بقصد الوصول 
 الوقت الالزم الدارة 

 ؛  1" يقافها، أي يف إطار مايعرف بدراسة " احلركة والزمن" إاآللة و 
  2ووقت أقل، وذلك من خالل: داكتشف تايلور أساليب اإلنتاج ذات كفاءة وتتطلب جهكما 

  ىل حركات بسيطة أولية واستبعاد غري الضرورية منها لتحسني األداء؛إتقسيم العمل الذي يقوم به العامل 
 اختيار أفضل األساليب وأسرعها مث اجياد أسلوب ناجع لكل عملية، للتخلص من الوقت الضائع؛ 
 لتعرف على الفرتات اليت يصل فيها العامل إىل حد التعب إلعطائه فرتة الراحة لضمان الكفاءة الالزمة.ا 

إهتم بقياس الوقت املستغرق لآللة النتاج وحدات معينة بدقة عالية، مما مما يعين أن املهندس تايلور 
 مكانيات املستخدمة. يسمح يف التحكم يف التكاليف املوارد واإل

الكميات املمكن اهتمام املؤسسات من اسرتاتيجية الرتكيز على  لاية القرن العشرين حتو ومع بد" 
الكميات املمكن بيعها، ومتثل األداء حينها يف التحكم يف أسعار املنتجات عن طريق إنتاجها إىل الرتكيز على 

 3" التحكم يف التكاليف الداخلية
 أسعار السلع واخلدمات املعروضة مقابل الطلب عليها.  التحكم يفمما يعين أن مفهوم األداء يركز على  

عمال، وزيادة اهتمام املفكرين ومنظري املدارس احلديثة لإلدارة يئة األبومع التطورات احلاصلة يف 
اليت تعترب أن املؤسسة تعمل ضمن جمموعة من األنظمة املفتوحة يف عالقاهتا مع البيئة اخلارجية  *االسرتاتيجية

مفهوم األداء االسرتاتيجي الذي عرفه أنسوف  "برز حيثالبد من مواكبتها الستمراريتها وحتقيق ميزة تنافسية، 
متطلبات البقاء يف األجل القصري يف ضوء حتقيقه املوازنة بني  (Ansoff et McDonnell, 1990)وماكدونيل

عن األداء  (Cokins, 2003)والطويل وفق مؤشري دورة حياة املؤسسة ومستوى رحبيتها، يعرب كويكنز
، وعلى اهتااالسرتاتيجي بالنتائج املرتتبة عن ترمجة اخلطط االسرتاتيجية وفقا للنظرة الشاملة لعمل املؤسسة وتصرف

                                                           

 .660الشيخ الداوي، مرجع سبق ذكره، ص:  -1 

 .2، ص: مرجع سبق ذكرهبكوش لطيفة،  - 2 

يوضح  االسرتاتيجيةأصدر املستشار اإلداري لدى جمموعة السيد لينشي أوهامي ماكنزي مع جمموعة من أساتذة اإلدارة كتابا بعنوان  0330يف عام  *
 فس.  فيه أن حتديد األهداف وصياغة االسرتاتيجية ينبغي أن يتم من منطلق الزبائن والسلعة والقيمة املضافة وليس من منطلق التغلب على املنا

 .22مصطفى يوسف، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3 
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جابة السريعة والتكيف مع التغريات املتوقعة والسريعة يف عوامل البيئة حنو ميكن متخذي القرار من االست
، إذن يعترب األداء االسرتاتيجي أسلوب من أساليب اإلدارة يشمل كافة الوظائف واألنشطة اليت 1اخلارجية" 

يضمن هلا النمو، البقاء واالستمرارية  خل(إاملوارد البشرية، التشغيلية والتسويقية...  تقوم هبا املؤسسة )املالية،
الزبائن، األطراف ذات ) مراعاة عوامل البيئة اخلارجية، مع املصاغة اتاالسرتاتيجي األهداف احملددةحسب 
، حيث أصبح األداء االسرتاتيجي مرتبط ، احلكومة، األنظمة والقوانني الذي تعمل فيه املؤسسة... إخل(املصاحل

األهداف املسطرة يتم من خالهلا قياس وتقييم النتائج املتوصل إليها، ملعرفة مدى حتقيق اليت باملعايري املوضوعة 
املصاغة "من منطلق الزبائن والسلعة والقيمة املضافة، بدال من منطلق التغلب على سرتاتيجيات املرتمجة لال

عمل أو أوراق العمل الذي واليت تتطلب تشكيل فريق عمل لتنفيذ اخلطط املصممة يف برنامج ال 2املنافس"
 حيدد الصالحيات واملسؤوليات.

ء االسرتاتيجي يعد أحد أن األدا (Hoffman et Famster, 2001)وفامسرت هوفمان " كما أشار 
، يعين  3املؤشرات املهمة لتميز املؤسسة عن منافسيها لتعبريه عن كفاءة املؤسسة يف إجناز أهدافها املختلفة"

املسطرة بفاعلية إلجناز أهداف املؤسسة مفهوم األداء االسرتاتيجي حسب هوفمان وفامسرت أنه يعترب مقياسا 
واملرتمجة لالسرتاتيجيات املصاغة من منطلق الزبائن والسلعة والقيمة املضافة، بدال من منطلق التغلب على 

ا اطلق عليه مفهوم وهو مارية والتميز يف بيئة األعمال، وحتقيق ميزة تنافسية تضمن هلا البقاء واالستمر املنافس 
 هذا املفهوم.األداء املتميز حسب 

" حتقيق األداء املتميز يكون من خالل قياس وتقييم األداء، إلنشاء وتكوين إطار شامل من التحسني  
املستمر، حيث يتم ترمجة املطالب واالحتياجات واألولويات اىل أهداف يقوم بتحقيقها فريق عمل، وهذا 

لويات اليت تعتمد على عوامل يتطلب اسرتاتيجيا واضحا وموزعا توزيعا جيد من أجل حتسني العمل، حتدده األو 
النجاح احليوية من خالل معايري حمددة واضحة، ورغبة يف حتقيق كفاءة وفعالية اإلدارة، فإن األمر يتطلب إجراء 

 4قياس لألداء، لكي يكون هذا القياس أساسا لتقييم األداء الكلي، وبناء عليه تتخذ إجراءات حتسني األداء" 

                                                           

 .1، ص: سبق ذكرهمرجع  وش لطيفة،بك - 1 

نسانية، جامعة حممد ، جملة الرسالة للدراسات والبحوث اإل"اإلدارة االسرتاتيجية يف حتسني األداء الوظيفيدور " عمر،  آمال زرفاوي وسامية بن -2 
 . 21:  ، ص6103، مارس 0، العدد4اجلزائر، اجمللد  –بسكرة خيضر 

 .1مرجع سبق ذكره، ص:  وش لطيفة،بك - 3 

 –، دار اجلامعة اجلديدية، االسكندرية تحسين األداء مؤسسيا وفرديا -تقييم األداءإدارة األداء المتميز، قياس األداء، حممد قدري حسن،  - 4 
 .2 -2، ص : 6102-6104مصر، 
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 نماذج أبعاد مفهوم األداءو ية األسس النظر المطلب الثاني: 
 باحثني الىل مكونات األداء، إضافة إىل مناذج األداء وأبعاد مفهومه حسب إيف هذا املطلب  نتناول

  مكونات األداءالفرع األول: 
باالستخدام األمثل  ، ويرتبطالفعاليةوهو مايسمى ب بتحقيق املؤسسة ألهدافهااألداء يرتبط مصطلح 

، أي أن املؤسسة اليت تتميز باألداء هي اليت الكفاءةوهو مايطلق على مفهوم  مكانيات املتاحةاإل وأللموارد 
ىل هذين العاملني األساسيني وفق إحيث سنتطرق بالتفصيل جتمع بني عاملي الفعالية والكفاءة يف تسيريها، 

 1مايلي: 
 :  الفعالية-1
ىل إعلى حتقيق النشاط املرتقب، والوصول  القدرة على أهنا: (V. PAUCHET)تعريف الفعالية حسب  -

 "  النتائج املرتقبة
: من وجهة نظر هذين الكاتبني على أن  على أنها (Walker et Ruibert) تعريف الفعالية حسب -

اف االسرتاتيجية للمؤسسة، ومن  مث فالفعالية حسبهما تتجسد يف قدرة املؤسسة على الفعالية ترتبط باألهد
   أهدافها االسرتاتيجية من منو مبيعات وتعظيم حصتها السوقية مقارنة باملنافسة... إخل،حتقيق 

وتقاس بقسمة النتائج احملققة على النتائج املتوقعة أو وفقا للعالقة بني اإلمكانيات املستخدمة 
، والثانية املتوقعة عنصري النتائج احملققة والنتائجاألوىل  وتقاس الفعالية بطريقتنيواإلمكانيات املتوقعة، 

  .مكانيات املستخدمة واإلمكانيات املتوقعةاإل

   النتائج  احملققة    =الفعاليةالطريقة األولى:
    النتائج املتوقعة 

  اإلمكانيات املستخدمة    =الفعالية لطريقة الثانية : ا 
    اإلمكانيات املتوقعة لتحقيق النتائج املتوقعة 

 : الكفاءة -2
قدرة مردودية املؤسسة، مبعىن أن الكفاءة  على أهنا : (Welber et Ruekertsz)تعريف الكفاءة حسب  -

وهو مايقرتب من معىن هي مقياس للمردودية يف املؤسسة، أي أهنا تتعلق باملخرجات مقارنة باملدخالت، 
 نتاجية. اإل

                                                           

 .660 -603الشيخ الداوي، مرجع سبق ذكره، ص ص :  -1 
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القيام بالعمل املطلوب بقليل من القدرة على  على أهنا:  (V. PAUCHET)تعريف الكفاءة حسب  -
 قل تكلفة. اإلمكانيات، والنشاط الكفء هو النشاط األ

من خالل  مرتبطة بتحقيق املردودية واالنتاجية بأقل التكاليف املمكنة،نستنتج من تعاريف الكفاءة أهنا  
نتاجية أو إ ،حتقيق مردودية ، بشرطبأمثل طريقة لتنفيذ األنشطة املختلفةاملتاحة مكانيات واملوارد استخدام اإل

 تدنية التكاليف(.-، يعين حتقيق الثنائية )تعظيم األرباح تعظيم األرباح للمؤسسة
النتائج املتوقعة واملوارد املتوقع أو وفقا للعالقة بني االمكانيات املستخدمة وتقاس بقسمة النتائج احملققة على 

  :الفعالية بطريقتني، وتقاس استخدامها لتحقيق النتائج املتوقعة

   ( املخرجات)النتائج  احملققة    =الكفاءةولى : الطريقة األ

   (املدخالت)املوارد املستخدمة  
 

  النتائج املتنبأ هبا    =لكفاءةالطريقة الثانية: ا    
    املوارد املتنبأ استخدامها لتحقيق النتائج املتنبأ هبا 

 العالقة بين الكفاءة والفعالية في األداء:  - 3
 تسعى املؤسسات إىل حتقيق التنسيق والتعاون بني وظائفها على كافة املستويات االسرتاتيجية والتنفيذية 

فنقول عن آلة " والتكتيكية لتحقيق التميز يف األداء، من خالل اجلمع بني عاملي الكفاءة والفعالية يف األداء، 
كمية معينة من باستهالك  نتاج  إتعظيم األرباح( يعين  –معينة أهنا ذات كفاءة إذا حققت الثنائية )تدنية التكاليف 

إذن إذا نظرنا ، فيتم تقييمها من خالل معرفة مدى حتقيق املؤسسة ألهدافهامن املدخالت، أما الفعالية  كمية أقل
ملؤسسة يف حتقيق االسرتاتيجية، فإن الكفاءة تعترب أحد املدخالت اهلامة يف ة جناح اىل الفعالية على أهنا درجإ

ليها باعتبارها متغريا تابعا يتحدد بفعل تأثري إحتقيق هذه الفعالية، كما أثبتت الدراسات أن الفعالية ميكن النظر 
المكانيات لتحقيق األهداف عدد من املتغريات املستقلة، وإحدى هذه املتغريات اهلامة هي استخدام املوارد أو ا

شرطا كافيا للفعالية  تعتربالهنا أ، كما الكفاءة التعادل الفعالية بل تعد أحد عناصرها نستنتج أن ومن هنا احملددة،
   1" ولكنها ضروريا هلا

  : نتاجيةاإل - 4
ليه خاص أو عام إللمؤسسة باختالف أنواعها وحجمها والقطاع الذي تنتمي نتاجية تعددت تعاريف اإل

ختالف مفهوم انتاجية حبسب " هناك جدل حول مفهوم اإل  احملددة وفقا لالسرتاتيجيات املصاغة،األهداف 

                                                           

 .02ناصر دادي عدون و عبد اهلل قويدر الواحد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 
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ىل حتقيق أرباح عالية ورفع إاملؤسسة وأهدافها الرئيسية ومسؤواليتها جتاه اجملتمع، حيث أن القطاعات اليت هتدف 
نتاجية على أهنا القدرة على االستخدام األمثل للموارد بشكل حيقق أفضل إنتاج الكفاية االنتاجية تنظر إىل اإل

بأقل تكلفة على املدى الطويل، يف حني أن القطاعات اليت هتدف لتحقيق املصلحة العامة )القطاع احلكومي 
استخدام موارد نتاجية على أساس حتقيق مستوى معني من االنتاج بىل اإلإمثال( الهتدف إىل حتقيق الربح، تنظر 

 1حمددة بصرف النظر عن العائد املادي" 
نتاجية قد عرفت عبارات عديدة مثل الكفاءة أن اإل .Burk head Jو  P .Henniganكما ذكر " 

املناخ السياسي و  الفاعلية، توفري التكاليف، حتليل املدخالت واملخرجات، فاعلية اإلدارة، معايري العمل
من السلع  خمرجات  إلنتاجنتاج الالزمة يف أوسع معانيها تعىن باجلمع بني مدخالت اإل اإلنتاجية .واالجتماعي

 2"  واخلدمات املختلفة
تقيس درجة جناح الوحدة االقتصادية يف  "   : نتاجية على أهناكما أن االقتصاديني يرون إىل اإل

السلع واخلدمات املطلوبة، وبعبارة أخرى ينظرون إىل  إلنتاجاالستغالل األمثل للموارد االقتصادية املتاحة 
 3نتاجية على أهنا مؤشر مهم من مؤشرات قياس األداء " اإل

   4 : مقياسا شامال لكيفية استيفاء املؤسسات للمعايري التالية نتاجيةكما تعترب اإل 
 األهداف (Objectives) درجة حتقيقها؛ : 
 الكفاءة(Efficiency) استخدام املوارد املتاحة للحصول على خمرجات مفيدة؛: مدى فعالية 
 الفعالية(Effectivness)ما يتحقق باملقارنة مع  مبا هو ممكن؛ : 
 القابلية للمقارنة (Comparability) .)كيف يتم حتقيق أداء اإلنتاجية مبرور الوقت )االستمرارية : 

املدخالت )اليد العاملة، رأس املال، مواد املؤسسة يف حتويل حتكم نتاجية عن قدرة حيث يعرب مفهوم اإل
على مستوى كافة  كما ونوعا)السلع واخلدمات، قيمة مضافة...(   أولية، معلومات ...(  إىل خمرجات

دارية واألقسام التشغيلية للمؤسسات، واليت من خالهلا ميكن حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف املستويات اإل
لتحقيق فعالية أكرب، هذا  مكانيات املتوفرة وتشغيلها بالكفاءة الالزمةاإلد و املوار أي استخدام  لدى املؤسسة

 مايتطلب قياسها.

                                                           

 .46مصطفى يوسف، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 

 .46مصطفى يوسف، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2 

 .42رجع نفسه، ص: املمصطفى يوسف،  - 3 

4  -  Community development library, productivity Management , A practice Hanbook  (www.nzdl.org, consulté le 16- 11-2020)  
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 نتاجية : قياس اإلأ. 
ملا هلا من أمهية يف حتسني أداء كافة دارة واالقتصاد واإلحصاء بقياس اإلنتاجية هتم الباحثني يف جمال اإلإ

"يعترب قياس االنتاجية لدى املؤسسة ككل نقطة انطالق لرفع املؤسسةاألنشطة والعمليات التشغيلية اليت تقوم هبا 
، نتاج والتسويق معامستواها من خالل حتسني أداء العديد من األنشطة والفعاليات اليت تتضمنها عمليات اإل

مدى  حيث يعرب قياس االنتاجية عن نسب استغالل املوارد واالمكانيات املتاحة وعناصر اإلنتاج الداخلة ومن مث
 1 ")ختطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة( وحتقيقها للغايات واألهداف دارةحسن ممارسة وظائف اإل

 2تطرق جمموعة من املفكرين إىل أمهية اإلنتاجية وقياسها، كمايلي:  حيث 
   ؛نتاجية اليوجد سيطرة على العمل "" دون قياس اإلذكر بيتر دراكر أنه:  -
 ؛النستطيع قياسه " ا" النستطيع إدارة موقال إدواردز دمينج أنه:  -
يسمح مبراقبة املؤسسة ومقارنتها مع بعض املعايري نتاجية على أنه: " كما عرف علي العبداني قياس اإل  -

 لتحديد جماالت التحسني واإلجراءات الواجب إختاذها "
خرجات أي ماميكن قياسه عن طريق كمية املنتجات أو اخلدمات املحجم  بقسمة" نتاجية اإلوتقاس 

  3"املدخالت أي املوارد املستخدمة إلنتاج املخرجاتحجم  على املقدمة

   املخرجات    =نتاجيةاإل
   املدخالت 

  4نتاجية يف مايلي: تكمن أمهية قياس اإلأهمية قياس االنتاجية: ب. 
  باستخدام املوارد أو فيما يتعلق بتعظيم املخرجات كما ونوعا؛تساعد على القيام بالتنبؤ والتخطيط 
 نتاجية يف مزاولة الرقابة كعملية إدارية، من حيث تقييم األداء آخذين باالعتبار أن تساعد مقاييس اإل

 اكتشاف االحنرافات مبكرا يساعد على السيطرة عليها يف الوقت املناسب وعدم تكرارها  يف املستقبل؛
  قياس اإلنتاجية يف الكشف عن أسباب ونتيجة تطور القوى الديناميكية املؤثرة على املؤسسة تفيد مناذج

تتحقق من خالل التأكيد على كفاءة  ،فإذا كانت فعالية نظام الرقابة على إستغالل املوارد املتاحة للمؤسسة
                                                           

 .220، ص:6112جوان  –، جانفي  0اجمللة اجلزائرية للتسيري، العدد "  أمهيتها ومشكالت قياسها اإلنتاجيةقياس " بن عنرت عبد الرمحان،  - 1 
تاريخ  " علي العبداين، قياس االنتاجية " : slidesshare.net/Ali Alabdani/ss-56518051معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين  - 2 

 .62/00/6161التصفح 
 62/00/6161تاريخ التصفح " ": stats/40526851.pdf-https://www.oecd.org/sdd/productivity " املوقع االلكرتوينمعلومات مستخرجة من  - 3 

P. KRUGMAN , The Age of Diminishing Expectation 1994 , DEFINING ABD MEASURING PRODUCTIVITY  "  

 .220ص:مرجع سبق ذكره، بن عنرت عبد الرمحان،  - 4 
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اجية ميكن أن تعد من أفضل نتاستخدام عناصر املدخالت يف املراحل اإلنتاجية املختلفة، فإن مناذج قياس اإل
 األساليب اليت تفيد يف حتقق هذه الفعالية. 

 يصبح من املمكن إجراء املقارنة على مستوى وبالتايل  ،توافر أدوات القياس يتواجد أساسا للمقارنة
يق جيابية وحتقروح املنافسة اإل جتسيداملؤسسات أو مستوى القطاعات واألقسام يف املؤسسة ذاهتا، مايؤدي إىل 

 التفوق؛ 
 نتاجية يعترب مؤشرا اإل زيادة مستوىن إن قياسات االنتاجية تعترب أحد األسس اهلامة يف حتديد األسعار أل

 مكانية خفض السعر والعكس صحيح؛إقويا على اخنفاض التكلفة، وبالتايل 
سنتطرق إليها على  ،من الشروط نتاجية يتطلب جمموعةجناح عملية قياس اإل نتاجية:متطلبات قياس اإل ج. 

 1سبيل الذكر ال احلصر وفق مايأيت: 
  املعرفة الكاملة والدقيقة عن طبيعة األنشطة والعمليات اليت تقوم هبا املؤسسة، حىت ميكن حتديد البيانات

 ؛واملستخدمة يف عملية القياس الدقيقة الضروررية
  توافر هيكل تنظيمي فعال تتحدد فيه الوظائف والسلطات واملسؤوليات بشكل واضح ومتناسق، مع ضرورة

وااللتزام بإجرائه كجزء من سعيها لتحقيق امليزة إدراك للمدراء الفنيني والعاملني على أمهية قياس اإلنتاجية 
 التنافسية؛

  ،نتاج أو فالفرتات اليت حدث خالهلا توقف يف اإلحتديد فرتة األساس إذ جيب أن تكون فرتة األساس عادية
تقدمي للخدمات ألسباب داخلية مرتبطة بعناصر اإلنتاج أو خارجية مرتبطة بالقوانني والتنظيمات للبلد أو كما 

 ؛ 03تفشي وباء كوفيذ مثل حيدث يف العامل 
 شطة والعمليات على كافة ارتباط القياس بعناصر النظام الرئيسي والنظم الفرعية يف املؤسسة، حسب األن

 .املستويات اليت تقوم هبا

 نماذج أبعاد مفهوم األداء:الفرع الثاني: 
 الرتباطهنظرا لألداء، متعددة وخمتلفة ملفهوم ات مفاهيم قدم جمموعة من املفكرين واملهنيني واهليئ

لتحقيق ميزة تنافسية وحتقيق أداء متميز يف أو املختارة بتحقيق األهداف احملددة وفقا لالسرتتيجيات املصاغة 
العوامل املؤثرة على األداء املرتبطة باملدراء الفنيني والعاملني )الدافعية  ومن جهة أخرى وجود  عمالاألبيئة 

                                                           

 .012، ص: مرجع سبق ذكرهبن عنرت عبدالرمحان،  - 1 
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... اخل( أو العوامل املؤثرة على األداء ، التكنولوجيات اجلديدة التحفيزات، اخلربة، التأهيل العلمي والعملي
السياسات، نظام التحفيزات والتشجيعات واملردودية، اهليكل التنظيمي، القيادة ، )األهداف ة باملؤسسةاملرتبط

ويتجلى ذلك من خالل النماذج اليت قدمها  ،يصعب حتديد دقيق لألداءأو التحكم... اخل(، هذا ما " 
اعتمادها لتقييم قدراهتم واختيار مدى أو العاملني  الفنينيواليت ميكن للمدراء  نستعرضهالباحثون وفق ما 

    1، ومن النماذج اليت قدمها الباحثون جند مايلي:  صالحية اختياراهتم 
 :  1004سنة  Bodan Moran Savoaنموذج النموذج األول :  -1

 التايل: اجلدولكما يتضح من خالل   ،حكما عاما على األداء التنظيمي للمؤسسةهذا النموذج أعطى 
 أبعاد الحكم على األداء التنظيمي : ( 91) رقم الجدول

 بقاء مؤسسة
 نوعية املنتوج-
 ة املاليةياملردود-
 ياملركز التنافس-

 الكفاءة االقتصادية
 االستغالل االقتصادي-
 اإلنتاجية-

 متغيرات الموارد البشرية
 حركة االفراد-
 مناخ العمل-
 مردودية األفراد-
 تنمية االفراد-

 تجاه الجماعات الخارجيةإشرعية المؤسسة 
 إرضاء أصحاب األموال-
 إرضاء الزبائن-
 إرضاء اهليئات املنظمة-
 إرضاء اجملتمع احمللى-

مراقبة التسيير واألداء في المؤسسة االقتصادية المؤسسة العمومية  ،وعبداهلل قويدر الواحد ناصر دادى عدون : المصدر
   ،بالجزائر

 .01ص بدون سنة نشر،  ،اجلزائر  -دار احملمدية العامة          

 : أنه يتبني( 10رقم ) اجلدولمن خالل 
  متغريات  ،الكفاءة االقتصادية ،بقاء املؤسسةتتمثل يف يتشكل األداء يف املؤسسة من أربعة أبعاد أساسية

 ؛جتاه اجلماعات اخلارجيةإشرعية املؤسسة و املوارد البشرية 
 ؛اخلاصة بكل بعد من أبعاد األداء يقوم النموذج على جمموعة من املعايري 

                                                           

 .  01ناصر دادي عدون وعبداهلل قويدر الواحد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 
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  املؤشراتيشمل كل معيار جمموعة من املؤشرات لقياسه وكل معيار خيضع للقياس باستخدام عدد من 
من بينها املسامهة يف األنشطة  املؤشراتاالجتماعي للعمل ميكن قياسه باستخدام جمموعة من  املناخ فمثال

... لعمل الضائعة بسبب التوقف عن العمل نوعية عالقة العملاالجتماعية معدل حوادث العمل معدل أيام ا
وكل معيار يقوم أو يقيم على سلم يتكون من مخس مستويات ) رديء جدا، رديء ، مقبول ، جيد  اخل،

 ؛ ،جيد جدا(
 حسب  كل بعد من أبعاد األداء يقيم باستخدام هذا املقياس على أساس النتائج احملصل عليها يف كل معيار

حبيث يصبح باإلمكان  ،ملعرفة االحنرافات أو عدم املطابقة للمعايري املوضوعة ،واخلطط املصممة ةاألهداف احملدد
وميكن تطبيق هذا النموذج يف كل املؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها  ،إعطاء حكم عقالين على أداء املؤسسة

  .ملكيتها عامة أو خاصة ومهما كانت ،، كبري(ومهما كان حجمها )صغري، متوسط ،)جتاري، صناعي، خدمي(
 المدخل الشامل في تحليل وتقييم األداء في المؤسسةنموذج :  النموذج الثاني -2

 مثلة يف الكفاءة الفعالية واالنتاجية، ملا تالنموذج مت الرتكيز على مكونات األداء اليت تطرقنا إليها واملهذا  يف
املتميز يف املؤسسة، كما يوضح هذا النموذج األبعاد لألساسية اخلمسة لألداء  هلا من دور مهم يف حتقيق األداء

املرتبطة بتحقيق األهداف احملددة ) املالية،  واملرتبطة مبفهومي الكفاءة والفعالية باستخدام متغريات قابلة للقياس
    1، سنتطرق اليها وفق مايأيت: ( باستخدام املوارد واالمكانيات املتاحة التنافسية... اخلاالقتصادية، االجتماعية، 

 مرتبطة باجلانب املايل للمؤسسة وتتمثل ميكن أن تقاس باستخدام ثالث متغريات أساسية  : الفعالية املالية
 .، نسبة املردودية التجارية، معدل التحويل الذايتةنسبة املردودية املالييف 
 - اإلنتاجية: ميكن قياسها باالعتماد على متغريات اإلنتاجية والتكاليفالكفاءة.  
 تعىن أساسا الكشف عن النمو من خالل ثالث متغريات منو رقم األعمال منو القيمة  :فعالية النمو

 .املضافة منو حصة السوق
 تعين املؤسسات الىت تعمل يف سوق األوراق املالية وميكن إن تقاس باعتماد  :الفعالية يف السوق املالية

 .مؤشر يف تطور مقسوم األرباح تطور سعر أسهم املؤسسة
  وميكن حتديد مؤشرين للداللة على الفعالية االجتماعية ويبقي باب املؤشرات اليت تقاس وفقا هلا مفتوحا

 .تطور الكفاءات املادية تطور عدد األفراد
 لتحديد القدرة على البقاء واالستمرارية.  األهدافنموذج مدخل النموذج الثالث:  -3
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أهنا حققت أداء جيد إذا كان بقدرهتا حتقيق األهداف احملددة القصرية أو املتوسطة أو  ةنقول عن مؤسس
الطويلة األجل، تبعا لالسرتتيجيات املصاغة، من خالل األنشطة اليت تقوم هبا وفقا للخطط املصممة يف أوراق 

هذا النموذج يدرس "  العمل؛ العمل، واليت حتدد اهلدف، املسؤليات القسم أو الوحدة والزمن الالزم لتنفيذ هذا
أداء املؤسسة عرب الزمن حيث يعرب عن األداء مبدى قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف القصرية واملتوسطة 

أي يستخدم مدخل النظم ويقوم  ،والطويلة املدى ويدرس هذا املدخل قدرة املؤسسة يف تفاعلها مع البيئة اخلارجية
   1رس نشاطها فيه" بشكل مستمر يف الوسط الذي متا قادرة على تدعيم بقائهاعلى حتديد ما إذا كانت املؤسسة 

 نستنج أن هذا النموذج يركز على مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها على املدى القصري واملتوسط والطويل، 
 ءوفق معايري أداء مرتبطة بكل هدف أو كل عملية، وهذا يطلق عليه مبفهوم الفعالية، ما يضمن هلا البقا

 .واالستمرارية، واجلدول التايل يوضح معايري األداء عرب الزمن
 معايير األداء عبر الزمن: ( 92)رقم  الجدول

 المدى الطويل المدى المتوسط المدى القصير المدى الزمني
 اإلنتاج- معايري األداء

 الكفاءة-
 الرضا-

 التكيف-
 النمو-

 البقاء-

         مراقبة التسيير واألداء في المؤسسة االقتصادية المؤسسة العمومية  ،وعبداهلل قويدر الواحد ناصر دادى عدون : المصدر
 .60ص بدون سنة نشر،  ،اجلزائر  -دار احملمدية العامة ،بالجزائر          

 2وفق مايلي: ،شرح معايري الفعالية على املدى الزمين القصري واملتوسط نتناول
  :الفعالية على المدى الزمني القصيرمعايير أ. 
 ؛ويعرب عن قدرة املؤسسة يف اإلنتاج بالكمية والنوعية الىت تتطلبها البيئة اخلارجية : اإلنتاج 
  ؛وهي الكيفية اليت تؤدي هبا األعمال ويعرب عنها باملدخالت على املخرجات: الكفاءة 
 والذي ميثل درجة املنافع اليت حيصل عليها األعضاء واملتمثلة أساسا يف ضرورة حتقيق هدف  :الرضا

 ؛الرضا االقتصادي واالجتماعي والنفسي يف مكان العمل
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  :والطويل  المتوسط الزمني الفعالية على المدى معايير. ب
 ؛وهو القدرة على التفاعل مع املتغريات اخلارجية والداخلية الىت حتث عرب الزمن :التكيف 
  النمو: وهو دعم قدرة املؤسسة على البقاء على املدى الطويل، وذلك حبرصها على استثمار أمواهلا يف 

 زيادة اإلنتاج وتطوير الكفاءات واملهارات ملواردها البشرية.

 والعوامل المؤثرة فيهاألداء  تصنيفات: المطلب الثالث 

يف هذا املطلب إىل تصنيفات األداء وفقا ملعيار الشمولية، معيار الطبيعة ومعيار املصدر، إضافة إىل نتناول 
 العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف أداء املؤسسات.

 :  التصنيف حسب معيار الشمولية الفرع األول:
 وفق مايأيت:نستعرضها ينقسم األداء طبقا ملعيار الشمولية إىل أداء كلي وأداء جزئي، 

   :األداء الكلي -1
يتحقق األداء الكلي من خالل اإلجنازات والنتائج اليت سامهت مجيع األقسام أو الوحدات الفرعية يف " 

، وال ميكن إرجاع إجناز هذا األداء إىل حسب اهليكل التنظيمي تنفيذ العمليات اإلدارية والتشغيلية للمؤسسة
مسامهة عنصر دون غريه واألداء الكلي للمؤسسة ميكن أن يعكس مستويات حتقيق املؤسسة ألهدافها بصفة 

باعتبارها  ،االستمرارية...اخل النمو،التكاليف، االيرادات، املبيعات، اإلنتاجية، الكفاءة، الفعالية، شاملة كاألرباح، 
1 " مستوى األداء الكلي للمؤسسةمؤشرات لقياس 

 

 :األداء الجزئي -2
واحملددة طبقا  ،اليت تقوم هبا الفرعيةأو العمليات األنشطة يتحقق هذا النوع من األداء على مستوى  

احملدد للوظائف واألقسام والوحدات هلا، باختالف شكلها، حجمها والقطاع الذي  للمؤسسةيكل التنظيمي لله
إىل عدة األداء اجلزئي وينقسم "  ،تنتمي إليه، أو على أساس أي أسلوب يتناسب مع تنفيذ األنشطة أو العمليات

لوظيفي إىل األداء أنواع خمتلفة، باختالف املعيار لتقسيم أنشطة املؤسسة، حيث ميكن أن تقسم حسب املعيار ا
 2هذه األنواع وفق مايأيت: نتطرق إىل ، املايل، األداء التسويقي األداء اإلنتاجي، أداء وظيفته األفراد...اخل
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يعكس هذا النوع من األداء هذا النوع يرتبط بالنشاط املايل واحملاسيب للمؤسسة حيث "  :أداء الوظيفة المالية -أ
قدرة املؤسسة على حتقيق التوازن املايل، وبناء هيكل مايل فعال، باإلضافة إىل حتقيق أكرب مردودية وتعظيم العائد 

أو  " ستثمرين جدد باستمرار، ومنح ثقة للمتعاملني مع املؤسسةم وجلب ،قيمة املسامهني لتعظيمعلى االستثمار 
حلكومة، املؤسسات املالية واملصرفية، املسامهني، املوردين... اخل(، وحيقق املركز املايل األطراف ذات املصاحل ) ا

 للمؤسسة.
هذا النوع من األداء يرتبط باجياد اليات للبيع املنتجات أو اخلدمات وفق آليات التوزيع  األداء التسويقي:-ب 

التسويق بأكثر كفاءة وفعالية، من خالل زيادة حيدد هذا األداء قدرة املؤسسة على حتقيق أهداف وظيفة حيث " 
 "مبيعاهتا، رفع حصتها السوقية ملعظم املؤسسات االقتصادية وهو موضوع يقينا سيتم التوسع فيه أكثر الحقا

حتقيق مع  ،الت إلنتاج خمرجات أو خدماتدخهذا النوع من األداء مرتبط بتشغيل امل األداء اإلنتاجي:-ج 
مدى كفاءة وفعالية وظيفة اإلنتاج، أي  ستخدام املوارد أو املدخالت، حيث يعتمد على "الكفاءة الالزمة يف ا

كمية وجودة، ختفيض مدة وتكاليف اإلنتاج( من خالل االستخدام األمثل ملواردها )مدى بلوغها ألهدافها 
أي مدى بلوغها ألهدافها مدى كفاءة وفعالية وظيفة اإلنتاج، كما يعرف األداء االنتاجي على أنه : " ،  "اإلنتاجية

 1" كمية وجودة، ختفيض مدة و تكاليف اإلنتاج( من خالل االستخدام األمثل ملواردها اإلنتاجية  ،) زيادة اإلنتاج
يعترب املورد البشري أساس املعرفة يف أي مؤسسة كان نوعها أو  أداء وظيفة األفراد )الموارد البشرية(: -د

املؤسسة حيث ينشط ويشتغل على كافة مستوياهتا سواء اإلدارية أو يوي يف حعصب  كما يعترب ،حجمها
من خالل التكوين وحتسني املعلومات وجتديدها،  ةرد البشرياذا مايتطلب االهتمام باملو ه، التشغيلية أو التكتيكية

مهته يف يعكس هذا األداء قدرة املورد البشري يف املؤسسة ومسا"  ومنحهم الدافعية والتشجيعات والتحفيزات،
واهب البشرية وحماولة تنمية كفاءهتم لضمان التميز وذلك بوضع الشخص حتقيق أهداف املؤسسة، باكتشاف امل

جناز إ" قدرة األفراد على كما يتميز أداء املوارد البشرية من خالل    "يف املكان املناسب وحتسني أداءهم باستمرار
2 ومهارات إىل جانب االهتمام بالتحفيز"املهام املوكلة هلم ، وما يتطلبه ذلك من معارف 

 . 
هذا النوع من األداء مرتبط بعملية الشراء والتموين الحتياجات العمليات التشغيلية  األداء التمويني:-ه

اليت تقوم هبا املؤسسة أو اهلدف املراد حتسني وهو ركيزة أساسية يرتبط بكافة األنشطة والعمليات  ،واإلنتاجية ككل
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يعكس مدى كفاءة وفعالية وظيفة التموين إىل مدى قدرهتا على حتقيق أهدافها التنموية حيث "  األداء فيه،
الكمية، اآلجال، األسعار،  الشروط املناسبة )مع التقيد والسعي لتحقيق استمرار ب إلمداد املؤسسة باحتياجاهتا

 ." ( لضمان االستمرار يف عملياهتا اإلنتاجية اجلودة
 1 وظيفة البحث والتطوير وأداء وظيفة العالقات العامة، وفق مايأيت: داء الداخلي إىلتقسيم األكما ميكن 

 باستخدام األدوات اهلدف من هذا النوع من األداء هو حتقيق التميز والتفوق أداء وظيفة البحث والتطوير:  -و
ابتكار أو والوسائل احلديثة، وتشجيع متكني املدراء الفنيني والعاملني إلبراز مهاراهتم واقرتاح أفكارهم، وبالتايل 

جديدة تليب حاجيات الزبائن وتليب رغباهتم املتغرية حسب الزمان واملكان، كل هذا حتديث منتجات أو خدمات 
 لغرض حتقيق ميزة تنافسية قوية.

طبعا املؤسسة تعمل يف بيئة أعمال، البد من وجود اتصال فعال العالقات العامة: ال و االتصوظيفة أداء  -ي
وإدارة العالقات مع األطراف ذات املصاحل )املسامهني، املوارد البشرية، املوردين، الزبائن، احلكومة...اخل ( بفعالية 

املوارد البشرية أو صول على عائد مرتفع واستقرار يف األرباح املوزعة، للحلمسامهني ل النسبةبما إ، لتحقيق أهدافها
صول للحالزبائن أو حرتام املؤسسة آجال التسديد واالستمرار يف التعامل، الاملوردينأو توفري جو مالئم للعمل، ل

 على منتجات وخدمات يف اآلجال املناسبة وجبودة عالية.
 طبيعة حسب معيار ال التصنيف الفرع الثاني:
 اقتصادية،أهداف إىل أو تسعى لتحقيقها ة ـــداف اليت حتددها أي مؤسســـــهم معيار الطبيعة األـــيقس     

، ولقد أشار أحد الباحثني يف هذا املعيار إىل أنه " الميكن للمؤسسة أن حتسن إدارية وأتكنولوجية أو  اجتماعيةأو 
على  ثقيلالوزن الصورهتا باالعتماد على األداء االقتصادي أو التكنولوجي فحسب، بل أن األداء االجتماعي له 

 3، سنتطرق إىل هذه التصنيفات حسب معيار الطبيعة وفق مايأيت:  2يف اخلارج"  صورة املؤسسة
  األداء االقتصادي : -1

أننا جند صعوبة يف فصل العوامل املؤثرة يف كل نوع بالنسبة هلذا  إىل جتدر اإلشارة وفقا هلذا التصنيف،
للمؤسسة، سيما احمليط  وميكن إسقاطه بتصنيفات احمليط بالنسبة التصنيف، وهذا لطبيعة التداخل فيما بينها،

ومن أهم األدوات  ،ويتم قياس األداء االقتصادي باستخدام الرحبية أو املردودية بأنواعها املختلفة .منها اخلارجي
                                                           

 02بكوش لطيفة، مرجع سبق ذكره، ص:  -1 
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على الرغم من أن التشخيص االقتصادي البد أن يتماشى جنبا إىل جنب مع  ،املستخدمة التحليل املايل
 . حول األداء االقتصاديالتشخيص املايل للوصول إىل نتائج هامة 

 
  ألداء االجتماعي:ا - 2

بصعوبة إجياد  املعيارأساسا لتحقيق املسؤولية االجتماعية، ويتميز هذا  مؤسسةيعد األداء االجتماعي ألي 
اليت  سواء على مستواها أو االجتماعية اجملاالتيف  املؤسسة، لتحديد مدى مسامهة اليت تقيمه املقاييس الكمية

 .ااجلهات اليت تتأثر هببينها وبني  ترتبط
 األداء التكنولوجي:  -3

تعد التكنولوجيا من بني مصادر األفضلية التنافسية والتميز يف األداء، لذا فإن األداء التكنولوجي يرتبط حبد 
 ومواكبة التطورات التكنولوجية. كبري بامتالكها ومدى تطويرها وحتيينها مع املستجدات

  اإلداري:األداء  - 4
 يتعلق هذا اجلانب باخلطط والسياسات واإلجراءات اليت حتددها املؤسسة، ويتم حتقيق ذلك من خالل 

وميكن االستعانة بالنماذج ، احملددة وفقا لالسرتاتيجات املصاغةحسن اختيار أفضل البدائل اليت حتقق األهداف 
لتشخيص االسرتاتيجي لتحديد نقاط القوة باواألساليب العلمية لتطوير هذا اجلانب، باإلضافة إىل االستعانة 

 .والضعف يف املؤسسة
يشمل أهداف املؤسسة املرنة أي حسب تاألداء مجاالت وتصنيفات وإىل جانب هذه املعايري، ف

سواء بالنسبة لوحداهتا أو أقسامها أو مؤسسات  ،عها املؤسسة لتحقيق أداء متميزاالسرتاتيجيات التنافسية اليت تض
 ، لتحقيق قيمة مضافة.منافسة

 المصدر:  التصنيف حسب معيار -3
يرتكز هذا التصنيف على املصدر الذي ينجز من خالله األداء سواء كان يتغري بعوامل داخل املؤسسة أو 

 1: نستعرض تقسيمات هذا التصنيف وفق مايأيت ، يتغري من خارج املؤسسة
  2  يف: (Bernard): يتكون هذا األداء من ثالث أنواع جزئية وهي تتمثل حسب األداء الداخلي  -1

                                                           

 .20بكوش لطيفة، مرجع سبق ذكره، ص:   - 1 
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مهما كان موقعهم ومستواهم  املؤسسةب املدراء الفنيني والعاملني: يتمثل األداء البشري يف أداء األداء البشري -أ
فاألداء البشري يعترب مبثابة املصدر احلقيقي  ،الوظيفي )منفذون، مشرفون ،إدارة الوسطى، قيادة عليا ...اخل(

 على توفري نوعيات املؤسسةجة األوىل على قدرة در التميز يف األداء يستند بال نأللتكوين امليزة التنافسية وتعزيزها، 
 خاصة من املوارد البشرية.  

يف تعبئة املوارد املالية وتوظيفها، وتعترب نسب  املؤسسة: يصف األداء املايل مدى فعالية وكفاءة األداء المالي -ب
 التحليل املايل ومؤشرات التوازنات من أبرز مؤشرات األداء املايل. 

الل جتهيزات اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية على استخدام واستغ املؤسسة: يتمثل يف قدرة األداء التقني -ج
 وكذلك صيانتها، وتعترب كمية اإلنتاج ونسبة استخدام الطاقة اإلنتاجية من أبرز مؤشرات األداء التقين.  

 سواء ناتج عن االستغالل األمثل ملختلف مواردهامن خالل تقسيمات األداء الداخلي، نستنتج أنه 
  أي حتقيق الكفاءة، لبلوغ األهداف والغايات احملددة أي حتقيق الفعالية. املالية وأالتقنية  ،البشرية

 :األداء الخارجي -2
 فهذه للتطورات والتغريات اخلارجية والقدرة على سبقها،  املؤسسةيتحقق هذا األداء من خالل استجابة  

، لذا يتعني عليها متابعتها باستمرار حىت تتمكن من إدراك أثرها املؤسسةالتغريات تؤدي إىل تغيري حتمي ملسار 
 على األداء، فنجاحها أو فشلها يتوقف على قدرهتا على حتقيق التوازن بني أنشطتها البيئة احمليطة.  

 العوامل المؤثرة في األداء:  الثانيالفرع 
األفراد  أوحتديد العوامل املؤثرة يف أداء املؤسسات  واملهنيون يف جمال اإلدارة والتسيري يفسعى الباحثون ي

آثارها السلبية  " حىت تتمكن املؤسسات أو القائمني عليها إدراك هذه العوامل للحد من )املوارد البشرية(
 الذي أورد القائمة التالية:  (Donaldson)من بني الباحثني دونالدسون ، جيابيةاالستفادة منها بتعظيم آثارها اإلو 

اهليكلة، العملية اإلنتاجية يف حد ذاهتا، االسرتاتيجية، احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة، القيادة، الثقافة، اخليارات 
منها ماميكن التحكم فيه ومنها من العوامل هذه جيب على املؤسسة فهم وإدراك  ذ إ ،1" التقنية وأسلوب اإلدارة

هيكلة أنظمة التسيري املختلفة للمؤسسة، ووضع االسرتاتيجيات  خيرج عن السيطرة عليها، تتمثل هذه العوامل يف
وصياغتها تبعا للمحيط الذي تعمل فيه مع اإللتزام بالقوانني والتشريعات للبلد الذي تعمل فيه أيضا، والرتكيز على 
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، الثقافية، رورية لتحقيق األهداف احملددة االقتصادية، االجتماعيةضالقيادة باعتبار أداة من أدوات اجلودة ال
  1وميكن تصنيف هذين العاملني فيمايلي: التكنولوجية واإلدارية، 

  خاضعة لتحكم المؤسسة:العوامل ال -1
:  السلبية، و ميكن ذكر أمهها يف هتااالجيابية و التقليص من تأثريا هتايكون هنا دور املسريين هو تعظيم تأثريا
 .مبثابة عناصر رئيسية يف متكني العاملني و زيادة دافعتيهم و أداءهمالتحفيز، املهارات، التدريب والتكوين، وهي 

باجلانب التقين يف املؤسسة واليت تضم على   كما ترتبط العوامل اليت ميكن التحكم والسيطرة عليها"  
العملية  ،التكنولوجيا، املختلفة للمؤسسة مدى التنسيق والتكامل بني الوظائفاخلصوص اهليكل التنظيمي، 

نوعية املنتوج شكله وتوافق منتجات املؤسسة ورغبات طالبيها ومستويات األسعار. املوقع اجلغرايف ، اإلنتاجية
 ؛للمؤسسة، وحجمها واالسرتاتيجية املتبعة من قبل اإلدارة

إنسياب املعلومات ضمن احمليط الداخلي  يضمن الذي يف املؤسسة نظام املعلومات السائد كما يعترب
ؤسسة يف نظام قائم بذاته، يتفاعل مع جممل األنشطة والوظائف اليت تضطلع هبا ومدى السرعة والفعالية يف للم

حتويل املعلومات من مواقع التنفيذ إىل مواقع القرار أو العكس، إضافة إىل مدى نوعية هذه املعلومات ومدى 
بيانات املعربة عن األداء، وحتويلها إىل معلومات الكفاءة العالية والدراية املعمقة بعملية مجع وتصنيف وتقييم ال

2"  ميكن االستفادة منها يف إختاذ القرارات الكفيلة بتصحيح أو تقييم مسار هذا األداء
 

و املتعلقة عموما باحمليط اخلارجي كالعوامل االقتصادية،  العوامل غير الخاضعة لتحكم المؤسسة: -2 
بذلك ميكن القول أن األداء هو دالة للعديد من املتغريات  .االجتماعية، التكنولوجية وعوامل سياسية و قانونية

 الكمية و النوعية، منها ما نستطيع التحكم فيه نسيا، و منها ما جند صعوبة يف ذلك، هلذا تعددت الطرق
  . دوات املستخدمة يف تقييم األداء و قياسهواأل

 استراتيجية تحسين وتطوير األداء :الثانيالمبحث 
يساهم نظام إدارة األداء الفعال املطبق لدى املؤسسات باختالف أنواعها وحجمها والقطاع الذي تنتمي 

وفقا لالحتياجات أو تلبية توقعات  إليه، يف زيادة االنتاجية كما ونوعا من خالل توفري السلع واخلدمات املطلوبة
وبالتايل حتقيق قيمة مضافة للمؤسسة، كل هذا يساهم لتحقيق ميزة تنافسية، وفقا لالسرتاتيجات املصاغة ، الزبائن
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بصفة خاصة، يتطلب هذا استخدام أساليب  ككل أو املؤسسة  للدولةيف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
من خالل معايري حمددة يعتمد عليها يف قياس وتقييم األداء للوصول إىل االنتاجية  دارة األداء،وتقنيات إل

 يف هذا املبحث وفق مايأيت:  إليهتطرق نهذا ماس والكفاءة والفعالية والتنافسية.

  دارة األداءاإلطار المفاهيمي إلالمطلب األول : 

 نتطرق يف هذا املطلب إىل ماهية إدارة األداء املتميز، بدءا بتعريف إدارة األداء، والتعريف مصطلح التميز 
 وذكر أمهية األداء املتميز وأهدافه. 

 الفرع األول: تعريف إدارة األداء
 1وفق مايأيت:  ،ليهاإتعددت تعاريف األداء تبعا للمفكرين اليت سنتاول 

نظام مكون من عدد من األجزاء اليت جيب تضمينها وتنقيحها داء بأنها: إدارة األعرف روبرت باسيل  -
  ؛وإدارهتا مجيعا، واألهم من ذلك كله قيادهتا لكي تضيف قيمة للمؤسسة واملديرين والعاملني

هنا: تلك اجلهود اهلادفة من قبل املؤسسات املختلفة أعلى  ويعرف محمد عبد الغني هالل إدارة األداء -
ووضع معايري ومقاييس واضحة وممقبولة لألداء كهدف يسعى  ،لتخطيط وتنفيذ وتوجيه األداء الفردي واجلماعي

  ؛ليهإاجلميع الوصول 
عملية إسرتاتيجية متكاملة، أما كوهنا اسرتاتيجية هي : كما يشير أحمد سيد مصطفى على أن إدارة األداء  -

) كمحصلة ألداء وحداهتا ( متفاعلة مع بيئتها  أجال يف أداء املؤسسةفاهنا تعىن باالعتبارات األمشل واألطول 
احمليطة لبلوغ أهدافها، أما كوهنا متكاملة فألهنا هتيء تكامال رأسيا يربط أهداف كل من املنظمة والفريق والفرد، 

 يكل التنظيمي ها اهلبالقدرات اجلوهرية الالزمة لألداء، فضال عن التكامل األفقي بني وظائف اإلدارات اليت يضمن
 وفرق العمل املتنوعة. 

  يعرب إدارة األداء عن": في كتابه إدارة األداء على أنه مصطفى يوسف الدكتور مفهوم إدارة األداء حسب  -
  2إبراز أمهية الكيفية اليت تدار هبا االنتاجية يف مجيع القطاعات كعنصر البد منه للتقدم االقتصادي واالجتماعي" 

من خالل هذه التعاريف يتبني أن إدارة األداء هي عبارة عن نظام تتفاعل ضمنه العناصر األساسية املتمثلة 
باالعتماد على التوجيهات املقدمة يف عمليات التخطيط لتنفيذ االسرتاتيجيات املصاغة وبلوغ األهداف احملددة 
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لتنفيذ األنشطة مستوى الوحدات أو األقسام التشغيلية لضمان  وفقا للخطط املصممةمن قبل املؤسسة أواألفراد، 
من خالل مقارنة النتائج املتوصل إليها، مع املعايري واملقاييس املوضوعة سلفا لتقييم األداء ، الكفاءة والفعالية

   .لألطراف ذات املصاحللتحقيق قيمة مضافة 
 الفرع الثاني: مفهوم األداء المتميز

املؤسسات تعمل ضمن بيئة متغرية، التكتفي املؤسسة بتحقيق األداء فقط بل هلا من التميز ن أباعتبار  
سنتطرق  شارة إىل مصطلح التميز يف األداء حيثعن باقي املؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية، هلذا الغرض البد من اإل

 إىل مفهوم التميز مث نربطه بإدارة األداء وفق مايلي :  
 :التميز  مفهوم .1

 على أنه: عرف املفكريني والباحثني التميز 
 1:  لتميز حسب حسين شرارةامفهوم  -

       :التاليةمن خالل املعادلة  حيث عرف التميز
املكونات الرئيسية لألداء ومها الكفاءة والفعالية، أي أنه  من خالل التعريف يتبني أن التميز هو حصيلة 

، نقول أن هناك متيز يف األداء ليا )الكفاءة(واستخدام املوارد أمث)الفعالية(، كلما كانت حتقيق األهداف معتربا 
                       .والعكس صحيح

بأنه: " يهدف إىل حتقيق ميزة تنافسية، مبعىن أن تكون األفضل من املنافسني يف واحد أو  كما يعرف التميز-
 2أكثر من األداء االسرتاتيجي ) التكلفة، اجلودة، االعتمادية، املرونة واالبتكار ( " 

 مفهوم التميز على مستوى المؤسسة .2
  3، هذين البعدين يتمثالن فيمايلي: متكاملنيبعدين هامني  مفهوم التميز على مستوى املؤسسة يشري إىل

كل اإلدارة احلقيقية هي السعي إىل التميز مبعىن إجناز نتائج غري مسبوقة تتوفق هبا على   هدفإن  البعد األول: -
 من ينافسها؛

قرارات أو من دارية أو التنفيذية أو التكتيكية، تقوم به املؤسسة على كافة املستويات اإلأن كل ما البعد الثاني: -
أي اجلودة العالية اليت  جيب أن يتسم بالتميزاألنظمة التسيريية على كافة املستويات، وما تعتمده من أنشطة، 
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تبعا للخطط  أو األنشطة كي يتحقق تنفيذ األعمال،  )املتوقعة( الترتك جماال أو فجوة لالحنراف عما كان مدركا
  تنفيذا صحيحا من أول مرة. املصممة 

 ن هناك من ينظر التميز من خالل اجملاالت اليت حتقق ميزة تنافسية أفضل ولفرتة زمنية أطول، يعين كما أ
 والطويل مما يضمن للمؤسسة البقاء واالستمراية، املتوسطالقصري،  الزمين املدى حتقيق األداء املتميز على

 1فيمايلي:  جماالت التميزوتتمثل  
 التميز على أساس التفوق الفين؛ 
 التميز على أساس اجلودة؛ 
  التميز على أساس تقدمي خدمات مساعدة أكرب للزبائن؛ 
 .التميز على أساس تقدمي املنتج ) سلع أو خدمات ( للزبائن بقيمة أكرب مقارنة مع املبلغ املدفوع 

 ألداء الوحيدا هو مستوىاألداء املتميز  إىل أن حتقيقعلي السلمي يف كتابه " إدارة التميز " كما يشري "  

املقبول يف عصر التنافيسة والعوملة واملعرفة، عصر اإلنرتنت وتقنيات االتصال واملعلومات، عصر سيادة العقل  
 2" البشري وسطوة قوة العلم والفكر االنساين

عترب أسلوب من األساليب اليت تستخدمها املؤسسات باختالف يني أن إدارة األداء املتميز بمما سبق يت
لتنفيذ االسرتاتيجيات املصاغة وبلوغ األهداف احملددة باالعتماد على ، أنواعها وحجمها والقطاع الذي تنتمي إليه
لتنفيذ األنشطة مستوى الوحدات أو  األفراد، وفقا للخطط املصممة التوجيهات املقدمة من قبل املؤسسة أو

نة النتائج املتوصل إليها، مع املعايري واملقاييس ، من خالل مقار األقسام التشغيلية لضمان الكفاءة والفعالية
، قوية ميزة تنافسيةلتحقيق الالزمة لتحسني هذا األداء، التصحيحية جراءات واختاذ اإلاملوضوعة سلفا لتقييم األداء 

  .يف التقدم االقتصادي واالجتماعي إضافة إىل مسامهتها، للمؤسسة قيمة مضافةو 

 وأهدافهأهمية األداء المتميز الفرع الثالث: 
   3 : ترجع أمهية إدارة األداء املتميز إىل أنهأهمية األداء المتميز :  -1
 أداء املوارد البشرية ومايطرأ عليها من تغريات؛ نيضع نظام معلومات ع 
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 يعطي الفرصة لتبادل املعلومات واآلراء واخلربات بني هذه املوارد وقيادهتا؛ 
  املشرفني بتوجيه وإرشاد املوارد البشرية؛يسهل عملية قيام 
 يؤدي إىل التقومي املستمر لألداء اخلاطئ قبل أن يتحول إىل جزء من السلوك الدائم للموارد البشرية؛ 
  يركز على تصحيح األداء والقضاء على مفهوم تقييم األداء ملنح املكافئات وتسليط العقوبات فقط؛ 
 ض السلطات.يسهل عملية إختيار القيادات وتفوي 

من قبل املورد البشري باعتباره أساس  وابتكار أفكار جديدة ومتميزةالتفوق ىل إأمهية األداء املتميز ترجع 
املعرفة، والقدرة على صياغة األهداف وإدراكها للتغريات اخلارجية والداخلية اليت تعمل فيها املؤسسة، واحلرص 

 على تنفيذ اخلطط املصممة يف أوراق العمل، ومتابعتها، لتحقيق ميزة تنافسية قوية.
 1املتميز من قبل األفراد أو املؤسسة ككل يساهم يف : حتقيق األداء : أهداف األداء المتميز   -2
 احلكم على سالمة اخلطط االسرتاتيجية املصاغة؛ 
 احلكم على سالمة األهداف احملددة والسياسات املوضوعة؛ 
 احلكم على كفاءة أداء األفراد واإلدارة أو املؤسسة ككل يف ممارسة وظائفها التسيريية، وفاعليتها؛ 
  تطوير وحتسني األداء مستقبال؛حبث إمكانية 
 .احلكم على قيمة املؤسسة بداللة قدرهتا على التنافسية 

 المتميز  أساليب إدارة األداءالمطلب الثاني : 

األداء املتميز اليت تستخدمها املؤسسة أو املوارد البشرية لتحقيق الضرورية يف هذا املطلب األساليب نتناول 
 :  وفق مايأيتنستعرضها وإدارته، 

 مدخل تمكين العاملين  الفرع األول:
  ؛نه يرتكب من مصطلحني التمكني والعاملنيأيظهر من خالل هذا املدخل 

 2 :فمفهوم التمكني عرب بايهام عن مفهوم التمكني بأنه 
 لتزام لصيق ناتج عن إحساس املوظف بالقدرة على اختاذ القرارات، حتمل املسؤولية، وأن أداءه إشعور و " 
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هم يف األداء وتطويره وليس جمرد زوج من األيدي تنفذ ما ابالنتائج، وأنه ينظر إليه أنه شخص مفكر ويسيقاس 
 أما نظرية متكني العاملني تتجسد عن طريق تفويض املزيد من السلطة التنفيذية هلم وإشراكهم يف صنع  ، تؤمر به

 " قرارات العمل
 1 : ىلوالدراسات إكما أشارت نتائج البحوث 

 نتاجية يف منظمات األعمال يف القطاعني العام أمهيته متكني لعاملني يف دعم كفاءة وفاعلية األداء واإل"  
واخلاص، فقد وجد أن هناك عالقة طردية بني التمكني لبناء الثقة بالنفس يف املؤسسات وبني الرضا الوظيفي 

، وحتديد الوظائف ووسائل الرقابة والعالقات بني نتاجي، ووضوح دور األداء اإلوحتمل املسؤولية وجودة القرارات،
بداع، كما وجد أن هناك عالقة وطيدة بني بناء الثقة وبني مستوى االتصال يف الوحدات أو األقسام، واإل

 .ن تدين فاعلية املؤسسة له عالقة بضعف التمكني الذي يولد ضعف الثقة بني العاملني واإلدارة"أاملؤسسة، ووجد 
، وضع املعايري لقياس األداء البد من إشراك املدراء الفنيني والعاملني يف حتديد األهداف يتبني أنهمما سبق 

 مما ميكنهم من اكتساب ، وإدرجهم يف تصميم تنفيذ اخلطط لزيادة الفاعلية وحتقيق اإلنتاجية بالكفاءة الالزمة
اذ القرارات الصحيحة والرشيدة، وزيادة فاعلية ختإتقان وبالتايل إالنفس والتحلي باملسؤولية، والعمل بالثقة يف 
 املؤسسة.

 مدخل إعادة الهندسة " الهندرة "الفرع الثاني: 
ة ـــــة احلرفيـــــي الرتمجــــــ" إدارة " وه و ة "ـــــ" هندس نــــــة من كلمتيـــــمركب(  Reeginnering)درة ـــــة اهلنـــــكلم " 

 2"  م0336عام  يف بداية التسعينات وبالتحديد يفوقد ظهرت اهلندرة ،  (Business Reengineering)ل 
 " إعادة هندسة األعمال هو مدخل أو منهج معاصر يف الفكر االداري االسرتاتيجي مع إعادة تصميم

نتاجها السلعي أو اخلدمي أو املعريف بشكل يليب احتياجات إالعمليات األساسية اليت تقوم عليها املؤسسة لتقدم  
أي جتاوز الطرق القدمية يف  "هندرة نظم العمل"هامر على إعادة اهلندسة مايكل األفراد واجملتمع، كما ما أطلق 

لذي يتطلب إعادة النظر ومراجعة األسس وابتكار أساليب مستجدة أفضل االعمل واالنطالق حنو اجلديد، األمر 
  3 لألداء"

اهلندرة هي إعادة التفكري بصورة " :  كما عرف مؤسس اهلندرة مايكل هامر وجيمس شاميب على أن
 أساسية وإعادة التصميم اجلذري للعمليات الرئيسية باملؤسسات لتحقيق نتائج حتسني جيدة يف مقاييس 
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 1" وسرعة إجناز العملخلدمة واجلودة والتكلفة املتمثلة يف ااألداء املتطورة أو املتميزة 
  2:  تستخدم إعادة اهلندسة أو اهلندرة لألغراض التالية

 يتمثل هذا التغري يف تغيري أسلوب العمل واستخدام  األساليب احلديثة، تحقيق تغير جذري في األداء: -
 شراك العاملني يف تصميم خطط العمل وتنفيذها وفق احتياجات الزبائن وأهداف املنظمة؛إو 
يتم إعادة بناء عمليات لتلبية رغبات الزبائن وتوقع احتياجاهتم )السلعة أو اخلدمة  التركيز على الزبائن: -

، الرتكيز على حتقيق رضا الزبائن، والبحث عن االحنرافات ومسبباهتا قبل ( (االستشراف)املطلوبة واخلدمة املتوقعة 
 وأثناء وبعد تقدمي اخلدمة. 

متكني املؤسسة من القيام بأعماهلا بسرعة عالية من خالل توفري املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات  السرعة: -
 بسهولة ويف الوقت املناسب وبتكلفة منخفضة.

 .اليت تقدمها لتتناسب مع احتياجات ورغبات الزبائنالسلع حتسني جودة اخلدمات و  الجودة: -
 من خالل إلغاء العمليات غري الضرورية والرتكيز على العمليات اليت حتقق القيمة املضافة. تخفيض التكلفة: -
ي تقدمي خدمات أبداع واالبتكار والتميز يف األداء، اإلتشجيع من خالل التفوق على المنافسين:  -

 .ومنتجات

رة نظم أسلوب أساسي من أساليب حتسني أداء املؤسسات باختالف دإعادة هندسة األعمال أو هن 
 من خالل تغيري أسلوب العمل واستخدام  الطرق احلديثة، واشراك العاملنيأنواعها الصناعية واإلنتاجية واخلدمية، 

يف تصميم خطط العمل وتنفيذها، كما أن اهلندرة تركز أساسا على الزبائن، من خالل حتسني جودة اخلدمات 
أنظمة التسيري لتحقيق األمثلية يف  وأنظمة احملاكاةلتقنيات احلديثة ااألساليب و واملنتجات املقدمة، واستخدام 

األهداف احملددة بفاعلية وبالتايل حتسني  بكفاءة وحتقيق)حتويل املدخالت إىل خمرجات( تشغيل العمليات و 
 مع الرتكيز على نظام إدارة التميز والتفوق لتحقيق ميزة تنافسية.اإلنتاجية، 

إىل حتقيق األداء املتميز وحتسني وتطوير أدائها من خالل استخدام قواعد تنظيم هتدف املؤسسات كما 
  :ليها وفق اجلدول التايلإ، سنتطرق حتديثهاوهندستها أو )تقنيات املعلومات احلديثة( العمل 
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 : خطوات إعادة هندسة إدارة نظم األعمال  (93) الجدول رقم
 التقنيات والوسائل المستخدمة الخطوات الجديدة التقليديةالخطوات 

إظهار املعلومات يف مكان 
 واحد

إظهار املعلومات يف عدة مواقع 
 يف نفس الوقت

 (TIC)تقنية قواعد املعلومات 

الميكن أداء األعمال املعقدة 
 إال بواسطة اخلرباء

ميكن قيام املوظفني العاديني 
 مبهام اخلرباء

 .تقنية نظم اخلربة أو النظم الذكية على شبكات احلاسوب

االختيار بني املركزية 
 والالمركزية

اجلمع بكفاءة بني اإلدارة 
 املركزية والالمركزية

جم ووجود فروع وأقسام خاصة يف املؤسسات الكبرية احل
 هلا، مما يتطلب استخدام تقنيات قاعدة املعلومات. 

يقوم املديرون بإختاذ كافة 
 القرارات

من خالل إشراك املدراء الفنيني والعاملني يف نظام إدارة  اختاذ القرارات مهمة اجلميع
األداء، وتفويض الصالحيات اليت متكنهم من اختاذ القرارات 

 بأدائهم وعملهم وحتديد املسؤوليات.املتعلقة 
تتم مراجعة اخلطط يف كل  تتم مراجعة اخلطط دوريا

 حلظة 
واألنظمة االلكرتونية التسيريية   التكنولوجا والتقنيات احلديثة

 أو التشغيلية املبتكرة، هذا ماتعمل به الشركات الذكية 
 دار الراية زاهر عبد الرحيم عاطف، الهيكل التنظيمي للمنظمة الهندرة، : "  من إعداد الطالب باالعتماد على مرجعالمصدر: 

 "20-22، ص ص: 6100الطبعة األوىل  األردن، –للنشر والتوزيع، عمان             

 مدخل الهندسة القيمية  الفرع الثالث:
القطاع اخلاص األمريكي يف احلرب العاملية الثانية من قبل "  إىل:يرجع استخدام تقنية اهلندسة القيمية 

حيث كانت تدعى  ،ن األسلحة والذخائر واملنتوجات األخرىم متطلبات احلربو  لتلبية حاجياتامليدان الصناعي 
"اهلندسة القيمية" إىل غاية استخدم سالح البحرية األمريكية اسم م  0324عام  منذ، ولكن " حتليل القيمة"  ب

نتاجية على فكرة اجلمع بني ويقوم أسلوب اهلندسة القيمية يف تطوير األداء واإل، انتشارها واستخدامها يف العامل
 أو تقدمي السلع واخلدمات، وبني حتقيق وفورات يف  نتاجية املستهدفة، سواء من خالل إقامة املشروعاتحتقيق اإل

  1"   التكاليف دون املساس باجلودة والوظائف األساسية اليت يتوقعها املستفيدون واملنتجون
كما يرى سعيد فنيس وعلي باطريف بقوهلم أن اهلندسة القيمية هي طريقة أو دراسة تتم وفق منهج معني أو 
خطة عمل معينة، اهلدف منها الوصول إىل وظائف املشروع، ومن مث مطابقتها مبتطلبات املستفيد للتأكد من أن 

إبداعية تؤدي تلك الوظائف بنفس املستوى إن مل يكن املشروع حيقق فعال تلك املتطلبات، مث ابتكار بدائل 
 األفضل وبأقل التكاليف االمجالية املمكنة دون التأثري على اجلودة، واجلودة هنا يقصد هبا مستوى األداء الذي

  1يتطلبه املستفيد أو املالك "  
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رغب الزبائن يف قبول ن اجلودة ينبغي أن تدرك عن طريق عالقتها بالسعر، فقد يإ"مبوجب مدخل القيمة ف
 2مواصفات جودة متدنية نوعا ما، مقابل اخنفاض السعر " 

من الصعب جدا التحكم يف التكاليف دون التأثري على اجلودة أو املواصفات احملددة للخدمات واملنتجات 
يستعمل مصطلح إدارة "كلفة، وتمما يستدعي استخدام التقنيات واألساليب الالزمة إلدارة ال، املطلوبة أو املتوقعة

كلفة لوصف املناهج واألنشطة املستعملة إلدارة قرارات التخطيط والرقابة قصرية األجل وطويلة األجل اليت تزيد تال
القيمة للزبون وختفض كلفة املنتجات واخلدمات، وتتضمن إدارة التكلفة على سبيل الذكر ال احلصر التخفيض 

ألن " ختفيض   3تكاليف وعادة ماترتبط بتخطيط االيرادات والرحبية " املستمر للتكاليف، وختطيط ورقابة ال
األسعار وخلق القيمة مرتبطان يف الواقع، أي أن الرغبة يف ختفيض التكاليف بأي مثن واليت حيتمل أن تكون على 

، يعين أن التوليفة 4حساب جودة املنتجات أو توافقها مع االحتياجات اخلاصة للزبائن يكون أيضا مبثابة كارثة " 
 التكاليف/ قيمة تعترب جانبان متقابالن لألداء، كما سنوضحه يف الشكل التايل: 

 : الجانبان المتقابالن لألداء: التكاليف والقيمة91الشكل رقم 
 األداء                            

        
 القيمة                       التكاليف                                 

 اجلودة، اآلجال، الوظيفة...اخل             استهالك املوارد                           
 

 نتاجاإل                         القيادة                   التمكن
 جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع، المراقبة اإلدارية وقيادة األداء، ترجمة وردية واشد،  فرنسوا جريو وآخرون،المصدر: 
 22، ص: 6112 :بريوت، الطبعة األوىل           

 ( T.Q.M) مدخل إدارة الجودة الشاملةالفرع الرابع: 
إىل روادها  واإلنتاجيةترجع أدبيات إدارة اجلودة الشاملة املبادئ واألساليب اليت تقوم عليها يف تطوير األداء " 
  5"(Okland(، أوكالند)Crosby(، كروزيب)Juran(، جوران)Ishikawa، إيشيكاوا))Deming(دمنجمثل األوائل 
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أقر على صعوبة  " الرواد املعاصرين يف إدارة اجلودة الشاملة أحد (H. James Harrington)جيمس هارجنتون 
تقدمي تعريف إلدارة اجلودة الشاملة، كما سئل رائد اجلودة دمينغ عنها فأجاب بأنه اليعرف، وذلك دليل على 

 ستعرضه:  ن، ولكن ذكر بعض املفكرين وصفا أو مفهوما إلدارة اجلودة الشاملة وفق ما1مشول معناها " 
تعتمد عليه املؤسسة لتحليل التكامل والتنسيق  مدخل إداري( بأنها : "  2991وصفها الطويل وسلطان ) -

اإلدارية  األنشطةبني جهود مجيع العاملني لتحقيق النجاح والنمو من خالل رضا الزبائن، وتغطي عملياهتا  
 2 والتشغيلية واألهداف االسرتاتيجية للمؤسسة، وشعارها اجلودة مسؤولية اجلميع"

 : "  اجلودة تتعلق مبنظور العميل يف كتابه التطوير التنظيمي واإلداري أن بالل خلف السكارنه ذكركما   -
وبالتايل  ،وتوقعاته، وذلك مبقارنة األداء الفعلي للمنتج أو اخلدمة مع التوقعات املرجوة من هذا املنتج أو اخلدمة

 ميكن احلكم من خالل منظور العميل جبودة أو رداءة ذلك املنتج أو اخلدمة، فإذا كان املنتج أو اخلدمة حتقق
 3 توقعات العميل فإنه قد أمكن حتقيق مضمون اجلودة " 

مفهوم هلا منهجا شامال يف تناول قدم ( رائد أخر من رواد اجلودة بعد دمينغ Juranالعامل جوران ) أنكما "  -
يطلق عليه ثالثية اجلودة ومن خالل ثالث عمليات أساسية هي التخطيط للجودة والسيما التصميم، والرقابة 
عليها وحتديد معايري قياسها ومقارنتها، وحتسينها بشكل مستمر من خالل إجراءات وخطوات منظمة تعتمدها 

 .4" اإلدارة العليا وتدعمها
البدء من قمة اإلدارة،  ساسية إلجراءات إدارة اجلودة الشاملة كمايلي : "الركائز األجيمس هارجنتون ذكر 

اخلارجيني، منع حدوث األخطاء، استخدام الطرق  العمالءتعليم مجيع مستويات اإلدارة، التعرف على متطلبات 
على أعمال الفريق وطرح حل املشكالت،  العاملنياالحصائية حلل املشكالت والتحكم باإلجراءات، تدريب كل 

الرتكيز على أن املشكالت تنبع من االجراءات ال من األفراد، التعامل مع عدد جيد من املمولني، استخدام 
الداخليني واخلارجيني، استخدام فريق العمل من كل  العمالءاالهتمام ب ، مقاييس للجودة والتعامل مع العمالء

 5واختاذ القرارات "  املستويات حلل املشكالت
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" أهنا تضيفها لقيمة االنتاج  واملزايا اإلجيابية ومن الفوائد الرئيسية اليت تقدمها إدارة اجلودة الشاملة الفعالة
  1 وامليزة التنافسية واملركز املايل واالقتصادي للمؤسسة"

 2( أهداف إدارة اجلودة الشاملة  بأهنا: ERMANR. Fكما حدد ريتشارد فرمان )
 للتصميم قابلة للتنفيذ؛ اتالرتكيز على احتياجات السوق، والعمل على ترمجة هذه االحتياجات إىل مواصف 
 من خالل مسامهة تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف رفع مستوى تـحقيق أعلى أداء يف كل اجملاالت ،

 األداء؛
 الفنيني والعاملني يف استخدام هذه االجراءات؛، من خالل توجيه املدراء وضع إجراءات بسيطة ألداء اجلودة 
 ملنع تكرار حدوث األخطاء اجلوهرية ووضع أسلوب تطوير مستمرة  عمل مراجعة مستمرة للعمليات
 حنرافات وعدم تكرار حدوثها؛واإل
 ؛ إعداد وابتكار مقاييس لألداء 
 ة.، لضمان البقاء واالستمراريإدراك املنافسة وتطوير اسرتاتيجية املنافسة 

 ، يتطلب وضع وتبينإدراك املنافسة من قبل املدراء الفنيني والعاملني باملؤسسة ووضع اسرتاتيجيات للمنافسة

 3إدارة اجلودة الشاملة وفق خطوات تتمثل فيايلي:  ةاسرتاتيجي 
 حتديد أهداف طويلة األجل، تضمن للمؤسسة البقاء واالستمرارية؛ 
  خطط تضمن حتقيق األهداف؛وضع خطة اسرتاتيجية يصب تنفيذها يف 
  دراسة اإلمكانيات احلالية للمؤسسة من أجل حتديد االحتياجات واملتطلبات الالزمة لوضع اخلطة

 االسرتاتيجية موضع التنفيذ؛
  ترمجة اخلطة االسرتاتيجية إىل خطط تفصيلية، جيري تنفيذها على مراحل متتالية، هتدف مجيعا إىل حتقيق

 إلسرتاتيجية املؤسسة وهي إدارة اجلودة الشاملة.األهداف العامة 

وحىت تتمكن املؤسسة من تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة بكفاءة وفاعلية، البد من توفر جمموعة من 
 1، نذكرها وفق مايأيت: أو املتطلبات لتطبيقها ائصصاخل
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 دعم وتأييد اإلدارة العليا: -أ
يتطلب جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة التزام واقتناع اإلدارة العليا بضرورة التطوير والتحسني املستمر،  

 واستهداف األداء املتميز والتفوق؛ 
  التوجه لرضا الزبائن : -ب

هو حمور كل السياسات واإلجراءات املتبعة من تصميم املنتجات  هلمرضا الرتكيز على الزبائن وحتقيق ال
" إن التطبيق الفعال إلدارة  قبل وأثناء وبعد تقدميهاوفقا للمتطلبات واملواصفات املطلوبة واملتوقعة، واخلدمات 

 والتطلع حنو اجلودة الشاملة البد أن تضع املؤسسة يف سلم األولويات احلقيقية بأن إشباع حاجات الزبائن احلاليني
 ؛ 2 " حتقيق متطلبات للحاجات املتنامية للزبائن ) التوقعات( على خمتلف املدد الزمنية املطلوبة

  التكوين والتحسين المستمر: -ج
للمدراء الفنيني والعاملني أو  ترسيخ فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وتبنيها، تتطلب تكوين وحتسني مستمر

باألحرى املسؤولني على تبين نظام إدارة اجلودة الشاملة، الكتساب مهارات ورسكلة وجتديد املعلومات املكتسبة، 
 لتحقيق التميز يف األداء كل حسب موقعه ووظيفته؛

  مشاركة العاملين وتطويرهم: -د
التحلي باملسؤولية،  يؤدي إىل، هم وإقرتاحاهتمر ألفكاواالستماع  يف وضع األهداف واخلططإشراك العاملني 

   ؛، مع احلرص على تطويرهم من خالل التكوينوإبراز الكفاءات والتميز لتحقيق اهلدف املستهدف
 فرق العمل: -ه

 ضمن جمموعات أو حلقات اجلودة، كما عرفبناء فرق العمل يف املؤسسة لتحقيق أهداف مشرتكة  
أنه: " جمموعة ناشطة تتكون من أشخاص ملتزمني بتحقيق أهداف مشرتكة، حيسنون بفريق العمل  فرانسيس ويونغ

 ؛  3العمل معا ويستنتعون به، ويتوصلون معا إىل نتائج عالية اجلودة "
 الوقاية من األخطاء الجوهرية قبل وقوعها:  -و

حدوث حاالت عدم املطابقة مع منع يساهم يف التأكيد على جودة العمليات والنتائج على حد سواء، 
جناز األنشطة املناطة باملدراء الفنيني أو حتديد املعايري واملقاييس املوضوعة إل"  ، إذ يتطلباملواصفات املطلوبة

                                                                                                                                                                                     

" ، جملة اقتصاديات مشال -العاملة بسكيكدةدراسة ميدانية بالبنوك  -بوغازي فريدة وبوالطبخ ليلي، " أثر إدرة اجلودة الشاملة على األداء التنافسي -1 
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  (Poka yoka)العاملني، للوقاية من ارتكاب األخطاء اجلوهرية أو حدوث اإلحنرافات أو مايطلق عليه اليابانيون 

، أي إعمل صحيحا من أول وهلة، مما يساهم يف ثناء األداءأأي من املستحيل أن يقوم العامل بإجناز خطأ معني 
بصورة صحيحة دون اللجوء الختاذ اإلجراءات  نتاجية والتشغيليةتقليص التكاليف النامجة عن القيام بالعمليات اإل

 1" التصحيحية
 اإلدارة باألهدافالفرع الخامس: 

سواء بالنسبة للمؤسسة أو املدراء الفنيني  األداءمستوى اإلدارة باألهداف وسيلة لتحسني  نظامعترب ي
 2وفق مايلي:  سنعرض تعريف لإلدارة باألهداف ومميزاهتا، والعاملني
م، وارتكز على 0324سنة  "من نادى باإلدارة باألهداف يف كتابه " اإلدارة يف التطبيق لبيرت دراكر أو "  

 أن املؤسسات حتتاج إىل مبدأ إدارة يعطي توجيها بوحدة الرؤية الشاملة، وينشئ روح الفريق وينسق أهداف 
 املدراءالفنيني والعاملني يف أهداف عامة مشرتكة؛ 

على أهنا: "نظام ديناميكي يربط بني حاجة  عرف الدكتور توفيق حممد حممد عبد احملسن اإلدارة باألهداف
 املؤسسة لتحقيق أهدافها اخلاصة بالرحبية والنمو مع حاجة املدير لإلسهام ولتطوير نفسه ذاتيا " 

من خالل إشراك املدراء الفنيني والعاملني يف حتديد األهداف مايتطلبه من  اإلدارة باألهداف كما تعرف
يقوم مبوجبها كل من الرئيس ومرؤوسيه معا بتحديد طريقة : " على أهنا براز للقدرات واملهارات املكتسبة إ

، واستخدام تلك املقاييس يف األهداف العامة للمؤسسة، وحتديد جماالت املسؤولية الرئيسية يف شكل نتائج متوقعة
 تشغيل اإلدارات ويف تقييم إسهامات أفرادها" 

 نظام اإلدارة باألهداف قياس كفاءة األداء من خالل:كما تساهم 
 قابلة للقياس حمددة زمنيا  إنشاء جماالت فاعلة ومعايري فاعلية للمناصب اإلدارية وحتويلها دوريا إىل أهداف

 ومرتبطة ببعضها البعض أفقيا ورأسيا ومع التخطيط للمستقبل. 
 وربطها باملسؤوليات، ووضع مقاييس لتقييم األداء،ك املدراء الفنيني والعاملني يف حتديد األهداف راإش 

لتحليل النتائج ومعرفة األخطاء اجلوهرية أو االحنرافات، وتسليط العقوبات أو منح املكافئات، نظام يدفع املدراء 
   .حتسني وتطوير األداء املستهدف" الفنيني والعاملني إىل 
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التطبيقات العلمية لنظرية حتديد اهلدف اليت تربط بني الدوافع كما تعترب طريقة اإلدارة باألهداف " إحدى 
وأداء العاملني من جهة أخرى، كما تعترب طريقة األدارة باألهداف عملية تقييم على أساس النتائج املتوصل اليها 

 سعلى أسا من قياس مدى حتقيق األهداف املتفق عليها يف أوراق العمل ) التوثيق( طبقا للمعايري املوضوعة سلفا،
وبالتايل تتضمن طريقة اإلدارة باألهداف خطوتني أساسيتني مامت إجنازه من قبلهم وليس على أساس كيفية االنتاج، 

   1األوىل هي حتديد األهداف والثانية هي مراجعة األداء " 
 2 ثالث جمموعات هي كالتايل : (Performance Review) أنشطة مراجعة األداءتتضمن  

 األداء : لتطوير أداء العامل واملؤسسة ككل.مراجعة  -0
 : لتقرير مستوى نوع العمل الذي يستطيع الفرد القيام به يف املستقبل. مراجعة األداء املتوقع -6
: تتعلق بتوزيع اجلوائز املختلفة ) جوائز مالية أو ترقية أو مركز جديد ( حسب مامت  املراجعة من أجل املكافأة -2
 تفاق عليه.اإل

 مدخل التفوق المقارن  السادس:الفرع 
على مقارنة مؤسسة مبؤسسات أخرى تنتمي إىل قطاعات أخرى لقياس  تستندعملية أو أسلوب التفوق 

 وحتسني جودة املنتجات واخلدمات؛
 االستفادةأجل  ة مبؤسسات أخرى يف ميادين معينة منـــة املؤسســـــــوم مدخل التفوق املقارن على مقارنــــيق" 

نتاجية واإلوالتعلم منها والتفوق عليها يف امليدان أو يف امليادين حمل املقارنة، عن طريق حتسني وتطوير األداء  
 3وأساليب خدمة العمالء" 

: " املؤسسات اليت متارس التفوق املقارن تستهدف حتقيق  (T. ACCORD)كما وضح تري أكورد 
وى التنافسي للمؤسسة مقارنة باملؤسسات املتميزة يف السوق، واآلخر هو غرضني رئيسيني: أحدمها معرفة املست

 4التعلم واقتباس أفكار ناجحة من تلك املؤسسات " 
من خالل هذه التعاريف يتبني أن أسلوب التفوق املقارن يعتمد على مقارنة مؤسسة تستهدف حتقيق 

 هامجع معلومات عنخالل من  رائدة يف اجملال أو حتديد أفضل املنافسني، أخرىمنافسة التميز بالنسبة ملؤسسات 

                                                           

، إثراء هندسة الموارد البشرية في صناعة الفنادق أفكار حديثة ورؤية مستقبليةموفق عدنان عبد اجلبار احلمريي وأمني أمحد حمبوب املومين،  -1 
 .621ص:  ،6100 :األوىل األردن، الطبعة –للنشر والتوزيع، عمان 

 .374 :  السيد عبده ناجي، مرجع سبق ذكره، ص - 2 

 21مصطفى يوسف، مرجع سبق ذكره، ص:  -3 

 .016ص: مرجع سبق ذكره، بالل خلف السكارنة،  -4 



                                    الفصل الثاني                                                                 عموميات حول األداء

~ 115 ~ 
 

والشكل التايل ، واقتباس أفكار والتعلم منها، لتحديد خطة للتفوق على أفضل املنافسني، وقياس أدائها بالنسبة 
 .يبني دورة التفوق املقارن

 : دورة التفوق المقارن 92 الشكل رقم                       
 

 
 20، ص: ، 2018الطبعة األوىل  األردن، –عمان  دار احلامد للنشر والتوزيع،إدارة األداء،  مصطفى يوسف،المصدر: 

اليت أصبحت (Benchmarking) القياس املقارن أسلوب " التفوق املقارن  طريقة أو أسلوب كما تسمى
وتعزيز القدرة التنافسية يف بيئة األعمال، كما وسيلة الميكن االستغناء عنها يف قياس جودة املنتجات واخلدمات 

 ،مقارنة ،قياس :يساعد على التنبؤ باملستقبل والتخطيط يف األجل الطويل، وهو عملية منظمة ومستمرة لتحديد
تعلم وتطبيق أفضل طرق التمييز اليت مت احلصول عليها من خالل التقييم الداخلي واخلارجي، ومبايؤدي إىل 

 1 " إحداث التطوير والتحسني والوصول إىل أعلى مستويات األداء

إىل جزءين  (Benchmarking)القياس املقارن إىل:" تقسم أداة القياس املرجعي  كما ميكن تقسيم أسلوب
، كال منها ميكن أن يستقصي وحيلل بأسلوب بأسلوب (practices)واملمارسات  (metrics)ومها القياسات 

القياس املرجعي، أما القياسات فمن خالهلا تكون املؤسسات قادرة على قياس كل العوامل واملؤشرات األساسية، 
هذه جيب أن تقود أخريا إىل بداية اجلزء الثاين املتمثل يف ومن مث ختتار عوامل النجاح الرئيسية للتحليل واملقارنة، 

 ، حيث جيب على املؤسسات أن تتعلم والبد هلا تعلم استيعاب االسباب الكامنة وراء إجناز اآلخريناملمارسات
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 1ملستويات أداء أعلى"
أو أداة القياس املرجعي تصب  باألفضل أسلوب القياس املقارن دورة التفوق املقارن أو نستنتج مما سبق بأن 

كلها يف معىن واحد يرتبط أساسا بتعزيز القدرة التنافسية يف بيئة األعمال، وحتسني األداء إىل مستويات أعلى، 
 .تميزاملنظام إدارة األداء وحتقيق 

وملا نقول القياس املقارن األفضل أي املبين على اسرتاتيجية املؤسسة املصاغة لتحقيق ميزة تنافسية وتفوق، 
 2ومن أنواع القياس املقارن األفضل جند: 

 القياس المقارن باألفضل الداخلي: -أ
مقارنة األقسام داخل املؤسسة مع بعضها البعض،  على أساس يرتكز القياس املقارن األفضل الداخلي

 الكتساب املعارف والتعلم اجلماعي لكامل أقسام أو وحدات املؤسسة، مما يساهم يف حتقيق التكامل بينها.
 القياس المقارن باألفضل الخارجي:  -ب

وعة من املقارنة بني مؤسستني أو مؤسسة وجمم على أساس يرتكز القياس املقارن األفضل اخلارجي
املؤسسات الناجحة بالنسبة امنتج أو خدمة معينة أو عملية حمددة، حيث تعترب هذه الطريقة مفيدة لتحديد نقاط 

املتوصل اليها من عملية املقارنة ألغراض التخطيط وصياغة إسرتتيجية القياس واملقارنة واالستفادة من املعلومات 
الفجوات املوجودة يف أنظمة تسيري املؤسسة ككل أو على مستوى املؤسسة، كما ميكن استغالهلا يف حتديد 

 .أنشطتها التشغيلية، واقرتاح الطرق الالزمة لردم هذه الفجوات
 القياس المقارن باألفضل الوظيفي:  -ج

مقارنة املدراء الفنيني والعاملني ذوي الكفاءات على  على أساس يرتكز القياس املقارن األفضل الوظيفي
ؤسسات والذين يشغلون نفس الوظائف وحتديد األفضل يف هذا الشأن، مع إقرتاح كافة الطرق املمكنة مستوى امل

 للقضاء على فجوات األداء وحتسني العمليات اليت الميكن أن تكون معروفة على مستوى املؤسسات ككل.
 القياس المقارن باألفضل الشامل:  -د

 مقارنات تتعلق بالعمليات واإلجراءات املختلفة بني أساسعلى  يرتكز القياس املقارن األفضل الشامل
املؤسسات، وهذا القياس يعترب مفيد يف التعرف على املؤسسات املتميزة الغري متماثلة، كما أن هذه املقارنات  

 واستمراره. ميكن أن تؤدي إىل ابتكار أفكار جديدة تساهم يف إحداث التحسني الكلي للمؤسسة
                                                           

حتسني اإلنتاجية من خالل منظومة القياس  ") م. الشيباين رجب اجلروشي، .slidesshare.netwwwات مستخرجة من املوقع االلكرتوينمعلوم - 1 
  .62/00/6161تاريخ التصفح  ( (، جملة الساتل، جملة فصلية علمية حمكمة  املعهد العايل للمهن الشاملة جامعة مصراته، ليبيا"املرجعي مبساندة احلاسوب
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 : نظام إدارة األدء المتميز المطلب الثالث
هتدف املؤسسات باختالف أنواعها وحجمها والقطاع الذي تنتمي إليه، لتخطيط وتنظيم األداء الفردي    

لتقييم النتائج املتوصل ، وبلوغها يسعى اجلميع لقبوهلا كأهدافوضع معايري ومقاييس واضحة ومقبولة  و واجلماعي، 
لضمان حتقيق األهداف املسطرة  واالحنرافات إن وجدت،  األخطاء اجلوهرية ملعرفةلكل عملية تشغيلية أو نشاط 

كما أشاد رواد اجلودة على تطبيق إدارة  وبالتايل حتقيق ميزة تنافسيةبفعالية باستخدام املوارد املتوفرة بكفاءة، 
التايل يوضح العناصر والشكل  ،، ودورة التفوق املقارن مبا يضمن استمرارية التحسني والتفوقاجلودة الشاملة

   .األساسية إلدارة األداء املتميز
  : عناصر إدارة األداء93الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   تحسين  -محمد قدري حسن، إدارة األداء المتميز، قياس األداء، تقييم األداء ، باالعتماد علىالطالبمن إعداد  المصدر:
 .2ص: ، 6102مصر،  –دار اجلامعة اجلديدية، االسكندرية األداء مؤسسيا وفرديا،         

  :وفق مايأيت العناصر الرئيسية اليت يقوم عليها إدارة األداء املتميز( نسنتعرض 12من خالل الشكل رقم )
 فهم ووضع األهداف والتوقعات لقياس األداء  الفرع األول:

ترتجم يف شكل أهداف، حتقيقها يتطلب  تسعى املؤسسات لضمان البقاء واالستمرارية يف بيئة األعمال 
 حيث استخدام األساليب أو املداخل اليت تطرقنا إليها أو حسب هدف األداء املراد حتقيق التميز والتفوق فيه،

ن حتديد األهداف املرتبطة إ"   ،األداءيعترب فهم وحتديد األهداف كأساس يستند عليه يف وضع معايري ومقاييس 
 كما " جيب التنسيق بني،  1منظمة لبناء مؤشرات قياس األداء"باألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسات تعترب نقطة بداية 
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  1األهداف سواء كانت طويلة األجل أو قصرية األجل مع حتديد الفرتة الزمنية الالزمة لتحقيق هذه األهداف " 
حىت تتمكن املؤسسة من تنفيذ اخلطط املرتبطة باألهداف احملددة، وبلوغ الغايات احملددة تبعا  

احملددة تبعا  لالسرتاتيجات املصاغة البد من التحكم اجليد من قبل املدراء الفنيني والعاملني كل حسب املسؤوليات
"  ، وحتديد اإلحنرافات إن وجدت أو عدم املطابقة والتحكم فيها، للهيكل التنظيمي أو هدف األداء املراد قياسه

" قياس وحتليل النتائج تسمح للمدير ليس فقط مبعرفة نتائجه بل  أي أن ، 2الندير بشكل جيد إال مانقيسه "
ه حيث أن وأيضا تقييمها، مبعىن مقارنتها باألهداف احملددة سلفا، وبالتايل حتديد احلاجة احملتملة لعمليات تعديل

 ، 3 القياسات املتحصل عليها تؤدي دور إشارة إنذار "
 :عملية قياس األداء -أ 

اليت متت فعال أو اليت ستتم، وذلك باستخدام املعايري الرقابية اليت  أو األنشطة قياس األعمال دف إىلهت" 
 4"  ، واملرتبطة أو اليت هلا عالقة باألهداف والتوقعات احملددةن تقررتأسبق 

مكونات منوذج بطاقات العالقات املتوازنة يف قياس األداء من أربعة Norton و  Kaplanكما حدد 
  5حماور تتمثل فيمايلي: 

  احملور املايل يعكس األهداف املالية مثل العائد والرحبية؛ 
 ؛حمور العمليات الداخلية ويعكس أداء النشاطات التشغيلية والقدرة يف السيطرة عليها 
  الزبائن ويعكس حاجات الزبائن ورغباهتم، وقدرة املنظمة على حتقيق رضاهم؛حمور 
  حمور التعلم والنمو ويعكس مدى قدرة املؤسسة بإحداث تنمية يف القدرات الفكرية للعاملني ومستوى

 مهاراهتم.
السوق، رضا فهم ووضع األهداف والتوقعات لقياس األداء الداخلي )املايل، التشغيلي( أو األداء اخلارجي )

 الزبائن، الطلب( حسب اهلدف املراد بلوغه، تعترب عملية ضرورية باعتبارها عنصر أساسي يف إدارة األداء املتميز.
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 المعايير المستخدمة في قياس األداء:  - ب
، واألداء املستهدف باختالف أنواع املؤسسات واألنشطة اليت تقوم هبامعايري ومؤشرات قياس األداء ختتلف 

، حول معيار عام لألداء الذي يأخذ بعني االعتبار وضع مجيع اإلمكانيات واملوارد املتاحة ) املدخالت ( قياسه
 الضرورية لتحقيق النتائج املتوقعة، وحتديد املستويات وربطها باملسؤوليات.

  :فق للجدول التايلو  قبل التطرق إىل معايري ومؤشرات قياس األداء البد من معرفة الفرق بني املعيار واملؤشر
 : الفرق بين المعيار والمؤشر94 الجدول رقم 

 المؤشر المعيار
احلكم على النتائج باستعمال 
 النسب وصوال إىل األداء املستهدف

يرتكز على حتليل النتائج اليت يتم التوصل 
 إليها من استعمال النسبة

 الناتجيؤشر إىل ارتفاع الناتج أو اخنفاض  يبني معدل العائد
كأساس معدالت قياسية تستخدم  

للتقييم واملراجعة، وذلك مبقارنة 
 النتائج اليت حتققها هذه املعدالت

 مقياس رقمي لدرجة حتقيق اهلدف

يعتمد على أسس وقواعد لقياس 
 خدمات معينة وتقييمها

 يعتمد على متغريات الظاهرة املدروسة

  املراجع املعتمدة يف هذا الشأن.من إعداد الطالب، استنادا على المصدر: 
)الكفاءة والفعالية( اليت تقوم هبا  الداخلي من خالل األنشطة والعملياتقياس األداء  عمليةتعترب 
، أو اخلارجي واملتعلق برضا ( الكفاءة، الفعالية، االنتاجية... اخلباستخدام مؤسسات قياس األداء ) املؤسسات 

اخلدمات املقدمة للزبائن من خالل اختبار مدى توافر األبعاد الرئيسية جلودة اخلدمة تقييم جودة الزبائن من خالل 
ضرورية ملعرفة املركز املايل واالقتصادي  عملية ،املتمثلة يف ) امللموسية، االعتمادية، االستجابة، التوكيد، التعاطف (

" قياس سني مستويات األداء بشكل مستمرحتملتابعة  عايري لقياس األداءموامليزة التنافسية، من خالل استخدام 
وحتليل النتائج تسمح للمدير ليس فقط مبعرفة نتائجه بل وأيضا تقييمها، مبعىن مقارنتها باألهداف احملددة سلفا، 

 ، وبالتايل حتديد احلاجة احملتملة لعمليات تعديله حيث أن القياسات املتحصل عليها تؤدي دور إشارة إنذار "
 1:  املعايري فيمايليتتمثل هذه 

  :ويشري هذا املعيار إىل حسن استخدام املوارد املتاحة )موظفني، مال، وقت(،  أفضل استخدام،الكفاءة 
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  وتتضمن قياس التكلفة لكل وحدة من املخرجات، النسبة بني املخرجات واملدخالت، أو النسبة بني
 املخرجات والوقت.

  :األهداف العامة أو األهداف التشغيلية )الفرعية(، للوحدات  ويقيس هذا املعيار مدى حتقيقالفاعلية
 التنظيمية.

  :ويشري هذا املعيار إىل قياس العالقة النسبية بني املخرجات واملدخالتاإلنتاجية. 
  :وتتضمن مقاييس اجلودة توقعات العميل )املستفيد(، مثل الدقة، السرعة، االستجابة، واملسؤولية. الجودة 
 ياس األداء: متطلبات ق - ج

نتاجية، رضا الزبائن، ) الكفاءة، الفعالية، اإل قياس األداء شروط جناح عمليةأشار حممد حسن قدري إىل 
اليت البد من توفرها لبلوغ حتقيق األهداف احملددة يعين حتقيق الفعالية، مع االستخدام األمثل اجلودة ... (، 

 1للموارد املتوفرة،  وتتمثل هذه املتطلبات فيمايلي: 
على املدى البعيد، مبا  املؤسسةيقصد باإلدارة اإلسرتاتيجية األنشطة واخلطط اليت تقرها اإلدارة اإلستراتيجية:  -

 أهداف املنظمة مع رسالتها مع البيئة احمليطة هبا بطريقة وذات فعالية عالية يف ذات الوقت. تطابقيضمن 
 ، وتلبية احتياجات العمالء، وحتقيق األهداف املنشودة،املؤسسةوهتدف اإلدارة اإلسرتاتيجية إىل تقوية موقف 

 .متميزأداء  وهي تنشأ يف مناخ يعتمد على التحركات التنافسية، وعلى إدارة حتقق 
 يقصد بالشفافية حق كل فرد يف الوصول إىل املعلومات ومعرفة آليات اختاذ القرار.الشفافية:  -
املساءلة تعين احلساب، وهي يف هذا اجملال تعين مساءلة املوظف العام املكلف بالقيام بوظيفة معينة  : المساءلة -

 ،مهامها طبقا للشروط واملواصفات اليت مت حتديدها مسبقاوله السلطات الالزمة ألداء تلك الوظيفة، عن أداء 
 :  وهي تقوم على ثالث حماور أساسية

 :ملساءلة عن مدى إتباع اللوائح والقوانني اليت تنظم سري ا المساءلة المتعلقة بإتباع اللوائح والقوانين
 .العمل
 :فال تقتصر املساءلة على إتباع اللوائح والقوانني والنظم، بل متتد لتشمل  المساءلة المتعلقة بالفعالية

السياسات واألمناط اإلدارية مثل التخطيط، التنسيق وإعداد امليزانيات، اليت تساعد املوظف العام على أداء مهام 
 وظيفته.
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 : مج، وهي تشمل مجيع وهنا متتد املساءلة إىل مدى حتقيق أهداف الربا المساءلة المتعلقة بالبرامج
، نظرا لتفاعل هذه املستويات اإلدارية يف حتقيق أهداف التكتيكيةو  التنفيذيةو االسرتاتيجية املستويات اإلدارية 

 .املؤسسة
قياس األداء الذي يعتمد على تعدد األهداف والغايات، مل يعد كافيا على تزويد  تطوير النظم المحاسبية: -

متخذي القرار بالبيانات واملعلومات الالزمة للحكم على كفاءة استخدام املوارد املادية والبشرية، نتيجة لذلك 
علومات، وهتدف ظهرت احلاجة إىل نظم حماسبية جديدة ميكن استخدامها يف احلصول على هذه البيانات وامل

 .هذه النظم والربامج إىل حتسني األداء

  األداءتقييم  : الفرع الثاني
نستعرض تعريف لتقييم األداء إضافة إىل األهداف اليت حتقق جراء تقييم األداء، كما نتناول املشكالت 

 اليت تعيق مسعى حتقيق األداء املتميز.
  : تعريف تقييم األداء -1
على أنه: " داسة وحتليل جوانب القوة والضعف اليت تكتنف إجناز  السالم أبو قحفعرفه الدكتور عبد  -

  1سواء على مستوى الفرد أو املؤسسة أو أي جزء من أجزائها "األنشطة 
ينجز وذلك  أنجيب  وبني ما ،جناز الفعلي الذي مت أداؤهمقارنة ميدانية وفعلية بني اإل : "هوتقييم األداء   -

 2"  الذي مت األداءهبدف التعرف والوقوف على مستوى وحجم نوعية 
هو عبارة عن: " قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج املطلوب حتقيقها، أو املمكن الوصل اليها   تقييم األداء -

حىت تكون صورة وافية ملا حدث وحيدث فعال، ومدى النجاح يف حتقيق األهداف وتنفيذ اخلطط املصممة مبا 
  3جراءات املالئمة لتحسني األداء" يكفل اختاذ اإل

ترب عملية تقييم األداء جزء من العملية الرقابية اليت متارسها اهليئات اجلهات من خالل هذه التعاريف تع
مبقارنة االجناز الرقابية الداخلية أو اخلارجية، بناء على املعلومات الواردة واملوثقة املتضمنة النتائج املتوصل إليها 

اليت قامت هبا املؤسسة وفقا للخطط  العمليات التشغيلية فا، واملرتبط بكافةلالفعلي مع املؤشرات املوضوعة س
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املصصمة لتحقيق األهداف احملددة، يف شكل التقارير الرقابية الصادرة من قبل اجلهات املسؤولة عن األقسام أو 
 .الوحدات طبقا للهيكل التنظيمي للمؤسسة

  أهداف عملية تقييم األداء:  - 2
 1التالية:داف هتضمن حتقيق األ عملية تقييم األداء فعالة

 يوفر تقييم األداء مقياسا ملدى جناح املؤسسة من خالل سعيها ملواصلة نشاطها بغية حتقيق أهدافها؛ 
  يوفر نظام تقييم األداء معلومات ملختلف املستويات اإلدارية يف املؤسسة ألغراض التخطيط والرقابة واختاذ

 القرارات املستندة على حقائق علمية؛
  التطور الذي حققته املؤسسة يف مسريهتا حنو األفضل أو حنو األسوء، وذلك عن طريق يظهر تقييم األداء

 نتائج التنفيذ الفعلي لألداء على املدى الزماين أو اإلطار املكاين بالنسبة للمؤسسات املماثلة؛
  بدوره يدفع وهذا  ،دارات أو املؤسسات املختلفةجياد نوع من التفوق واملنافسة بني األقسام واإلإيساعد على

 املؤسسة لتحسني مستوى أدائها؛
  ىل مساعدة من أجل النهوض بأدائها؛إوحتديد العناصر اليت حتتاج ف عن العناصر الكفء شىل الكإيؤدي 

يف الوقت  واالحنرافات تساهم عملية تقييم األداء يف اكتشاف االختالالت واألخطاء اجلوهرية والتالعبات
واليت تعرقل حتقيق ، أو عدم املطابقة للمواصفات الواجب اتباعهاعما كان متوقعا احنرافات  سواء كانتاملناسب، 

 2التميز، ومن بني هذه املشكالت جند: 
 االستخدام غير السليم للعاملين:  -أ

يف عبء العمل إىل أن يكون العاملون يف جمموعهم يف  ينشأ الرتاكم الوظيفي من جراء االخنفاض التدرجيي
 مستوى عددي مناسب، لكنهم غري موزعني بشكل حيفظ العالقة بني العمل والعاملني. 

 التوزيع غير السليم للعمل: -ب
 يزيد العبء على بعض الوحدات التنظيمية بينما البعض اآلخر حتمل بالقليل من عبء العمل. 

  : مالئمةجراءات غير اإل -ج
 توجد بعض اإلجراءات املعقدة واليت الميكن تصحيحها إال من خالل تقييم األداء.

 التشغيل الغير كافي للمعدات: -د
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املعدات املستعملة بكفاءة أو أن تكون تلك املعدات  استخداميقصد بالتشغيل الغري كايف للمعدات عدم  
 يف حالة متدهورة.

 األداءتحسين وتطوير  :  الفرع الثالث
لتحقيق واملكونات األساسية اليت البد من التنسيق بينها وتكاملها، إدارة األداء املتميز إىل بعدما تطرقنا 

بناء على النتائج  تعكس مدى حتقيق األهداف احملددة بفعالية، ايل واقتصادي جيد وميزة تنافسية قوية، ممركز 
كما ،  إدارة اجلودة الشاملةنظام  كما أشاد رواد اجلودة على تطبيق،  املوضوعة سلفااملعايري ب املتوصل اليها ومقارنتها

أن منظومة القياس املقارن باألفضل، كلها أساليب متكاملة تتطلب التنسيق والتعاون لضمان حتقيق األداء املتميز، 
لف األنشطة تطبيق التحسني املستمر ملواكبة التغريات يف خمتلكن مع تغري بيئة األعمال باستمرار البد من 

 قيمة مضافة.تحقيق ل ، اإلنتاجية أو اخلدمية باستمرار
 مفهوم تحسين األداء:  -1

تسعى املؤسسات إىل حتقيق األهداف احملددة بفاعلية، من خالل استخدامها األمثل للمدخالت أو املوارد 
 متيزها عن منافسيها املستخدمة للحصول على خمرجات أي سلع وخدمات مقدمة، وفق املواصفات املطلوبة مع 

 الوقت، التفوق على املنافسني.،  األقل اجلودة، التكلفةب
استخدام مجيع املوارد املتاحة لتحسني املخرجات وإنتاجية العمليات، ومن  يعرف تحسين األداء على أنه :

 1املبادئ األساسية لتحسني األداء مايلي: 
  /خارجي (؛الوعي بتحقيق احتياجات وتوقعات الزبون ) داخلي 
 إزالة احلواجز والعوائق وتشجيع مشاركة العاملني البراز املهارات والكفاءات واالبداع يف اقرتاح األفكار؛ 
 .القياس املستمر ومتابعة األداء 

لتحديد مصادرها وأسباهبا متهيدا إىل إزالتها،  ىل رصد فجوات األداء وحتليلهاإ"ويهدف حتسني األداء 
 2جتاه األداء لالحنراف واملتابعة واملالحقة املستمرة لألداء" إداء هو الكشف املبكر عن واألساس يف رصد فجوة األ
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 1عملية تحسين األداء تتضمن خطوتين أساسيتين تتمثل فيمايلي: 
حتليل األداء يرتبط هبذه العملية مفهومني يف حتليل بيئة األعمال، املفهوم األول يرتبط   الخطوة األولى: - 

مكانيات واملوارد املتاحة يف بيئة األعمال الضرورية لتحقيق اسرتاتيجية وأهداف املؤسسة الوضع املرغوب ويصف اإل
ى أداء العمل واالمكانيات واملوارد املتاحة  يصف مستو و  احملددة، أما املفهوم الثاين فريتبط بالوضع احلايل/ الفعلي

املفهومني إدراك الفجوة يف األداء، ومن خالهلا ميكن إدراك املشاكل  كما هي موجودة فعال، وتنتج عن هذين
  وتوقع املشاكل اليت قد حتدث مستقبالعلى إجياد احللول هلا،  املتعلقة باألداء والعمل

 قليص الفجوات إىل أدىن مستوى باستخدام أقل التكاليف.حتليل األداء يساهم بشكل أساسي يف ت
البحث عن جذور املسببات، يعين الرجوع واالستفسار عن أصل حدوث الفجوة يف األداء،  الخطوة الثانية:-

 قبل اختيار وسيلة املعاجلة. ومن مث تتم عملية مجع املعلومات املتوفرة لتحديد سبب ضعف األداء
  2 : أنماط تحسين األداء -2

حيث يتم التفرقة بينهما من  التحسني التدرجيي املستمر والتحسني اجلذري،  تتمثل أمناط حتسني األداء يف        
 أو مواجهة  تلبية متطلبات الزبائن وإدراك توقعاهتمداء املرغوب فيه الذي يستلزم واأل احلايل داءاأل بني فرقخالل ال
 جذرية يف طريقة تسريها.إما تدرجيية أو ، فتجرى على العمليات تعديالت وحتقيق التفوق والتميز املنافسة

تبعا لعدة معايري، واجلدول  التدرجيي والتحسني املستمر التحسني النمطني من كلكما تتميز خصائص  
 التايل يوضح متغريات أمناط حتسني األداء 

 متغيرات أنماط التحسين(: 95جدول رقم )
 الجذري التحسين المستمر التحسين 

 جذري جزئي  طبيعة التغيير
 جديد من البدء موجودة عملية نقطة البداية 
 منخفض مرتفعة تكرار التغيير
 طويل قصرية الوقت الالزم

 من األعلى إىل األسفل من األسفل إىل األعلى المشاركة
 -بني األقسام –واسع  -داخل األقسام  –ضيق  مدى التغيير 

التسيري كآلية  ملتقى وطين حول مراقبةدور مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة،  شطارة نبيلة ولربش سارة،المصدر: 
 .01ص:  ،، بدون تاريخ16ملؤسسات وتفعيل اإلبداع، جامعة البليدة احلوكمة 
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أساس تعديل فجوة  على تصنفواليت  ،أمناط حتسني األداء املتمثلة يف التحسني املستمر والتحسني اجلذري
ىل أنواع حتسني األداء، والقيود إ، هتدف إىل حتقيق ميزة تنافسية وتفوق، سنتطرق األداء املرغوب واألداء احلايل

  1املرتبطة هبا وفق مايلي:
 تعديل طريق عن رغبات الزبائن إشباع يف يتشاركون اجلذري والتحسني املستمر التحسني مدخلي إن " 

 عن مستمرة بصفة االختالالت مستوى على تصحيحية بأعمال يقوم فالتحسني املستمر املؤسسة،عمليات  
 إىل حتتاج اليت االختالالت على أكثر يركز فهو التحسني اجلذري أما العمليات، يف املباشرين الفاعلني طريق

  :هي بقيود التحسني نوع قيادي، ويرتبط نظام وفق جدا كبري تصحيح
 التحسني؛ على احلصول أجل من الالزمة واملؤهالت بالكفاءات املتعلقة التقنية الصعوبة 
 التحسني؛ تنفيذ أجل من املعبئة البشرية أو املالية سواء املوارد حجم 
 االداء لتحسني الفعالة القيادة أجل من العليا اإلدارة طرف من املنتظر االلتزام مستوى. 

 قصري، وقت التحسني يف ويظهر التدرجيية املتكررة، الصغرية، بالتغيريات املستمر تعىن التحسني مداخل إن
 داخل يف بالسري املوجود هلا عالقة ليس واليت واحملددة، الكبرية، التغيرياتب يعىن اجلذري التحسني أن حني يف

 .لتنفيذها طويلة ما نوعا فرتة وتأخذ املؤسسة
 أداء مرتفع تقدم متكاملني املدخلني فكال آخر، على مدخل تفضيل هناك يوجد ال أنه توضيح املهم ومن

 بعضها ومتتالية مع ودورية مستمرة بصفة التحسينيني بكلى تقوم أن مؤسسة كل على الالزم فمن هلذا ودائم،
 " البعض

 مبنية أساسا على حتقيق األهداف بفاعلية من خالل استخدامحتسني األداء عملية مما سبق يتبني أن 
على حتديد الفجوات )سلع وخدمات(، يرتكز هذا النظام  املدخالت استخداما أمثل للحصول على خمرجات 

باستخدام مؤشرات القياس املوضوعة سلفا )قياس األداء الفعلي مقارنة باألداء املستهدف( ومعاجلتها باستخدام 
يد منط حتسني األداء إما اجلذري أو ومدى جسامتها لتحد التحليل ملعرفة أسباب حدوثها وربطها باملسؤوليات

وتشجيع مشاركة العاملني إلبراز  ، مع احلرص على ردم الفجوات بتكلفة منخفضة ويف الوقت املناسب،املستمر
املهارات والكفاءات واإلبداع يف اقرتاح األفكار ووضع اسرتاتيجات امليزة التنافسية والتفوق، وتصميم خطط 

  التطوير والتحسني املستمر.
التحسني املستمر لألداء والتفوق، من خالل برامج لقد اهتم العديد املستشارين واإلحصائيني مبسعى 

حتسني مكونات األداء حتسني اجلودة، اإلنتاجية )الكفاءة والفعالية( وختفيض التكاليف، يف بيئة أعمال متغرية 
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على قياس كل املؤشرات املوضوعة كمرجع باستمرار، مما يتطلب أسلوب لقياس األداء متناسق ومتكامل، قادر 
للمقارنة سواء داخل املؤسسة أو مقارنة مع املؤسسات األخرى الرائدة، وإجياد األسباب وحتليلها والتعلم منها، 
مجع معلومات وحتليلها، القرتاح أفكار تساهم يف صياغة اسرتتيجيات تنافسية أو مراجعة األهداف احملددة سلفا، 

 على من األداء وبشكل مستمر.حتقيق مستويات أ
 :(Continuous Improvement) التحسين المستمر مفهوم -3

إذ يطلق اليابانيون هذه العبارة  (KAIZEN) وفق املفهوم الياباين باملصطلح كايزنمصطلح التحسني املستمر  
فكلمة كايزن ، تعين جيد( ZEN) تعين تغيري والكلمة (KAI) على فكرة التحسني املتزايد باستمرار، فالكلمة اليابانية

1أهنا سوف لن تنتهي"  على أساس تعين التغيريات حنو األفضل وبشكل مستمر
   

 استمرارية التحسني املستمر يتطلب إجراء دراسات القياس املقارن بشكل دوري حىت تتحقق األهداف " 
حتديد اجلوانب السلبية ومعاجلتها، حىت يتم سد فجوة املطلوبة، ولكي تتحقق أهداف القياس املقارن جيب 

  2 " األداء واستمرار حتديث قاعدة بيانات القياس املقارن الستمرارية التحسني
ويعرف التحسني املستمر على أنه اجلهود املستمرة حلذف التلف، وختفيض وقت االستجابة، وتبسيط " 

اخلدمة وخدمة الزبون، واحد من األسباب امللحة اليت تظهر تصميم كل من املنتجات والعمليات، وحتسني جودة 
ختفيض التكلفة، ويعكس ذلك االجتاه حنو ختفيض  -ىل التحسني املستمر هو مفهوم ختفيض السعرإاحلاجة 

 3" األسعار طول دورة حياة املنتج 
أسلوب  على أنه:" (BENCHMARKING)أسلوب القياس املرجعي أن ووضح م. الشيباين رجب العروشي 

، وفهم وتكييف للممارسات املعتمدة من نفس املؤسسة أو من مؤسسات أخرى لتساعد يف حتسني األداء متيز
 4"جراءات بتلك األفضل، لتمييز الطرق اليت جتعل التحسينات باملؤسسة ممكنة هذا يتضمن أسلوب مقارنة اإل

ليست داخلية  ملعايريأي حمددة نسبة  ،بتحديد األهداف النسبية"ويرتبط أسلوب القياس املرجعي أساسا 
بالنسبة للمنافسني، اهلدف مل يعد احلصول مثال على مردودية رأمسال قيمتها  Benchmarking بل خارجية مثال

أربع املؤسسات األوىل باعتبارها مقياسا هلذا املعيار؛ حيث أن اهلدف الذي مت  ضمن  لكن أن تكون 06%
 يبقى مالئما حىت عندما يكون احمليط متغريا مبا أنه يأخذ بعني  Benchmarkingحتديده نسبيا واملرتكز على 
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 1 " االعتبار العوامل املختلفة اليت تسيء إىل أداء كل املنافسني
  :المستمر التحسين دوافع -4

 عنيوجد العديد من العوامل اليت تؤدي باملؤسسات إىل التغيري والتطوير والتحسني املستمر لألداء احلايل 
 2 تتمثل فيمايلي: األداء املرغوب، 
  :السريعة التغير معدالت -أ

 نقطة اخلارجية هي والبيئة وتتأثر هبا، املؤسسة وقرارات نشاط على تؤثر اليت اخلارجية، القوى جمموعة متثل
أو  املوارد على للحصول األساسي املصدر فهي البداية، نقطة كوهنا حيث فمن للمؤسسة؛ والنهاية البداية

 نقطة كوهنا حيث من أما ،... إخل(السوق عن واملعلومات العمالة األموال، رؤوس اخلام، املواد ) املدخالت
 التأكد بعدم البيئة متيزت فكلما املؤسسة، وخدمات ملنتجات األساسي هي املستهلك األعمال بيئة فإن النهاية،
 ظروف ملواجهة أدائها، حتسني على املؤسسات تعمل عندها وعدم استقرارها، البيئية املتغريات عدد لكثرة نتيجة

 االبتكار؛ خالل من وذلك البيئي الغموض
 :المكانة على الحفاظ -ب

 هلا وميكن اجملال، نفس يف العاملة املؤسسات بقية بني للمؤسسة التنافسي املوقع املؤسسة مكانة تعكس  
 للمنافسني ميكن ال واليت للمستهلك، القيمة ختلق اليت االسرتاتيجيات بتطبيق تقوم عندما تنافسية ميزة حتقق أن 

 املادية، واألصول البشرية والكفاءات املهارات بني الدقيق املزج خالل من وهذا تطبيقها، أو املرتقبني احلاليني
 التنافسية؛ امليزة إىل حتقيق تؤدي فريدة بطريقة

 بالجودة االهتمام -ج
 جتد أن املؤسسات على حتتم للربح، اهلادفة خاصة املؤسسات، بنشاط حتيط اليت السريعة املتغريات إن  
 مع وذلك األداء، من عال مستوى لتحقيق املختلفة وكفاءاهتا معارفها دمج من ميكنها الذي األسلوب لنفسها
 من املستوى ذلك استهداف منه ينطلق الذي األساس عن تعرب واليت الشاملة، اجلودة على على الرتكيز احلرص
 املستدامة؛ التنمية شروط ضرورة مراعاة إىل إضافة األداء،

 : المنافسة -د
 وذلك السوق، يف الريادة كسب منها كل وحماولة املؤسسات بني املوجود الصراع حالة عن املنافسة تعرب

                                                           

 .213، مرجع سبق ذكره، ص: وآخرون فرنسوا جريو - 1 

 .63، ص: 12/6104العدد  -، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية" البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسسات" مسغوين مىن،  -2 
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 التحديث القيام املؤسسة على لذلك األداء، من مرتفعة مستويات حتقيق من متكنها اسرتاتيجيات عدة باعتماد 
 .اخلارجية البيئة متغريات السرتاتيجياهتا وتتبع املستمر

 برامج تحسين األداء لمبحث الثالث: ا

جتسيد أو اليت تكبح عوقات املشكالت واملىل برامج حتسني األداء، إضافة إىل إيف هذا املبحث نتطرق 
 . وتطويره حتسني األداءنظام إدارة األداء املتميز و  تفعيل

ثالث  ضمنقيمة مضافة، املطبقة يف العديد من املؤسسات الرامية لتحقيق برامج حتسني األداء  تندرج
جمموعات كل واحدة منها تصبوا إىل حتقيق أهداف خاصة حسب األداء املستهدف أو االسرتاتيجية التنافسية 

نتاجية وختفيض التكاليف وبرامج إعادة حتسني اإلبرامج حتسني اجلودة، برامج "املصاغة، تتمثل هذه الربامج يف : 
 ، lean management "1))التنظيم وحتديد احلد األمثل للمسارات 

  الجودةبرامج تحسين المطلب األول : 

املؤسسات باختالف أنواعها الصناعية والتجارية واخلدمية، سواء كبرية أم صغرية يف حتقيق  جودة  تسعى
مصدرا حتسني جودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها لتتناسب مع يعتربا ودة اجل إدارةاخلدمات واملنتجات، 

أمهية يف تعزيز قيمة السلعة أو اخلدمة يف األسواق التنافسية على "  ورغباهتم، كما تكتسي اجلودة  الزبائن متطلبات
واملستشار األمريكي الذي كان له حصائي اإل (E. DEMING)، وقد أشار ادورارد دمنج املستوى الوطين و الدويل

الفضل الكبري يف توسيع مفاهيم اليابانيني يف مراقبة اجلودة كأداة للمنافسة السوقية وقد قدم دامنج خالل حماضراته 
  2" (PDSA) جمموعة من األساليب اإلحصائية واليت أطلق عليها بعجلة دمنج

 3مايلي: دامنج جلة عوقد تضمنت هذه 
 : حدد املشكلة بوضوح مث طور خطة حتسني األداء؛ (PLAN)خطط  -0
 : نفذ اخلطة وأخترب األداء؛(DO)اعمل  -6
 : تأكد من عمل اخلطة إثناء التنفيذ؛( STUDY/ CHECK)أدرس  -2
 : قم بالتحسني والتطوير على اخلطة مث استمر باخلطة وإعادة الدورة وهكذا. (ACT)صحح  -4

                                                           

 .126، مرجع سبق ذكره، ص: وآخرون فرنسوا جريو - - 1 

 .63ص:  خضري كاضم محود، مرجع سبق ذكره، - 2 

 مرجع وموضوع نفسيهما.خضري كاضم محود،  -3 
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 (DEMING CYCLE) (: عجلة دمنج94الشكل رقم )

  
 األردن،  -دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان ، إدارة الجودة وخدمة العمالء،خضري كاضم حممود  المصدر:         

 .63، ص: 6112الطبعة الثانية                    

 وعناصرها: إدارة الجودة نظامالفرع األول : 
حاضرا ومستقبال، أي كل ما حيتاج إليه  الزبائن"حتقيق احتياجات وتوقعات  ودة أهنا :اجلمنج ادعرف 

 1 " أي يتوقعه باملنتج أو اخلدمة، جيده متوفرا هبا الزبائن
 أثناء وبعد  يفاء باحتياجاهتم ومتطلباهتميتطلب اإلبائن للز  املقدمةالسلع واخلدمات جودة  حتقيق

 والتفاعل والتنسيق بني عناصرهاإدارة اجلودة حتسني اجلودة يتطلب هذا فعالية نظام ، تقدمي اخلدمات واملنتجات
 2ختطيط اجلودة، ضبط اجلودة وتوكيداجلودة، سنستعرض إدارة اجلودة وعناصرها وفق مايأيت:  

 "  عبارة عن نشاطات منسقة لتوجيه املنظمة قدر تعلق األمر باجلودة وضبطها"  تعريف إدارة الجودة هي: -1
 يرتكز نظام إدارة اجلودة على تفاعل وتكامل األجزاء التالية:  عناصر إدارة الجودة : -2
جزء من أجزاء اإلدارة يركز على وضع أهداف اجلودة وحيدد العمليات التشغيلية الضرورية ختطيط اجلودة :  -

 واملوارد ذات العالقة لتحقيق أهداف اجلودة؛  
 اجلودة يركز على اإليفاء مبتطلبات اجلودة؛ضبط اجلودة: جزء من إدارة  -
 توكيد اجلودة: جزء من أجزاء إدارة اجلودة يركز على إثبات أن متطلبات اجلودة سوق ستم االيفاء هبا؛ -
 حتسني اجلودة: جزء من أجزاء اإلدارة يركز على زيادة القابلية لإليفاء مبتطلبات اجلودة. -

 والشكل التايل يوضح عناصرها:
                                                           

 . 01/10/9100تاريخ التصفح  ،3110يزو إموقـع نظــام إدارة اجلودة ، tec.com-http://www.isoمعلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين: - 1 

 01، ص: 6101دار دجلة، األردن، الطبعة األوىل ، الكفؤ على أنظمة إدارة الجودةالتطبيق إمساعيل إبراهيم الفرار،  - 2 

نفذ
DO

أدرس
STUDY/

CHECK

صحح
ACT

خطط
PLAN

http://www.iso-tec.com/
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 عناصر إدارة الجودة (: 95)ل رقمالشك
 

 
 
 
 
 

 

 تحقيق هذا العنصر                   عناصـــــــــــــــر عمليــــــــــة إدارة الجــــــــودة                

 3، ص:6101دار دجلة،األردن،الطبعة األوىلالجودة،  ، التطبيق الكفؤ على أنظمة إدارةإمساعيل إبراهيم الفرارالمصدر: 

 مبادئ أنظمة الجودة:  -3
اخلاصة  3111يزو استنادا إىل مواصفات اإلتعترب مكونات األداء من املبادئ األساسية لتحسني اجلودة، و 

مببادئ أنظمة اجلودة ومصطلحاهتا، اليت تبني العالقة التفاعلية بني مبادئ أنظمة اجلودة )التحسن املستمر، 
التايل يبني اليت هتدف إىل حتسني اجلودة، والشكل و  ،يف املطلب الثايناليت تطرقنا إليها سابقا  الفاعلية والكفاءة(

  الكفاءة.العالقة بني التحسني املستمر والفاعلية و 
 : العالقة بين التحسن المستمر والفاعلية والكفاءة 90 الشكل رقم

 
 

  
 
 
 
 
 

 01، ص: 6101 :دار دجلة، األردن، الطبعة األوىل ،التطبيق الكفؤ على أنظمة إدارة الجودة: إمساعيل إبراهيم الفرار، المصدر

 : نظام إدارة الجودة  أهداف -4
 1يسمح ب: حتقيق نظام إدارة اجلودة 

  طرف الزبائن موضوعيا ويسمح مبشاطرته على املستوى احمللي؛جبعل األداء املنتظر من 
 جبمع اجلهات املعنية حول أهداف تنفيذية وتنظيمية مشرتكة؛ 

                                                           

 .220:  فرانسوا جريو، مرجع سبق ذكره، ص -1 

 التحسين المستمر 
فعاليات متكررة لزيادة القابلية على 

 اإليفاء مبتطلبات اجلودة

 الكفاءة
العالقة بني النتائج احملققة واملوارد 

 املستخدمة 

 الفاعلية
مدى حتقق ما كان خمطط له مع 

 الفعاليات والنتائج  

 تحسين الجودة

        إدارة الجــــــودة

 

 

  توكيد الجودة ضبط الجودة   تخطيط الجودة

 

 تحسين الجودة 
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  بالكتابة أو املتابعة اليومية للطريقة اليت تعمل هبا املؤسسة باستخدام دفاتر تتضمن إجراءات تصف كل نشاط
 وكل عملية على حدى؛

  معاجلة املعلومات اليت تسمح برتكيب مسك املعلومة وحتليلها؛بتحديد أحجام موحدة لتسجيل و 
 بربط اجلهات املعنية حول املسار الزبائن، املوردون، الفاعلون احملليون؛ 
 بإنشاء واحملافظة على دورة عودة املعلومة؛ عودة التجربة اليت تسمح للجهات املعنية بتحسني مستمر لألداء؛ 
 لي؛بزيادة الشفافية على املستوى احمل 
 بالتسهيل والتسريع من مترن األفراد اجلدد العاملني حمليا؛ 
 مبعاجلة أسباب املشاكل وليس األعراض فقط؛ 
  بإنشاء الثقة على املستوى الداخلي املدراء الفنيني والعاملني، وعلى املستوى اخلارجي مع الزبائن، املسامهني

 واجملتمع.
 1 : حتقيق نظام إدارة اجلودة علىيساعد كما 

 الوصول للجودة املناسبة، والتطوير وضمان االستمرارية؛ 
  عالوة الزبائنفعالية قياس األداء ميكن أن ينتج عنها مستويات أعلى من االبتكار، والء املوظفني ورضاء ،

 على األداء املايل املتميز؛
  ؛ الزبائنفعالية أكثر وحتسن يف رضا 
  زيادة اإلنتاجية من خالل عمليات معتمدة وتكرارها؛ 
 زدياد املشاركة يف سوق العمل بالتأكيد على استمرارية املنتج أو اخلدمة؛إ 
  البقاء على رأس قائمة املنافسني؛ 
 جناز يعرتف به عامليا رمبا يقود على إعن منافسيها، فهو مبثابة  املؤسسةيزو مييز التسجيل للحصول على اإل

 االستحواذ على خمتلف األعمال العاملية.

 والهيئات المتخصصة بهذا الشأنالجودة اإلجراءات المتبعة للحصول على عالمة :  الفرع الثاني
تتطلب عملية احلصول على عالمة أو شارة اجلودة وفق خطوات متتالية تلتزم بتطبيقها املؤسسات الرامية 

، بعد طلب أو إتفاقية تعهد مع جهات  )صناعي، إنتاجي، خدمايت( يف أي جمالإىل احلصول على عالمة اجلودة 
، اهلدف منه حتقيق ميزة تنافسية أو هيئات عمومية أو خاصة للمرافقة ومنح شهادة املطابقة للمواصفات أو اجلودة

  عاملية، وحتقيق قيمة مضافة للمؤسسة والدولة العاملة فيها هذه املؤسسات.
    

                                                           

 .4ص: بدون سنة نشر، ، مصر، صناع اجلودة العرب، 0991: 2915نظام إدارة الجودة كيف تفهم وتطبق االيزو عمر املختار،  -1 
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 للحصول على عالمة الجودة:  الخطوات المتبعة -1
 1: متر عملية املصادقة مبرحلتني أساسيتني مها 

املرافقة من قبل هيأة متخصصة يف تنظيم مجيع اإلجراءات الواجب توفرها يف جمال التسيري،  : "المرحلة األولى- أ
املختصة، بعدها يتم إعالم وتكوين ، تتم خطوة املرافقة بعد إمضاء االتفاقية أو التعهد مع اهليئات  "وكذا التدقيق

أو املراحل اليت يتضمنها نظام  باخلطواتتنفيذ وتوجيه املدراء والفنيني أو املكلفني باجلودة باملؤسسات املعنية، ل
النوعية، اإلدارة، ) أو األداء املستهدف  إدارة اجلودة، حسب اجملال أو القطاع الذي تنتمي إليه هذه املؤسسات

  ، الفنادق، الوكاالت السياحية واألسفار... اخل ( روبات، سالمة املواد الغذائية،األطعمة واملش
 ISO : عالمة مثال" املصادقة من قبل هيئات ختول هلا منح العالمات املتعلقة باجلودة "المرحلة الثانية:  -ب

9001 ،ISO 22000 ، ( ... إخل واألسفار)الفنادق،  وكاالت السياحة  عالمة جودة السياحة اجلزائري. 

 الهيئات المتخصصة المعنية بالمرافقة والمصادقة: -2
            2 المركز الوطني للتكنولوجيا واالستشارات -أ

أصول الشركة  من م0331مايو  21 يف  (EPE / Spa) مت إنشاء املركز الوطين للتكنولوجيا واالستشارات
وتقوم باألنشطة ، مت إنشاؤها من اجلمعية الوطنية للصناعات النسيجيةاليت ، الوطنية للتنمية للصناعات التحويلية

 :  التالية
 علم القياس: معايرة أجهزة القياس؛ 
 التحليل الكيميائي؛ 
 االختبارات الفيزيائية وامليكانيكية والفيزيائية للمنتجات البالستيكية واجللود واملنسوجات؛ 
 اختبارات االمتثال واجلودة؛ 
  رةالدراسة واملشو. 
 3 المعهد الجزائري للتقييس -ب

طابع صناعي وجتاري ، املرسوم التنفيذي رقم  ذات مت إنشاء املعهد اجلزائري للتقييس، كهيئة عمومية 
يناير  62املؤرخ يف  61-00، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 0331فرباير  60املؤرخ يف  31-23

6100. 

                                                           
1  -https ://www.mta.gov.dz , consulté le 30/01/2019. 
2  -http://www.cetic.dz , consulté le 23/09/2019 . 
3  - https  ://www.ianor.org , consulté le  10/09/2019. 

http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
http://www.ianor.org/
http://www.ianor.org/
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  حتت إشراف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثماراجلزائري للتقييس  يعمل املعهد
 : وهو مكلف بـ سابقا
 حتضري، إشهار ونشر املعايري اجلزائرية ؛ 
  املركزية والتنسيق جلميع أعمال التقييس اليت باشرهتا اهلياكل القائمة وتلك اليت سيتم إنشاؤها هلذا الغرض 
  املطابقة للمعايري اجلزائرية وتسميات ذات نوعية ، فضال عن اإلذن بتسليم تصريح اعتماد العالمات التجارية

 باستخدام هذه العالمات التجارية ، ومراقبة استخدامها يف إطار التشريع املعمول به ؛
  ترقية األعمال ، والبحوث، والتجارب يف اجلزائر أو يف اخلارج وكذلك وضع مرافق االختبارات الالزمة إلنشاء

 ملعايري وضمان تنفيذها ؛ا
 أو معلومات تتعلق بالتقييس ؛ اجلمهور ألي توثيق صيانـة الدستـور والبقـاء حتت تصرف 
 التكوين و التحسيس يف جماالت التقييس ؛ 
 يف ميادين التقييس ، اليت تكون اجلزائر طرفا فيها ؛ تطبيق االتفاقيات الدولية 
 منظمة التجارة العاملية  للتجارة ، الذي يندرج حتت غطاء إدارة املركز الوطين للمعلومات حول العوائق التقنية 

 وميثل اجلزائر عند االقتضاء. ،يف أشغال املنظمات الدولية واإلقليمية للتقييس وباإلضافة إىل أن املعهد يشارك
 1يف أحكامه مايلي:  6100يناير  62املؤرخ يف  61-00كما تضمن املرسوم التنفيذي رقم      

 ، كمايلي: 0331فيفري سنة  60املؤرخ يف  23 -31من املرسوم التنفيذي رقم  2تتم املادة رقم : 4المادة 
 : يقوم املعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس، هبذه الصفة يكلف مبايأيت: 2" املادة 
 االشهاد مبطابقة أنظمة التسيري واخلدمات واألشخاص؛ 
 التوزيع اجلغرايف لنشاطات التعيني واإلشهاد باملطابقة؛ 
 الفنية لقة باملواصفات واللوائح تسيري نقطة االعالم اخلاصة بالعوائق التقنية للتجارة وقواعد املعطيات املتع

 وإجراءات تقييم املطابقة؛
 شهاد باملطابقة؛تطوير اخلربات التقنية يف جمال التقييس واإل 
 تطوير التعاون مع اهليئات األجنبية النظرية؛ 

                                                           

لمرسوم لاملعدل واملتمم  6100يناير  62املؤرخ يف  61-00باملرسوم التنفيذي رقم ، 6100/ 21/10بتاريخ  2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  - 1 
   14املادة : ، 0331فرباير  60املؤرخ يف  23-31التنفيذي رقم 
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ومن جهة أخرى يشارك املعهد يف أشغال املنظمات الدولية واجلهوية للتقييس وميثل اجلزائر فيها عند  
 قتضاء. اإل

ستشراف للبحوث إعداد مقال مت نشره يف جملة التنمية واإليف إطار دراسة حالة قمنا هبا  نستعرض
صول على شهادة اجلودة للح بسكرة تتضمن املراحل واإلجراءات isoأثر تطبيق نظام إدارة اجلودة " نابعنو  والدراسات

  :" 3110-6111يزو اإل

 التدقيقالمرافقة وكذا  : المرحلة األولى
املركز الوطين للتكنولوجيا  أول خطوة قامت غرفة الصناعة التقليدية واحلرف بإمضاء مع اهليئة املتخصصة -

  6111: 3110االيزو واملرافقة للحصول على شهادة واليت تقوم باختبارات االمتثال واجلودة، ،واالستشارات
بقسنطينة وتيبازة  6111: 3110االيزو إجراء أيام إعالمية وحتسيسية متتالية للتعريف باملقاييس ومتطلبات    -

وسيدي فرج، كما متت لقاءات أولية مع مدير غرفة الصناعة التقليدية احلرف، ومسؤول املؤسسة حمل الدراسة، 
 هو مبني بامللحق.وتعريفهم باإلجراءات الالزمة للتحسني املستمر لألداء، كما 

حول " مدققي اجلودة حمل الدراسة ومدير املؤسسة  لوالية بسكرة تكوين مدير غرف الصناعة التقليدية واحلرف -
  .واالستشاراتاملركز الوطين للتكنولوجيا  من طرف 6102جويلية  21إىل  62"  من  نيالداخلي

 املركز الوطين للتكنولوجياإىل املؤسسة من طرف خرباء  01/06/6102خرجات ميدانية ابتداء من  4أو  2حوايل   -
 . واالستشارات 
، املكلف باجلودة باملؤسسة CNTCتكوين جلنة التدقيق الداخلي مكونة من ) مدير الغرفة ، خبري من  -

، هتدف إىل إجراء الرقابة على تنفيذ حددت اللجنة برنامج سنوي  للتدقيق 11/06/6102ومسؤوهلا(، بتاريخ 
ثاق ومقاييس اجلودة وحتديد االحنرافات، وكيفية معاجلتها وتصحيحها، حيث انطلقت عملية التدقيق بتاريخ مي

 يرتتب عن هذه العملية إعداد تقرير هنائي للمصادقة.   01/06/6102
وتمت وفق ، 0991:2992المرحلة الثانية: المصادقة من قبل المعهد الجزائري للتقييس لمنح شهادة االيزو 

 مايأتي
  بعد تقدمي نسخة من التقرير النهائي للمرافقة املعد من طرف جلنة التدقيق إىل املعهد اجلزائري للتقييس ، مت

إمضاء اتفاقية)تعهد( بينه وبني مدير غرفة الصناعة التقليدية واحلرف، لغرض قبول أو رفض املصادقة أو منح 
 .3110شهادة اجلودة ايزو 
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  بعد اخلرجة امليدانية للمعهد اجلزائري للتقييس إىل املؤسسة من طرف خبري لغرص الرقابة على مدى مطابقة
، وحيرر تقريرا هنائيا يتضمن 6111: 3110شهادة اجلودة ايزو والتزام املؤسسة باملقاييس املطلوبة للحصول على 

ع التحفظات أو تصحيح االحنرافات والفوارق. يقوم الفوارق املوجودة واليت تتطلب التصحيح وإرسال تقرير يبني رف
خبرجة ميدانية أخرى للتأكد من ما هو موجود يف التقرير، وفـــــي األخيـــــــــــر يبدي رأيه حول منح الشهادة من 

،  مت منح شهادة اجلودة ايزو 01/12/6102وبعد االطالع على التقرير املؤرخ بتاريخ  ،عدمها يف تقرير التدقيق
 . 110-02حتت رقم  6102جويلية  62اجلزائري للتقييس بتاريخ من طرف املعهد  6111: 3110

 األدوات المستخدمة في إدارة الجودةالفرع الثالث: 
كانت أم خدمية، البد هلا من   صناعية، جتاريةلتطبيق نظام إدارة اجلودة لدى املؤسسات باحتالف أنواعها 

 االستعانة مبجموعة من الوسائل يف حتسني وتطوير منتجاهتا وخدماهتا، وتتمثل هذه األدوات يف مايلي:  
تتضمن إستمارة التدقيق أسلوب يتم من خالله تنظيم وتسجيل البيانات واملعلومات يف استمارة التدقيق:  -1

 خالهلا معرفة الساعات املتعلقة باألداء املنجز، والشكل التايل يوضح هذااستمارة خاصة هلذا الغرض إذ يتم من 
 (: استمارة التدقيق90الشكل رقم )

 الساعات
 المبيعات
 السلعة أ

 السلعة ب
 السلعة ج

1 
/// 
// 
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 األردن،  -دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان إدارة الجودة وخدمة العمالء، خضري كاضم حممود،  المصدر:         
 21، ص: 6112الطبعة الثانية                    

 شكل السبب النتيجة أو عظم السمكة : -2
خمطط السبب واألثر يستعمل لتشخيص األسباب احملتملة حلدوث العيوب، وميكن استخدام هذا " 

 1" املشاكل اليت تسبب التلف يف االنتاج التام الذي يشكل أكثر أنواع التلف تكلفةاملخطط لتحديد 
أو خمطط األسباب لتحليل  (ISHIKAWA)كما يسمى خمطط عظم السمكة " خمطط إيشيكاوا 

 1املشكالت ويرسم بعد جلسة عصف ذهين فكري لتحديد األسباب احملتملة للمشكلة وتصنيف هذه األسباب"

                                                           

 .202حيدر علي املسعودي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 
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أسلوب يستخدم يف إدارة اجلودة الشاملة ملساعدة "  :العصف الذهين أو الفكري بأنهبعملية ويقصد 
 اجملموعة النتاج أفكار حول األسباب احملتملة و/أو احللول للمشكالت، وهي عملية ذات قواعد حمددة، واملطلوب 

  2 تقومي أي أفكار أخرى تطرح مث جتمع األفكار معا "طرح أي أفكار ختطر بالبال وعدم 
شكل هذا املخطط كالسمكة ميثل الرأس النتيجة أما اجلسم فيمثل األسباب اليت يؤدي تشغيلها إىل حتقيق 

 ، ومن خالل الشكل أدناه الذي تتحدد من خالله األسباب اليت تؤدي إىل حصول النتائج.النتيجة
 النتيجة - (: السبب92الشكل رقم )

 ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسب                              
 طريقة العمل        املواد األولية                             

                           
                          القوي البشرية      )اآلالت( املكائن                                            

 األردن،  -دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان إدارة الجودة وخدمة العمالء، خضري كاضم حممود،  المصدر:
 21، ص: 6112الطبعة الثانية                    

التنسيق تكامل و أو خمطط األسباب حلل املشكالت، نظام يتحقق اهلدف منه من خالل ال خمطط إيشيكاوا
ز قائمة املراجعة أو ترك: اليت  Five M Checklist (5M)طريقة " قائمة مراجعة  اليت تضمنتهامع العوامل األساسية 

(5M على مخسة عوامل ) :املشغلتتضمنها أي عملية، نذرها على التوايل (Operator)Man، املاكينة  
Machine ،املواد األولية Material ،  الطرقMethodes  املقاييسوMeasurement ،  ففي أي عملية من هذه

 3" العمليات ميكن أن تنجز التحسينات باختبار هذه العوامل األساسية للعملية
حلل مشكالت إدارة األداء، من خالل حتديد التأثري النسيب املؤثر باريتو يستخدم أسلوب "  أسلوب  باريتو: -3

من األسباب،   %61 من املشكلة يعود إىل %11، أي أن (11/61) يعتمد على قاعدة باريتو على الظاهرة وهو
 4وبالتايل أسلوب باريتو يساهم يف إقرتاح احللول ملعاجلة مشكلة معينة بإخنفاض أداء املشروع " 

                                                                                                                                                                                     

دمينج وروبريت هاغسرتوم، )  12/06/6161، تاريخ التصفح:  www.books4arab.com.pdf//httpsمعلومات مستخرج من املوقع االلكرتوين:، -1 
مصر،  -، ترمجة وإعداد هند رشدى، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرةإدارة الجودة الشاملة أسس ومبادئ وتطبيقاتراجعه عبد العظيم حممد جنم، 

 (.66، ص: 6113

 .64، مرجع سبق ذكره، ص: دمينج وروبريت هاغسرتوم -2 
 .031حيدر علي املسعودي، مرجع سبق ذكره، ص: -3 

 .011مصطفى يوسف، مرجع سبق ذكره، ص:  - 4 

 النتيجة 
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رسم بياين ميثل املشكالت واألسباب احملتملة منظمة "  (PARITO) كما يعترب أسلوب أو خمطط باريتو
 1"  حسب تكرار حدوثها

 
 

 المشكالت واألسباب المحتملة(: 90الشكل رقم )               

 
 امج إكسل .نبر مراجع خمتلفة بايتخدام من إعداد الطالب، باإلعتماد على المصدر: 

من أسباب مشكلة اخنفاض أداء املشروع يعود إىل ثالث عوامل وهي  % 3.91 "يتضح من الشكل أن :
 من املشكلة. البد من إجياد احللول مثال:  %2,1اآلالت واإلدارة والتدريب، وأن العوامل اإلخرى تسبب 

 2" )اهليكل التنظيمي(، ربط دورت تدريبية حباجات املتدربنيالصيانة الدورية والوقائية لآلالت، إعادة هيكلة اإلدارة
متثل اخلارطة اليت يتم من خالهلا توصيف خطوات األداء التشغيلي  ( :مخطط العمليات)خارطة التدفق -4

 حيث يتم استخدام املخططات البيانية بأشكاهلا املختلفة سواء اخلطوط أو األعمدة أو الدوائر... إخل للعمليات،
كوسائل ميكن من خالهلا التوصل والتعرف بشكل سريع وواضح على طبيعة العمليات التشغيلية اجلارية يف 

ق واألنشطة التشغيلية يف املؤسسات، املؤسسة وأنشطتها املتباينة، وهلا دور كبري يف ايضاح تدفق الفعاليات تدف
 والشكل التايل يوضح ذلك

 ( : خارطة التدفق )مخطط العمليات(19الشكل رقم )
 
 
 
 

                                                           

 .66، مرجع نفسه، ص: دمينج وروبريت هاغسرتوم - - 1 

 .011مرجع سبق ذكره، ص:  ،مصطفى يوسف - 2 
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 األردن،  -دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان إدارة الجودة وخدمة العمالء، خضري كاضم حممود،  المصدر:
 22، ص: 6112الطبعة الثانية                    

 :(Five Ws and H)أو طريقة األسئلة الخمس تقنية  -5

أحرف بالللغة االجنليزية  ( Five Ws and H) " وتقنية ، تستخدم هذه التقنية أو اآلداة يف خمتلف األماكن
، وهي على التوايل باللغة العربية ) من، ماذا، أين، مىت،  (Who, What, Where, When, Why, and How) وتعين

ويستطيع املدراء الفنيني والعاملني باستعمال شجاعاهتم وكفاءاهتم ومعرفتهم الشخصية أو الذاتية  ملاذا، وكيف (
 1فحص العملية وطرح األسئلة اآلتية: 

 ماذا ينجز؟ ومن ينبغي أن ينجزها؟ -أ
 أن تنجز؟ينبغي  ماذاتنجز؟ و  ماذا -ب
 أين تنجز؟ وأين ينبغي أن تنجز؟ -ج
 مىت تنجز؟ ومىت ينبغي أن تنجز؟ -د
 ملاذا تنجز؟ وملاذا ينبغي أن تنجز؟ -ه
 كيف سنتجز؟ وكيف ينبغي أن تنجز؟   -و

من أجل معرفة السبب احلقيقي ملشكلة معينة، حيث كلها أسئلة حتتاج إىل إجابات صادقة وموضوعية 
برجمة األهداف احملددة والتخطيط لتنفيذ األنشطة أو العمليات على كافة مستويات أو تفيد يف تعترب كمعلومات 

 القيام به أو حتسينه. يرادعملية أو نشاط أي وظيفة داء أأقسامها أو فروعها، املرتبطة ب

 برامج تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف لمطلب الثاني: ا

حتسني اإلنتاجية يعترب نقطة إنطالق حتسني مستوى أداء األنشطة والعمليات، من خالل التأكيد على   
كفاءة استخدام عناصر املدخالت يف املراحل اإلنتاجية املختلفة، أي االستغالل األمثل لإلمكانيات واملوارد 

باألنشطة ضرورة إدارة التكاليف املرتبطة إلنتاج السلع واخلدمات جبودة عالية أو طبقا للمواصفات املطلوبة، مع 
 التسيريية والتشغيلية للؤسسة، حيث حتصل املؤسسة على خمرجات أفضل وبأقل تكلفة ممكنة أي حتقيق األمثلية

هذا مايتطلب آليات عمل إدارة التكلفة ، قيمة مضافةق ي، وبالتايل حتقعلى مستوى كافة األنشطة والعمليات
التكلفة عن طريق قيام املؤسسة بضمان دقة ومالئمة القرارات  ن تتحقق عملية إدارة"وميكن أاالسرتاتيجية، 

                                                           

 .031مرجع سبق ذكره، ص:حيدر علي املسعودي،  -1 
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على اختاذ  املتخذة وحتسني كفاءة العملية وحتسني القدرات اخلدمية، وعليه ميكن القول أن إدارة التكلفة تساعد
 متيز يف أداء املؤسسة، من خاللالقرار الرشيد، وحتقيق االستخدام األمثل للموارد، والرقابة على التكاليف لتحقيق 

 1"  تقدمي منتجات تتمتع بالقيمة العالية لدى الزبون 
 

 نظام إدارة التكلفة االستراتيجية الفرع األول : 
  2أربعة مراحل تتمثل فيمايلي:االسرتاتيجية يتضمن نظام إدارة التكلفة 

دراسة وتقومي أنشطة وفعاليات املؤسسة وحتليل قيمة العملية إذ تشخص األنشطة وتوصف  المرحلة األولى: 
وحتلل لكل عملية وتشخص الكلف بالشكل الذي ميكن ربطها مع مقاييس األداء، ومبا يساعد يف قياس التغريات 

 على األنشطة واملوارد.
عند مستوى العملية، بتحديد املوارد وربطها  (ABC)حتدد التكاليف على أساس األنشطة المرحلة الثانية: 

مث تربط هذه األنشطة بأهداف التكلفة النهائية، وربطها باألنشطة اعتمادا على معدالت االستهالك، باألنشطة 
 ، كما تعترب تقنيةوفق معدالت االستهالك، وذلك عن طريق معرفة العالقة السببية بني توجهات الكلف واألنشطة

ABC  الفرع الرابع  ليه يفإمن األساليب التقنية احلديثة الضرورية إلعداد برامج حتسني األداء كما سنتطرق.  
ستخدام املؤشرات والنتائج لتحليل العمليات وحتديد باحتدد فيها تكاليف العمليات واملنتجات،  المرحلة الثالثة:

 التكاليف على أساس األنشطة بشكل أكثر دقة وموضوعية.
جيري يف هذه املرحلة تكامل وتنسيق املعلومات املالية الناجتة عن حتليل وإدارة األنشطة لغرض  المرحلة الرابعة:

 إعداد التقارير املالية واإلدارية.

، يساعد بشكل كبري يف يتبني أن التكامل والتنسيق بني مراحل إدارة التكلفة االسرتاتيجية األربعة املذكورة
  يس األداء ميكن استعماهلا لغرض تطبيق حماسبة املسؤولية وإدارة استثمارات املؤسسة.تكوين جمموعة مقاي

 كلفة المستهدفة تالفرع الثاني: تقنية ال
تعظيم اهلدف من خالل حتقيق التكلفة املستهدفة مكونة من مصطلحني "التكلفة"" و "املستهدفة"،  

العمليات(، يتطلب وضع اسرتاتيجيىة إلدارة التكلفة أي استهداف األمثلية باستخدام األساليب الكمية )حبوث 
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تكاليف املنتج على أساس يتم حساب "كما تستخدم املؤسسة تكاليف على أساس األنشطة    ،التكلفة وتوقعها
مواصفات التصميم ومقارنتها بالتكلفة املستهدفة، فإذا كانت تكلفة املنتج املتوقع أعلى من التكلفة املستهدفة 

نتاج لتحقيق جيب تعديل تصميم املنتج لكي يصبح أقل تكلفة برتكيز املصممني على طرق حتسني كفاءة اإل
 1 " التكلفة املستهدفة

املطلوبة من  وكما يتم " حتديد سعر البيع وحجم االنتاج املستهدف باالعتماد على قيمة املنتج املتوقعة أ
الربح املستهدف عن طريق عملية حتليل الربح لفرتات طويلة وفق الزبائن ملنتج املؤسسة، فيما حيدد هامش قبل 

العائد على املبيعات، وتصبح الكلفة املستهدفة الفرق بني سعر البيع املستهدف وهامش الربح املستهدف، وهذا 
 2هامش الربح املستهدف "  –= سعر البيع املستهدف  من خالل العالقة التالية:    الكلفة املستهدفة

التكلفة املستهدفة يرتكز على قيمة وكمية املنتجات أو اخلدمات املطلوبة أو املتوقعة من قبل الزبائن، حتديد 
انطالقا من تلبية رغبات ومتطلبات الزبائن والتسعري املستهدف وهامش الربح مقابل السعر الذي يدفعه، 

 املستهدف، كلها تعترب خطوات لتحديد التكلفة املستهدفة.
 خطوات تحديد التكلفة المستهدفة الفرع الثالث:

 3:  حتديد التكلفة املستهدفة يتم من خالل املراحل التالية
 تطوير المنتج الذي يرضي حاجات الزبائن المحتملين:  -1

للتفوق عليها،  املنافسة واخلدمات حتليل املنتجاتدراسة و يعترب فهم إحتياجات وتلبية متطلبات الزبائن و 
من املعلومات الضروررية لصياغة االسرتتيجيات وحتديد األهداف اليت حتددها أي مؤسسة، لتصميم املنتجات 

واخلدمات املقدمة للسوق وفقا للمواصفات املطلوبة والسعر املتوقع دفعه من قبل الزبائن، مما يتطلب حتديد التكلفة 
 املستهدفة؛

 : ي يكون الزبون مستعدا لدفعهالذهدف تتحديد السعر المس -2
مقارنة مع املنتجات السعر املستهدف للمنتجات املباعة أو اخلدمات املقدمة أو تقدير ميكن التنبؤ 

املقدر الذي يكون الزبن راغبا فيه وقادرا على دفعه عادة السعر "، أي أن السعر املستهدف هوواخلدمات املتميزة
    4 بناء على قيمة املنفعة املتوقعة"
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 تحديد هامش الربح وطرحه من سعر البيع المستهدف لتحديد التكلفة المستهدفة: -3
يعتمد هامش الربح على العائد على االستثمار املخطط للمؤسسة ككل والربح كنسبة مئوية من املبيعات،  

 .كلفة املستهدفةمث يتم حتليله إىل الربح املستهدف لكل منتج والذي خيصم من السعر املستهدف للوصول إىل ال
 

 تخمين التكلفة الفعلية للمنتج:  -4
بعد حتديد التكلفة املستهدفة، يقوم املكلفني بإدارة التكاليف بتقسيم إمجايل التكلفة املستهدفة للمنتجات 

احلديثة ، باستخدام األدوات واألساليب التقنية أو اخلدمات على أجزاءه املختلفة قبل البدأ يف العمليات التشغيلية
 إلدارة التكلفة.

إذا مت ختمني تكلفة فعلية تزيد عن التكلفة املستهدفة جيري التقصي والبحث عن طرق وأدوات مالئمة    -5
 .لتخفيض التكلفة الفعلية عن التكلفة املستهدفة

اليت حتديد التكلفة املستهدفة يتم على أساس املعلومات اليت مت مجعها وحتليلها حول املنتج أو اخلدمة 
 دفعه من قبل الزبائن يطلبها أو املتوقعة من قبل الزبائن، واملتعلقة بنوعية واخلصائص اليت متيزها والسعر املتوقع

واملنافس يف السوق، مث يتم مقارنة التكلفة املستهدفة مع التكلفة الفعلية، اليت البد أن تكون أقل منها أو تساويها، 
عن التكلفة الفعلية البد من استخدام أساليب التقنية احلديثة اليت سنتطرق  وإذا كانت  التكلفة املستهدفة تزيد

 لتحقيق ميزة تنافسية وتفوق.إليها 
 الفرع الرابع: التقنيات الحديثة في إدارة التكلفة 

تطور تقنيات التكنولوجيا واإلعالم اآليل أدى إىل توفري الربجميات، أنظمة التحكم وإدخال على النماذج أو 
األساليب الكمية )احملاكاة( توفر املعلومات الصحيحة والدقيقة ويف الوقت املناسب إلختاذ القرارات الرشيدة، كلها 

  عوامل أدت إىل ظهور تقنيات حديثة واملتمثلة فيمايلي:
 : ( ABC) محاسبة التكاليف على أساس األنشطة -1

م ظهرت طريقة التكاليف على أساس األنشطة من خالل برنامج البحث املسمى 0312بداية من سنة " 
بنظام إدارة تسيري املوارد الذي قام به جممع دويل ملؤسسات ومستشارين، وكان من أبرز الباحثني األمريكيني 

كوبر، كابلن والفرنسيني فيلبس... وعدة مكاتب دراسات للتنظيم واالستشارة من بينهما املشاركني بوتر، ميلكر  
 1" أندرسون وبيت مارويك
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" يستعمل نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة لتوفري معلومات الختاذ القرارات عن طريق تكاليف 
ميكن استعماهلا لتطبيقات إدارة التكلفة ، فضال على أنه أكثر عدالة ودقة يف التخصيص إىل أغراض التكلفة

 )القياس  واملتضمنة ختفيض التكلفة، املوازنة على أساس النشاط ومقاييس األداء، واملقارنة املرجعية لألنشطة
 1"  املقارن(، وإدارة العملية، وإعادة هندسة العمليات )هندرة نظم العمل( 

 ABCنظام التكلفة على أساس األنشطة  (Babad et Balachandran ،0001)لقد عرف  باباد و بالشاندرن 
 2بأنه: " نظام املعلومات الذي يكشف ويوضح بنية الكلف والرجبية للمنتجات أو اخلدمات "

استخدام نطام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة يتم تطبيقه " بتحديد األنشطة الرئيسية للمؤسسة، 
الكلف لكل نشاط، بعدها اختيار موجه التكلفة لكل نشاط رئيسي وأخريا تليها جتميع التكاليف إىل جممعات 

 3وليس آخرا يتم ختصيص تكلفة األنشطة للمنتجات أو اخلدمات حبسب استهالكها أو طلبها من األنشطة "
نشطة " باعتبار النشاط هو حدث أو مهمة هلا يتبني أهنا ترتكز على األ  ABCالل تسمية التقنية خمن 
وذلك عن طريق  ،تسمى جممعات الكلفحيث يتم جتميع كلف األنشطة على شكل جممعات  ،غرض معني

ومن مث ختصيص كلف األنشطة على املنتجات أو  ،موجهات الكلف حبيث تكون كلفة كل نشاط موجهة
الذي يهدف إىل حتقيق أكرب قدر من  ،األثر – تماد على معيار السببعوفقا ملسببات التكلفة باإل ،اخلدمات

 ختصيص" يف  ABC، تربز أمهية تقنية  4 " يف التخصيص العدالة يف ختصيص التكاليف وأكرب قدر من الدقة
التكاليف غري املباشرة حيث يتم حتميل بعض عناصر التكاليف غري املباشرة بطريقة مباشرة، يف حني كانت تعترب 

على أسس عديدة لتحميل التكاليف الغري  ABCالطريقة التقليدية، وتعتمد تقنية  وتعاجل كتكاليف غري مباشرة يف
مباشرة تتالءم مع طبيعة النشاطات ومدى استهالكها من املوارد النخصصة، وفق مامت صرفه يف األنشطة 

 5التشغيلية" 
 : ( ABM) دارة على أساس األنشطةتقنية اإل -2

يعرت متكامال مع أسلوب حماسبة التكاليف على أساس  ABMاإلدارة على أساس األنشطة أسلوب تقنية أو 
اليت مت على أساس التكاليف ختاذ القرارات وإعداد املوازنات التقديرية األنشطة الذي يوفر معلومات ضرورية إل
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الرامية لتحقيق امليزة تنافسية رتبطة بأي عملية أو نشاط يهدف إىل حتقيق األهداف احملددة للمؤسسة املتوقعها و 
اإلدارة يف أسلوب يعتمد على مساعدة  " :بأهنا ABMاإلدارة على أساس األنشطة وقد عرفت تقنية  ،قوية والتفوق

 وذلك عن  ،بالتسعري وخفض الكلف وقرارات تصميم املنتج وحتسني عملية اإلنتاج املتعلقةخدمة اختاذ القرارات 
  1" التكاليف على أساس األنشطة إلرضاء الزبائن وإشباع حاجاهتم وحتسني األرباحطريق االستعانة مبعلومات 

، ABMاإلدارة على أساس األنشطة وأسلوب  ABC تطبيق تقنية حماسبة التكاليف على أساس األنشطة

بشكل صحيح ودقيق يسمح يوفر معلومات الختاذ القرارات املناسبة اليت هتدف إىل حتسني اإلنتاجية وختفيض 
وبنك معلومات " لتحديد وحتليل الفوارق وتسمح التكاليف، وتعترب معلومات للتخطيط وأنظمة احملاكاة، 

ات املتمثلة يف التكاليف على أساس بالتحديد الفوري لألعمال اليت ينبغي القيام هبا، وهبذا تشكل تلك األدو 
والشكل التايل يوضع نظام التسيري ،  2"  نظاما تسيرييا متكامال( ABB)األنشطة واملوازنات على أساس األنشطة 

 .على أساس األنشطة
  CAM-1( : التسيير على أساس األنشطة حسب تصور 11الشكل رقم )

 

                                                                                   ABC 

 
 

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                   ABM                                                                                                                                                                                      

                  ABB 

         مراقبة التسيير واألداء في المؤسسة االقتصادية المؤسسة العمومية  ،وعبداهلل قويدر الواحد ناصر دادى عدونالمصدر: 
 .042ص  ،بدون سنة النشر ،اجلزائر  -دار احملمدية العامة ،بالجزائر          

 lean management) )الحد األمثل للمسارات  قيقبرامج إعادة التنظيم وتحالمطلب الثالث: 
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موارد)مدخالت، عمل،آالت، معلومات، وقت... 
 مسببات املوارد موارد 

 نشاطات

 مسببات النشاطات

 أهداف التكلفة) منتج، خدمة، زبون، طلبية...(

محددات 
 تحسين األداء

تحليل األداء 
 والفعالية
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حتقيق ىل تصميم وإعادة تصميم املسارات واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسات لصاحل إربامج هذه التطمح " 
، حيث سنتطرق إىل 1"  ، على عكس الربامج اليت تركز على الفعالية فقطات املصاغةاالسرتاتيجيأو الوصول إىل 

 وفق مايأيت: وآليات تطبيقها، بعض املفاهيم املتعلقة هبذه الربامج 
   (BPR)إعادة تصميم المسارات  الفرع األول:

 HAMER et)على يد املؤسسني هامر وشاميب يف بداية التسعينات، ( BPR) ظهر تصميم املسارات

CHAMPY)  ، وفقا ملا تفرضه إسرتاتيجية األسواق وزبائنها،  األساسيةإىل إعادة املسارات هذا الربنامج يهدف
اليتعلق األمر بقيادة أفضل للعمليات واألنشطة بل االستفهام عن كون تطبيقها مالئما لتحقيق أغراض األسواق 

 والزبائن على أكمل وجه.
مج مسعى اجلودة يعترب برنامج إعادة تصميم املسارات مسعى أكثر مشوال من برامج ختفيض التكاليف أو برا

 اليت تطرقنا اليها، جيث أن تطبيقه يؤدي إىل إعادة تنظيم جوهري للمؤسسات.
يف منصف التسعينات ، حسب شاميب حوايل  املساراتإعادة تصميم كما عرف أوج استخدام برنامج 

ئما مل تكن دا، النتائج 0332و  0336من أكرب املؤسسات األمريكية صرحت أهنا قادت عمليات بني  21%
قد انتشر كمنهجية مالئمة لتحليل النشاطات (BRP) مبستوى الطموحات، لكن املسعى إعادة تصميم املسارات

 والتنظيم. 
 lean management) )الفرع الثاني: المؤسسة المرنة  

، هذا املؤسسة املرنةتعين لغويا املؤسسة الرشيقة، واليت ميكن ترمجتها  lean management) )مصطلح 

اليت تعترب مقاربة أخرى لتحسني األداء واملنحدرة أصال من  (BRP) بعض مفاهيم إعادة تصميم املساراتاملفهوم 
 ية؛إدارة اإلنتاج

 The machinethat changed the word:the story of lean  كتابم بفضل  0331انتشر هذا املفهوم يف عام  

سنوات واستخدام مصادر   2خرباء اجملمع العاملي موتور للسيارات الذي اجنز بعد حبث إستغرق مخس  من طرف
هذا الكتاب حلل أسباب إختالف األداء فيماخيص اجلودة واإلنتاجية بني صناعة السيارات اليابانية كثرية، 

أساليب اإلدارة اليابانية كانت  واألمريكية، إن تطبيق مبادئ هذه اإلدارة أعترب أساس هذا الفارق يف األداء،
تستخدم موارد أقل لنفس النتيجة: يد عاملة، مساحة أقل، رأمسال أقل، خمزون أقل، وقت تطوير أقل سواء بالنسبة 
لإلنتاج ، التطوير، العالقات مع الزبائن أو اخلدمة مابعد البيع، املمارسات اليابانية لإلدارة املرنة نظمت أوال من 
                                                           

 .223فرنسوا جريو وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 
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إعادة تصميم  برنامجالنتاج قبل أن متتد إىل كامل املؤسسة اليت ختدم الزبون النهائي حيث تتبع زاوية إدارة ا
 .(BRP)املسارات

يساهم يف إعادة النظر يف طرق التنظيم من خالل تفادي  (BRP)انتهاج برنامج إعادة تصميم املسارات
القيود اليت يفرضها اهليكل التنظيمي، للتمكن من حتديد التغريات األكثر أمهية لتحسني مستوى األداء، حيث 

، حيث ساهم يف مجع مقاربات 6111عرف هذا الربنامج جناحا كبريا منذ هناية التسعينات وبداية السنوات 
، مما يتطلب استخدام بتحديث نظرة دمينج اليت تنص على أن اجلودة مصدر لتحسني اإلنتاجية تاجيةناجلودة واإل

 تقنيات أو أساليب لتطبيق إلعادة التنظيم وحتقيق احلد األمثل للمسارات، لتنفيذ اسرتاتيجات املؤسسات الرامية 
 إىل حتسني أدائها وحتقيق ميزة تنافسية يف ظل بيئة أعمال متطورة.

فهي البداية لنضع مجيع  2S"التاءات اخلمس" تقنية أو أسلوب بتطبيق  يبدأإن تطوير بيئة عمل " 
واإلنتاج يف ( Lean Management)فالتاءات اخلمس هي أساس قاعدة "اإلدارة الرشيقة"  ، التحسينات بعد ذلك

لرتتيب مكان العمل "اجلمبا" والتاءات اخلمس هي سلسلة من اخلطوات واإلجراءات اليت تستخدم  الوقت احملدد.
 1"بأفضل طريقة لتحسني بيئة العمل ومن مث حتسن األداء

( من التقنيات املستخدمة لتحسني األداء املستمر، واليت تستعمل كنظام  2Sاخلمس ) التاءاتتعترب 
غالبا ماتكتب "  لتنظيم مكان العمل للتخلص من ماهو غري ضروري يف العملية أو النشاط املراد القيام به، واليت 

   ،وضع األشياء بالرتتيب  Seiton   ،التعديل التصاعدي   Seiri: ) التوايلعلى جدران املعامل اليابانية وهي على 
Seiso التنظيف  ،Seiketsu النظافة الشخصية  ،Shitsuk 2( " االنضباط  

إلعادة التنظيم وحتقيق احلد األمثل للمسارات،  (2S)خطوات أو مراحل تقنية التاءات اخلمس  تستخدم
ختفيض التكاليف وحتسني  ،شكل نظام يتكون من املراحل اخلمسة املرتبة لتحسني األداء املستمر علىتطبق و 

" ترتيب اإلجراءات مهم نبدأ بتخليص )سريي(  األعمال وبالتايل حتقيق امليزة التنافسية والتفوق يف بيئة  ،اإلنتاجية
  3)شيتسوكي(" اباحلفاظ على الصرامة فيما يتعلق بالعادات اجليدة املكتسبة حديث للنهاية

   : وفقا للجدول التايلأو املراحل نتطرق إىل تعاريف هذه اخلطوات 

 

                                                           

 ." 02/00/6161تاريخ التصفح:( https://www.rwaq.org/courses/apply5s)مستخرجة من املوقع االلكرتوين:  معلومات   - 1 
 .لتنظيم بيئة العمل والتخلص من اهلدر 2Sتطبيق التاءات اخلمس ، أمجد خليفة        

 .032حيدر علي املسعودي، مرجع سبق ذكره،  -2 

3 -https://www.manager-go.com/management-de-la-qualite/methode-5s.htm, consulté le 05/12/2020  

La méthodologie des 5 S - les tâches essentielles à mener pour améliorer son environnement. 

https://www.rwaq.org/courses/apply5sمعلومات
https://www.manager-go.com/management-de-la-qualite/methode-5s.htm
https://www.manager-go.com/management-de-la-qualite/methode-5s.htm
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 (S 5التاءات الخمس )خطوات : ( 90)الجدول رقم 
 ماهيتها (S 5التاءات الخمس )

Seiri   التعديل التصاعدي 
Débarrasser 

تشمل هذه اخلطوة فصل ما هو ضروري عن ماهو غري ضروي، والتخلص من غري الضروري يف العمليات 
  التشغيلية سواء كانت إنتاجية أو خدمية.

  .الفكرة هي التخلص من األشياء الزائدة. ما ال يتم استخدامه بانتظام يتم التخلص منه
Seiton وضع األشياء بالرتتيب 

Ranger 
املدخالت يف املكان املناسب وجعلها حتت الطلب لكي يتمكن مستعمليها ألداء عملهم دون تعين وضع 

 إضاعة وقت يف البحث.
 لتسهيل استخدامه. جيداحيث يكون لكل شيء مكان حمدد  ،عمل فعالفضاء م يصمت 

Seiso التنظيف 
Nettoyer 

 نقص الكفاءة والفعالية.تعين جعل مكان أو بيئة العمل خالية من املشاكل اليت تؤدي إىل 
األعطال فيما يتعلق بسلع اإلنتاج، يؤمن املباين جتنب التنظيف  يسمحاملبدأ. هذا النظافة عنصر مهم يف  

 .سليمةوجيعل بيئة العمل 
Seiketsu النظافة الشخصية 

Maintenir l'ordre  
رد فرز كل جم "ومهنيتهم يف أداء مهامهم.تعين التزام املدراء الفنيني والعاملني مبظهر الئق يروج مهاراهتم 

 "إخراجه وتنظيفه، جيب احلفاظ على هذا النظام اجلديد ،شيء
Shitsuk الصرامة  االنضباط 

Etre rigoureux 
 يتطلب انضباطا شخصيا،

السابقة. هذا هو  4S املراحل الرابعة إذا مت احرتام مبادئها املوضحة يف، إال هذه الطريقة فعالة فقط "
 .2Sمعىن املرحلة اخلامسة 

 من إعداد الطالب، استنادا على املراجع املعتمدة يف هذا الشأن. المصدر: 

حيقق " نتائج مذهلة الجدال فيها، وهي   (2S) اخلمس التاءاتنهجية أو أسلوب اجليد والفعال ملتطبيق ال       
نتائج تظهر نفسها من عادات العمل األكثر تكيفا وتوفر بيئة عمل جيدة للقيام باألنشطة والعمليات املرتبطة 

بتحسني األداء، وتساهم بدرجة كبرية يف حتسني اإلنتاجية وضمان األمن والسالمة، واجلودة باملؤسسات الصناعية 
 1ية، وبالتايل  حتقيق قيمة مضافة "والتجارية واخلدم

 لتحسين األداء (six sigma)برنامج ستة سيقما الفرع الثالث: 
أدت التطورات العلمية والتكنولوجية وجهود الباحثني واملهنيني يف جمال اإلدارة والتسيري واإلحصاء إىل 

املؤسسات باختالف أنواعها وحجمها، وتعترب  تطوير األدوات العلمية واإلحصائية وأنظمة التسيري، لتحسني أداء 
امتداد لتطور علم اإلدارة وممارساته يف الغرب ويف اليابان منذ السبعينات  (six sigma) " منهجية ستة سيقما

حيث ظهرت اجلودة الشاملة اليت أدت إىل تطور األدوات العلمية واإلحصائية يف  ،والثمانينات من القرن املاضي
سبيل الكشف عن املشكالت والعمل على حلها هبدف حتسني األداء، وكانت شركة موتوروال من أوائل الشركات 

                                                           

" املوقع  16/06/6161فح: تاريخ التص 5s.php-methode-http://www.ouati.com/gestionمعلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين:  -1 
 (.S5تطبيق طريقة التاءات اخلمس  )الفين لصناعة املالبس باملغرب، 

http://www.ouati.com/gestion-methode-5s.php
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بليون  6.6وحققت هبذا األسلوب توفريا قدره  م،0323واستخدمته عام  ستة سيقمااليت وضعت منهجية أسلوب 
وتبعها بعد ذلك شركات أخرى مثل جنرال اليكرتيك وبنك أف أمريكا وجونسون أند  ،دوالر خالل أربع سنوات

 1" جونسون
على املؤسسات التنافسية أو على  إىل حتقيق التميز والتفوقالتجارية واخلدمية  الصناعية، تسعى املؤسسات

لتحسني أدائها سواء املرتبط بالعمليات التشغيلية أو املرتبط من خالل استخدامها للوسائل واألدوات  وحداهتا،
بتلبية متطلبات الزبائن وإدراك توقعاهتم، ويعترب منهج ستة سيقما من " األدوات املالئمة لتحسني األداء وتدعيم 

شروعات ستة املهام والصفقات اليت تتم داخل املؤسسة، ويتم اختيار وتنفيذ مالكفاءة والفعالية لكافة العمليات و 
سيقما بناء على قدرهتا على زيادة رضا الزبائن، وحتليل الفجوة بني مستويات األداء احلقيقية واملتوقعة باستخدام 

  2جمموعة من املقاييس الكمية " 
 مميزات وركائز منهج ستة سيقما:  -1

 3 يتميز برنامج أو منهج ستة سيقما مبايلي:
 والذي استمد من مساعي املؤسسة املرنة؛ ،القيمة للزبون النهائي حيققذ بعني االعتبار مبفهوم مسعى خاأل 
  االستخدام املباشر من طرف املدراء الفنيني والعاملني باملؤسسة، من خالل تكوين املشرفني واإلطارات من

شروعهم ، مث يتم تثبيتهم بعد قيادهتم ملللقيام بعمليات التدريب والتكوين داخليني أو خارجينيطرف مستشارين 
مث  ،والتكوين األول يف مؤسساهتم، حيث أن اللجوء إىل املستشارين أساسا يتواجد يف األعلى خالل التدريب

 ؛املرافقة يف املشاريع األوىل على عكس معظم برامج حتسني األداء اليت غالبا ما تستعني مبستشارين للتطبيق
  االقتصاديات أو االيرادات يف مرحلة إجناز املشاريع يتم تنظيم ختطيط املشاريع يأخذ بعني االعتبار احتياطي

 يرادات بشكل منتظم بالتعاون مع مصاحل الرقابة االدارية.أو اإل /متابعة إستخدام هذه املدخرات و

 كما أشار فرنسوا جريو أن برنامج أو منهج ستة سيقما يرتكز على ثالثة ركائز أساية تتمثل فيمايلي: 
 الزبائن: -أ

 صفات ومتطلبات اجلودة وفقا لرغبات الزبائن وتوقعاهتم، ومستوة ماهو منتظر من كل صفة من هذه  حتدد 
 .الصفات

                                                           

تطبيقات ،  عبدالرحيم حممد " 16/06/6161تاريخ التصفح: ، ama.com.1900-www.drمعلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين: - 1 
 ".إدارة اإلسرتاجتية مخس خطوات حنو اهلدف، (Six Sigma)سيجما2

 .422حممد قدري حسن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2 

 .242فرنسوا جريو وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3 

http://www.dr-ama.com.1900/
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 المسار: -ب
على الطريقة اليت تنظم فيها املسارات للتخفيف من التغريات يف جودة املنتجات أو ستة سيقما  ليةآترتكز 

سواء اخلدمات املقدمة للزبائن الداخليون أو اخلارجيون، إذ جيب أن يكون لديهم دائما نفس اإلدراك جلودة املنتوج 
  ؛ةيللعملية التجارية أو اخلدم

  المدراء الفنيين والعاملين: -ج
 آلية منهج ستة سيقما معظم املكلفني وامللزمني بتحقيق األداء املتميز، إذ نظمت أربع مستويات من ختص 

التدريب أو التكوين هلذا الغرض أوالها التوعية، مث التدريب أو التكوين، وتليها تشكيل الفرق، وأخريا وليس آخرا 
 و التحكم يف مشروعهم األول مبؤسستهم.تدريب أو تكوين خمتصني )مشرفني أو إطارات( وتثبيتهم لقيادة أ

 خطوات منهج ستة سيقما: -2
 األداء،مستويات إىل حتسني تنفيذها يؤدي أساسية أو مراحل تتضمن منهجية ستة سيقما ستة خطوات  

 1وحتقيق األداء املتميز، تتمثل هذه اخلطوات فيمايلي: 
ومدى تأثريها على إرضاء الزبائن واألطراف ذات  وهي وصف املشكلة بوضوحالخطوة األولى: التحديد:  -

املصاحل، وخالل هذه املرحلة يتم حتديد متطلبات الزبائن األساسية، وأهداف املشروع يف األجل القصري والطويل، 
وحتديد مسؤوليات فريق العمل، ونطاق موارد املشروع، وتصميم خريطة تشغيل العمليات وتشمل املوارد 

 ات للزبائن، واإلجتاه األساسي ألداء العمليات واألنشطة التشغيلية.واملدخالت واملخرج
وصف فرصة " تعترب أداة القياسالميكن قياسه الميكن التحكم فيه،  اانطالقا ممالخطوة الثانية: القياس:  -

فاعلية هذه فإن املؤسسة التحقق من التحسني والتحديد الكمي لألداء، وعند إدخال التغيريات من أجل التحسني 
 ."التغيريات

يكون  هو الذي حيدد طريقة حتقيق التحسني، وتعتمد طبيعته على أسبابه، فقدالخطوة الثالثة: التفاوت:  -
وهو صعب التشخيص والكثري منها حيدث يف وقت غري  لكثري االحتماالت يف احلدوثالتفاوت عشوائي هو ا

 وفا وحمددا وداخال يف العملية التشغيلية.وقد يكون التفاوت غري عشوائي حيث يكون معر ، حمدد
الفشل الداخلي، الفشل اخلارجي،  ربع فئات:أوهي تتكون من الخطوة الرابعة: التكلفة التقليدية للجودة:  -

التقييم والوقاية، وهدف هو زيادة التكاليف الوقائية للجودة ونقص الفشل الداخلي والفشل اخلارجي ومكونات 
 التقييم.

                                                           

 .440-441، مرجع سبق ذكره، ص: حممد قدري حسن - 1 
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خالل هذه اخلطوة يكون الرتكيز يف البحث عن السبب، وعلى أساس حتليل  الخامسة: التحليل:الخطوة  -
 البيانات تكون أولويات الفرص تبعا إلسهامها يف إرضاء الزبائن وتأثريها على الرحبية.

وهذه املرحلة تتكون من وضع حلول واختبار أفضلها للحصول على أفضل الخطوة السادسة: التحسين:  -
ائج واألداء األكثر متييزا، ويوجد هنا جانبان أساسيان يف مرحلة التحسني: األوىل تصميم التجارب، واجلانب النت

  الثاين إدارة التغيري. 

 ومعوقات تحسين األداء مشكالت إدارة األداءالمطلب الرابع: 

املشكالت واألخطار اليت تعيق عملية حتسني األداء أو تطويره، والسيطرة والتحكم فيها،  راكإدمعرفة و 
وإدراكها من قبل املدراء الفنيني والعاملني باملؤسسات اليت تسعى لتحقيق ميزة تنافسية وتفوق، وتوقع املخاطر 

 اء وتطويره.، كلها معوقات تكبح حتقيق اسرتاتيجيات حتسني األدوإدارهتا احملتملة الوقوع

 الفرع األول : مشكالت إدارة األداء

 التقنية في إدارة األداء: مشكلة  -1
والتوقعات لقياس األداء وصوال إىل حتسني وتطوير  من فهم ووضع األهدافيبدأ نظام إدارة األداء الفعال 

املدراء الفنيني والعاملني  املناسبة الواجب إدراكها ومعرفتها من قبلواألدوات يتطلب استعمال التقنيات األداء، 
 1: باملؤسسة لتحقيق األداء املتميز، إذ جيب

 تطلبات إدارة األداء على النحو التايل:مالتوفيق بني اعتبارات إدارة التقنية و 
  حتديد االحتياجات التقنية على ضوء متطلبات األداء وليس العكس، إذ يف كثري من األحيان تلجأ

جديدة ومعقدة بدعوى أهنا التقنيات األحدث دون أن تدرس مدى توافقها مع إىل شراء تقنيات  املؤسسات
 متطلبات األداء أو القدرة على استيعاهبا يف ظروف األداء السائدة؛

 وتقييم درجة استيعاهبا من القائمني باألداء، ومدى استثمارها يف أنشطة  حصر التقنيات املتاحة باملؤسسة
 األداء؛
  حتسني التقنيات أو تطويرها وتغيريها يف ضوء مستويات األداء وخطط حتسينه تقدير مدى احلاجة إىل 

 وتطويره، وكذا تقدير الفجوة التقنية اليت تفصل املؤسسة عن منافسيها، ودراسة التكلفة والعائد يف حالة سد
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 تلك الفجوة التقنية؛ 
  املؤسسة والتأكد من تفعيلها وصيانتها تشكيل احلزمة التقنية املتكاملة واملتناسقة مع متطلبات األداء يف

 وحتديثها وفق تطورات األداء.
 صعوبات إدارة األداء:  -2

بني األجزاء املكونة والتنسيق والتعاون تكمن صعوبات جتسيد نظام إدارة األداء إىل حتقيق العالقة التكاملية 
، سواء بالنسبة والتنافسية والتفوق بكفاءة وفعالية له، وكذلك متطلبات تنفيذ األنشطة والعمليات املرتبطة باألداء

، ومن الصعوبات اليت تعرتض تطبيق نظام إدارة وتضارب املصاحل املوارد البشريةبالنسبة ملتطلبات أو ، للمؤسسة
 1األداء متعددة أمهها: 

 والرغبات يف االجتاهات تطبيق نظام إدارة األداء من كوهنا تتعلق باملورد البشري واحتماالت اخلالف 
تكون واضحة ومقبولة من  واإلدراك بني الرؤساء واملرؤوسني، لذا فإن التحدي أن جتد اإلدارة وسيلة إلدارة األداء 

  املوارد البشرية للمؤسسة، وحتقق أهداف اإلدارة واملوارد البشرية للمؤسسة يف نفس الوقت؛
 ألساسية: أهداف النظام، معايري النظام، وإجراءات النظام ، أمهية التنسيق والتوازن بني مكونات النظام ا

مبعىن أال تستغرق اإلجراءات جل اهتمام اإلدارة مثال، وتتجاهل األهداف اليت كانت وراء إدخال النظام، كما أن 
 التنفيذ الصحيح لفكرة إدارة األداء يتطلب التناغم املستمر بني األهداف ومعايري تقييم األداء؛

 الطبيعي بني بني متطلبات العمل ومتطلبات املورد البشري الذي يؤدي العمل، حيث أنه من  التناقض
ناحية متطلبات العمل يكون الرتكيز عادة على كمية األداء وسرعته ومستوى اجلودة املطلوب وحرفية األداء مبعىن 

األداء املريح الذي تتوفر له سعة من  إىل التقنية املطبقة، أما متطلبات املورد البشري فيكون الرتكيز عادة السعي
األخطاء اجلوهرية أو الوقت والرغبة يف فرتات راحة أكثر وضغوط أقل من جانب املشرفني مثال، والتجاوز عن 
 التالعبات، مث يف النهاية يريد املورد البشري عادة ثباتا نسبيا يف معدالت األداء املفروضة عليه.

 مشكالت تقييم األداء:  -3
، من خالل يدفع املؤسسة لتحسني مستوى أدائهاكما رأينا يف أهداف عملية تقييم األداء، على أنه 

اكتشاف االختالالت واألخطاء اجلوهرية والتالعبات واالحنرافات يف الوقت املناسب، سواء كانت احنرافات عما  
قيق التميز، هذا مايبني األمهية الكبرية كان متوقعا أو عدم املطابقة للمواصفات الواجب اتباعها، واليت تعرقل حت
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يف شكالت تقييم األداء على ملعملية تقييم األداء كجزء يف إدارة نظام األداء، مما يتطلب الدراية واملعرفة التامة 
 1األخطاء اليت يرتكبها القائمني بعملية التقييم، وتتمثل هذه األخطاء على سبيل الذكر الاحلصر مايلي: 

 خطأ التعميم:  -أ
يعين تقدير وتقييم كل أبعاد وجوانب األداء، باعتبارها مستقلة عن بعضها البعض، مما يستوجب تقييم 

 األداء على حسب اهلدف أو العمل أو النشاط املراد تقييمه أو حتسينه أو تطويره.
 التحيز: -ب

من جانب القائمني بالتقييم، الذي تصبح األساليب الصادقة والوافية والصحيحة غري سليمة نتيجة التحيز  
وفض النزاعات يرجع لعدة أسباب تتعلق باجلنس، الثقافة والتعلم، الصراع والصراع النفسي، إذ البد من املوضوعية 

 يف عملية التقييم.واخلالفات والعنصرية وتطبيق األساليب واألدوات العلمية احلديثة 
 مشكالت خاصة بالثبات والوثوق:  -ج

أو مؤشرات  القائمني بالتقييم التمتع بالكفاءة واملهنية والصدق والثبات يف استخدام مقاييسجيب على 
وحىت يتمكن "  ،إذ يسبب الفشل والتقصري يف متابعة عملية التقييم تفاقم وظهور مشكالت أخرىتقييم األداء، 

انب الرؤساء واستعداد لإلشارة برنامج تقييم األداء من تأدية الغرض املطلوب، جيب أن يكون هناك تعاون من ج
إىل نقاط القوة والضعف يف أداء األفراد الذين يعملون حتت إشرافهم، مع إثبات مالحظاهتم بطريقة واضخة 

 2" وحمددة تقوم على أسس موضوعية
 معوقات نظام إدارة األداءالفرع الثاني : 

املدراء الفنيني والعاملني على مستوى كافة مستويات املؤسسة   تكبحاألسباب اليت تعرقل و  أهم من
 3تطبيق نظام إدارة األداء جند مايلي:  وأقسامها أو فروعها،

 الرغبة يف التحرر وعدم االلتزام بأسلوب حمدد ونظام معتمد يف كيفية التعامل مع املرؤوسني؛ 
  ؛حيث النماذج املطلوب استيفائهاالشعور بزيادة األعباء اليت يفرضها نظام إدارة األداء من  
  اليت يظطر فيها الرئيس إىل املناقشة واجلدل مع املرؤوسني إلثبات صحة تقييمه السعي إىل تفادي املواقف

 ملستوى أدائهم؛
 امليل إىل التخفيف من القيود اليت يفرضها النظام على حرية ووقت الرئيس؛ 
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  اعرتاضات ضد نظام إدارة األداء، حيث يتصورون أن اإلدارة من جانب آخر يثري املورد البشري باملؤسسة
م يعين املدراء الفنيني والعاملني اليطيقون التعامل مبنطق تعتم بالعمل أكثر من اهتمامها باجلانب اإلنساين، كما أهن

والعاملني إىل التنافس املعايري اجلامدة وأهداف األداء احملددة فضال عن أن تطبيق هذه النظم يدفع املدراء الفنيني 
  .والتصارع فيما بينهم، األمر الذي يضعف مواقفهم واجتاهاهتم حيال اإلدارة

نظام األداء الفعال يتطلب التحكم والسيطرة على األخطار واملشاكل املدركة، وإدارة املخاطر احملتمل، 
براز إبداع و من خالل اقرتاح األفكار واإل ،يف تفعيل نظام إدارة األداءالفعلي والرتكيز على املورد البشري بإشراكه 

وإحساسه والتمتع باملوضوعية والصدق، ومنح املكافئات والتشجيعات جراء اجملهودات املبذولة، املهارات، 
وراء حتسني األداء، تحقيق األداء وحتسني األداء، وتذليل العقبات واملعوقات واجلماعية لالشخصية باملسؤولية 

  .التنافسية والتفوقيزة امللتحقيق 
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــخاتم

من ناحية األهداف واحلجم، مبين على من خالل هذا الفصل تبني لنا أن حتسني أداء املؤسسات املتنوعة 
الداخلية ستنادا إىل املعلومات الرقابية إ، املؤسسة مستويات مجيععلى  تتخذ ،أساس قرارات رشيدة ومناسبة

واخلارجية يف شكل تقارير، تبني مدى حتقيق املؤسسة لألهداف بفعالية وباستخدام مدخالت مت تشغيلها بكفاءة 
 ،قيمة – تكلفة اإلزدواجيةوحتسينها على مستوى املؤسسة ككل، من خالل حتقيق  عالية، أي حتقيق اإلنتاجية

رتاتيجية للسيطرة والتحكم يف التكاليف الضرورية باعتبارها جانبان متقابالن لألداء، أي البد من وضع اس
ستهداف تكاليف حتقيق األداء وحتسينه، وتقدمي منتجات إللعمليات واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة، أي 

 وخدمات متميزة وذات جودة، ويف الوقت املناسب للزبائن وحسب السعر املتوقع دفعه.
ستخدام األساليب والتقنيات احلديثة وتطبيق أنظمة إاملقدمة، يتطلب  السلعحتسني جودة اخلدمات و 

احملاكاة لتحقيق األمثلية يف أنظمة التسيري وتشغيل العمليات )حتويل املدخالت إىل خمرجات( بكفاءة وحتقيق 
د أهداف  األهداف احملددة بفاعلية، وبالتايل حتسني اإلنتاجية، مما يتطلب صياغة اسرتاتيجية تنافسية، وحتدي

كأساس يستند عليه يف وضع معايري ومقاييس األداء الداخلي )املايل، التشغيلي...( أو األداء اخلارجي )السوق 
رضا الزبائن، الطلب...( حسب األداء املستهدف، لتقييم النتائج املتوصل إليها )مقارنة النتائج الفعليىة مع ماكان 

إذ جيب على املؤسسة فهم وإدراك العوامل املؤثرة فيه فة أسباهبا، متوقعا(، واختاذ اإلجراءات التصحيحية ومعر 
 وإدارهتا، لتحقيق األهداف احملددة، والتأكد من تنفيذ برامج حتسني األداء احملددة لتحقيق قيمة مضافة. 
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 تمهيد

ختالف أنواعها وأشكاهلا إىل حتقيق قيمة مضافة من خالل حتسني وتطوير أداء األنشطة  إهتدف املؤسسات ب
هيكل تنظيمي يتالءم مع خصوصيات ممارسة نشاطها أو القطاع الذي تنتمي يتطلب تنفيذ اخلطط املصممة، يف 

دمات سياحية تقدمي خ إىلاليت تسعى جاهدة إليه، ومن ضمن هذه املؤسسات جند املؤسسات السياحية والفندقية، 
إىل خدمات عالية بفوسائل املادية والبشرية واملالية وحتويلها الكفء للستددام اال، بومنافسةوفندقية ذات جودة 

 سياحية وفندقية متميزة ومنافسة.
رقابية الداخلية لمن قبل اجلهات اوالفهم اجليد وتقييم مستمر حتقيق هذه األهداف يتطلب نظام رقايب فعال 

ديد األهداف وتصميم تحيشتغل هذا النظام وفق عجلة تبدأ الدوران ب، التنسيق والتكامل بينهامع ضرورة واخلارجية، 
استددام  من خالل، والتحقق من تنفيذهنظام هذا المراجعة مع إمكانية اخلطط إىل تقييم األداء أو العمل املنجز، 

 ختالف أنواعهاإكافة األقسام الرئيسية والفرعية للمؤسسة السياحية والفندقية ب  مستوى ىالنتائج املتوصل إليها عل
تحديد االحنرافات أو االختالالت أو األخطاء إن وجدت، أو عدم مطابقة وجتميعها يف شكل تقارير أداء وحتليلها، ل

ا، ومتابعة ملسؤولة عنه، مع ضرورة تصحيحها وربطها باجلهة اسلفا املقاييس املوضوعة تبعا لألهداف احملددة
 يرافقه إدارة فعالة للددمات السياحية والفندقية من خالل االلتزام مبتطلباتختاذ القرارات املناسبة، إل تصحيحها

ز والتفوق يف بغية االستمرار يف التحسني أو التغيري لتحقيق التميجناحها، وإدارة املداطر املرتبطة مبمارسة نشاطاهتا، 
املتوقع دفعه  حتقيق رغباهتم بالسعر املناسباملقدمة، وفقا ملتطلبات الزبائن و السياحية  دماتواخل السلع تقدمي

 .والتنافسية اجلودةتتميز بواصفات مبو 
 : مباحث ةثالثولذلك نعاجل مضمون هذا الفصل من خالل  

 .عموميات حول املؤسسات السياحيةاملبحث األول: 
 .قيةماهية املؤسسات الفنداملبحث الثاين : 

 .اخلدمات السياحية والفندقيةاملبحث الثالث : 
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 والفندقية المؤسسات السياحيةعموميات حول :  المبحث األول

نتطرق يف هذا املبحث إىل ماهية املؤسسات السياحية والفندقية وأنواعها، مع اإلشارة إىل اهليكل التنظيمي 
 املرفق السياحي والفندقي.واملعوقات اليت تواجه إدارة  لكا هلا إضافة إىل املش

  السياحية ة: ماهية المؤسس المطلب األول

 واع املدتلفة هلا.إىل األن ةيف هذا املطلب إىل تعريف املؤسسات السياحية والفندقية وأمهيتها، إضاف نعاجل
 السياحية ة: تعريف المؤسس الفرع األول

ني هذه حية والفندقية اليت تقدمها، ومن بتعددت تعاريف املؤسسات السياحية وفقا لتعدد اخلدمات السيا
 :  التعاريف جند

   1("رحالت ... إخل ،طعام ،نقل ،باع حاجاهتم من)سكنش" كل مؤسسة تسعى لتقدمي خدمة معينة للسياح وإ-
"قسم من األقسام املهمة للقطاع السياحي وهلا مسألة خاصة وعمليات متنوعة وشكل مميز لطبيعة العملية  -

 2 فيها"اإلنتاجية 
 3السياحية على أنها:  ةكما تعرف المؤسس- 
" تعترب منشآت سياحية األماكن املعدة الستقبال السياح لتقدمي املأكوالت واملشروبات، وكذلك تعترب منشآت  -

 سياحية وسائل النقل املدصصة لنقل السياح يف رحالت برية أو حبرية أو جوية " 
ملعدة أساسا الستقبال السياح وتقدمي اخلدمات املدتلفة من مأكوالت كما تعرف بأهنا : " تلك األماكن ا  -

ومشروبات، اليت يتم استهالكها يف نفس املكان كاملطاعم، وكذلك املنشآت اليت متتلك وسائل النقل املدتصة لنقل 
 السائحني أو تلك املعدة إلقامة النزالء والسائحني مثل الفنادق "؛

مل على تقدمي خمتلف اخلدمات السياحية الالزمة، من خدمات إقامة وطعام وشراب " مؤسسات جتارية تقوم بالع -
وخدمات عالجية، ثقافية، رياضية، جتارية، إرشاد سياحي، تنظيم برامج للرحالت وكذلك خدمات النقل السياحي 

   .تلف أنواعهم"مبدتلف أنواعه لكافة السياح على خم
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ية تقدم خدمات سياحالسياحية على أهنا هياكل أو أماكن من خالل التعاريف ميكن تعريف املؤسسات 
لتلبية رغبات واحتياجات الزبائن )برجمة رحالت سياحية وترفيهية، خدمات النقل، تقدمي إرشادات  ، تسعىمتنوعة

  .سياحية، اإليواء، تقدمي األطعمة واملشروبات... إخل(
 السياحية ةأهمية المؤسس:  الفرع الثاني

 1فيمايلي:  ؤسسات السياحيةتكمن أمهية امل
  تعترب مكملة لبعضها البعض من حيث تعدد جهات اإلنتاج يف هذا اجملال من فنادق ومطاعم ومطار ونقل

 ورحلة... اخل؛
 تعترب صناعة متداخلة، حيث كل عنصر فيها يقدم من قبل منتج مستقل فالبد من إنشاء منتوج سياحي* 

 متكامل ليشبع حاجات السياح؛
 مرتبط باالنطباع األول واألخري يف نفسية الضيف؛ اس،ادرة على إدارة قطاع حسر مؤهلة وقتوفر كواد 
 .هتيئة املنتوج املتعدد اجلهات وتطوير السياحة الداخلية عرب احملافظة على املقومات احلضارية 

عامل ملالئم ل: " تكون يف املقام األول اوالفندقية  كما ذكر العديد من املتدصصني أن املؤسسات السياحية
لزيادة معدل السفر من أجل السياحة الداخلية واخلارجية، وتطور السياحة يف الوقت الراهن ويف املستقبل يتطلب 

  2وجود هذه املؤسسات السياحية " 
    3نذكر منها مايلي: متنوعة،كما تقدم املؤسسات السياحية منتجات وتقدم خدمات 

يع وسائل اإلقامة السياحية املعروفة مثل الفنادق واملوتيالت والقرى السياحية والشقق تقدمها مجخــــــدمة اإلقامـــة:  -
 لها تعد منتج سياحي أويل.جاملفروشة وبيوت الشباب واملديمات، و 

 ريغتقدمها وسائل اإلقامة املدتلفة باإلضافة إىل املطاعم والكافيرتيات واحملالت العامة إىل :  خدمـــــــة اإلعاشـــــــة -
 وما يقدم إىل السائــح يف داخــل املــرفق السياحي تعد منتجا سياحيا أوليا، بينما إذا  ،ذلك من وسائل اإلعاشة 

 ماقدمت إليه خـارج املرفق السياحي فإهنا تعد منتجا سياحيا ثانويا. 

                                                           

 .31، ص: ، مرجع سبق ذكرهإدارة المنشآت السياحية والفندقية، زيد منري عبوي -1 
جات السائح ية وبشرية تتوافق مع رغبات وحامن خدمات وتسهيالت وأماكن وعناصر طبيع ،مجيع مايعرض للبيع يف السوق :هو المنتج السياحي *

 وتشد انتباهه. 

 .82، مرجع سبق ذكره، ص: وكاالت ومنظمات السياحة والسفرمصطفى يوسف كايف،  -2 

: ص ، ص8032، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طبعة في القطاع السياحي النظرية والتطبيق اإلنتاجدالة  بسام احلجار وآخرون،  -3
00- 08. 
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 السياحية  مة والشركاتتتوىل شركات النقل السياحي العامة واخلاصة ووسائل النقل العاخدمة النقل السياحي:  -
تقدم هذه اخلدمة تيسريا على السائحني يف التنقل من مكان إىل داخل  ،وبعض الفنادق ومكاتب تأجري السيارات

 الدولة.
 تقدم هذه الشركات خدماهتا املدتلفة للسائحني مثل احلجز خدمات شركات ووكاالت السياحة واألسفار:  -

  احلجز على الرحالت اجلوية الدولية واحمللية إىل غري ذلك من اخلدمات تقدم هذهبالفنادق ووسائل التنقل الداخلية و 
اخلدمات بعض الفنادق الكربى ومكاتب االستعالمات السياحية الرمسية واخلاصة للدول السياحية، داخل الدولة أو 

 خارجها يف مكاتبها املوجودة يف الدول األخرى.
مــــــها حمالت بيـــع اهلدايا والتذكــارات السياحية وبعض احملالت العامة تقدخدمـــات المشتريـات السياحية:  -

 األخرى اليت تبيع مثل هذه السلع السياحية. 

تقدم هذه اخلدمة مكاتب حكومية تابعة للدول باإلضافة إىل املكاتب اخلاصة والفنادق يف  خدمة االتصاالت: -
  معظم الدول السياحية، ولكن تختلف مستوى تقدمي تلكالعصر احلايل أصبحت خدمة االتصاالت متوفرة يف

   اخلدمة حسب إمكانيات الدول السياحية وقدرهتا االقتصادية، ألن االتصاالت تتطلب بنية حتتية قوية ومكلفة. 
ة تقدمها احملالت السياحية وخمتلف وسائل الرتفيه السياحي العاملة يف الدول السياحيخدمة الترفيه السياحي:  -
 تكون متنوعة لتلبية رغبات واحتياجات السائحني املتعددة.و 

 المطلب الثاني: أنواع المؤسسات السياحية والفندقية
لبية رغباهتم للزبائن، لت اخلدمات السياحية املقدمةاملنتجات و أنواع باختالف السياحية تتنوع املؤسسات 

  .ومتطلباهتم، وحاجياهتم املتوقعة
 الفندقية المؤسسات  : الفرع األول

 :  تعرف املؤسسات الفندقية على أهنا
ذات طابع جتاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمني دون أن يتدذوها سكنا هلم، وتوفر هلم أساسا هي مؤسسة  " -

 ، وتشمل الفنادق واملركبات السياحية أو قرى العطل وشقق الفنادقخدمات اإلقامة مصحوبة باخلدمات املرتبطة هبا
   1 " ات السياحية واملوتيالت أونزل الطريق واملديمات السياحيةأو اإلقام 

 مكما " ميكن أن تزود املؤسسة الفندقية، بالنظر إىل نوعها ومكان وجودها، مبرافق تقدم خدمات اإلطعا 
                                                           

املتضمن تعريف املؤسسات الفندقية وحيدد شروط وكيفيات استغالهلا وتصنيفها واعتماد مسريها،  8031أفريل  10املؤرخ يف  322-31املرسوم التنفيذي رقم  - 1 
  .1و  8 :املواد،  8031ماي  31 بتاريخ 11اجلريدة الرمسية العدد  
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 ميناء النزهة و والتسلية والتنزه والتنشيط والتداوي والرفاهية والراحية والرياضة واملؤمترات واجملمع البحري )املارينا( 
رتبطة تصاعديا بعدد النجوم مأصناف،  (2) ومجيع األنشطة األخرى املتعلقة بالسياحة؛  ويؤهلها  للرتتيب يف مخسة

 .1 " (2)إىل مخسة  (3)من واحد 

باعتباره نوع من  ،ماهيىة املؤسسات الفندقيةإىل يف املبحث الثاين كما نستعرض بالتفصيل    
ترتكز عليها  )التشغيلية واملساندة ( اليتية اليت تتوفر على الوظائف واألقسام أنواع املؤسسات السياح

   .ملمارسة نشاطها
  المطاعم السياحية : رع الثانيفال

 تعددت تعريف املطعم وفق مايأيت : 
مرفق مصنف سياحيا حسب تعليمات الدولة ويقدم خدمات الطعام والشراب وميكن أن "  : املطعم السياحي -

االسرتاحات  : ية ورياضية وفنية لرواده داخل املطعم أو خارجه لقاء مقابل، ويشمل هذا التعريفخدمات تروحي يقدم
   2 "السياحي، النوادي الليلية والكافيترييات حالسياحية، املنتزهات السياحية ومدن التسلية والرتوي

  3 : لجزائريما نصت عليه أحكام التشريع اوفق  ،وتصنفمطاعم سياحية  دكما تع  -
املطاعم اليت تتوفر على معدات وجتهيزات تتوافق مع مستوىل معني من الراحة واخلدمة تعد مطاعم سياحية  " 

  " ؛واملدصصة لتقدمي وجبات على اختالف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو بدونه
نه حيقق دق ألنتجة الرئيسة للفنملا يعترب املطعم القلب النابض للفندق وهو من األقسام" : كما تعتبر المطاعم

 4 "يواءوهو أيضا عامل جذب رئيسي للضيوف ملا يوفره من  خدمات وعمله خلدمة اإل ،إيرادات كبرية
 كما تصنف املطاعم السياحية إىل " مخس فئات وترتب تنازليا وفق عدد النجوم من مطعم مخسة جنوم إىل

ية حسب التشريع اجلزائري إىل " أربعة أصناف معرب عنها بعدد ، وترتب املطاعم السياح5مطعم جنمة واحدة " 
، طبقا ملعايري التصنيف،  (4)إىل أربع جنوم  (3)النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية املطعم، وترتاوح من جنمة واحدة 

ليميا، بعد قإ صيصدر الوايل املدتبعد إيداع طلب تصنيف مطعم لدى املديرية الوالئية املكلفة بالسياحة، بعدها  
                                                           

 .  4و  8 :املواد، مرجع سبق ذكره، 8031أفريل سنة  10املؤرخ يف  322-31مرسوم تنفيذي رقم  - 1 
 .31ص:  ،8002األردن، الطبعة األوىل: -، دار الراية للنشر والتوزيع، عمانإدارة وتصنيف المطاعم السياحية وآلية عملهازيد منري عبوي،  - 2 

 13اجلريدة الرمسية العدد  نشاط اإلطعام السياحي وتنظيمه، تعريفاملتضمن  8031أفريل سنة  81املؤرخ يف  323 -31املرسوم التنفيذي رقم  -3 
 .8املادة:، 8031ماي سنة  38بتاريخ 

 .32مرجع سبق ذكره، ص: ،  إدارة المنشآت السياحية والفندقيةزيد منري عبوي،  -4 

 .34ص:  مرجع سبق ذكره،، إدارة وتصنيف المطاعم السياحية وآلية عملهازيد منري عبوي،  -5 
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مبوجب  ،يف التصنيف أو الشطب من مدونة املطاعم يف صنف مطعم سياحي إبداء رأي اللجنة املنشأة هلذا الغرض
 1 " اتكما هو مبني يف امللحققرار تصنيف املطاعم السياحية،  

 2كما يوجد تصنيفات أخرى للمطاعم جند من بينها مايلي: 
 :  المطاعم الكالسيكية -1

وع يف املطاعم اليت تقدم الئحة طعام يومية حمددة، أو تقدمي طعام حسب الطلب، أو كالمها يتمثل هذا الن
 لنوع من املطاعم يف كافة البلدان، وتلقى القبول واالستحسان لدى السياح والزبائن.اوينتشر هذا 

 :  مطعم االختصاص -2
ها يف إعداد لد املضيف حضاراهتا وتقاليدانتشرت هذه املطاعم يف كافة أرجاء العامل، وحولت معها إىل إىل الب

    .أو أي منطقة اليت متيز أي بلدوتقدمي املأكوالت التقليدية 
 مطعم الشوي:  -3

هو مطعم ذو طابع خاص يقدم فيه املأكوالت املشوية واليت جيرى إعدادها أمام الزبائن من حلوم وطيور 
 .وأمساك
  مطعم الخدمة الذاتية: -4

ر على ن كانت تقتصأعم وأصبحت أكثر قبوال وارتيادا من املطاعم الكالسيكية بعد تشرت هذه املطانا
اجلامعات واملعامل، وتقدم هذه املطاعم مأكوالت متنوعة وحلويات خمتلفة ومشروبات إىل عدد كبري من الزبائن 

   نتور كبري.لى كاو يرغبون من أطعمة ومشروبات معروضة أمامهم يف واجهات زجاجية وعوالذين تختارون بنفسهم ما
طاعم السياحية للم اتتصنيف إدارة املنشآت السياحية والفندقية يف كتابه  زيد منري عبويكما وضع األستاذ 

 سرتاحات السياحية.املطاعم داخل الفنادق أو خارجها، املنتزهات السياحية، الكافيترييا، النوادي الليلية واإلمتثلت يف 
 ل السياحي مؤسسات النق : الفرع الثالث 

يربز دور النقل وتأثريه املباشر على النشاط السياحي على اعتبار أن السياحة تعتمد على انتقال األشداص 
 بني األماكن السياحية ) األثرية والدينية(

  ةو حبريأ ةبريحسب مؤسسات وأماكن تقدمي خدمات النقل سواء كانت مؤسسات النقل السياحي تتنوع 

                                                           

 .1، 2، 0، 2، 2، 4، املواد:مرجع سبق ذكره، 8031أفريل سنة  10املؤرخ يف ، 323 -31رسوم التنفيذي رقم امل -1 
 .82 -80ص: مرجع سبق ذكره، ، إدارة وتصنيف المطاعم السياحية وآلية عملهازيد منري عبوي،  -2 
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 1 :إىل تعريف مؤسسات النقل السياحي وأنواعه  سنتطرق ، حيثةأو جوي
 رئيسية يف تطوير املشاريع السياحية، فكلما نشطت صناعة آتمنش: على أنهاتعرف مؤسسات النقل 

السياحة يصحبها نشاط ملحوظ يف صناعة النقل، حيث أن تطور الفنادق السياحية يتوقف على ازدهار وتوفري 
 خالل تنقله من بلد آلخر يعتمد على ازدهار وسيلة النقلسار حمطة استجمام طرق املواصالت، كما أن إجياد امل

 لسياحي.ا
 مؤسسات النقل البرية: -أ 

 القطارات، امليرتو، الرتامواي، احلافالت، السيارات،الدراجات النارية.وتشمل  
 مؤسسات النقل البحرية: -ب

ين لدولية يف هناية القرن التاسع عشر مت تكو االبحرية وتشمل كافة وسائل املالحة، ومع انتشار املالحة 
مؤمترات املالحة وعقد االتفاقيات اليت ختصها ، كما ظهرت السفن املتدصصة يف تنظيم الرحالت السياحية البحرية، 

 وفيها غرف نوم وخدمات فندقية متكاملة.
 : النقل الجوية  مؤسسات -ج 

ري نقل جوي من خالل توف ،خرالناقلة للسياح من مكان آلالوسيلة "  وتشمل كافة وسائل الطريان، كما تعترب
  2" واخلدمات املكملة مثل التلفزيون والتلفون والفيديو والنوم... إخل مان والطعامفيه الراحة واأل

تلبية و  مرتبطة بتنقل الزبائن أو السياح داخليا أو دوليا، جمموعة من اخلدمات املتنوعة  اجلويةتقدم مؤسسات 
 3حيث:  رغباهتم، 
 لذا ،الوقتوفر اجلهد و جناز عملية النقل ملسافات كبرية يف وقت زمين حمدد مما يإبالنقل اجلوي يسمح " 

مشروعات النقل اجلوي يف العامل بل ظهرت اخلطوط اجلوية املنتظمة وتعاظم حجم التبادل سواء الداخلي  تازداد
بيل الذكر سنذكرها على س ،قدمهاتفادة من اخلدمات اليت حركة انتقال السياح واملسافرين واالستو الدويل وزادت أ

 : ال احلصر وفق مايأيت
 ؛تزويد املسافرين بكافة املعلومات اليت يطلبوهنا 
 ؛التذاكر( )حجر وبيع بيع تذاكر الطريان 

                                                           

 .383 ص: سبق ذكره،مرجع ،  إدارة المنشآت السياحية والفندقيةزيد منري عبوي،  -1 

 .34مرجع نفسه، ص:  - 2 

 .840ص: مرجع سبق ذكره، ، اقتصاديات السياحة البيئية والمحميات الطبيعيةمصطفى يوسف كايف،  -3 
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 ؛احلجر يف الفنادق حسب الدرجة 
 ؛السيارات السياحية جريأت 
 .توفري الدليل أو املرشد السياحي 

  السياحة واألسفار توكاال :  عالفرع الراب
  تعرف وكاالت أو مكاتب السياحة واألسفار وفق مايأيت: 

كل مؤسسة جتارية متارس بصفة دائمة نشاطا "  : عرف املشرع اجلزائري وكاالت السياحة واألسفار على أهنا -
  1 " رتبطة هبانواع اخلدمات املسياحيا يتمثل يف بيع مباشرة أو غري مباشرة رحالت وإقامات فردية أو مجاعية وكل أ

مكاتب السياحة والسفر على أهنا : " املكان الذي يقدم خدمات وبيانات استشارية وفنية ويعمل الرتتيبات  -
 2الالزمة لربط السقر برا وحبرا وجوا إىل أي مكان يف العامل " 

 حية اهلامة اليت تقوم بتقدميعلى أهنا : " إحدى املؤسسات السيا كما تعرف مؤسسات السياحة واألسفار -
خدمات السفر للمسافرين والسياح من خالل براجمها السياحية اخلاصة أو كوسيط لبيع الربامج السياحية املعدة من 

  3قبل منظمي الرحالت " 
قابل م كما تعرف وكاالت السياحة واألسفار وفقا للدور الذي تؤديه كوسيط لتلبية رغبات ومتطلبات الزبائن  -

واملستهلك من  ،املنتج الرئيسي ملدتلف خدمات السفر والسـياحة مـن جهة نيالوسيط بهو وكيل السفر "  لة، عمو 
ناطق نقل أخرى وم مؤسساتمتعددة أو  مؤسسة الطريان ميثلالذي يقوم بشراء تلك اخلدمات. فهو  ،جهة أخرى

قـل واإلقامـة ة اليت يتقاضاها من مبيعات النإقامة خمتلفة ومنتجي رحالت. وكيل السفر حيصل على أمواله من العمول
 لناجح هـووكيل السفر ا ،أو الرحالت، وكيل السـفر يـنظم الرحالت أو يرتبها لكن على أسس فردية وبصورة عامة

 4" عن طريق بيعهم ما يريدونه أو يرغبون فيه على إرضاء زبائنهالـذي يعمل 
 ريباعدة للنـاس عـلى تنظـيم الـرحالت والعطـل عـن طريـق عمـل تـداجهـة مـس "وكالة السياحة والسفركما تعتبر   -

سياحية،  تـنظم هلـم رحالت كمايف الفنادق، ومقاعد يف وسائل النقل،   غرفااستعدادهم للسفر، وهي حتجز هلم 

                                                           

 84الذي حيدد القواعد اليت حتكم نشاط وكالة السياحة واألسفار، اجلريدة الرمسية العدد  3111أفريل سنة  4املؤرخ يف  02 -11القانون رقم  -1 
 .1املادة:  ،3111أفريل سنة  0 خبتاري

 .32ص: مرجع سبق ذكره، ، إدارة المنشآت السياحية والفندقيةزيد منري عبوي،  -2 

 .41مرجع سبق ذكره، ص: ، وكاالت ومنظمات السياحة والسفرمصطفى يوسف كايف،  -3 

 .24ص: مرجع سبق ذكره، ، وكاالت ومنظمات السياحة والسفرمصطفى يوسف كايف،  -4 
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ن إىل البالد رو اليت حيتاج إليها املساف والتأشرياتهلم مرشدين يساعدوهنم يف احلصول عـلى جـوازات الـسفر  توفرو 
 .1" األخرى، وتنظم الرحالت السياحية لألفراد واجلامعات

 املرتبطة دمات ، وتتمثل اخلوكاالت السياحة واألسفار يف اخلدمات املدتلفة اليت تقدمها للزبائنر يكمن دو 
 2 :يف مايليبنشاط وكالة السياحة واألسفار 

 اعية؛تنظيم وتسويق أسفار ورحالت سياحية وإقامات فردية ومج 
 تنظيم جوالت وزيارات رفقة مرشدين داخل املدن واملواقع واآلثار ذات الطابع السياحي والثقايف والتارتخي؛ 
  تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية واملؤمترات وامللتقيات املكملة

 لنشاط الوكالة أو بطلب من منظميها؛ 
  مجني واملرشدين السياحيني حتت تصرف السياح؛وضع خدمات املرت 
 اإليواء أو حجز غرف املؤسسات الفندقية وكذا تقدمي اخلدمات املرتبطة هبا؛ 
 النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم املعمول هبا لدى مؤسسات النقل؛ 
 ع الثقايف أو الرياضي أو غري ذلك؛بيع تذاكر أماكن احلفالت الرتفيهية والتظاهرات ذات الطاب 
 استقبال ومساعدة السياح خالل إقامتهم؛ 
 القيام لصاحل الزبائن بإجراءات التأمني من املداطر النامجة عن نشاطاهتم السياحية؛ 
 متثيل وكاالت حملية أو أجنبية أخرى قصد تقدمي خمتلف اخلدمات بامسها ومكانتها؛ 
  نقل األمتعة وكراء البيوت املنقولة وغريها من معدات التدييم. كراء سيارات بسائق أو بدون سائق و 
 واجهها وكاالت السياحة واألسفار:تالمشاكل التي  -
  تعداد وكاالت السياحة والسفر وإعطاء تراخيص زائدة عن حجم السوق احمللي، ماينتج عنه زيادة العرض عن

 الطلب خلدماهتا؛
 صعوبة احلصول على الفيزا؛ 
 لطائرات أو وسائل النقل املدتلفة؛تأخري وصول ا 
  بيةاللغات األجنجلذب الزبائن والسياح، وعدم إتقاهنم عدم وجود أدالء سياحيني ذوي الكفاءة واإلقناع.   

                                                           

 .313ص: ، 8034الطبعة األوىل: ، األردن –كادمييون للنشر والتوزيع، عمان ، األدارة السياحية الحديثةاإل مسر رفقي الرحيب، -1 

 .4املادة:  ذكره،، مرجع سبق 3111أفريل سنة  4املؤرخ يف  02 -11القانون رقم  -2 
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  األدالء السياحيين أو اإلرشاد السياحيمؤسسات  : الفرع الخامس
 1:  وفق مايأيتملهين، التأهيل ا، وحدد تصنيفاته و الدليل السياحينشاط املشرع اجلزائري عرف 

 :ة السياحفي تعريف الدليل  -أ
و مومسية مقابل بصفة دائمة أ " يعد دليال يف السياحة كل شدص طبيعي يرافق السياح الوطنيني أو األجانب 

أجر، مبناسبة رحالت سياحية وأسفار منظمة أو نزهات على منت سيارات للنقل العمومي يف الطريق العام، يف 
  نصب التذكارية واملعامل التارتخية واحلظائر الثقافية "املتاحف وال

 على صنفين، وهما:  ةالسياحفي يشتمل نشاط الدليل  -ب
ة شهادة عليا يف ، ويشرتط حياز الدليل يف السياحة الوطين: املرخص له مبمارسة نشاطاته يف كامل الرتاب الوطين -

ضال عن اللغة ف طبيعة أو اهلندسة املعمارية، باإلضافة إىل إتقانجمال التاريخ أو الفن أو علم اآلثار أو أو علوم ال
 .العربية لغتني أو عدة لغات أجنبية

ازة شهادة تقين سام ، ويشرتط حياحمللي: املرخص له مبمارسة نشاطه يف إقليم والية أو واليتني الدليل يف السياحة -
 غة أجنبية على األقل.يف اجملال، باإلضافة إىل إتقان فضال عن اللغة العربية، ل
 كما تعددت تعاريف األدالء السياحيين وفق مايأتي: 

 2 يعرف املرشد السياحي على أنه: -
 " ذلك الشدص الذي يقوم مبرافقة السياح إىل أماكن الزيارة، وتقدمي هلم اخلدمات اليت حيتاجوهنا وكذا تزويدهم

، والبد أن تتتوفر ةرشد له دور كبري يف جناح اجلولة السياحيمبدتلف املعلومات اليت يرغبون يف معرفتها، وبذلك فامل 
 فيه بعض الصفات حىت يكون قادرا على القيام بواجبه على أكمل وجه، نذكر منها: 

 أن يكون تعامله جيدا وحضاريا؛ 
 أن يكون لديه معلومات وافية عن األماكن السياحية حىت يكون قادرا على اإلجابة على تساؤالت السياح؛ 
 وحه مرحة؛ر ن يكون مضيفا، رفقته ممتعة، أ 
 أن يكون اجتماعي، منفتح ويبادر بإثارة املناقشات ويشجع اآلخرين على القيام بذلك؛ 
 أن يكون واثقا بنفسه حىت يستطيع أن يتدذ قرارات سريعة عندما تواجهه حاالت طارئة يف الرحلة؛ 

                                                           

الذي حيدد شروط ممارسة نشاط الدليل السياحي وكيفيات ذلك، اجلريدة  8002جويلية سنة  83املؤرخ يف  488 -02املرسوم التنفيذي رقم - 1 
 . 2، 1، 8املواد : ، 8002جوان سنة  82بتاريخ  48الرمسية 

 . 814، مرجع سبق ذكره، ص: اقتصاديات السياحة البيئية والمحميات الطبيعيةمصطفى يوسف كايف،  -2 
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  السياح.أن يتقن اللغات األجنبية حىت يستطيع التعامل مع خمتلف 
 نشاط الدليل في السياحة له دور مهم في :

قيـادة وتنظـيم وإدارة الـرحالت الـسياحية، وتنفيـذ الـربامج الـسياحية، للـسائح أو للمجموعة السياحية،  "
 رسةاممومـرافقتهم ورعـايتهم منـذ وصـوهلم حتـى مغـادرهتم، وتنظـيم وترتيـب وتسهيل تنقلهم إقامتهم ومـساعدهتم عـلى 

 1 " نيالتوضيحية الالزمة للسائح املعلومات ريواألنـشطة الـسياحية احملـددة يف براجمهم، وتوف مناطاأل

 والفندقية السياحيةمؤسسات لل التنظيمي الهيكل:  الثالثالمطلب 

العوامل ماهية اهليكل التنظيمي و ، إضافة إىل خصائص النشاط السياحي والفندقييف هذا املطلب نتناول 
السياحية  باملؤسساتالوظائف واألنشطة على مستوى األقسام والوحدات املتواجدة  مع ذكرؤثرة يف تصميمه، امل

 . والفندقية
 خصائص النشاط السياحي والفندقي :   الفرع األول

 تتمثل فيما يلي : يتميز النشاط السياحي والفندقي مبجموعة من الصفات 
يث تقوم حإذ تعترب واحدة يف نفس الوقت،  " الفندقية،سياحية واألنشطة الالعالقة املتكاملة بني األنشطة  -1

رتتيب السفر بعلى تطوير السياحة وإدارة صناعة السفر والتسويق السياحي واخلدمات السياحية، صناعة السياحة 
  2 " اإلقامة واإلطعام يتم من قبل الصناعة الفندقيةمثل لكن توفري اخلدمات الضرورية مثال للسياح 

 3كما يتميز النشاط السياحي والفندقي مبايلي: 
 لىحيث األحداث السياحية اليت تقع يف دولة ما ع النشاط السياحي والفندقي لألحداث السياسية:حساسية  -2
 املنطقة ككل. 
لدولة ة باللدول، فالدولة اليت تكون عملتها قوية مقارن حساسية النشاط السياحي والفندقي للظروف االقتصادية -3

  يف تلك الدول. من السفر واإلنفاق بسداء واطننياملاليت تعاين من اخنفاض يف العملة، متكن 
 يعترب العنصر البشري العنصر األساسي للقيام باألنشطة السياحية والفندقية، فبالرغم من تطور اآلالت واملاكنات -4

                                                           

 .301، ص: سبق ذكرهمسر رفقي الرحيب، مرجع  -1 

/ 80إدارة الفندقة والسياحة، تاريخ التصفح:  ،http// hospitalitymanagementdegree.net معلومات مسندرجة من املوقع االلكرتوين: -2 
38 /8080 . 

 .22 -20: ، ص3112األردن، الطبعة األوىل:  -، دار وائل للطباعة والنشر، عمانإدارة الفنادق ورفع الكفاءة اإلنتاجيةحممد أمني السيد علي،  -3 
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مع  سياحية والفندقية تتم من خالل التعامل املباشرن اخلدمات الإال أن ذلك مل يقلل من أمهية العنصر البشري أل 
 لكفاءة واخلربة الالزمة.ا، هلذا الغرض البد للمورد البشري أن يتميز بالزبائن

تتأثر  من اخلدمة ألنك الذي يقدم لك اخلدمة هو جزء كما يعترب العنصر البشري " جزء من اخلدمة )املنتج(
 بباا كان بشوشا ومتعاونا وهو من يقدم اخلدمة فإنه سوف يرتك انطباعا حمبه، فمثال موظف االستقبال يف الفندق إذ

 1أخرى" ، وقد التعاود اإلقامة يف نفس الفندق مرةلديك، وان كان غاضبا ومتهجما فسوف تتأثر بتصرفه وسلوكه
كددمات تعترب   تيف نفس الوقو املدتلفة اليت تتم داخل املؤسسة السياحية والفندقية هناك العديد من األنشطة  -5

احلجز والنقل واإلقامة وتقدمي املشروبات واملأكوالت واخلدمات التكميلية والرتفيهية، يتطلب هذا املقدرة على مثال 
 ؛التنسيق  لضمان تقدمي هذه اخلدمات بكفاءة وهذا يربز دور اإلدارة احملرتفة

الة اسرتخاء، مبعىن آخر إن النشاط ، فالعاملون يعملون بينما اآلخرون يف حساعة 84/84ساعات العمل  -6
 ؛السياحي والفندقي يتميز بنظام اخلدمة املستمرة على مدار اليوم بل األسبوع والشهر والسنة كاملة

مدى ،  عن 02/8080/ 82بزرالدة يوم  AZجملمع فنادق مدير املوارد البشرية مع أجريتها خالل مقابلة من و 
مهنة ترب أن " العمل يف املؤسسات الفندقية يععلى امهم باملؤسسات الفندقية املدراء الفنيني والعاملني مهممارسة 

 واهليئة أو الوضعية )الوقوف(تتطلب االنضباط ساعة، كما  84ساعة /  84باعتبار أن املورد البشري يعمل التضحية 
بون معني  فيه شكوى لز حىت ولو يف فرتة راحة، مثال إذا كانت  والعمل دون انقطاع، التحدث، املعاملة، املستمر

  .2" ، البد من حضور كل مورد بشري كان يعمل يف هذه الفرتة كانت أثناء فرتة عمله
ويق لربامج ستأثر النشاط السياحي والفندقي باملومسية وهذه إحدى مشاكله األساسية وهذا يتطلب اإلعداد والت -7

 ؛شاملة بأسعار خمفظة يف أوقات اخنفاض الطلب
 ظائف الرئيسية واملساعدة لتنفيذ األنشطة السياحية والفندقية على مستوى األقسام املركبة والوحداتتكامل الو   – 8

 ميكن النظر إىل املؤسسة السياحية أو الفندقية على أنه نظام رئيسي مركب يتألف من الفرعية وتنوع خصائصها " 
 3 خمتلفة"جمموعة من األنظمة الفرعية لكل منها طبيعة مميزة وخصائص 

                                                           

 .42، ص:  إدارة المنشآت السياحية والفندقيةزيد منري عبوي،  -1 

بيئة العمل يف  ،اجلزائر –بزرالدة  AZ فنادق  مبجمع، مدير املوارد البشرية  8080أوت   82بن عمارة سهام بتاريخ  ةالسيدمقابلة مع  -2 
 املؤسسات السياحية والفندقية.

 . 42، ص: 8030 :وىل، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان االردن، الطبعة األارة الفنادقدإحازم عبد الفتاح حممود،  -3 
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جند  ،خذها باحلسبان عند إعداد النظام احملاسيب بالنشاط السياحي والفندقيأ ومن بني اخلصائص الواجب
 1مايلي: 
  على اخلدمات السياحية والفندقية؛)موسوم الكساد وموسم الذروة( مومسية الطلب 
 إن اخلدمات الفندقية جتمع بني نشاط اخلدمات والنشاط التجاري؛ 
 ة والفندقية منتجات غري ملموسة قابلة للفناء والتلف؛ إن اخلدمات السياحي 

 2:  كما أضاف الدكتور عبد الكرمي حافظ مميزات النشاط الفندقي التالية
 الغ صغرية جدا ومبب ،: غالبا مايتم التعامل نقدا يف النشاطات السياحية والفندقية التعامل النقدي السريع

 باستثناء
  طاء جتاريني حيث يتم حتويل حساباهتم إىل استناد املديننيالدائمني مع شركات ووسالعمالء(city ledger) 

 على 
  أن الجياوز احلساب احلد األعلى املسموح به(credit ceiling) الزبائن واملستفيدين ، كذلك تتم املعامالت مع

 بسرعة
 ؤسسة السياحية والفندقية، ع املمث تنتهي عالقته احملاسبية م ،يقيم لفرتة يوم أو بضعة أيامزبون أو املستفيد فال

 فال بد من حتصيل مايستحق عليه قبل مغادرته.
  كثافة األصول الثابتة وسرعة دوران رأس املال املتداول: نظرا ألن النشاط األساسي للمؤسسة السياحية والفندقية

 هو نشاط خدمي بالدرجة األوىل وليس نشاطا جتاريا أو صناعيا أو زراعيا.
 ط الفندقي: يتسم النشاط الفندقي باجلغرافية حيث يزداد الطلب على اخلدمات الفندقية يف مواقعجغرافية النشا 

 كما هو احلال يف زيادة معدالت الطلب على خدمات الفنادق وارتفاع معدالت الطلب على فنادق العاصمة.،  معينة
يكل  إعداد وتصميم اهليساهم يف ،إدراك وفهم ودراسة هذه اخلصائص يف اخلدمات السياحية والفندقية

 . طرق بنائهيفعترب من العوامل املؤثرة تو ، التنظيمي للمؤسسة السياحية والفندقية باختالف أنواعها وحجمها
 
 

                                                           

، 8034، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل: المحاسبة في المستشفيات والفنادقحسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة،  -1 
 .   332، ص: األردن، –عمان 

 .302 -304ص: ، 8030األردن، الطبعة األوىل:  –دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان  اإلدارة الفندقية والسياحية،عبد الكرمي حافظ،  -2 
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 السياحية والفندقية  ةالهيكل التنظيمي للمؤسس:  الفرع الثاني
   :التنظيمي الهيكل تعريف  -3

 1:  نها مايليوفقا لعدة مفاهيم نذكر م يعرف اهليكل التنظيمي
فنية بأفضل على أنه: " ترتيب املوارد املادية والبشرية واآللية واخلربات اليعرف مفهومه اإلداري اهليكل التنظيمي يف  -

 ."  طريقة تؤدي إىل حتقيق األهداف املرسومة وبأقصر وقت وبأقل جهد وأقل التكاليف
، فهو يبني ةللمؤسسة الفندقيذي حيدد الرتكيب الداخلي : " البناء أو اإلطار ال بأنهاهليكل التنظيمي ويعرف  -

 التقسيمات والتنظيمات اليت تقوم مبدتلف األعمال واألنشطة اليت تتطلبها لتحقيق أهداف الفندق، كما يوضح نوع 
  .وشبكات االتصال فيها " التدفقالعالقات بني أقسامها وخطوط 

 شطة ناأللرئيسية و ا العمليات واألنشطةوالفندقية نتيجة تنظيم  كما يظهر اهليكل التنظيمي للمؤسسات السياحية -
( ...شكل وحدات تنظيمية مرتابطة يطلق عليها على كل منها )إدارة، قسم يف البعضمع بعضها  ، وربطهاالفرعية
غيلية األنشطة التش إجناز تنفيذ الصالحيات الالزمة لإلشراف على يفوضمن هذه الوحدات مدير كل  ويسري

  اليت تقوم هبا هذه الوحدات، ويطلق على املدطط البياين الذي يظهر هذه الرتابطات اهليكل التنظيميساندة وامل
 . AZجملمع فنادق لوحدة أو قسم االستقبال ( أدناه اهليكل التنظيمي 03كما يبني الشكل رقم )

 AZفنادق مجمع باالستقبال لوحة أو قسم : الهيكل التنظيمي  (11الشكل رقم )
 

 
 .اجلزائر –بزرادلدة  AZ فنادق  مبجمعمدير املوارد البشرية المصدر: 

                                                           

 .34، ص:  8000األردن، الطبعة الثانية :  – ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمانإدارة اإليواء، وآخرونعمار عبد اهلادي  -1 
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   :السياحيةفي المؤسسات الفندقية أو  التنظيمي الهيكل على المؤثرة العوامل -2
لعوامل اليت تؤثر على اوحتليل دراسة معرفة،  يتطلب ملؤسسة سياحية أو فندقية معينة،إعداد اهليكل التنظيمي 

 1ليه وفق مايأيت: إ، هذا ماسنتطرق هليكلهذا اتصميم 
 : الفندقي العمل طبيعة -أ

 أو اخلاص للقطاع تابعة كانت إذا فيما السياحية املنشأة أو الفندق ملكيةيقصد بطبيعة العمل الفندقي 
 موسم أو امللكية حسب آلخر فندق من تختلف التنظيمي اهليكل أن يالحظ كما أو يف شكل شركات،  املدتلط

 .الكساد موسم يف بتسرحيهم وتقوم يومي بأجر عاملني تعني على الفنادق بعض تعتمد الزخم موسم حيث ملالع
  :  وحجمه الفندقي البناء موقع -ب

خرجها أو يف  أو املدنية داخل يف تواجد به املؤسسة السياحية أو الفندقيةتاجلغرايف الذي  وقعامل يقصد به
 حسبة للمؤسسات السياحية والفندقية خمتلف أحجامعدة فهناك  احلجم  أما، فندقية اتعمنتج أو املطارات

 الواجب خلدماتا حتدداملؤسسة السياحية والفندقية  داخل عدد فرق العمل أن كما،  التصنيفات اليت تطرقنا إليها
 أو الزبون. للضيف تقدميها
   :ودرجته المؤسسة الفندقية نوعية -ج 

 هذا وعلى الفندقي، العمل طبيعة مع التكيف لغرضواملقومات  داثةاحل حيث من املؤسسات بناية وهي
يع السياحية والفندقية وفقا ر ااملش تنفيذ لغرضويد عاملة فنية مؤهلة  معماريني مهندسني توفري وهتيئة  جيباألساس  
 للمؤسسة الفندقية يميالتنظ اهليكل على مباشر بشكل تؤثر فإهنا الفندق درجة أما ،واجلودة الالزمة عايري النوعية مل

 إىل كل واحدة منها بشكل متفاوت  حتتاجاألوىل مثال، حيث  الدرجة فنادق عن املمتازة الدرجة فنادق حيث من
 املقدمة للزبائن.  الفندقيةالسياحية و  اخلدمات وجودة حجم، طبيعةمع  الئمتت مدراء فنيني وعاملني مؤهلني

  : المستثمر المال رأس -د 
 فإنها،  كبري  املستثمر املال رأس لما كانفك ،التنظيمي اهليكل عدادإ على التأثري يف فعال ادور  رأس املال له

ودرجة  نوعية من فيه املستثمر السياحي يرغب ما حسب ، يةفندقاملؤسسة السياحية أو ال بناء املستثمر بإمكان 
 .التنظيمي اهليكل وإعداد األساس هذا على تقدم اليتاخلدمات السياحية والفندقية  وحجم

 

                                                           

 .14 -11 مرجع سبق ذكره، ص: لمنشآت السياحية والفندقيةإدارة ازيد منري عبوي،  - 1 
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 : للدولة االقتصادية السياسة طبيعة -ه
 أو نظام  الذايت التسيرينظام  على عتمددولة ت مثال ،االقتصادية للدولة من خالل النظام السائد سياسةتؤثر ال 

 دططلل هاووضعمركزية أو المركزية القرارات، ، احمللية أو األجنبية السياحية تنفيذ املشاريع يف التسيري املدتلط
 .والبشرية املادية مكانياتلإل قاوف للبلد الرئيسية

 : في البلد  التكنولوجي التطور -و
 واألنظمة التسيريية التكنولوجية احلديثة اإللكرتونية احلاسبات إدخاليساهم التطور التكنولوجي ألي بلد يف 

 حجز الغرف...-املشرتيات-تسيري الفندقيال -املوارد البشرية - (AMADEUS) نظام احلجز أنظمة االعالم اآليل:)
 والتدبري احلاسبات وقسم احلجز وقسم األمامي ملكتبا مثال املؤسسات السياحية والفندقية يف كثرية أقسام إىل ( إخل

 .ودقيق سريع بشكل املعلومات والبيانات لتقدمي هذا كل الفندقي،
 :  طرق بناء الهيكل التنظيمي - ن

 ، أما الطريقة األوىل هي البناء من أسفل ألعلى حيث يتم البدء يفاهليكل التنظيمي هناك طريقتني لبناء" 
  حيث اإلدارة العلياأي البدء باملستويات التنفيذية املوجودة يف األسفل، والطريقة الثانية هي من أعلى إىل أسفل  

 1 "يتم حتديد األهداف العليا والسياسات العريضة للمؤسسة 

 لمشكالت التي تواجه إدارة المرفق السياحي والفندقي : االفرع الثالث
 وعدم ،من قبل املدراء الفنيني والعاملني بالقطاع السياحي والفندقي من املشكالت اليت جيب مواجهتها

  2 جند مايلي:،  وعدم مطابقة القواعد اليت تنظمها، أنشطتهاارتكاب األخطاء واالحنرافات أثناء ممارسة  
  : ق السياحيمشكلة الغل -1 

 إصدار قرار السلطة احلكومية أو اجلهة املشرفة على السياحة والفندقة من أكرب املشاكل اليت تواجه إدارة        
 ة أوبالغلق ملدالفة النظام العام أو ارتكاب خمالفات خطري  أو اللجان املكلفة بالتفتيش والرقابة السياحة واألمن

ة، أو عدم االلتزام بشروط الرتخيص.ومشكلة الغلق السياحي يندر حدوثها ولكن التالعب أو األضرار بالصحة العام
 يالنشاط السياحفهذا إمهال اإلدارة جلوانب أساسية يف  ،املؤسسات السياحية والفندقيةإذا حدثت إلحدى 

                                                           

 .838 -833حازم حممد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص:  -1 

  .11-18، ص:8034األردن، الطبعة العربية األوىل: -، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع عمانمبادئ إدارة الفنادق وآخرون، مروان أبو رمحة -2 
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 النشاط. ذا هل السلطاتوالشروط املوضوعة من قبل للبلد،  يالسياحاملتعلقة باجلانب قوانني الو  والفندقي، 
كما تطبق الغلق السياحي للمؤسسة السياحية والفندقية بعدم االلتزام واالمتثال للقوانني واملراسيم واللوائح 

رية املنصوص مما ينتج عنه طائلة من العقوبات اإلدا ،هلذا النشاط التنظيمية للقطاع السياحي والفندقي من قبل الدول
-31الذي حيدد القواعد املتعلقة بالفندقة، واملرسوم التنفيذي رقم  03 -11م عليها مثال يف اجلزائر طبقا للقانون رق

الذي حيدد القواعد اليت حتكم نشاط  02-11املتضمن تعريف نشاط اإلطعام السياحي وتنظيمه، القانون رقم  323
 . الوكالة واألسفار، إضافة إىل التنظيمات اليت حتكم القانون التجاري ... إخل 

 تغذية واألطعمة: مشاكل ال -2
هذه املشكلة قد تأيت من حيث ال تدري اإلدارة نتيجة إلمهال يف النظافة أو يف أماكن حفظ املواد الغذائية       

. المة األغذية، أو عدم املطابقة ملعايري اجلودة وساليت قد تتعرض للتلوث أو الفساد الذي قد يسبب التسمم الغذائي
من الرقابة على التغذية واألطعمة، وتقوم بالتفتيش الدوري على قسم املطبخ وخمزن  يلزم اإلدارة أن تشدد هذا ما

السياحة  قطاعات ال كذلك جيب التفتيش واملراقبة من قبل موظفي،املواد الغذائية، واملطاعم والكازينوهات وغريها
 .ي بلد، حسب التنظيم املعمول به يف أإخلاألمن والصحة والبيئة والبلديات...والتجارة و 

 مشاكل التعامل مع الموردين:  -3
مشاكل التعامل مع املوردين كثرية خاصة إذا كان البعض منهم غري منضبط يف مواعيد التوريد، ومطابقة 

، دقةالفناحة و السيواملشاكل من حيث النوع جيب أال حتدث يف جمال  املواصفات، وتغيري السعر يف وقت الحق.
 التزام مستمر لتوفري خدماته لعمالئه يف الوقت الذي تطلب فيه. اعليه يةدقالفناملؤسسة السياحية أو ن أل
 مشاكل النزالء والمشاجرات الفردية: -4

 م زمن املمكن التصرف معه، ضرورة حلها بسرعة، وإرضاء مجيع األطراف بشكل جيد يف الوقت املالئم
  املؤسسة السياحية والفندقية.بلباقة وهدوء وكسب رضائهم بأسلوب لطيف حىت ال يسيء هؤالء مسعة 

 الحجز:  إبطال مشكل  -5
 ن هناك فقد لبعض اإليرادات املنتظرة.أتسبــــب إزعـــاج لإلدارة، وتشعــــــرها ب احلجز قد إبطال مشكلـــة

  ، ممالدول على مستوى العامل أو ا مشكلة تغيري النشاط يف حالة الظروف االقتصادية أو السياسية أو الصحية -6
 ينتج عنه اخنفاض اإليرادات، أو إنعدامها فمثال يف صناعة الفندقة بيع الليلة الفندقية لن ميكن بيعها بعد ذلك أبدا، 

 زيادة املصاريف خاصة املرتبطة باملواردو أو يرادات اإلتدين يف  31تسبب فريوس كورونا  ، حيثوهذا ماحدث عامليا
  ية والفندقيةغلق الكثري من املؤسسات السياحوأدت اجلائحة إىل بل  هبا،البشرية والتكاليف االجتماعية املرتبطة  
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 .  كما قلنا يف اخلصائص أهنا صناعة تتطلب كثافة رأس املالوتغيري النشاط،

 نستنتج أن:  المبحث األولتطرقنا إليه في  من خالل ما
قدمة ب طبيعة اخلدمات املحسالفندقية تعترب واحدة يف نفس الوقت، املؤسسات املؤسسات السياحية و  -

 وخصائصها؛
 فندقية بالنظر إىل ترتيبها، نوعها ومكان وجودها، أو حسب اهليكلسياحية و تقدم املؤسسات الفندقية خدمات  -

تقدمي خدمات ل اجملمعات الفندقية، ما أدى إىل ظهور السالسل الفندقية أو التنظيمي هلا، والوظائف اليت تقوم هبا
  ؛يلية أو مساعدةرئيسية وخدمات تكم

االستقبال ) اخلدمات السياحية والفندقية املتنوعة اليت توفرها من من خاللكيزة أساسية ر تعترب املؤسسات الفندقية  -
لباهتم ... ( للزبائن وتلبية متطخدمات تكميلية أو مساعدة، اإليواء، اإلطعام واملشروباتواالستعالمات، احلجز، 

 ؛ورغباهتم، وتوقع احتياجاهتم
، وحتقيق ميزة ةوالفندق تقدم املؤسسات الفندقية اخلدمات السياحية والفندقية الضرورية إلقامة صناعة السياحة -

 .مستوى اجلودة وحتقيق اخلدمات السياحية والفندقيةاألداء املتميز والتفوق يف تقدمي إدارة يتطلب تنافسية 
 هلذه األسباب خصصنا مبحث كامل  للمؤسسات الفندقية.

 الفندقية  ةالمؤسسماهية :  نيالثا بحثلما

 أنواعها و  نتطرق يف هذا املبحث إىل التطور التارتخي للمؤسسات الفندقية إضافة إىل املفاهيم املرتبطة هبا
 ام التشغيلية األقسمع التطرق إىل ، كما نفصل يف اهليكل التنظيمي هلا من خالل العوامل املؤثرة يف تصميمه

 لتحقيق أهدافها.اليت تقوم هبا  ئفالوظاواملساندة وا

 الفندقية  ةللمؤسس: التطور التاريخي  األولالمطلب 
شهد تطور صناعة الفنادق ثالث مراحل متتالية انطالقا من العصور القدمية، مث العصور الوسطى وصوال إىل 

 وتوقعاهتم، باإلضافة  الزبائن العصور احلديثة، والزالت يف تطور مستمر مع استمرارية وزيادة وتنوع رغبات ومتطلبات
 تعرض هذه املراحل، نسلسياحية والفندقيةإىل العوامل الداخلية واخلارجية اليت تنشط فيها بيئة أعمال املؤسسات ا

 1:  وفق مايأيت 
                                                           

 .83 -80ص:  مرجع سبق ذكره،رمحة وآخرون،  مروان أبو -1 
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  العصور القديمة الفندقة فيالفرع األول :  
هرت هذه اخلانات وىل للفنادق، انتشرت وازدبعصور اخلانات البدائية اليت تعترب النواة األاملرحلة األوىل مسيت 

يف حضارة وادي النيل والرافدين وفلسطني وخاصة األماكن اليت متر منها قوافل التجارة، وقد ذكر شريي أستاذ مادة 
إدارة الفنادق جبامعة كورين أن أقدم اخلانات كانت يف مصر القدمية ) كفنادق صغرية وبيوت للبرية(، ويف بابل ونينوي  

انت اخلانات ثاوي كبار التجار واألثرياء، وكانت األجور عينية آنذاك الن النقود مل تظهر إال يف القرن السادس ك
قبل السادس قبل امليالد. وقد كثرت هذه اخلانات قرب الماكن الدينية كفلسطني ومكة املكرمة واملعابد يف اليونان، 

 لإليواء.   أما يف روما فقد كانت بيوت الربيد تستددم كأماكن
  : الفندقة في العصور الوسطى الفرع الثاني

يف العصور الوسطى تطورت اخلانات وأصبحت كبرية ومقسمة إىل قسمني غرف بسيطة للفقراء، وأخرى 
 فاخرة لألغنياء وفيها أماكن للطعام.

ربى اليت يزورها كوبدأت ختتفي منه اإلسطبالت عند ظهور النقل بالقاطرات البدارية يف أوروبا ويف املدن ال
الغرباء. وأشار الرحالة العرب إىل النزل واخلانات يف مؤلفاهتم فقد ذكر ابن حوقل يف كتابه " صورة األرض " عن أن 
الفنادق واحلمامات كانت منتشرة بكثري يف العراق وبالد ما وراء النهر إضافة إىل ليبيا وتونس وكانت القريوان مشهورة 

 ا ومحاماهتا(.  بكثرة فنادقها ) خاناهت
ومع اتساع وانتشار املسيحية يف القارة األوروبية مما يتطلب استقبال الضيوف ألداء هذا الواجب الديين، ومع 
 التطور التجاري الصناعات وتطور وسائل النقل وظهور السكك احلديدية رافقه زيادة التنقل والسفر، ساهم بشكل 

  1هذا ما سنتطرق إليه وفق مايأيت:  حىت العصر احلديث،كبري يف تطور الفنادق 
مبا  ينئذحويف العصور الوسطى كانت املسيحية قد انتشرت وعمت القارة األوروبية ومتيزت التقاليد الدينية "       

 حد الواجبات الدينية.أعرفت به من حب للمستقبل بكرم الضيافة واعتربته 
.. ألسفار سواء كانت للتجارة أو لتأدية فرض احلج.هذه الضيافات اخلاصة مل تستمر طويال نظرا لتزايد ا

اخل، األمر الذي عادى إىل انتشار الفندقة العامة يف املدن تبعا لتطور طرق املواصالت ووسائل النقل نتيجة الخرتاع 
 اآلالت البدارية والتطور يف وسائل النقل املدتلفة.

                                                           

 ألوىل:ا، الطبعة  األردن -، دار جرير للنشر والتوزيع عمان ومفاهيم إدارةصناعة الفنادق عالء الدين حسني السرايب، و سليم حممد خنفر  - 1 
  .30 -32، ص ص:  8033
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 ر اسم الفندق على الفتات كبرية معلقة علىوهكذا أنشئت الفنادق الكبرية يف العواصم، وألول مرة ظه
 شرفتها مثل فندق"سكك احلديد"، وهنا بدا هذا البناء اجلديد يأخذ طرازا معينا يتفق مع متطلبات اخلدمة وسهولتها.

وتشري املراجع النظرية املتدصصة إىل أن الفنادق يف العصور الوسطى كانت تتكون من عدد كبري من الغرف، 
شدصا، ومل يكن باستطاعة الفندقي وآسرته الصغرية يقوم خبدمة هذا العدد  320 – 300مابني تستوعب أحيانا 

الكبري من الضيوف فلجأ إىل مساعدة آخرين ليعملون يف املطبخ واملطعم وخدمة الطوابق، بعد أن كان اخلان يدار 
 وىل لعلم الفنادق.من قبل املالك وآسرته وهكذا ظهر التدصص املهين يف صناعة الفنادق ونشأته األ

 : الفندقة في العصور الحديثة  الفرع الثالث
ن معظم وذلك أل ،م بالقرب من حمطات السكك احلديدية3100يف بداية عام كان يتم إنشاء الفنادق 

نادق األكثر أصبح إنشاء الف ، حيثاملسافرين كانوا يف ذلك الوقت يسافرون ويتنقلون من مكان آلخر بالقطارات
م خارج املدن بالقرب من املطارات واملوانئ وعلى الطرق الربية السريعة، ويف املناطق الطبيعية )الغابات حداثة يت

اجلبال، البحريات والسواحل( وذلك بسبب ظهور وسائل نقل متطورة وجديدة، كما أن الطلب املتزايد على السفر 
الثامن  ة املوتيالت، ففي أملانيا أواخر القرنيف السيارات أدى إىل ظهور ظاهرة جديدة يف حقل الضيافة هي صناع

عشر متكن رجال األعمال املسافرين من إجياد أماكن خاصة ) منازل ومزارع قريبة من الطرق الربية السريعة، مما أدى 
إىل ظهور املوتيل كطريقة وحيدة يقدم السكن للمسافرين من رجال األعمال وغريهم بتكلفة مندفظة وحلل هذه 

م وكان يسمى ب 3103"  يف عام  Douglas Arizonaأول موتيل مت إنشاؤه يف"  تشري الدراسات إىل أناملشكلة، 
 "Askins Cottage Camp ." 

إن الواليات املتحدة األمريكية يف الوقت احلايل متكنت من أن تسمو بالفندق إىل أعلى درجات التقدم 
ملعيشي الفندقي األمريكي بنشأته الضدمة أن يغري من نظام ا والتنظيم الفين واالقتصادي واإلداري، ومتكن التنظيم

 التقليدي لألسرة األمريكية.
وتشري املراجع النظرية املتدصصة إىل إن اإلقامة يف الفنادق يف القارة األوروبية منتشرة وبشكل كبري والسيما 

ن حيث يه الفنادق األمريكية ميف املدن الكربى غري أهنا مل تصل إىل ذلك املستوى من التطور الذي وصلت إل
 اإلدارة والتكنولوجيا واحلجم... اخل.
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 وأبعادهمفهوم المؤسسات الفندقية  : المطلب الثاني

سنتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف املؤسسات الفندقية املدتلفة باختالف الباحثني واجلمعيات واملنظمات 
 االجتماعي والتنظيمي هلا.يف اجملال، إضافة إىل البعد االداري واالقتصادي و 

  تعريف المؤسسات الفندقية الفرع األول:
 الفندقية "  " و "ة" املؤسس مها :  أو مصطلحني مصطلح املؤسسات الفندقية يتكون من كلمتني

:" منظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب  : تعرف على أهناالمؤسسة -
  1بشرية، املالية واملادية واالعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف يف نطاق زمكاين " الوسائل ال
املؤسسات فتعترب جمموعة املوارد املادية واملالية والبشرية، تقوم مبجموعة من األنشطة والوظائف لتحقيق ف

  ؛شركةأو عمومية أو خمتلطة، وإما  األهداف اليت أنشأت من أجلها، وتكون إما خاصة
  ، حيث يعرف الفندقة على أنه:مشتقة من مصطلح " الفندقة " أما الفندقية -
  لغة واصطالحا:الفندقة تعريف  -1

 2لغة واصطالحا، وفق ما يأيت:  الفنادقيعرف مصطلح 
املكان  مبعىن Hotelواليت اشتقت منها الكلمة الفرنسية   Hospitalityكلمة فندق تعادل يف اللغة الالتينية كلمة  -

 املدصص إلقامة الضيوف . 
 وتعين مكان لإليواء يوفر للنزيل املاوى واملأكل   Pandokiaويف اللغة العربية يرجع لفظ فندق إىل كلمة بندقيا 

  (P)نه قد اجري حتريف بسيط حيث مت استبدال احلرف أىل إونشري هنا  ،جر معلومأواخلدمة مدة معينة لقاء  
 .Fondokiaت الكلمة صبحأحيث  (F)باحلرف   

     3 " نزل كبري يهيأ لإلقامة باألجر، ويعد الستقبال املسافرين والسياح واملصطافني "الفندق لغة: -

  4عدة تسميات أو مصطلحات، تشمل مايلي:أن الفندق له كما 
 " hospital "تنطق العربية وترجع الكلمة إىل يف الدول اليت ال "Hotel "تستددم الكلمة:  Hotelاألوتيل  -

                                                           

 .82، ص: 8031جلامعية، اجلزائر، الطبعة اخلامسة: ، ديوان املطبوعات ااقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  -1 

 .42 -42مرجع سبق ذكره، ص: حازم حممد عبدالفتاح،  -2 

 .332، ص : 8031 :رابعةالطبعة اللبنان،  - ، دار املشرق الشرفية بريوتالمنجد في اللغة العربية المعاصرة، وآخرونأنطوان نعمة،  - 3 

 .32-32بق ذكره، ص: ، مرجع سمروان أبو رمحة وآخرون -4 
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 " hostel" واليت تعنيان الضيافة والراحة ، يف اللغة الالتينية. 
ان املريح يعده وتعين الكلمة لغة املك ،وتيلأتعين كلمة النزل هي أليق كلمة عربية كرتمجة لكلمة فندق و النزل :  -

  أهل البيت لضيوفهم حني يأتون إليهم وتوفري اإلقامة واإلعاشة والراحة املنشودة 
نه مكان للراحة يف الليل وأيضا أ " Malone "وكان يسمى  " Inn "وجاء يف اللغة العربية تعريق اخلان الخان :  -

 رض لغرض راحة املسافرين.يواء احليوانات وفسحة يف األمكان إل
 و حجرة الضيف. أومعناه غرفة طعام  "Kataluma "ن اخلان يسمىإأما يف اللغة اليونانية ف -
 نه ممكن أن يكون كهف أو خيمة.أالتوراة اخلان على  وعرف  -
 : حسب الجمعيات والمنظماتندقية فالمؤسسات ال تعريف  -2

 1تعددت تعاريف املؤسسات الفندقية وفقا للجمعيات واهليئات واملفكرين وفق مايأيت : 
كام القانون ت طبقا ألح" الفندق نزل أعدعرفت الجمعية األمريكية للفنادق والموتيالت الفندق على أنه:  -

 " جر معلومأليجد النزيل املأوى واملأكل وخدمات أخرى لقاء 
عبارة عن نزل يعد  ": الفندق السياحي بأنه 1972لعربية في عددها الصادر عام اعرفت مجلة السياحة  -

 ."جر معلومأطبقا ألحكام القانون ليجد فيه النزيل املأوى واملأكل واخلدمة مدة معينة لقاء 
 2ن المؤسسات الفندقية وفق مايأتي: كما عرف بعض الباحثين والمفكري

 " .قامة والطعام واخلدمةنه مبىن أو مؤسسة متد اجلمهور باإلأالفندق على " : عرف ويبستر -
 ا خدمات هتدف هنأالفندقة ب الباحث الفرنسي املتدصص يف جمال الفنادق على أنه : ": رسيلي جوتيماعرف  -
 ." نسان، النوم والطعامف مالئمة لإلظرو مني أىل تإ
 اإلقامةتوفر  منظمة" :أنهفقد عرفا الفندق على ( J. R. Goodwin and J. M. Rovhelstand) الباحثان أما -

  3 "معنيالضيوف مقابل سعر  إىلوالطعام 

 4أما المشرع الجزائري فقد عرف المؤسسات الفندقية على أنها: 
 ع تقدمي خدمات إضافية هلم أو بدوهنا " ــــــم مــقبل الزبائن إليوائهل مؤسسة تستــــــــك " -

                                                           

 .42، مرجع سبق ذكره، ص: عالء الدين حسني السرايبو سليم حممد خنفر  -1 

 .40، ص:  مرجع سبق ذكرهحممد أمني السيد علي،  -2 

 .42ص: مرجع سبق ذكره، حازم حممد عبدالفتاح،  -3 

 جانفي30بتاريخ 8ة بالفندقة، اجلريدة الرمسية العدد الذي حيدد القواعد املتعلق 3111جانفي سنة  2املؤرخ يف  03 -11القانون رقم  -4 
 .38، 4املواد:، 3111سنة
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" كمـا جيب أن يكون اإليواء يف إطار العقد الفندقي يوميـا أو أسبوعيـا أو شهريا، ينتهي العقد املربم ملدة حمددة  -
 (82)هري ملدة مثانية وعشرون أيام واإلجيار الش (0)بانقضاء أجل هذه املدة، ويكـون اإلجيار األسبوعي ملدة سبعة 

 يوما ". 
قامة واإلطعام، دف إىل توفري اإلهتمؤسسة :  اعلى أهنمن خالل هذه التعاريف ميكن تعريف املؤسسة الفندقية 

 مقابل سعر معني.ملدة معينة أخرى  لألفراد واجلماعاتسياحية مستلزمات وخدمات 
 أبعاد تعريف المؤسسات الفندقية :  الفرع الثاني

 1على سبيل الذكر ال احلصر فق مايأيت:  ليهاإأبعاد  (4)تمثل أبعاد املؤسسات الفندقية يف أربعة ت
 : (منظمة)البعد اإلداري  -1

حىت يتحقق ذلك و   ،بطريقة مقصودة، لتحقيق أهداف مجاعية مشرتكة أنشت ةاجتماعي مؤسسةيعترب الفندق 
حيتوي على  واألبعاد التنظيمية أي البناء الذي عمدة واملقصودة،تتمثل يف النشأة املت صفاتمن  هلذه املؤسسةالبد 

لى التدطيط املمارسات اإلدارية اليت تنطوي عأخريا وحدات تتمثل يف إدارات وأقسام تربطها عالقات أفقية ورأسية، و 
 والتنظيم والتوجيه والرقابة.

ت ) موارد ي يعتمد على تشغيل املدخاليعين هذا أن املؤسسة السياحية والفندقية توصف على أهنا نظام إدار 
بشرية، موارد مالية، موارد مادية ومعلومات ( وحتويلها إىل خمرجات تتمثل يف اخلدمات السياحية والفندقية املتنوعة 

 .من )السفر، اإلقامة، اإلطعام... اخل(، والشكل التايل يوضح هذا 
  إداري: الفندق كنظام  (12)الشكل رقم  

 

 

 

 تغذية مرتدة بالمعلومات                                                       

 .40ص: ، 8030 :وىل، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان االردن، الطبعة األدارة الفنادقإحازم حممد عبدالفتاح،  المصدر:
 

                                                           

 .32-30، مرجع سبق ذكره، ص: مروان أبو رمحة وآخرون - 1 

 

 المدخالت
 موارد بشرية 

 موارد مادية 
 موارد مالية
 معلومات

 

 عملية تحويل
 لزماهتاقامة ومستاإل

 المخرجات
خدمات فندقية 

 متنوعة
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 البعد االقتصادي: -2
ألنشطة اىل حتقيق الربح من خالل إفهي تسعى  وعليه ،الفندقية حتت جمال األعمال املؤسساتتندرج  

  والوظائف اليت تقوم هبا، وتشمل :  
 الفندقية، على حتويل املواد األدائية الفندقية إىل منتجات تامة الصنع باستددام املؤسسات تعملالصناعة :  -أ
 النشاطات التحويلية من خالل اجلهود البشرية واملعدات واألدوات.  
والفندق ال يقدم  ،أو الزبائنوفر للمتلقي) الضيف( تهنا اإلشباع النفسي الذي يأعرب عن اخلدمة بي : الخدمة -ب

ا، هذا فضال عن خدمة اإلقامة ذاهت (اخلدمة  )منتجات تامة الصنع فقط، وإمنا يقدمها بأسلوب له صفات معينة 
 جر.أوجل اخلدمات هلا 

آية  عادة بيعها، وذلك دومنا إدخالإصناف بغرض عديد من األالفندقية، بشراء ال املؤسساتتقوم :  التجارة -ج
 نشاطات حتويلية عليها، سوى جتزئتها، ومثال على ذلك املشروبات الغازية، والروحية، وغري ذلك الكثري.

 البعد االجتماعي:   -ج 
 حتتاج إىل مث أفراد هذه الوحدة، ومنميثل الفندق وحدة اجتماعية تتبلور فيها جمموعة من التفاعالت بني 

يوف من جهة،  بني الض إرشاد وضبط وأحكام، حىت يتم توجيه وضبط عمليات التفاعل االجتماعية، اليت حتدث
  وبني العاملني من جهة أخرى، وذلك مبعرفة وحدة العالقات العامة.

 : البعد القانوني  -3
واألسعار  الرتاخيص من حيث ،نشاطاهتاسة الفندقية وكيفية ممار  املؤسسة ، كيفية إنشاءالتنظيمحيدد القانون و  

 اإلدارية. واملدالفات ،والعالقات مع الضيوف

 المؤسسات الفندقية  اتتقسيم : الثالث المطلب 

هذه األشكال  ومن بني، ألي بلد تبعا لإلمكانيات واملؤهالت السياحيةاملؤسسات الفندقية ختتلف أشكال 
 أو التقسيمات جند مايلي : 

 من حيث الملكية المؤسسات الفندقيةتقسيم  الفرع األول:
 ، وتكون إما تابعة للقطاع اخلاص أو العام أو املدتلط، كما يندرج لكيةحسب املتقسم املؤسسات الفندقة 
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 1: حيث جند ضمن هذا التقسيم الشركات والسالسل الفندقية، 
 قطاع خاص:  -1

املال س أوتقدم خدمات حمدودة لقلة ر  ،قليلةوتكون صغرية وعدد غرفها  ،الفنادق اليت ميلكها شدص هي
  يف أكثر مدن العامل وخاصة يف املدن الصغرية.املستثمر فيها، وتنتشر هذا النوع من املؤسسات الفندقية 

 الشركات والسالسل الفندقية:  -2
ب ر وظهرت وتطورت هذه األنواع من الشركات بعد احل ،عبارة عن إدارة عدة فنادق من قبل شركة واحدة

مث تبعتها  ،اتلروهي سلسلة فنادق ست يف الواليات املتحدة األمريكية، وأنشئت أول سلسلة فندقية العاملية الثانية.
  سلسلة هيلتون وشرياتون.

 القطاع الفندقي المختلط:  -3
 هي الفنادق اليت تكون ملكيتها مشرتكة بني الدولة والقطاع اخلاص أو بني الدولة وشركات أجنبية. 

 :  فنادق القطاع الحكومي -4
هي الفنادق اليت تكون ملكيتها تابعة للدولة مثل دور االسرتاحة املتوفرة لدى بعض الوزارات واهليئات 

  .احلكومية، أو يف بعض األحيان تقدم هذه الفنادق خداماهتا إىل عامة الناس

   ونوعية الزبائن من حيث الموقع المؤسسات الفندقيةتقسيم  الفرع الثاني:
لوبة من املوقع اجلغرايف الذي تتواجد فيه، إضافة إىل اخلدمات املط ستقسيم املؤسسات الفندقية يتم على أسا

 2قبل للزبائن واملرغوب فيها، ومن بني هذه الفنادق جند: 
 الفندق التجاري : -1

سات كات واملؤسلقربه من الشر إلقامة رجال األعمال، موقعه يكون يف وسط أو مركز املدينة، وهو مناسب 
 .(City center) اليت يرغبون التوجه إليها أو التعامل معها، وتسمى أيضا

 :اتدق المطار افن -2
 ساعات  4إىل  1ويستفيد منها املسافرون الذين يريدون قضاء من توجد هذه الفنادق بالقرب من املطارات،  

 وتصميم فيه،اإلقامة  أنه بإمكان أي مسافر أي يف انتظار مواصلة رحلتهم. ولكن هذا المينعمثال كرتانزيت، 
                                                           

 . 20: مرجع سبق ذكره، صعالء الدين حسني السرايب، و  سليم حممد خنفر -1 
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 هذا الفندق يكون مبىن غري مرتفع ومعزول عن الصوت لضجيج الطائرات. 
 : الشقق الفندقية  -3

" هذا النوع من الفنادق مناسب للنزالء الذين ميكثون لفرتات طويلة ويريدون التمتع باخلدمة والراحة والشعور  
 كما لو أهنم يف منازهلم "

 أجري، وحدات مؤسسة توفر للتتعرف شقة الفندق أو اإلقامة الفندقية وفقا للمشرع اجلزائري على أهنا: "  كما
 1 لإليواء يف شكل شقق منعزلة أجممعة، وجمهزة مبطبخ، كما ميكن أن يضمن خدمات اإلطعام والرتفيه "

 فنادق المنتجعات: -4
، وتوسعت بعد توسع وتطور طرق املواصالت ،سع عشريف هناية القرن التا هذا النوع من الفنادقنشأ "  

عادة تكون بالقرب من املناظر الطبيعية أو قرب الغابات أو اجلبال أو قرب ينابيع املياه أو قرب البحريات أو 
 2" من قبل الزبائنرتفيه واالستجمام للتقع املنتجعات بالقرب من األماكن املرغوبة و ، الشالالت

 :(موتيالتال)فنادق العبور  -5 
يقع هذا النوع من الفنادق خارج املدن الكربى بصورة رئيسية، كما تقع على الطرق الربية السريعة، لغرض "  

  حيث حيتاجون إىل مكان للراحة واألكل وخدمات حمددة لصيانةاملارين، إيواء املسافرين 
 . 3بل املسافرين" من ق وسائل النقل املستددمة، وغريها من اخلدمات املطلوبة أو املتوقعة

 كما يعرف املوتيل أو نزل الطريق، وفقا للمشرع اجلزائري على أنه:" مؤسسة تقع بالقرب من حمور الطريق
توفر للتأجري، لزبائن مارين يتشكلون أساسا من مستعملي الطريق، وحدات لإليواء يف شكل غرف تقع يف 

 4خدمات اإلطعام والتنشيط " مبىن و/ أو يف هياكل أجنحة منفصلة، كما ميكن أن يوفر 
  فنادق السيارات : -6

هذا النوع مستحدث من فنادق العبور انتشر يف الواليات املتحدة التساع رقعتها وكثرة السفر الطويل بني " 
واليتها املدتلفة، هذا النوع خمصص ألصحاب السيارات وعائالهتم لتوفري متطلباهتم، ويقع بالقرب من الطرق 

 .5 "ج املدن، ويؤجر غرفا أو شققا للنزالء، ويوفر تسهيالت أو أماكن النتظار السياراتالرئيسية خار 
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الدكتور حازم حممد عبد الفتاح يف كتابه إدارة الفنادق تقسيمات الفنادق مرتكزا فيها على كما أضاف 
   1 أو إقامتها وعدد الغرف، وتتمثل فيمايلي: امكان تواجده

 : فنادق مراكز المدن  -أ
عتبارها " فنادق تقع داخل حدود املدينة وترتاوح دراجاهتا من املمتازة إىل الدرجة الثالثة أما أحجامها با

 غرفة وملكيتها متفاوتة مابني أهلية وشركات خمتلطة"  1000إىل  20فترتاوح مابني 
 فنادق الضواحي :  -ب

ث يكون امة يف ضواحي املدينة حينظرا الرتفاع تكلفة األراضي فقد نلجأ بعض الشركات فنادقها إىل إق
 غرفة. 200 – 820سعر العارض مندفضا وعادة ما تتكون هذه الفنادق من  

 فنادق السواحل :  -ج
وهي الفنادق اليت تتميز بإقامتها بالقرب من السواحل املهمة يف العامل وترتاوح درجاهتا مابني مخسة إىل 

 مات اليت تقدمها للضيوف.أربعة جنوم وهي متتاز بكرب حجمها وتنوع  اخلد

 من حيث مدة اإلقامة  المؤسسات الفندقيةتقسيم  الفرع الثالث:

هذا التقسيم مبين على فرتة اإلقامة، اليت يقضيها الزبائن باملؤسسة الفندقية، حيث جند فرتة إقامة ذائمة أو 
 2مؤقتة، سنتطرق إليها وفق مايأيت: 

 : فنادق اإلقامة الدائمة-1
املراكز  إذ انتشر هذا النوع من الفنادق يف ،أصال يف الواليات املتحدة األمريكية أنشأمن الفنادق هذا النوع " 

سرهم أو يقيمون أفراد الذين يعملون يف تلك املناطق بعيدين عن وهي تأوي األ ،واملدن التجارية والصناعية الكربى
رف أو على شقق غعلى وهي عبارة عن بناية حتتوي  ون إىل هذه املدن طلبا للعمل.ؤ أفراد عائالهتم ويلجقلة من مع 

 ." وبعض األحيان صالة صغرية لألطعمة واملشروبات ،أو توفر خدمة التدبري الفندقي وصالة لالستقبال
 املناطق و يفأو الشواطئ أبالقرب من السواحل يوجد هذا النوع من الفنادق "الفنادق المؤقتة )المخيمات(:  -2

 " وجتهز بكافة التجهيزات الضرورية للمعيشة ،يةاجلبلية أو الصحراو 
 مؤسسة لإليواء تقع ضمن مساحة مهيأة ومغلقة يم السياحي على أنه: "دكما عرف املشرع اجلزائري امل
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وحمروسة، توفر للتأجري، شاليهات أو بنغلوهات على هياكل خفيفة أو أماكن موجهة الستقبال األشداص القاصدين 
 1 " ت خفيفة ضرورية إلقامتهمللتدييم، وتضم جتهيزا

 لدرجات احسب المؤسسات الفندقية تقسيم  الفرع الرابع:
يعتمد هذا التقسيم على درجة ونوعية اخلدمات اليت توفرها هذه الفنادق، مقارنة باألسعار اليت يدفها الزبائن، 

  2:  حيث ميكن تصنيف املؤسسات الفندقية وفق هذا املعيار إىل األنواع التالية
 :  فنادق الدرجة الممتازة -1

اسب مع نوع مرتفعة تتن هي أرقى أنواع الفنادق املوجودة يف العامل تقدم خدمات متكاملة للضيوف بأسعار
لغرف ا أقسامو الذي تتواجد فيه، هذه اخلدمات املقدمة وحجمها، وتتميز مبواصفات حمددة من حيث املوقع 

 لى اجلودة، كما تتميز هذه الفنادق بكرب حجمها.واألغذية واملشروبات، فيما يتم الرتكيز ع
 فنادق الدرجة األولى : -2

وتعترب هذه الفنادق من الفنادق الراقية اليت تقدم أفضل اخلدمات الفندقية بشكل متكامل، ولكن ليست  
تازة، ويتميز ممبستوى اخلدمات اليت تقدمها الفنادق املمتازة، أسعار اخلدمات فيها أسعار اخلدمات يف الفنادق امل
هذا النوع من الفنادق مبواصفات حمددة من حيث املوقع الذي تتواجد فيه، وأقسام الغرف واألغذية 

 إخل املشروبات...
 :  فنادق الدرجة الثانية -3

ويعترب هذا النوع من الفنادق اجليدة حيث يقدم خدمات فندقية أقل درجة من اخلدمات اليت تقدمها فنادق 
وبأسعار أقل، وتتميز أيضا مبواصفات حمددة من حيث املوقع الذي تتواجد فيه، وأقسام الغرف الدرجة األوىل 

 واألغذية واملشروبات... إخل.
 :  فنادق الدرجة الثالثة -4

ويعترب هذا النوع من الفنادق الشعبية حيث يكون مستوى اخلدمات املقدمة فيها متواضعا وأسعارها رخيصة 
ز أيضا وتتميز أيضا مبواصفات حمددة من حيث املوقع الذي تتواجد فيه، وأقسام الغرف وخدماهتا حمدودة، وتتمي

 واألغذية واملشروبات... إخل.
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  من حيث النجوم الفندقية المؤسساتتقسيم  :الفرع الخامس

 1 "يعترب التصنيف حسب النجوم األكثر شيوعا" -
ة، واملنشأة اللجنة الوالئية لتصنيف املؤسسات الفندقي كما تطرق املشرع اجلزائري إىل هذا التصنيف الذي تقدمه  -

 2رئاسة املديرية الوالئية للسياحة حيث: ب احملليستوى املعلى 
بالرتتيب على أساس النجوم من النجمة  تنازلياأصناف، مرتبطة  (2)رتب املشرع اجلزائري الفنادق يف مخسة  
ات الفندقية إىل رتب وفقا ملعايري مشرتكة متكونة من ثالثة وتصنف املؤسس، (3) النجمة األوىل إىل (2)اخلامسة 
الذي وضعت فيه معايري تتعلق بكافة املؤسسات الفندقية  (03)لحق رقم كما هي موضحة يف امل  معيار (81)وعشرون 

أو نزل  شقق الفنادق أو اإلقامات الفندقية، املوتيالت املركبات السياحية أو قرى العطل، ،املنصوص عليها )الفنادق
كما هي   لتصنيف املؤسسات الفندقيةأعضاء  (30)تتشكل من عشرة حيث تنشأ لدى الوايل جلنة والئية  الطريق(

 كما ميكن للجنة الوالئية أن تستعني بأي شدصتدعى يف صلب النص"اللجنة الوالئية"،   (08)لحق رقم مبينة يف امل
ة األمانة التقنية الوالئية املكلفة بالسياح مصاحل املديرية ىلمن شأنه، حبكم كفاءته، مساعتها يف أشغاهلا، كما تتو 

 للجنة الوالئية.

  الهيكل التنظيمي للمؤسسات الفندقيةالمطلب الثالث: 

تناول يف هذا املطلب العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على بناء اهليكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية ن
 األقسام والوحدات التشغيلية واملساندة املسؤولة عن تنفيذ اخلطط املصممة. التطرق بالتفصيل إىلإضافة إىل 

  العوامل المؤثرة على تصميم الهيكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية: :  الفرع األول

عند إعداد أو تصميم أي هيكل تنظيمي ملؤسسة سياحية أو فندقية معينة، جيب معرفة ودراسة العوامل اليت 
ة والسلع إضافة إىل نوع ودرجة املؤسسة السياحية الفندقيشر وغري مباشر على تصميم هذا اهليكل، تؤثر بشكل مبا

 التايل يوضح ( 01رقم )والشكل ، أو األنشطة الرئيسية أو األنشطة املساعدة اليت متارسهاواخلدمات اليت توفرها 
 املؤثرة يف إعداد اهليكل التنظيمي ألي مؤسسة سياحية أو فندقية.
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 : العوامل المؤثرة على تصميم  الهيكل التنظيمي.( 13)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -عمان  ،دار جرير للنشر والتوزيعومفاهيم،  إدارة، صناعة الفنادق عالء الدين حسني السرايبو سليم حممد خنفر المصدر :     

 .20 02، ص ص:  8033 األوىل، الطبعة األردن                 

 أقسام ووحدات الهيكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية  :  ثانيالفرع ال

 حتديد مستويات الوظائف الرئيسية واملساندة على مستوى كافة أقسام ووحدات املؤسسات السياحية 
والفندقية، يتطلب تنفيذ األنشطة الرئيسية واملساندة وفقا للدطط املصممة لتحقيق األهداف املسطرة يف ضوء 

 اغة، تبعا حلجم وطبيعة اخلدمات السياحية والفندقية املقدمة، ومن أهم تقسيمات اهليكل التنظيميالسياسات املص
 1:  للمؤسسات الفندقية جند مايلي 
   :)الفنية واإلنتاجية( األقسام التشغيلية -1

ئن املؤسسات ايقصد باألقسام التشغيلية أو االنتاجية تلك األقسام املتعلقة باخلدمات املدتلفة اليت تقدم لزب
الفندقية ورواده، أي هي اليت تقوم باملهام املتدصصة يف صناعة الفندقة باعتبارها مراكز لإليرادات أو الرحبية، وتختلف 

  :تتضمن اإلدارات أو الوحدات التاليةعدد األقسام فيها باختالف نوع وحجم املؤسسة الفندقية، حيث 
 :  إدارة أو وحدة أقسام الغرف -أ

 ،)القيام بعمليات احلجز( االستقبال والتوجيهن هذا القسم إدارات أو وحدات تتمثل يف: وجند ضم
 .، قسم احلسابات اجلارية، الصندوق)التدبري الفندقي(االستعالمات، شؤون الغرف
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 العوامل الداخلية

 طبيعة العمل الفندقي: ملكية الفندق.  -
 موقع وحجم بناية الفندق: موقع الفندق.  -
حديث أم قدمي بناء نوعية ودرجة الفندق: -

 درجة الفندق.ىل إضافة إ
رأس املال املستثمر والكادر اإلداري: املوارد  -

 املالية واملوارد البشرية.
 

س مايل، اقتصاد حر، أو أطبيعة النظام االقتصادي: ر  -
 حمدود أو نشاط خاص أو قطاع خمتلط

ذ السياسة االقتصادية للدولة: نظام التسيري الذايت يف تنفي -
التعاون والتبادل مع الدول  املشاريع السياحية، أو نظام

 األخرى.
 طبيعة النظام اإلداري: مركزية أو المركزية  القرارات.  -
التطوير التكنولوجي يف البلد: نظام اإلعالم اآليل يف  -

   الفندق.
 

 العوامل الخارجية
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 : )الحفالت والمؤتمرات( خاصة باستغالل المطاعم والمقاهي والصاالتإدارة أو وحدة أقسام  -ب
 املطبخ، املطعم، خمازن املواد الغذائية واملشروبات:  يفتتمثل  قسم إدارات أو وحداتال اوجند ضمن هذ
 املشرتيات، االستالم.

   قسام التشغيلية األخر  :األإدارة أو وحدة -ج
حسب تنوع اخلدمات التكميلية اليت تقدمها املؤسسة الفندقية  وجند ضمن هذا القسم إدارات أو وحدات

ضمن على سبيل املثال ال احلصر مايلي: اهلاتف والربيد، مغسلة الزبائن، موقف السيارات، للزبائن ورواده، وتت
 محامات السباحة، احلالقة والتجميل، احملالت التجارية.

 دة: ناألقسام اإلدارية أو المسا  -2
 1:  مايلي اإلدارية أو املساندةتضمن أقسام املؤسسات الفندقية ت

 :  تكوينقسم الموارد البشرية وال -أ
 من املهام اليت يؤديها هذا القسم واملسؤوليات جند مايلي: 

 عداد خمطط عمل يتعلق بالتوظيف والتكوين والرقية؛إ -
 املقابلة وفرز استمارات التعيني؛  -
 التأكد من خربات العامل يف حالة التعيني اجلديد؛ -
 ء النهائي للتعيني؛رسال استمارات التعيني إىل رئيس القسم لغرض اختاذ االجراإ -
 تصال باألشداص الذين متت املوافقة على تعيينهم وشرح سياسات املؤسسة الفندقية وأهدافة هلم؛اإل -
 وضع برنامج تدريب وتكوين باالتفاق مع األقسام األخرى؛  -
  ت املادية واملعنوية.اوتقدمي التحفيز )املالحظة الشدصية، التقارير الرقابية، فض النزاعات( تقييم املوارد البشرية  -
 تكون مسؤولية قسم املوارد البشرية هي تعيني املوظفني اجلدد وتدريب املوظفني ومن مهام هذا القسم حفظ  -

 ملفات املوظفني وترقيتهم وحتفيزهم وإدارة عالوات وإجازات املوظفني، وتوفري الدورات التدريبية لرفع مستوى 
 .2 أدائهم

                                                           

  .812 -811: ص ص، 8030 :، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان االردن، الطبعة االوىلدارة الفنادقإحازم حممد عبدالفتاح،  -1 

 .20، مرجع سبق ذكره، ص: عالء الدين حسني السرايبو نفر سليم حممد خ -2 
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 1رية يف القطاع السياحي والفندقي طبقا:  ميكن تقسيم املوارد البش
 وتقسم إىل تقسم املوارد البشرية يف املؤسسات الفندقية إىل :  لصلة اليد العاملة بالنشاط الفندقي: -
 .اليد العاملة املباشرة : وهم األيدي العاملة اليت تعمل بصورة مباشرة يف خدمة الضيوف 
  العاملة يف القطاعات اليت تقدم أو تورد إىل القطاع الفندقي املواد اليد العاملة غري املباشرة: وهم األيدي

 األولية مثل قطاع الزراعة، الصناعة.
 لمدة استمرارية العمل في القطاع الفندقي وتقسم إلى : -
 الدائمة: هي العمالة اليت توظف على املالك الدائم. اليد العاملة 
 عمل بشكل مستمر كالعمل بالساعات اإلضافية لعملهم  مبجالاملومسية: هي العمالة اليت الت اليد العاملة 

 آخر غري العمل يف الفندق ، وميارس هذا النوع يف كافة أنواع الفنادق خالل موسم الذروة السياحية.
 : إلى  لالختصاص وتقسم -
  وتشتمل على اجلهاز االداري واخلدمي  للعاملني يف قطاع الفنادق. فندقية متدصصة :يد عاملة 
 فنية متدصصة يف األعمال الفنية الذي ختدم قطاع الفنادق مثل العاملني يف صيانة الفنادق. يد عاملة 
 اهرة.املغري  يد عاملةو اهرة م يد عاملةللمهارة والكفاءة الذي يتمتع بها العامل وتقسم إلى:  -
 قسم العالقات العامة :  -ب

ارجية يب ومتتني العالقات مع األطراف الداخلية واخليؤدي قسم العالقات العامة وظائف ترتبط أساسا لتصل
باملؤسسة السياحية أو الفندقية )اجلمهور، الزبائن، املوارد البشرية، املسامهني، املوردين... اخل ( واحلرص على ترسيخ 

 صورة وافية لديهم، وتتمثل هذه الوظائف يف: 
سة الفندقية وحتسني صورة املؤس ،البيئة اخلارجية أسا يتحسني العالقات معيهتم قسم العالقات الخارجية :  -

 لديهم.
وسائل ترويج السلع واخلدمات، إضافة إىل محالت الدعاية واإلعالن  يعتمد على  "   : أما قسم اإلعالن -

 كاالت النشرو  الربيد االلكرتوين، املطويات، االنرتنت، باستددام تكنولوجيات اإلتصال احلديثة البصرية والسمعية )
يفة على املستوى احمللي، اإلقليمي أو العاملي، كما هتدف وظ واإلشهار، اجملالت، اهلواتف الذكية، الفايسبوك،...( 

 اإلعالن السياحي لتحويل االهتمام إىل رغبة الزبائن لالستفادة من السلع واخلدمات السياحية والفندقية، والبحث 
                                                           

إثراء للنشر  ،هندسة الموارد البشرية في صناعة الفنادق أفكار حديثة ورؤية مستقبليةوفق عدنان عبد اجلبار احلمريي وأمني أمحد حمبوب املوطين،  -1 
 .18،ص:  8033والتوزيع، الطبعة األوىل: 
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  1 "  حث الزبائن على شراء السلع واخلدمات السياحية والفندقيةعن معلومات إضافية تتعلق باإلعالن واملعلن، و 
 حتقيق هذه األهداف يساهم يف زيادة املبيعات.

 من املهام اليت يؤديها هذا القسم واملسؤوليات جند مايلي: قسم األمن : -ج
 ؛املؤسسات الفندقيةوجودات مازن و خممراقبة مواقف السيارات و  -
 أجهـــــــــــــــــــــزة اإلطفـــــــــــــــــاء والتنبيـــــــــــــــــــــه؛مراقبـــــــــــــــة  -
 غري املرغوب فيهم أو املشكوك يف أمرهم؛ الزبائنمراقبة  -
 مراقبـــــــــــــــــة أبواب الفندق وخاصـــــــــــــــــة أثناء العمل؛ -
 ؛ؤسسة السياحية والفندقيةامل ملستددميعمل برامج تدريبية عن السالمة  -
 السيطرة على مفاتيح غرف النزالء من حيث التسليم واالستالم. -
 قســـــــــــم الصيانــــــــــــــــة :  -د

 من املهام اليت يؤديها هذا القسم واملسؤوليات جند مايلي: 
 ؛يةللمؤسسة السياحية والفندقة مشاركة إدارة الفنادق يف اختيار نوعية األثاث واألجهزة واملعدات الضروري -
 ؛املؤسسة الفندقيةصيانة وإصالح سيارات  -
 مراقبة أجهزة التدفئة والتربيد والتهوية والعمل على ضمان واستمرار أعماهلا بالكفاءة املطلوبة؛ -
حلارة ا مراقبة عمليات السباكة للرتسيس الصحي يف الفندق وتسليك اجملاري والتأكد من سالمة مواسري املياه -

 والباردة؛
 ؛املؤسسة السياحية والفندقيةمع املسامهة يف تغيري ديكورات املؤسسة الفندقية االعتناء حبدائق  -
 وإجراء عمليات احلدادة والنجارة والطالء.   املؤسسة السياحية والفندقية إصالح وصيانة مصاعد  -
 والمالية : المحاسبة قسم  -ه

 لقسم واملسؤوليات جند مايلي: من املهام اليت يؤديها هذا ا
 تسجيل وترحيل ومراجعة كافة إيرادات أقسام الغرف والطعام والشراب والتليفونات؛ -
دوات من شراء األطعمة واملشروبات واألاملؤسسة السياحية والفندقية تسجيل وترحيل ومراجعة كافة مصروفات  -

 الكتابية...اخل؛

                                                           

 .01 -08ص: بق ذكره، مرجع سعبد الكرمي حافظ،  - 1 



 الفصل الثالث                                                     تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية
 

~ 188 ~ 
 

 ت واملكافآت والعمل اإلضايف...اخل؛حساب ودفع رواتب املوظفني والعالوا -
 ام؛وذلك من خالل التعاون مع تلك األقس املؤسسة السياحية والفندقية عمل املوازنات التقديرية لكافة أقسام -
 إعداد اإلحصائيات الالزمة الختاذ خمتلف القرارات اإلدارية. -

احملاسبية القبولة  الفنادق على األسس واملبادئ حملاسبية واملالية متارس على أساس " النظام احملاسيب يف ةالوظيف
نادق الذي مت اقرتاحه للحسابات يف الف ويعد النظام املوحدقبوال عاما، واملتبعة يف املؤسسات اهلادفة لتحقيق الربح. 

 قارنات مبعرفة احتاد الفنادق األمريكي، إحدى الوسائل األساسية إلعداد لقوائم املالية وعرضها مبا ميكن من عقد امل
والتحليالت بني الفنادق املدتلفة وبني أداء الفندق من فرتة ألخرى، والسيما أن هناك تباينا شديدا بني الفنادق يف 

 1طريق إعداد حساباهتا " 
سب ح يتم إجراء عملية التدقيق حسب خمطط عمل سنوي أو متعدد السنوات أوقسم التدقيق الداخلي:  -و

على املدقق عتمد ي كما  ،يساعد اإلدارة العليا يف متابعة تنفيذ االسرتاتيجيات املصاغة مما تدقيق النشاط املستهدف
الواردة من خالل ) املالحظة الشدصية، الشفهية، املكتوبة يدويا أو باستددام أنظمة التسيري حسب التقارير الرقابية 

ألخطاء املرتكبة،  حنرافات أو االختالالت واملتابعة مدى تصحيح االاهليكل التنظيمي للمؤسسة السياحية والفندقية ( 
ويشمل  نشاط التدقيق كافة األنشطة التشغيلية، ومصداقية القوائم املالية، ومدى احرتام النصوص التنظيمية 

 والتشريعية، والتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعته يف حالة قصوره أو عدم فعاليته. 
 امة: األقسام الخدمية الع -ن 

 2متثل هذه األقسام خبدمة األقسام أوالوحدات التشغيلية واإلدارية، وتشمل مايلي: 
قسم حبفظ البياضات وملفارش املستددمة يف الفندق، سواء كانت يف خدمة الغرف أو تختص هذا ال البياضات: -

 املطعم أو األقسام املدتلفة األخرى، والعمل على غسلها وتنظيفها وكيها؛
 وتختص هذا القسم بغسل وكي البياضات املدتلفة ومالبس العاملني ومالبس الزبائن؛ مغسلة والكي:قسم ال -
يزاول هذا القسم عملية صيانة موجودات الفندق وإصالحها وتركيباته الكهربائية يف خمتلف  قسم الصيانة: -

 دة؛يف األقسام كلها يف حالة جي أقسامه، التشغيلية واإلدارية، للتأكد من أن كل األجهزة واملعدات املستددمة
 3من املهام اليت يؤديها هذا القسم واملسؤوليات جند مايلي: التسويق: المبيعات و قسم  -ي

                                                           

 .382مرجع سبق ذكره، ص  حسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة، -1 

 .20، مرجع سبق ذكره، ص: عالء الدين حسني السرايبو سليم حممد خنفر  -2 

 .813مرجع سبق ذكره، ص:  حازم حممد عبدالفتاح، -3 
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 حتليل السوق والتدطيط البعيد املدى واإلشراف؛ -
 ؛وتطويرها إلدخال خدمات جديدة للزبائن ةانتهاز الفرص التسويق -
 ويقي لكافة قطاعات السوق؛ختطيط األرباح من خالل وضع مزيج تس -
 وضع اسرتاتيجيات بعيدة املدى للتسويق على ضوء تقدم اجملتمع ومنو السياحة وحاجات الزبائن املتجددة. -
ويتوىل هذا القسم كل مايتصل باإلضاءة على اختالف أنواعها، والقوى الكهربائية، واحملركة قسم الطاقة :  -س

اعها إىل نظام هندسي حمكم لإلدارة يضمن انتظامها وفاعلية أدائها، والعمل وأجهزة التربيد واملصاعد وضرورة إخض
ة ، إضافة إىل تطبيق إجراءات وتدابري اقتصاد الطاقأي خلل طارئ على إجياد بدائل فورية جاهزة يف حال حدوث

 .للطاقة والطاقات املتجددةاالستددام الفعال احلرص على و 
ة لية واملساعدة للمؤسسات السياحية والفندقية، إذ البد وضروري معرفيلدص األقسام التشغيوالشكل التايل 

وفهم طبيعة اخلدمات السياحية والفندقية وخصائصها، ونوع وحجم املؤسسة السياحية والفندقية، إضافة إىل طرق 
ألقسام نقطة ،  كما تعترب هذه ا)تدفق املعلومات( بناء اهليكل التنظيمي إما من األسفل ألعلى أو من أعلى ألسفل

 بداية إلعداد وتصميم نظام حماسيب.  
 : الهيكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية (14)الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 
 

دار  ،المحاسبة في المستشفيات والفنادقحسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة، من إعداد الطالب باالعتماد على المصدر: 
 .380 -332، ص ص: 8034األوىل:  ردن، الطبعةاأل-اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان

 

 األقسام اإلدارية

 مكتب املدير ونائبه -

 السكرتارية -

 احلسابات العامة -

 اخلزينة -

 داخليالتدقيق ال-

 قسم املوارد البشرية   -

 العالقات العامة -

 قسم األمن -

 

 ةأقسام الهيكل التنظيمي للمؤسسة الفندقي

ويقوم  :قسم استغالل الغرف -
خبدمة هذا النوع من النشاط األقسام 

التالية: )االستقبال والتوجيه، 
االستعالمات، شؤون الغرف، قسم 

 احلسابات اجلارية، الصندوق(

أقسام خاصة باستغالل المطاعم  -
 والمقاهي والصاالت .

 األقسام التشغيلية األخر . - •

 

 األقسام الخدمية األخر 

 قسم البياضات  -

 قسم املغسلة والكي -

 قسم الصيانة  -

 املبيعات والتسويق -

 قسم الطاقة -
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 الخدمات السياحية والفندقية  : الثالث المبحث

ثرة على حتسني العوامل املؤ املتطلبات و  وإدارهتا، وسبل نتطرق يف هذا املبحث إىل ماهية اخلدمات السياحية 
 والفندقية. ، إضافة إىل مسامهة نظام الرقابة يف حتسني أداء املؤسسات السياحيةاألداء

 ، خصائصها وتصنيفاتهاالخدمات تعريف : المطلب األول 

ليت متيزها مع ذكر واخلصائص ا حسب اجلمعيات واملفكرين والباحثني يف اجملال سنتطرق إىل تعريف اخلدمات
 .تصنيفاهتا

 تعريف الخدمات الفرع األول: 
ميلية تكخدمات ادية، كما يوجد تعددت تعاريف اخلدمة الرتباطها بشكل كامل أو جزئي مع السلع امل

 : حسب اجلمعيات واملفكرين وفق مايأيت ، سنتطرق إىل تعريف اخلدمةخرى لعملية تسويق السلع املباعةأ

النشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض "  : على أهنا( AMA)للتسويق تعريف الجمعية األمريكية  -
 1"  رتباطها بسلعة معينةإل
اخلدمة هي أي نشاط أو سلسلة من األنشطة ذات طبيعة غري ملموسة يف : " ( Gronroos)قرونروس يف تعر  -

و السلع أية و املوارد املادأن حتدث عن طريق التفاعل بني املستهلك وموظفي اخلدمة أليس ضروريا  ولكن ،العادة
 2 "يتم تقدميها كحلول ملشاكل العميل واليت ،و األنظمةأ
واليت  و املستفيد،أاخلدمة هي نشاط غري حمسوس واليت حتقق منفعة للزبون " :  (Stanton) تونتعريف ستان -

ددام سلعة و تقدميها ال يتطلب استأنتاج خدمة معينة أن إي أخرى، أو خدمة أليست بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة 
 3"  مادية
  ،خرآمنفعة يقدمها طرف ما لطرف  وأجناز إو أي نشاط أاخلدمة هي  " : (PH .Kotler) عريف كوتلرت -

 و ال يكونأن انتاجها وتقدميها قد يكون مرتبط مبنتج مادي إو  ،ي ملكيةأساسا غري ملموسة وال ينتج منها أوتكون 
 4 مرتبطا به 

                                                           

 80، ص: 8002األردن، الطبعة الرابعة،  –عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع، تسويق الخدماتهاين حامد الضمور،  -1 

 هاين حامد الضمور، مرجع وموضوع نفسيهما. -2 

 .312، ص: 8000األردن،  -، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماناألسس العلمية للتسويق الحديث، وآخرونمحيد الطائي،  -3 

4 -PH. KOTLER et autres, Marketing Management, public union paris, 11eme Edition 2003, p: 452 . 



 الفصل الثالث                                                     تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية
 

~ 191 ~ 
 

أن التمييز بني اخلدمة اجلوهر والعناصر احمليطة هبذا اجلوهر، هو أساس ميكن  " : (Shostakوتر   شوستاك ) -
ده لتعريف اخلدمة، فاجلوهر يف عرض اخلدمة هو عبارة عن املدرجات الضرورية ملؤسسة اخلدمة واليت تستهدف اعتما

إرضاء وتلبية رغبات مستوى أي أن جوهر اخلدمة يكمن يف  1تقدمي منافع غري ملموسة يتطلع إليها املستفيدون "
 من اخلدمة املقدمة. وتوقعات الزبائن أو املستفيدون

بل أو أداء من ق: هي عبارة عن نشاط منظم  تعاريف السابقة ميكن تعريف اخلدمة على أهنامن خالل ال
لتحقيق منافع مطلوبة أو متوقعة من الزبائن أو املستفيدين وإشباع رغباهتم، كما أنه مؤسسة كان نوعها وحجمها، 

 .ميلي خلدمات أخرىكما تعرض أو تقدم كاملة أو منتجا جزئيا أي تكليس بالضرورة أن تكون ملموسة،  

 خصائص الخدمة:  الفرع الثاني
مت  منذ ستينيات القرن العشرين، إلبراز خصائص اخلدمات حيثاهتم الباحثني واملفكرين يف جمال اخلدمات 

 2م، سنذكرها وفق مايأيت: 8000م والثانية بعد سنة 8000تقسيمها على فرتتني  األوىل قبل سنة 
  : 2111الفترة األولى قبل  -1

والذي حددها خباصيتني مها عدم امللموسية   م3120سنة   parkerأول من حدد خصائص اخلدمة كان 
  .) الفنائية( اهلالكيةو 

عة نه حدد أربإني يف جمال اخلدمات فثئل الباحاو أوالذى يعترب من م  3121سنة  REGANوبعدها قام 
  .الوجود املطلق  ،اهلالكية  ،التالزمية  ،خصائص للددمة وهي عدم امللموسية

أول من حدد أربعة خصائص للددمات من خالل  ناكااللذان    wyckoof و   olson من  مث جاء كل
    .بدال من التالزمية وقد استددما مصلح التوافق واالنسجام ،عمليات تقدميها

 حددوا أربع خصائص أساسية للددمة وهي :  فقدم  3111سنة  bither and fisk and brownأما 
  .وأضافوا خاصية عدم التجانسالفنائية،  ،التالزمية  ،الالملموسة

 : 2111الفترة بعد  -2
خاصيتني إىل األربع خصائص السابقة لتصبح ستة  8001سنة   pride et feirrellلقد أضافا الكاتبان 

 خصائص وتتمثل يف :
                                                           

األردن، الطبعة –، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانتسويق الخدمات مدخل استراتيجي، وظيفي وتطبيقيمحيد الطائي وبشري العالق،  -1 
 .12، ص: 8001 :العربية

 .10 -12ص:  ،8030الطبعة األوىل:  األردن، -املسرية، عماندار  تسويق الخدمات،علي ودينة عثمان يوسف،  حممود جاسم الصميد - 2 
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 ؛أساس العالقة مع الزبون 
 اتصال الزبون. 

 :صائص يتطلب أخذها بعني االعتبار لتحسينها وتطويرها، تتمثل فيما يليتتميز اخلدمة مبجموعة من اخل
ة هذه دمن تقييم جو  املؤسسة اخلدميةعلى مما يصعب عن السلعة،  اخلدمة هذه السمة متيز : عدم الملموسة-1

التذوق،  مس،الل) ميكن اإلحساس هبا أو تقدير قيمتها باحلواس املادية " فال    ،لتحقيق التميز والتفوقاخلدمات 
 ؛، فهي بذلك جتريد، يتعذر اختبارها قبل احلصول عليها، بل هي أبعد من أن حتضر مث تستهلك... (الشم

، صعوبة تقييم اخلدمات املنافسة هبدف التمييز بينها قبل احلصول عليها يرتتب على هذه اخلاصيةكما         
 1 " جتربتهاتقدميها أو بعد  كعدم الرضا عنهارتباط احلصول عليها بعنصر املداطرة  إو 
تعين  "  2،مفهوم التالزمية  يرتبط ارتباطا وثيقا بني اخلدمة املقدمة واملورد البشري الذي يقدمها : التالزمية -2

  : التالزمية الرتابط الوثيق بني الشدص الذي يتوىل تقدميها، مما يتطلب توفر فيه جمموعة من اخلصائص
 ت الذي تطلب منه؛يكون تقدمي اخلدمة يف الوق 
 التوزيع املباشر هو األسلوب إليصال اخلدمة للمستفيد؛ 
 عدم جتانس اخلدمات وخاصة أهنا تعتمد على العنصر البشري؛ 
  زيادة العالقات الشدصية بني مقدم اخلدمة واملستفيد؛ 
  رائحة، العاملني، ، الدور هام جدا يف ذهن املستفيد مثل النظافة، األثاث، الديكور، اإلضاءةأن للبيئة املادية

  السعة... إخل.
  : التباين أو عدم التجانس -1

 لىعها لتباين وعدم جتانس اخلدمات املقدمة للزبائن أو املستفيدين صعوبة تنميطبات املقدمة تتسم اخلدم      
 ية عدم اصخعين وت واختالف أداء العاملني املكلفني بتقدمي اخلدمات يف آن واحد ومن وقت آلخر " ، الدوام 

البالغة الصعوبة عدم القدرة يف الكثري من احلاالت على تنميط اخلدمات، أي  التماثل أو عدم التجانس )التغريية(
أن يتعهد بأن تكون خدماته متماثلة  أو متجانسة على الدوام، وبالتايل فهو  و منتج اخلدمةأأنه يصعب على مورد 

 ليه ح من الصعوبة مبكان على طريف التعامل التنبؤ مبا ستكون عال يستطيع ضمان مستوى جودة معني هلا ويصب

                                                           

 .41، ص: 8002، ترمجة عمر املالح، دار العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل: إدارة الخدماتريتشارد نورمان،  -1 

األردن،  -عمان دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،، مبادئ التسويق بين النظرية والتطبيقزكريا عزام، عبد الباسط حسونة، مصطفى الشيخ،  -2 
 .822، ص: 8002الطبعة األوىل: 
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 1"  واحلصول عليها  اخلدمات قبل تقدميها
تدفع خاصية التباين أو عدم التجانس املؤسسات اخلدمية إىل إستددام أساليب وإجراءات من شأهنا تقليص 

  2 الل اتباع اخلطوات التالية:تتسم بالثبات والتجانس ، من خخدمات  التباين أو عدم التماثل لتقدمي
  االختيار والتكوين اجليد للعاملني؛ 
  تنميط عمليات أداء اخلدمة على مستوى املؤسسة كليا ) مثل االستعانة باألجهزة واملعدات، خصوصا

 االلكرتونية منها، للمحافظة على ثبات وجتانس اخلدمة املقدمة (؛
 دمة له، وذلك من خالل تسويق العالقة، والشكاوى وغريها.متابعة مستوى رضا املستفيد عن اخلدمات املق 
 :  والطلب المتذبذب عدم التخزين -4

أي أنه الميكن ختزين اخلدمات املقدمة ) الغرف الفندقية، اخلدمات الصحية،  الرحالت اجلوية أو الربية أو 
ما أن املومسية كينها لوقت آخر،  فتصبح طاقات غري مستغلة أو معطلة يف ذلك الوقت الميكن ختز البحرية .... ( 

بمجرد  " .  ف 31 -توقعة مثال وباء كوفيداملاليت يرتتب عنها الطلب املتذبذب للددمات، إضافة إىل الظروف غري 
ة طاقة مهدورة،  وكذلك الطلب املتذبذب على اخلدمات الرتباطه باملومسي تصبحعدم استغالهلا الميكن ختزينها  و 

   3عية " أو بسبب الظروف الطبي
، ميكن توضيحها عاجلتهوم لطلب املتذبذبللتنبؤ باأساليب أو برامج تسويقية إجياد خطط و تصميم مما يتطلب 

 يت: يف اجلدول اآل
 البرامج التسويقية لمعالجة التذبذب في الطلب( : 11الجدول رقم )

 البرامج التسويقة نوع الصناعة 
ملواسم اليت يقل فيها الطلب كتدفيض أجور السعر للعائالت ، عمل جدول عمل جدول أسعار خاصة يف ا اخلطوط اجلوية 

 تطوير خدمات األساليب املشرتكة. ، أسعار خاصة للمجموعات
عمل  لعائالت،ل رسعااألوضع جدول أسعار خاصة باجملموعات يف املواسم اليت يقل الطلب فيها، ختفيض  الفنادق

 أنظمة احلجز املسبقة (حجوزات ) 
 عمل جدول أسعار خاصة للمكاملات الليلية، ومكاملات األعياد والعطل تف اهلوا

 عمل قوائم أسعار خاصة باملواعيد املسائية وختفيض األسعار للعائالت الصالونات 
 81، ص: 8002األردن، الطبعة الرابعة،  –، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان تسويق الخدماتهاين حامد الضمور،  المصدر:

                                                           

 .41ص: ، تسويق الخدمات مدخل استراتيجي، وظيفي وتطبيقيمحيد الطائي و بشري عالق،  -1 
 .311، مرجع سبق ذكره، ص:  األسس العلمية للتسويق الحديثمحيد الطائي وآخرون ،  - 2

 328فر و عالء حسني السرايب، مرجع سبق ذكره، ص: سليم حممد خن -3 
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 الملكية :  -5
ترتبط حاصية ملكية اخلدمة بعدم انتقال امللكية من مقدم اخلدمة إىل الزبون أو املستفيد منها، على عكس 
السلع اليت ميكن امكتالكها بعد شرائها وختزينها أو استددامها، حيث " إن عدم انتقال امللكية ميثل خاصية مميزة 

ها شرتي أن يستددم السلعة بشكل كامل وبامكانه ختزينها أو استهالكللددمات مقارنة بالسلع املادية، مما ميكن للم
صول ، وبالتايل فاملشرتي ميتلك السلعة، أما بالنسبة للددمة، فإن املستفيد قادر فقط على احلأو بيعها يف وقت الحق

يارة، أو س عليها واستددامهاشدصيا لوقت حمدد يف كثري من األحيان مثل  ) تأجري غرفة يف فندق، أو اتئجار
 1وأن مايدفعة اليكون إال لقاء املنفعة املباشرة اليت حيصل عليها من اخلدمة املقدمة إليه " ركوب قطار... ( 

لعة بني اخلدمة والسماتطرقنا إليه من خصائص وميزات اخلدمة، تبني أن هناك فروق جوهرية من خالل 
 جلدول اآليت:نستعرضها من خالل ا
 السلع والخدماتوق الجوهرية بين الفر ( : 2 الجدول رقم)

 الخدمة السلعة
املنتج يتحكم يف   .تصنع قبل أن يتم عرضها يف السوق- 

 النجاعة واجلودة
 يتحكم املنتج يف النتيجة  -
تتبادل السلع يف أسواق   .القيمة التبادلية هي احملددة   -

 وأماكن معينة
 لديها أشكال وأحجام السلعة ملموسة  -
 ابلية اخلزن واحلفظق  -
 ميكن إعادة بيعها  -
 ميكن إثباهتا وحىت جتريبها  -
ني أي اتصال غري مباشر ب ضعف متاس البائع باملشرتي  -

 املؤسسة والزبون

 ال توجد من قبل بل ختلق يف نفس سياق تقدميها -
 .املنتج واملستهلك مسئوالن يف اجلودة والنجاعة  -
ع التعهد يستطي كم يف النتيجة والال ميكن للمنتج التح   -
 عليها

 مهيةأالقيمة االستعمالية هي العنصر األكثر  -
فالتفاوض  السوق ليس مكان لتحديد السعر والكمية   -

 الرئيسية،  واملعلومة هي احملددات
 اخلدمة غري ملموسة. -

 ال ختزن فهي مرنة يف عرضها.    -
 ال ميكن إعادة بيعها  - 

فاخلدمة   ،واقع ال ميكن إثبات األشياء الغري نظريةيف ال   - 
 اإلستفادة منها.  غري موجودة قبل الشراء أو

أي   ،شدة متاس وتفاعل جمهز اخلدمة واملستفيد منها - 
 (جمهز اخلدمة)االتصال مباشر و ضروري بني املنتج 

  .والزبون)املستفيد(
   .صعوبة تقومي جودة اخلدمة فاتاملواصسهولة تقومي اجلودة أي مدى تطابق املدرجات مع 

                                                           

 .800، ص:  األسس العلمية للتسويق الحديثالطائي وآخرون، محيد  - 1 
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( لكن املنتجون ) مقدمو اخلدمة، عدم قابلية النقل والتصليح الصيانة والتصليح ،قابلة للنقل
 هم الذين ينتقلون

املشرتي أو الزبون يشارك مباشرة يف اإلنتاج وكذا يف تطوير  البائع هو الذي يقوم باإلنتاج 
 وتوزيع اخلدمة

التعبئة   ،عالمة واالسمالسلعة عن طريق ال سهولة تنميط
 اللون والطعم  ،لرتكيبية، اوالتغليف

 صعوبة تنميط اخلدمة

 اإلنتاج واالستهالك يتزامنان ويتطابقان  .االستهالك يتبع اإلنتاج
  .صعوبة فصل اخلدمة عن مقدمها كرتوين(واإلل ،السلعة عن مقدميها ) البيع اآليل إمكانية فصل

 .إنتاج وبيع واستهالك اخلدمة أقل ضررا وتلويثا للبيئة واحمليط  .طوبيع واستهالك السلعة أكثر ضررا وتلويثا للبيئة واحمليإنتاج 
ق لوالية ، دراسة حالة جمموعة من الفنادالخدمات السياحية والفندقية وتأثيرها على سلوك المستهلكمساوي مباركة،  المصدر:

تلمسان،  -املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد  مستغامن، مذكرة لنيل شهادة
 . 21، ص: 8038 -8033السنة اجلامعية 

 هاين حامد الضمور يف كتابه تسويق اخلدمات أن خصائص اخلدمات تبحث يف اإلطار العام كما ذكر 
 حادة إذ أهنا مل تساعد على التمييز بشكل واضح ما بني ت انتقادات واجهحيث للددمات ال يف طبيعة عملها ، 

 اخلدمات والسلع ومن هنا ظهر اجتاه آخر لتعريف اخلدمات وهو اجتاه الفروقات الوظيفية ما بني السلع واخلدمات
 .املشاكل الناجتة عن خصائص اخلدمات وأساليب معاجلتهاجدول يعرض ويف مايلي 

 شاكل الناتجة عن خصائص الخدمات وأساليب معالجتهاالم:  (3) الجدول رقم
 بعض الطرق المعالجة بعض التعليقات السمات

عدم 
 الملموسية 

 وية توفري عينات صع
 ويقيالتس وجود قيود كثرية على عنصر الرتويج يف

 صعوبة حتديد السعر والنوعية
 استددام السعر كمؤشر للجودة
 صعوبة تقييم اخلدمات املتنافسة

 يز على الفوائدالرتك
 زيادة إضفاء امللموسية للددمة

 استددام األمساء التجارية
 استددام التوصية الشدصية كمدخل لبيع اخلدمة

 تطوير الشهرة
 حتقيق تعقيدات اخلدمة

 تتطلب تواجد مقدم اخلدمة يةالتالزم
 البيع املباشر

 حمدودية نطاق العمليات

 لم العمل يف جمموعة كبريةعت
 العمل بسرعة

 سني أنظمة تسليم اخلدماتحت
عدم 

 التجانس
 تعتمد املعايري على من هو مقدمها ومن تقدم

 صعوبة التأكد من النوعية
 كرب من املوظفني األكفاءأتدريب عدد   

 احلرص على اختبار وتدريب املوظفني
 توفري مراقبة مستمرة ومؤسسة 
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 الزوال 
 و الفناء

 ال ميكن ختزينها
 ب مشاكل التذبذب يف الطل

 متمة العمليات قدر املستطاعأ
احملاولة املستمرة إلجياد توافق بني العرض و الطلب  

 كتدفيض األسعار يف حالة اخنفاض الطلب
 نظام الدفع توفري :الرتكيز على مميزات عدم امللكية مثل يسمح للمستهلك باستددام اخلدمة ولكن دون امتالكها الملكية

 .13، ص: 8002:الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر والتوزيع، عمانيق الخدمات، ، تسو هاين حامد الضمورالمرجع: 

 اتـــــــــــــف الخدمـــــــــــــــتصني:  لثالفرع الثا
 ا الرحبية وغري نهمجند اخلدمات مبقدم اخلدمات واملستفيد منها، إضافة إىل األهداف املتوخاة  يرتبط تصنيف

ف اخلدمات يتصن، أي أن منها الضرورية والتكميلية طبيعتهامات حسب كما جند تصنيف اخلد الرحبية، 
 يتم 
 1عايري وأسس تتمثل يف مايلي: مل وفقا
  :وتقسم إىل مايلي  : (حسب الزبون)حسب نوع السوق  -1
، حيةوالص ةيالسياحاخلدمات وهي اخلدمات اليت تقدم الشباع حاجات شدصية مثل  استهالكية: خدمات  -

 التأمني، التعليم ومسيت هذه اخلدمات باخلدمات الشدصية.،  خدمات النقل
ال يف كما هو احل  ،متطلبات وحاجات املؤسساتوإشباع وهي اخلدمات اليت تقدم لتلبية :  خدمات املنشآت -

 صيانة املعدات واآلالت.اخلدمات احملاسبية واملالية، االستشارات اإلدارية و 
   حسب مشاركة الزبون أو المستفيد: -2

، السياحة، العالج الطيب : حيث تتطلب بعض اخلدمات حضور الزبون ومشاركته للحصول على اخلدمة مثل
 .اإلطعام، بيمنا ال تتطلب خدمات أخرى مشاركة الزبون أو حضوره طوال الوقت مثل خدمة إصالح صيانة السيارات

 : وتنقسم إىل حسب درجة كثافة العمل: - 3
الفندقية،  اتدماخل :تعتمد على العمال بدرجة كبرية يف تقدميها مثل كثيفة،  حيث  تعتمدعلى قوة عملخدمات  -

 التعليم، الصحة.خدمات احلالقة والتجميل، خدمات تربية ورعاية األطفال، 

                                                           

 -82، ص: 8001الطبعة العربية: األردن،–، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانإدارة عمليات الخدمةمحيد الطائي وبشري العالق،  -1 
81. 
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السلكية  ات االتصاالتخدم :مثل على املستلزمات املادية أي تعتمد على اآلالت بدرجة كبريةتعتمد خدمات  -
 .الربية واجلوية والبحرية، خدمات غسل السيارات آلياالنقل مات والالسلكية، خد

 وتنقسم إلى  حسب درجة االتصال بالمستفيد: -4
هنا خدمات الطبيب، مثل خدمات احملامني، خدمات النقل اجلوي و  عال يذات اتصال شخصخدمات  -

 .ثناء تقدمي اخلدمةأوجود العميل ضروري جدا 
 ، التسوق عربمواقف السيارات اآللية، خدمات الصراف اآليل، خدمات  مثل خدمات ذات اتصال منخفض -

 األنرتنت، وهي بذلك ال تتطلب وجود العميل أثناء تقدميها.
 خدمات ذات اتصال شدصي متوسط مثل خدمات خدمات مطاعم الوجبات السريعة، وخدمات املسرح،  -

 وفندق راكيب السيارات.
 وتنقسم إىل : :الخدمات في أداء  حسب الخبرة المطلوبة - 5
 خلرباء حمافظي احلسابات، ا، مثل خدمات األطباء واحملامني واملستشارين اإلداريني واملالينيخدمات مهنية:  -

 وذوي املهارات البدنية والذهنية.
 .مثل خدمات حراسة العمارات، ومواقف السيارات والتنظيف خدمات غير مهنية: -

 والفندقيةالسياحية  الخدمات إدارة: الثانيالمطلب 

 نتطرق يف هذا املطلب إىل ماهية اخلدمات السياحية والفندقية، واملتطلبات الضرورية اليت ينبغي تطبيقها لنجاح
  .اخلدمات السياحية والفندقية

 والفندقية ماهية الخدمات السياحية الفرع األول : 
 تصنيفاهتا يزها عن باقي اخلدمات إضافة إىلتعريف اخلدمات السياحية والفندقية واخلصائص اليت متنتناول 

 ، مع ذكر متطلبات جناح اخلدمات السياحية والفندقية.املدتلفة باختالف االمكانيات واملتاحات املتوفرة
 :  تعريف الخدمات السياحية والفندقية -1

 ايأيتم معيات واملفكرين، سنتطرق اليها وفقتعددت تعاريف اخلدمات السياحية والفندقية حسب اجل
 لتأمني أو   بأهنا" جمموع الوسائل املادية الضرورية جيري كاسبر عضو األكاديمية الدولية للسياحة يعرفها السيد -
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 1"  احتسهيل اشرتاك الناس يف السياحة وحتقيق أهدافها وخلق واستعمال اخلدمات للسي
ضمن هي عبارة عن نشاط استهالكي يت" نشاط أدائي ينفذ للزبون أو  : تعرف الخدمات السياحية على أنها -

 2"  مشاركة الزبون أو املستهلك من جانب االستددام أو املنفعة دون امتالك املنتجات السياحية
 كما عرفت اخلدمات السياحية على أهنا: " حمموعة من األعمال والنشاطات توفر للسائح الراحة والتسهيالت   -

سياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم يف املرافق السياحية بعيد عن شراء واستهالك اخلدمات والبضائع ال عند
 مكان 

 3سكنهم األصلي"  
 خصائص الخدمات السياحية والفندقية:  -2 

بيل يوجد مسات وخصائص أخرى نتطرق اليها على سإضافة إىل خصائص اخلدمات اليت تطرقنا إليها سابقا، 
 4الذكر الاحلصر وفق مايأيت: 

  أهنا، وهذه األخرية تتميز باخلدماتبصفة كبرية على صناعة الضيافة تعتمد على : املنتجاختالف طبيعة 
  موحدة؛ جودةمعايري و أوضع قواعـد عامـة  ة، كما يصعب ملموس غري 
 موجود يف  الزبون أو املستهلك للددمة يف جمال اخلدمات:   :مع عملية اإلنتاجلزبائن أو املستفيدين تفاعل ا

 ، حيث أنه الميكن الفصل بينهما؛ج وعملية االستهالك اليت تتم يف نفس الوقتعملية اإلنتا 
   العاملني جزء من اخلدمة حيث يعترب جزء من اخلدمة السياحية والفندقية؛ 
   غرفة  300ليس باإلمكان جرد اخلدمات السياحية والفندقية، فمثال جند يف مؤسسة فندقية ما عدد الغرف

 اليتغري كذلك؛   040طائرة البوينغ  التتغري، وعدد مقاعد يف
 فمثال الطائرة هبا  إذ البد من ضبط املواعيد وحتديد األوقات املتاحة وااللتزام هبا،   أمهية العامل الزمين 
 400  40راكبا، يبقى  120مقعد وتغادر على الساعة الرابعة مساءا، فإذا غادرت يف الوقت احملدد وهبا  

                                                           

، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية ، كلية العلوم االقتصادية التجارية واقع جودة الخدمات السياحية في المؤسسة الجزائريةعمار، مرايت  - 1 
 .04، ص: 8031 -8032وعلوم التسيري، جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس،  

العدد  االت السياحية ومستوى رضا الزبائن عنها" ، جملة املعيار، اجمللد التاسع،حيياوي إهلام وبوحديد ليلى، " تقييم جودة اخلدمات السياحية بالوك -2 
 .402 – 122، ص ص: 8032الثاين: 

ل م  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهقياس أثر جودة وتنافسية الخدمات السياحية على النمو االقتصادي للدول المغاربيةحراث حنان،  -3 
 -8031يس مستغامن، ، جامعة عبد احلميد بن بادكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيريختصص تقنيات كمية مطبقة،   د يف العلوم االقتصادية

 .41، ص: 8080

 .41 -42: ص  ، ص إدارة المنشآت السياحية والفندقيةزيد منري عبوي،  - 4 
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 الشركة بسب االلتزام باملواعيد ثابتة وحمددة؛مقعد شاغرا مل تستفد منه 
 .ختتلف قنوات التوزيع لبيع وتسويق اخلدمات السياحية والفندقية 

شاط التجاري انب النببعض  جبو " كما تتميز اخلدمات السياحية والفندقية نتيجة لقيام مؤسسات فندقية 
ل شراء للنزالء وغريهم من الزبائن مث حيث تتمكن من تقدمي خدمات متنوعةنشاطها املعتاد  والصناعي ضمن

 واجن القنادق الكربى مزارع للدضر والفواكه والدمايلزم لتقدمي خدمة املبيت هذا باإلضافة إىل امتالك بعض 
  1واملواشي لتلبية احتياجاهتا ذاتيا، مث التصرف يف الفائض من هذه املزارع بالطرق التجارية " 

 ندقية: تصنيف الخدمات السياحية والف -3
  عدة العاملية للسياحة اخلدمات السياحية إىلصنفت املنظمة إضافة إىل تصنيفات اخلدمات السالفة الذكر،      

 2تتمثل فيمايلي: عناصر 
  ،؛... اخل(السدودالرتاث الطبيعي )املناظر الطبيعية، اجلغرافية، الشواطئ، الصحراء 
 (؛ يةيـاة، الـرأي العـام، العـادات والتقاليـد واملعطيات الثقافغرافية، ظروف احلميالرتاث البشري )املعطيات الد 
 ؛اجلوانب التنظيمية والسياسية والقانونية واإلدارية للبلد 
  مشاركة الشعب يف احلكم وهتيئة وقت العمل، وختطيطه ألوقات العمل والعطل كذلك الرتقية، اإلشهار واليت

 إجتماعية؛تعد جوانب 
 ؛غريها، إيواء، مطاعم و وسائل اخلدمات من نقل 
 األنشطة االقتصادية واملالية.  

يعين أن تصنيفات اخلدمات السياحية والفندقية مرتبطة أساسا باملنتوج السياحي والفندقي املقدم للزبائن أو 
د ر ، إضافة إىل كوهنا تتماشى مع وسائل اجلذب السياحي أو اإلمكانيات واملواإلشباع رغباته وتلبية حاجاتهالسياح 

  .املادية والالمادية منهاالسيا حية 

 نجاح الخدمات السياحية والفندقية  متطلباتالفرع الثاني : 
اخلدمات السياحية السلع و تقدمي املتطلب توفرها أو أخذها بعني االعتبار قبل ، أثناء وبعد من بني العوامل 

 جلب الزبائن والسواح ة يفواملسامهاحتياجاهتم،  رضا الزبائن وإشباع رغباته وتلبية حاجاته وتوقعلتحقيق والفندقية 
                                                           

نادق لوالية ة حالة جمموعة من الفسدرا –الفندقية وتأثريها على سلوك املستهلك اخلدمات السياحية و " مساوي مباركة ومليكي مسري هباء الدين،  -1 
  .300 -02،  ص ص: 01/8032/ 03،  3العدد  -، جملة املالية واألسواق، اجمللد الثالث" مستغامن

 .02ص:  ،مرجع سبق ذكره مسر رفقي الرحيب، -2 



 الفصل الثالث                                                     تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية
 

~ 200 ~ 
 

   1 : جند مايليومن بني أهم العوامل اليت يتوقف عليها جناح اخلدمات السياحية والفندقية  
سر يف تقدميها بالسهولة واليوالفندقية كلما اتصفت اخلدمة السياحية   :ة السياحية والفندقية طبيعة الخدم -1

 ائما عن الراحة د لسائحني ألن السائح يبحثللزبائن أو ابة، كلما كانت أكثر فائدة وجذبا بعيدا عن التعقيد والصعو 
 التعقيدات.اليت تتصف بكثرة اإلجراءات و والفندقية اليتحقق يف ظل اخلدمات السياحية  وهذا واالستقرار واهلدوء

تم به باألسلوب الذي يالسائحون عادة الزبائن أو يهتم السياحية والفندقية:  ةالخدم أسلوب تقديم -3
وفر هلم ت جبانب اهتمامهم مبستوى جودهتا ومقدار ماحتققه هلم اخلدمات من منافع تقدمي اخلدمة السياحية والفندقية

إشباع حاجاهتم املدتلفة فاخلدمة السياحية والفندقية جيب أن تقدم للزبون أو السائح بصورة تليق مبكانة الدولة 
 االته.مبدتلف جم النشاط السياحي والفندقيوالربوتوكوالت اليت تنظم  السياحية وتتفق مع القواعد

إن اخلدمات السياحية والفندقية اليت تقدمها الدول للزبائن أو السائحني جيب أن  وضوح الخدمة السياحية: -3
 تكون واضحة ومعرفة هلم من حيث أماكن  تواجدها وأنواعها وأسعارها.

ر تعترب اخلدمة السياحية والفندقية اجليدة بالسعــر املناسب هي جوهالسياحية: األسعار المناسبة للخدمات  -4
، ألن الزبون أو السائح دائما بعيد النظر ذو حساسية شديدة للددمات اليت النشاط السياحي والفندقي الناجح
ن متميزة وذات جودة تكو اليت يبحث فيها عن الراحة واهلدوء، واليت يتطلب أن تقدم له يف مناطق الزيارة املقصودة 

 وبأسعار مناسبة.  

 والفندقية : تحسين الخدمات السياحية  المطلب الثالث

ير وحتسني ، إضافة إىل مسارات تطو نتطرق يف هذا املطلب إىل معوقات تقدمي اخلدمات السياحية والفندقية
أمهيته يف حتسني ىل دور نظام الرقابة و مع التمهيد للجانب التطبيقي من خالل التطرق إاخلدمات السياحية والفندقية، 

أداء املؤسسات السياحية والفندقية واإلشارة إىل مقابالت شدصية أجرهتا مع املدراء الفنيني والعاملني مبؤسسات 
 فندقية متواجدة باجلزائر.

 

                                                           

حمسن حممد  ) 30:42، على الساعة : 03/8083/ 80تاريخ التصفح:  www.ajsrp.comمعلومات مستدرجة من املوقع االلكرتوين :  - 1 
، اجمللة العربية  "تسويق اخلدمات السياحية وأثره على تطوير األداء يف املنشآت السياحية بالتطبيق على املنشآت السياحية بوالية اخلرطوم "قسم اهلل،

  .24 -20، السودان، ص ص: 8030اجمللد األول، ماي  -جملة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، العدد الثالث  -حباث للعلوم ونشر األ

http://www.ajsrp.com/
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 الفرع األول : معوقات تقديم الخدمات السياحية والفندقية
ا، وجتاوزهالواجب معرفتها والعقبات جمموعة من املعوقات ( Martin and Liswood )  مارتن وليسوود ددـح

لذكر ال احلصر سنتطرق إليها على سبيل اعدم حدوثها، على واحلرص قبل وبعد تقدمي اخلدمات السياحية والفندقية 
  1يأيت :  وفق ما

والفندقية  ؤسسة السياحيةخاصة يف ظل تواجد مؤسسات سياحية وفندقية نوعا أو كما، إذ البد للم:  المنافسة -1
تلك قاعدة قوية متختلص وتلتزم خبدمات واحتياجات الزبائن وتوقعاهتم، منأجل حتقيق التفوق والتميز، وعندما أن 

هنا الطريقة املثلى ألتكون ناجحة ومنافسة لديهم، صورة وافية ترسخ أو  ،وراسدة للزبائن أو املستفيدين من خدماهتا
 .لالحتفاظ هبؤالء الزبائن أو املستفيدين وتعميق والئهم ومتسكهم باملؤسسة السياحية و الفندقية

إن العوامل البشرية املتغرية يف عملية تقدمي اخلدمات أكرب بكثري من عملية تصنيع معني أو الموارد البشرية :  -2
راء الفنيني والعاملني يسعون إىل جعل األمور سهلة ومسرية، فمعظمهم عملية جتارية معينة على الرغم من أن املد

يعمل جاهدا ليتكيف مع طبيعة عمله وأن يفعلوا ماهو مطلوب منهم متاما وعلى حنو دقيق، ولكن مجيع هؤالء 
 الالمباالة تعدأن  تبعا لتقلب حياهتم االعتيادية فضال عن العاملني عرضة ألن يرتكبوا أخطاء جتاه الزبون أو املستفيد

 من الصفات االنسانية اليت حتول العاملني الطبيعيني واحملرتفني إىل عوائق لعملية تقدمي اخلدمة. 
خلدمات االسلع و  إن األخطاء الشدصية شائعة ومألوفة، فالزبائن أو املستفيدين منالرفض و اإلنكار:  -3

 رغباهتم ة السياحية والفندقية تقدم خدمات جيدة وتليباليرفعون الشكاوي مما يعين أن املؤسسالسياحية والفندقية 
منهم من فيف ظل عدم الشكوى، ولكن هناك أسباب كثرية ومتنوعة وراء امتناع بعض الزبائن عن تقدمي الشكاوي، 

من يعتقد  ومنهميشعر أن األمر اليستحق وقتهم أو جهدهم، يف حني اليعرف البعض اآلخر كيف يقدم شكواه، 
لن تغري من األمر شيئا بالرغم من وجود شدص يرغب يف اإلصغاء والتكفل بشكواهم ألنه لن يعاجل لن الشكاوي 

وحيل املشاكل املرفوعة، مع أن هذه الشكاوى تعترب مبثابة عالمات إرشادية أو توجيهية توجه اإلدارة الفندقية وتقودها 
 على أن هذا الزبون أو املستفيد اليزال علىإىل حتسني نوعية اخلدمات املقدمة، وأن هذه الشكاوي مؤشر واضح 

 األقل يتحدث عن املؤسسة السياحية والفندقية.
 اخلط األمامي مرتبط مبقدم اخلدمة باعتباره جزء من املنتوج املقدم وعليه فإنه حيمل عبئا  الخط األمامي :  -4
 

                                                           

 .271 -271 : سليم حممد خنفر وعالء حسني السرايب، مرجع سبق ذكره، ص -  1 
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 يث أصبح الزبائن حسياحية والفندقية، إضافيا كونه هو املنتوج الذي يشرتيه الزبون أو املستفيد من اخلدمات ال
  .نساين للعامل أكثر من نفسها نسبيايقيمون السلوك اإل

 تطوير الخدمات السياحية والفندقية الفرع الثاني : 
لزبائن وإشباع لتحقيق رضا اتسعى املؤسسات السياحية والفندقية جاهدة لتطوير وحتسني اخلدمات املقدمة 

ا يتطلب ابتكار وتطوير ، مملدى الزبائن سيخ صورة ذهنية وافيةلرت  ،وتوقع احتياجاهتم متطلباهتموتلبية  مرغباهت
لسياحية والفندقية ، حيث تسددم املؤسسات االسياحية والفندقية وحتسينها باستمرار لتحقيق ميزة تنافسيةاخلدمات 

 1لتطوير خدمات جديدة تتمثل يف ما يلي: طريقتني أو مسارين 
حيث تعتمد املؤسسة السياحية أو الفندقية على امتالك حقوق خدمات قائمة، باستددام :  ك عن طريق التمل -1

 األساليب التالية: 
  بالبحث عن مؤسسات خدمية قائمة لشرائها؛السياحية والفندقية قيام املؤسسة 
  هر و بشراء حقوق اخرتاعات وابتكارات من مؤسسات أخرى ) شراء جالسياحية والفندقية ؤسسة املقيام

 تقنية اخلدمة (؛ 
  بشراء حقوق امتياز لتقدمي خدمات مؤسسة خدمية أو مؤسسات خدمية  السياحية والفندقية ؤسسةاملقيام

 أخرى قائمة.
 إذا اختارت املؤسسة السياحية والفندقية هذه الطريقة، فإهنا تنتهج: عن طريق تطوير خدمة جديدة تماما 

 مسارين رئيسيني مها :  
بابتكار وتطوير خدمات جديدة معتمدة بالكامل على والفندقية قيام املؤسسة السياحية ل:  المسار األو  -

 إمكانياهتا 
 املادية والفكرية والبشرية وغريها.

 ملستقلني أو بوكاالتواالستشاريني االسياحية والفندقية باالتصال بعدد من الباحثني  قيام املؤسسةالمسار الثاني:  -
 طوير تير اخلدمات السياحية والفندقية، وتكليفها بالبحث عن أجنع الوسائل وامليكانيزمات لمتدصصة يف جمال تطو  

 خدمات جديدة حتمل اسم املؤسسة السياحية والفندقية املعنية.

                                                           

  -292 ، ص:، مرجع سبق ذكرهيتسويق الخدمات مدخل استراتيجي، وظيفي وتطبيقمحيد الطائي و بشري عالق،  -1 
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ينها ترتكز ومتناسقة فيما ب ةتطوير وتقدمي اخلدمات السياحية والفندقية يتطلب مراحل أو خطوات متكامل
املوارد املتاحة لدى املؤسسة السياحية والفندقية وصوال إىل عملية تقدمي اخلدمات السياحية بداية على األهداف و 

 (Maister( و)Wyckoff( و)Olson)و( Sasser)طور كل من حيث للزبائن،  املبتكرة واملتطورة والتنافسية والفندقية 
 مناذج مبتكرة، كما هو مبني يف الشكل التايل: 

 طوات ابتكار وتطوير وتقديم الخدمات الجديدة( :  خ 15 الشكل رقم )
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية للنشر والتوزيع، ، دار اليازوري العلمتسويق الخدمات مدخل استراتيجي، وظيفي وتطبيقيمحيد الطائي وبشري العالق، المصدر: 
 .311 ، ص:8001األردن، الطبعة العربية: –عمان

 ة ـــــوارد المؤسســـــــداف ومـــــــأه

 وقيـــــــــــــــة تحليــــــــــــل الفرصـــــــــــــــة الس تحليـــــــل عمليــــــــة تخصيـــــــــص المــــــــوارد 

 الموقف من األصول )الموجودات( التشغيلية
 ماهي التسهيالت املادية املتاحة ؟
 ماهي املعدات املطلوب توفريها ؟

 ماهي املعلومات وتكنوجليا االتصاالت املطلوب توفريها ؟
   ؟ ية املطلوبة توفريها )من حيث العدد واملهارات(ماهي املوارد البشر 

 

 

 

  

 الموقف من تحديد مكانة الخدمة في سوقها 
 ؟ أي خدمات

 ؟ ماهي السمات املميزة هلذه اخلدمات
 ماهي القطاعات السوقية اليت تستهدفها هذه اخلدمات ؟

 
 

 

 

 

  

 مفهوم عمليات الخدمة
 : البعد أو املدى اجلغرايف للعمليات 

 ملناطق املطلوب خدمتها؛ا -
 موقع واحد مقابل عدة مواقع؛ -
 موقع التسهيالت؛  -
 االتصاالت السلكية والالسلكية. -

 : اجلدولة 
 ساعات/ أيام / مواسم اخلدمة؛ -
 خدمة متواصلة أم متقطعة. -

 : تصميم وإخراج التسهيالت 
 تشغيل األصول ) أين ومىت وكيف (؛ -
 مامية واخللفية؛املهام املوكلة للعمليات األ -
 فعالية داعمة من خالل األصول التشغيلية للوسطاء؛ -
 فعالية داعمة من خالل أصول املستفيدين. -
  

 

 

 

 

  

 مفهوم تسويق الخدمة 
 ماهي املنافع اليت تعود على املستفيدين؟ 

 اخلدمة اجلوهر؛ -
 اخلدمات امللحقة باخلدمة؛ -
 مستويات موثوقية اخلدمة؛  -
 حتصل على اخلدمة؛أين ومىت  -
 التكاليف املرتتبة على احلصول على اخلدمة؛ -
 األموال؛  -
 الوقت؛ -
 اجلهد الذهين؛  -
 اجلهد البدين. -
 

  

 عملية تقديم الخدمة 
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نالحظ أن عملية ابتكار وتطوير وتقدمي اخلدمات اجلديدة يتطلب وضع  (02رقم ) من خالل الشكل
الية والكفاءة مرتابطة ومتداخلة فيما بينها تعمل وفق نظام يتميز باملرونة والفع اسرتاتيجية تنفذ وفق خطوات رئيسية

واملتاحة لدى  هاو اليت مت جلب، تبدأ بتحديد األهداف بناءا على املوارد املتوفرة ألتحقيق قيمة مضافة للمؤسسة
السنوات السابقة أي املوجودات أو املوارد الناجتة عن األحداث السابقة يف من خالل رقم أعمال احملقق املؤسسة، 

 ، أي توظيف املدخالت الالزمة ) موارد مالية، مواردوحصص الشركاء واملسامهنيلألنشطة اليت قامت هبا املؤسسة، 
الرخص و  وماشاهبها، براءات االخرتاع املعلومات جيات املعلومات واالتصال، برجمياتبشرية، معدات، تكنولو 

، وحتليل فاملستهد تقابلها البحث عن السوق ،... ( لتنفيذ اخلطط املصممة تبعا لألهداف احملددةوالعالمات
ميز وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية تلتحديد املنافسني وتلبية متطلبات الزبائن وتوقعاهتم لتحقيق التفوق والالفرص السوقية 

 قوية.
قيق لتصميم وتطوير وابتكار وتقدمي اخلدمة، اليت تتضمن إرساء مفهوم تسويق اخلدمة، وحتوتلي اخلطوة الثانية 

 –منافع تعود على الزبائن واملستفيدين من اخلدمات املقدمة، مع األخذ بعني االعتبار حتقيق اإلزدواجية  منفعة 
البد أن تتوقع التكاليف اليت تتحملها املؤسسة جراء تقدمي اخلدمة سواء كانت أساسية أو تكميلية، نه أي أ ،تكاليف

  ه. ئرضاوإ ،هوتلبية متطلباته وتوقع احتياجات املستفيد مع إشباع رغباتهمقابل مايدفعة الزبون أو 

 الفندقية السياحية و أداء المؤسسات الرابع : مساهمة نظام الرقابة في تحسين  المطلب
ن خالل تنفيذ ميتكون من وظائف متناسقة ومتكاملة ترتكز على تنفيذ االسرتاتيجات املصاغة نظام الرقابة  

ري ، تتطلب وضع معايحسب األهداف احملددةاخلطط املصممة أو وضع خطط جديدة، أو تعديل اخلطة احلالية، 
خالل  حية، أو االستمرار يف تنفيذ اخلطط املصممة، من، لقياس األداء واختاذ االجراءات التصحيرقابية مرتبطة هبا

يف املؤسسة ر املتمثلة يف التنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقيق، التقييم والتقريهذا الفصل سنوضح مكونات نظام الرقابة 
 السياحية والفندقية، وأمهيتها يف حتسني أدائها.

  السياحي والفندقي التخطيط الفرع األول:
 الزمة لضبط األداءالحتديد األهداف، اختيار السياسات " تدطيط يف املؤسسة السياحية والفندقية يتضمن ال

قصري، ق إطارر زمين وفومن مث تصميم اخلطط واإلجراءات املتبعة وفق خمطط عمل يف املؤسسة السياحية والفندقية،  
1"  ليهااملتفق عرئيسية أو الفرعية الالرامية لتحقيق األهداف الربامج إضافة إىل متوسط أو طويل املدى 

                                                           

 .308حممد أمني السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 
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  متياألهداف  حتديدتبني أن  ،اجلزائر –بزرادلدة   AZمدراء مبجمع فنادق مع أجريتها مقابلة من خالل و  
سنة بناء على رقم األعمال احملصلة يف الملدة سنة كاملة يف بداية السنة يعين األسبوع األول من شهر جانفي " 

على  ، وبعد املوافقة على األهداف احملددة بناءأو حصص الشركاء واملسامهنيحداث السابقة السابقة الناجتة عن األ
تنفيذها ل خمطط عمل حمضر اجتماع املدير العام للمجمع ومدراء األقسام الرئيسية واألقسام املساعدة يتم إعداد

حالة ظهور خماطر  القابلة للتعديل يف صممةوفق خطط موحتديد املوارد الالزمة ) املادية، املالية، البشرية ( لتنفيذها 
مع ظهور احلراك الشعيب، حيث  8032يف شهر فيفري سنة  وهذا ماحدث، يعين تتميز باملرونة حمتملة  أو غري متوقعة

، ويف 31 -كوفيد  وباءجراء  8080، وهو ماينطبق على ماحدث يف سنة من األهداف املسطرة % 20مت ختفيض 
ان هناك ضغط كبري على املصلحة التجارية جللب االيرادات والبحث عن األسواق، مع هذه السنوات بالضبط ك

اإلشارة إىل عبارة تستوجب الوقوف والعمل على ترمجتها إىل أهداف تصبوا إىل بلوغها وهي: جلب الزبون سهل 
 .1 أما احملافظة عليه صعب جدا "

السل حية والفندقية الالمركزية أو التبعة للسومن أجل معرفة حتديد األهداف على مستوى املؤسسات السيا
مبجمع امن التابع مسري املوارد البشرية بفندق الزفري مبستغأجريتها مع الفندقية أو اجملمعات الفندقية، مت إجراء مقابلة 

   AZ من أهداف الفندق مرتبطة بأهداف جممع فنادق   %20"حوايل   ، حيث ذكر على أنه AZفنادق 
ني من خالل إجتماع ب، واملناخية ن األهداف يتم حتديدها حسب خصوصيات املنطقة اجلغرافيةم % 80وتبقى 

 2، ويتم إعداد حمضر يشار فيه إىل األهداف احملددة " للفندق املدير العام وكافة األقسام الرئيسية واملساعدة

 التنظيم السياحي والفندقي : الفرع الثاني: 
حتديد و  ة تساهم يف حتقيق األهداف احملددة وتنفيذ اخلطط املصاغةوظيفالتنظيم السياحي والفندقي 

فقا للهيكل و والتنسيق بينها حسب اخلرائط التنظيمية للمؤسسة السياحية والفندقية، الصالحيات واملسؤوليات 
مؤسسة فندقية  20التنظيمي املصمم، حيث أنه ومن خالل مقابالت شدصية مع مدراء فنيني وعاملني ألكثر من 

حلوايل باجلزائر خاصة التابعة للقطاع احلكومي أو اخلواص واملصنفة أكثر من ثالثة جنوم، أهنا تتوفر على هيكل 
تنظيمي يتالءم مع طبيعة النشاط السياحي والفندقي حيث يساعد على حتقيق األهداف احملددة،  كما يتطلب 

                                                           

علوان ياسني مراقب التسيري والسيد مروان معمش مدير املالية ، والسيد 8080أوت  82بوقاسم سليم مدير اإليواء بتاريخ السيد مقابلة مع  -1 
  هيكلة مكونات نظام الرقابة.     ،اجلزائر –ة بزرادلد AZمبجمع ،  8080 سبتمرب  30واحملاسبة بتاريخ 

هيكلة مكونات نظام  ،8080سبتمرب  83اجلزائر،  بتاريخ  –مستغامن  -بوخدمي حممد مسري املوارد البشرية بفندق الزفري السيد مقابلة مع  - 2 
 الرقابة.  
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 خالل " جتميع األنشطة الضرورية لتحقيق أهدافمن الالزمة، واملوارد اإلمكانيات توفري نفيذ اخلطط املصممة ت
املؤسسة السياحية والفندقية وإسناد كل جمموعة من جمموعات النشاط إىل مدير ميلك السلطة املناسبة لتحقيق أداء 
هذا النشاط، حيث يعتمد التنظيم السياحي والفندقي باألساس على حتديد واضح للعالقات أي عالقات السلطة 

ية، واملادية أي التنسيق بني املوارد البشرية، أنظمة التسيري واملعلوماتية، املال سيق بينها عموديا وأفقيا،مع ضرورة التن
والشكل التايل يوضح أمهية التنظيم كإحدى الوظائف األساسية ،  1 تبعا للدطط املصممة "الالزمة إلجناز األنشطة 

 .لإلدارة الفندقية
   الوظائف األساسية لإلدارة الفندقية( :  التنظيم كإحد 16الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
: ص، 8030 :، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان االردن، الطبعة االوىلدارة الفنادقإحازم حممد عبدالفتاح، المصدر: 

302. 
 التوجيه السياحي والفندقي  :  الفرع الثالث

 لكافة أفرادعة والربامج املتبوالفندقية، ووضع اإلجراءات بعد حتديد األهداف املرتبطة باملؤسسة السياحية 
 لرئيسية واملساعدة ا، تأيت وظيفة التوجيه حيث يتم إعطاء توجيهات لرؤساء األقسام التنظيم السياحي والفندقي

 التحاضر ، مييلإلالوسائل احلديثة ) ا األوامر الكتابية والشفهية، التقارير، املدتلفة سواءاالتصال  باستددام وسائل
 أو بعقد اجتماعات توضيحية أو تكميلية إن اقتضى األمر، إضافة إىل استددام التحفيزات والتشريفات عن بعد... ( 

                                                           

  .302حازم  حممد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 

 الرقابة القيادة التخطيط

 التنظيـــــــــــــــــم
 تقسيم العمل داخل الفندق؛ -
 ؛نيللمدراء الفنيني والعاملختصيص املهام  -
 ختصيص موارد الفندق؛ -
  ؛تنسيق جهود املدراء الفنيني والعاملني -
 حتديد عالقات السلطة. -
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 ومشاركة املدراء الفنيني والعاملني يف ابداء آرائهم واقرتاحاهتم، حيث أن بعض املؤسسات الفندقية تستددم هلذا 
 1يف تطوير اخلدمات السياحية "  الغرض " نوافذ مساعدة إلشراك العاملني

ا " إرشاد املرؤوسني فيه وترغيبهم بالعمل للوصول إىل األهداف، هذ: كما أن التوجيه السياحي والفندقي هو
 2"  ويتكون التوجيه يف الفندق من العناصر التالية : اإلتصال، والقيادة، والتحفيز

رورة ويتطلب اإلتصال الفعال ض ،خرف معني إىل طرف آإرسال املعلومات من طر  " ملقصود به :ا اإلتصال:  -1
داخل أو خارج املؤسسة السياحية والفندقية من خالل الوسائل  3" القيام بتحليل مسار إنسياب أنظمة املعلومات

 الشكل التايل يوضحو التقليدية واحلديثة لتكنولوجبات املعلومات واالتصال، السلكسة والالسلكية، الشفهية واملكتوبة 
  .مسار إنسياب املعلومات

 ( : مسار إنسياب المعلومات17الشكل رقم )
 

 
 من هم األفراد الذين سرتسل هلم املعلومات

 
 أين يوجد هؤالء األفراد وماهي األقسام اليت يعملون فيها 

 
 كيف ميكن إرسال هذه املعلومات هلؤالء األفراد بصورة أكثر كفاءة 

 
 الهاتف                                 مكتوب                        شفهي                           الحاسب اآللي           
 مباشر -                   رسالة      -         داخلي                          -اتصال مفرد                     -   
 مذكرة -        جي                         خار  -اتثال متعدد                     -   
 رسالة قصرية  -    تلكس                              -                 أوراق مطبوعة  -   

 بطاقة عمل   –تقرير  -                              فاكس    -                                     
  ن، األرد - ، دار وائل للطباعة والنشر، عمانإدارة الفنادق ورفع الكفاءة اإلنتاجيةمني السيد علي، د أـــــــــحمم  :  المصدر

 .332، ص: 3112الطبعة األوىل:               

                                                           

مدى إشراك  8083مارس  02بتاريخ الجزائر،  –بوهران  DOME KHALED-VENTخريف يوسف املدير العام بفندق د مقابلة مع السي -1 
 املدراء الفنيني والعاملني يف حتسني أداء اخلدمات السياحية.

 .302حممد أمني السيد علي، مرجع سبق ذكره ، ص:  - 2 

 .332مرجع نفسه، ص:  - 3 

 المعلومات
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فن التأثري على  " القيادةوتعين ، العنصر الثاين من عناصر التوجيه السياحي والفندقي هو القيادة : القيادة -2
ميارسوا أعماهلم برغبتهم الكاملة لتحقيق أهداف اجلماعة، والبد للقائد أن يكون يف الصف األول املرؤوسني لكي 

سار لألفراد العاملني حتت سلطته، كما جيب أن يكون ملما إملاما تاما أي يف املقدمة ليبني ويوضح الطريق أو امل
نبغي أن يصاحبه يو عمل وحتقيق األهداف، لكي يقود ويدفع اجلماعة حنو الباخلصائص الفردية هلؤالء املرؤوسني 

ث إجتاهاهتا وتفاعلها ، من حياملؤسسة السياحية والفندقيةتفكري مماثل يف فهم أمناط العالقات اإلنسانية السائدة يف 
 .1 ككل"  ؤسسة السياحية والفندقيةموتأثريها على كفاءة األداء التنظيمي ولل

التعاون ه املورد البشري فردا أو مجاعة، ينبغي أن يتميز بالتناسق و السلوك البشري الذي يتصرف ب التحفيز : -3
إلنسانية مما يتطلب دراسة معمقة للعالقات ا املتبادل يف تأدية أو ممارسة األنشطة لتحقيق هدف أو أهداف مشرتكة،

 يف النشاط السياحي والفندقي ملعرفة وحتديد: 
 األفراد العاملني يف املؤسسة السياحية والفندقية؛ نساين والعالقات بني معرفة أمناط السلوك اإل -
حتديد سلوك اإلدارة الفندقية حول ماجيب إختاذه من أجل دعم وتطوير التعاون املتبادل بشكل إجيايب مبايضمن  -

 رتبط باإلدارة الفندقية أو األفراد العاملني يف املؤسسة السياحية والفندقية.ا حتقيق األهداف سواء ما
لعمل لبشرية لللموارد االدافعية والرغبة يساهم بدرجة كبرية بإعطاء العالقات اإلنسانية وفهم أمناط  إن إدراك

يق التميز،  إشباع رغباهتم أو حاجاهتم اإلنسانية لتحقضرورة حتقيق األهداف احملددة بفاعلية وكفاءة لألداء، مع على 
دارة األداء يرتكز أساسا بالدرجة األوىل على فلسفة اإل كما أن إستددام العالقات اإلنسانية كقوة دفع وتأثري على

 2يف املؤسسة السياحية والفندقية، حيث أن :  الفندقية اجتاه نظام اإلتصاالت ونظام احلوافز

 املؤسسة يفكفاءة نظم االتصاالت السائدة يساهم  :  نظام اإلتصاالت في المؤسسة السياحية والفندقية 
، وين أمناط للعالقات اإلنسانية، خاصة إذا مسحت هذه النظم بأن يسري االتصال بإجتاهنيعلى تك السياحية والفندقية

مما يعزز من فرص حتقيق أهداف عمليات االتصال املتمثلة يف إيصال املعلومات واألوامر وتنسيق اجلهود، ويف نفس 
كار واملشكالت، فهم الكامل لألفصالبة الروابط والعالقات بني كافة األطراف مبنيا على ال وتكثيف نيالوقت متت

ني ، مما يبني أنه كلما اتصال فعال بمما يدعم العالقات اإلنسانية ويرسدها من أجل أداء تنظيمي فندقي أفضل
 . فريق العمل كلما زاد من حتقيق أداء سياحي وفندقي متميز أو املدراء الفنيني والعاملني

                                                           

 .300ع سبق ذكره ، ص: حممد أمني السيد علي، مرج -1 

 .301مرجع نفسه، ص:  - 2 
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 ؤثر على تاحلوافز هي جمموعة من العوامل والظواهر اليت :  نظام الحوافز في المؤسسة السياحية والفندقية
لنشاط السياحي نسانية يف ادراسة معمقة للعالقات اإلممارسة وظائهم أو تنفيذ األنشطة املوكلة هلم، مما يتطلب أمناط 

 والفندقي ملعرفة وحتديد : 
 ؤسسة السياحية والفندقية؛ معرفة أمناط السلوك االنساين والعالقات بني األفراد العاملني يف امل -
حتديد سلوك اإلدارة الفندقية حول ماجيب إختاذه من أجل دعم وتطوير التعاون املتبادل بشكل إجيايب  - 

 مبايضمن حتقيق األهداف سواء مارتبط باإلدارة الفندقية أو األفراد العاملني يف املؤسسة السياحية والفندقية.
  ق في المؤسسات السياحية والفندقيةالمراجعة والتدقي الفرع الرابع: 

اخلارجية و  فهم ومعرفة هيكلة مكونات نظام الرقابة، واالستفادة التقارير الصادرة عن اجلهات الرقابية الداخلية  
ملا له من دور  ،للمؤسسة السياحية والفندقية والتأكد من فعاليتهملراجعة ومتابعة نظام الرقابة دارية والتنفيذية(، )اإل
لقادة أو احجم االختبارات اليت سيدتارها كعينة أثناء فحصه للبيانات واملعلومات املقدمة من قبل  حتديديف 

نظام هتم املدقق مبا يعرف بالفحص املبدئي ل، كما ياملستهدفالعمل  تدقيق  أو أي جهة مسؤولة عن مرؤوسيهم 
املالية ومدى ية القوائم مصداقالعمليات التشغيلية و  يف املؤسسة السياحية والفندقية من خالل  تدفقالداخلية الرقابة 

يقوم قسم ما كاملنصوص عليها. من خالل إعداد خمطط عمل ومراجعة ومتابعة تنفيذه،   تطبيق القوانني والتشريعات
 قابة.ر التدقيق الداخلي باستشارة جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق التابعة له عند اختيار األسلوب األمثل لتقييم نظام ال

 1: يف مايلي السياحي والفندقي النشاط قسم تدقيق تتمثل واجبات ومسؤوليات كما 
 بالغ املستلمةالنقدية اليت يقوم هبا الزبائن، وضمان تسليم امل التحقق من نظام الضبط الداخلي، ويهتم باملقبوضات -
 إىل أمني الصندوق بوصل استيالم؛  
كم املدزون من املشروبات، وصيانتها وتسجيلها يف سجالت املدزون املالئمة، إعداد نظام رقابة داخلية فعال حي -

 وجيب فحص األرصدة اليت تظهر يف البطاقات والتحقق من صحتها، ومقارنتها بالرصيد الفعلي؛
 فحص الدفاتر والسجالت احملاسبية اخلاصة بكافة  األقسام التشغيلية )الرحبية( حسب نوع وحجم املؤسسة  -

ية سواء كانت " مراكز إيرادات واملتمثلة )قسم املكاتب األمامية، قسم منافذ املأكوالت واملشروبات، قسم الفندق
 خدمة األكل والشرب، اهلاتف، املغسلة( واملراكز املساندة اليت متثل مراكز تكلفة ولكن وجودها ضروري )قسم 

                                                           

دار  ،المنشآت الصغيرة-البيئي-الخاص–اإلداري -الحكومي-االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد الداخليأمحد حلمي مجعة،  -1 
 .323 -320، ص: 8001األردن، الطبعة األوىل:  -عمان، صفاء للنشر والتوزيع
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 بدقـــــــــة ؛  1قسم التسويق ...( "  احملاسبة واملالية، قسم األمن والصيانة، قسم املوارد البشرية
 فحص طريقة تقييم األصول ذات الطبيعة اخلاصة مثل األواين الزجاجية، والصيين والبياضات... اخل؛ -
فحص األجور املدفوعة للعمال غري الدائمني واإليصاالت اليت يتم الرجوع بواسطتها لبعض املواد أو الفرق  -

 املوسيقية الزائرة. 
 *8310قم ر  للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي الدويل وفقا للمعيار)إ( واستشارية  )ت(  خدمات تأكيديةتقدمي -

أنشطة وظيفة التدقيق الداخلي  *إستددام أعمال املدققني الداخليني 230املعيار اجلزائري للتدقيق كما تضمن    -
 أو املهام اليت يقوم هبا.

التابع جملمع  (EGTT)التدقيق  مبؤسسة التسيري السياحي يف تلمسان  مديرأجريتها مع ومن خالل مقابلة 
عا ملدطط عمل ي يتم تبتدقيق النشاط السياحي والفندق : "وضح لنا أناجلزائر،  –حة ومحامات معدنية اقة، سيدفن

اعة ن( سنوات، يتم مراجعته سنويا حسب توصيات اهليئات العمومية ممثلة يف وزارة السياحة والص01لثالث )
افظ احلسابات الذي حمجلنة التدقيق املتواجدة باجملمع و ارجي فيتمثل يف التقليدية والعمل العائلي، أما التدقيق اخل

قوم ي .( منتدبني من العمال لتمثيل صوت العمال فيه8( أعضاء وممثلني )2يعينه جملس اإلدارة املتكون من ست )
ية وتدقيق تحقات، وتدقيق املديوينة، وتدقيق تسيري املوارد البشر افظ احلسابات بتدقيق اخلزينة، وتدقيق املسحم

ويقوم بفحص نظام الرقابة أيضا ملا هلا من دور يف اختيار العينة اليت تختارها املدقق اخلارجي للمارسة الصفقات 
ار املصاحل خطإهو بدوره يقوم بالفوارق والنقائص يقدم إىل جملس اإلدارة،  اتقارير يوضح فيه يعدنشاطه، حيث 

تم تصحيح االحنرافات حيث ياملعنية وفقا للهيكل التنظيمي للمؤسسة السياحية والفندقية يف شكل تقارير رقابية، 
والنقائص ومعاجلتها ومتابعة املتسبب فيها، ويتم إعداد تقرير مفصل يقدم جمللس اإلدارة وهو بدوره يقدمه بتقرير 

ات دف التدقيق إىل التحقق من مصداقية القوائم املالية، وتنفيذ العمليكما يه،  مفصل يقدمه إىل حمافظ احلسابات
التشغيلية بكفاءة وفاعلية، تطبيق االجراءات وفقا للتشريع والتنظيم والتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة والصناعة 

 تدقيق املعد من قبل جلنة ثاق الالتقليدية والعمل العائلي أو جلان التفتيش على مستوى املديريات الوالئية، واحرتام مي
 .2"  التدقيق

                                                           

 . 84 -88ع سبق ذكره، ص ص: عبد الكرمي خافظ، مرج -1 
 من الفصل األول لألطروحة. 42للتفصيل أكثر إرجع إىل الصفحة  -* 

، اجلزائر –التابع جملمع فندقة، سياحة ومحامات معدنية ( EGTT)مبؤسسة التسيري السياحي يف تلمسان ميدوين حممد مدير التدقيق السيد مقابلة مع  -2 
 ت نظام الرقابة يف املؤسسات السياحية والفندقية. ، هيكلة مكونا8083مارس  04بتاريخ 
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 السياحي والفندقياألداء تقييم  الفرع الخامس: 
كما أشرنا يف الفصل الثاين من األطروحة إىل أن عملية تقييم األداء جزء من العملية الرقابية اليت متارسها  

توصل إليها الواردة واملوثقة املتضمنة النتائج املاهليئات اجلهات الرقابية الداخلية أو اخلارجية، بناء على املعلومات 
مبقارنة االجناز الفعلي مع املؤشرات املوضوعة سلفا، واملرتبط بكافة العمليات التشغيلية اليت قامت هبا املؤسسة وفقا 

ألقسام اللدطط املصممة لتحقيق األهداف احملددة، يف شكل التقارير الرقابية الصادرة من قبل اجلهات املسؤولة عن 
 أو الوحدات طبقا للهيكل التنظيمي للمؤسسة.

 :  مؤسسات السياحية والفندقيةقياس األداء الداخلي والخارجي لل -
نتاجية( اليت اإل ،األداء الداخلي بالعمليات التشغيلية من خالل األنشطة والعمليات )الكفاءة والفعاليةيرتبط 

اإلنتاجية يف، الغرف، التكال إشغال، اإليواءقياس األداء الفندقي )  شراتباستددام مؤ  تقوم هبا املؤسسات الفندقية
الفندقية لسياحية و اتقييم جودة اخلدمات برضا الزبائن من خالل  فريتبطاخلارجي األداء أما ، ( ...إخلاجلزئية والكلية 
ودة املتطلبة يف الدويل للوصول إىل اجل SERVEQUALباستددام منوذج قياس جودة اخلدمات  ،املقدمة للزبائن

ختبار مدى توافر األبعاد الرئيسية جلودة اخلدمة الفندقية  املتمثلة يف )امللموسية، ال الفندقيالسياحي و القطاع 
ناهج اإلستقصاء أسلوب مكما تستددم املؤسسات السياحية والفندقية ،  االعتمادية، االستجابة، التوكيد، التعاطف(

 ,Booking )كرتوين سواء داخل املؤسسة أو بالتعاقد مع مؤسسات ناشئة مثل : اليدوي على مستوى الغرف أو االل

Trivago, Expedia, Jumia, Travel  ) ،  وبالتايل يعترب قياس األداء الداخلي املرتبط بالعمليات التشغيلية واألداء
، دمة السياحية والفندقيةودة اخلوحتسني ج مطلبا اسرتاتيجيا لتعزيز القدرة التنافسيةاخلارجي املرتبط برضا الزبائن 
 وبالتايل حتقيق التميز والتفوق.

ندقية مبجموعة من الفالسياحية و تتميز معايري واملؤشرات اليت تستعمل يف عملية قياس األداء يف املؤسسة 
وقوف لمن أولويات اإلدارة الفندقية ومهامها الرئيسية هي اأن " الفندقي، السياحي و اخلصائص املرتبطة بالنشاط 

املقارنة على  هوتعمل هذ ،ومقارنة املستوى التشغيلي الفصلي مبا هو خمطط ، على املستوى التشغيلي للفندق فصليا
من أهم املقارنات اليت و  ،التشغيلية للفندق اإلسرتاجتيةالقرارات التصحيحية السريعة أو وضع  اختاذتوجيه اإلدارة حنو 

ق على النسب الرحبية املتحققة فعال وما هو خمطط، فاإليراد الفصلي للفند تقوم هبا اإلدارة الفندقية هو الوقوف
حية الالزمة القرارات التصحي اختاذيقارن باإليراد السنوي وتبعا لذلك يكون التأكد من سري اإليراد مع املدطط أو 

 لذروة وموسمخالله موسم اميكن حتديد من  الفندقــيالسياحي و أثر املومسية فـي النشاط أما فيما تخص ، أوال بأول
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 1 " وات أو ملدة كامل عمر املشروعـلسنة واحدة وليست لعدة سن الكساد 
اليت لتشغيلية االفندقية واملرتبطة باألنشطة السياحية و  اتؤسسالداخلي للمداء األمعايري ومؤشرات قياس ومن 

رتبطة باألهداف لى سبيل الذكر ال احلصر املاملوضوعة عاملعايري سنتطرق إىل حيث اليت تقدمها،  تقوم هبا واخلدمات
 م املطابقة من خالل كشف االحنرافات وعد ،الفندقيةالسياحية و  اتباملؤسساحملددة أو اخلطط املصممة لتقييم األداء 

، أدناهداول قا للجوف يتم استددام هذه املعايري للوصول إىل النتائج احلقيقية من خالل النسب أو املعادالتحيث 
ع مرنتها مع مامت وضعه كمؤشرات يف خمطط العمل املرتجم لألهداف احملددة وفقا لالسرتاتيجات املصاغة، ومقا

نشطة توفر البيانات واملعلومات اخلاصة بكافة األوجيب إذ أنه البد  األخذ بعني اإلعتبار مومسي الذروة والكساد، 
 .بتكاليف مندفظةيف الوقت املناسب و  تهدف املراد قياسهأو النشاط املس اليت تقوم هبا املؤسسة السياحية والفندقية

حيث أنه من خالل مقابالت شدصية مع مدراء فنيني وعاملني على مستوى مؤسسات سياحية وفندقية تبني أهنا 
راقبة املدزون، االستقبال، نقاط البيع، ماملشرتيات، التسيري الفندقي، تستددم أنظمة معلومات وتسيري حديثة ) 

، خل (إنظام مراقبة التسيري واحملاسبة واالمتثال ...  املسريين، تعرب اخلط، احلجز الدويل، أمادييوس، قنوااحلجز 
توفر على بنك بيانات كن التاملكتشفة يف حلظة حدوثها، لاألخطاء املرتكبة  اليت حدثت أوائص قملعرفة الفوارق والن

سة املرتبط بكافة األنشطة اليت تقوم هبا املؤسداء تستددم كمدخالت لقياس األومعلومات يف الوقت املناسب 
 اك فوارقإن وجدت هن ختاذ اإلجراءات التصحيحية لألداءإو  النشاط املستهدفقياس أداء أو السياحية والفندقية 

 ومن بني معايري قياس األداء السياحي والفندقي جند:  ،أو اختالالت من خالل النتائج املتوصل إليها 
يتم حساهبا بناء على البيانات املتعلقة عدد الغرف املشغولة باحتالفها أنواعها وعدد األسرة :  يواءايير اإلمع-1

، أما نسبة كفاءة التشغيل فتحسب من خالل " اإليرادات احملصل عليها من الغرف املؤجرة للزبائن على املشغولة
الء مؤمترات ت احلكومية )حبسم أو ختفيض(، نز اختالف تصنيفاهتم: الزبائن العاديني)السائحني( ،  نزالء املؤسسا

املؤسسات واالحتادات واجلمعيات، نزالء اجملموعات واألفواج السياحية، النزالء املقيمني بصفة رمسية مبوجب عقود 
رمسية. إضافة إىل تأجري األجنحة والقاعات والصاالت ألغراض إقامة املؤمترات أو الندوات أو املعارض... اخل ، مع 

 . 2"  خذ بعني االعتبار التدفيضات املمنوحةاأل
 

                                                           

،  8032 : األوىلالطبعة  ،األردن - عمان للنشر والتوزيع،  األيام، دار أساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقية، وآخرونحممد دياب،  -1 
 .310 - 381ص: 

 .381حسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة، مرجع سبق ذكره، ص:  -2 
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 :  معايير اإليواء (14رقم ) الجدول -1

 المعادلة تعريفه المعيار 

يواء
 اإل

ايري
مع

 

 معيار نسبة إشغال 
 غرف الفندق

 يشري هذا املعيار إىل نسبة عدد الغرف املشغولة 
 إىل عدد الغرف الصاحلة لإلجيار. 

عدد الغرف املشغولة
 300×  عدد الغرف الصاحلة لالجيار

 معيار نسبة إشغال 
 األسرة

 يشري هذا املعيار إىل نسبة عدد األسرة
 املشغولة إىل عدد األسرة الصاحلة لإلجيار 

 عدد االسرة املشغولة

 عدد االسرة الصاحلة لالجيار
  ×300 

 معيار نسبة إشغال 
 الغرف املزدوجة

ة ف املزدوجيشري هذا املعيار إىل نسبة عدد الغر 
 املشغولة إىل عدد الغرف املزدوجة الصاحلة لإلجيار

عدد الغرف املزدوجة املشغولة
 300×  عدد الغرف املزدوجةالصاحلة لالجيار

  األجنحة إشغالنسبة 
 الفندقية

 دقية الفن األجنحةنسبة عدد  إىليشري هذا املعيار 
 لإلجيارالصاحلة  األجنحةعدد  إىلاملشغولة 

 عدد االجنحة املشغو لة

 عدد االجنحة الصاحلة لالجيار
 ×300 

 يشري هذا املعيار إىل نسبة اإليراد الفعلي إىل إيراد نسبة كفاءة التشغيل
 الغرف املتوقع 

 ايراد الغرف الفعلي
 300×  ايراد الغرف املتوقع

  األيامر ، داكفاءة أداء المؤسسات الفندقية  أساسيات تقييم، وآخرون حممد ديابباالعتماد على  الطالبمن إعداد المصدر: 
 342 – 145ص :  ص، 8032 األوىل، الطبعة األردن - عمان للنشر والتوزيع،          

نسبة إشغال املطعم يتم حساهبا من خالل ايرادات  ايريمع، النزالء والسعر: األطعمة والمشروباتمعايير  -2
إيرادات ساب معيار متوسط إنفاق الزبائن على األطعمة واملشروبات فيتم حباألطعمة على عدد املقاعد املشغولة، أما 

على ة" التدفيضات املمنوح - (إمجايل مبيعات املشروبات +إمجايل مبيعات األطعمة) "من  واملشروباتاألطعمة 
 أي " الكلية  ةيدقالفنرقم أعمال املؤسسة بيتم حسابه ف، أما معيار النزالء تفادو من اخلدمةسائن الذين ابعدد الز 

 -)إمجايل مبيعات األطعمة+ إمجايل مبيعات املشروبات + ايرادات أخرى خبالف ايرادات األطعمة واملشروبات ( 
  .باختالف أنواعهاغرف املؤجرة الفعلي لليراد اإل، أما معيار السعر فريتبط ب 1التدفيضات املمنوحة " 

 ، النزالء و السعر.اتمعايير األطعمة والمشروب:  (15رقم ) الجدول 

 المعادلة تعريفه المعيار 

مة 
ألطع

ر ا
عايي
م

ات
روب
مش
وال

 

معيار نسبة إشغال 
 املطعم

يشري هذا املعيار اىل نسبة عدد الوجبات اليت يقدمها 
 املطعم إىل عدد املقاعد املتاحة للمطعم

 عدد الوجبات املقدمة باملطعم

 عدد املقاعد
 ×300 

 معيار متوسط إنفاق
 األطعمة واملشروبات 

 يتمثل بإيرادات األطعمة واملشروبات
 إىل عدد الضيوف اليت قدمت هلم الوجبات 

 إيرادات االطعمة واملشروبات
 عدد الضيوف الذين قدمت هلم الوجبات

 

زالء اريمع
لنــــــ
ا

 

معيار متوسط إنفاق 
 الضيف

 هذا املعيار إىل نسبة إيرادات الفندق الكلية من يشري
 مجيع اخلدمات اليت يقدمها الفندق إىل عدد من النزالء

 ايرادات الفندق من مجيع اخلدمات
 عدد النزالء

 ×300 

 ريامع
 

سعر
ال

 

معيار متوسط السعر 
 اليومي للغرفة

لغرفا االمجايل ميثل إيراد الغرف اإلمجايل إىل عدد الغرف املؤجرة ايراد 
عدد الغرف املؤجرة

 

  األيامر ، داأساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقية، وآخرون حممد ديابباالعتماد على  الطالب من إعدادالمصدر: 
 328 – 150 :ص  ص ،8032 األوىل، الطبعة األردن - عمان للنشر والتوزيع،           
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الت خالل فرتة ت واملدخاة الفندقية هي عبارة عن النسبة بني املدرجستاجية املؤسإن" ة : ـــــــــنتاجيمعايير اإل -3
وميكن تقسيم االنتاجية إىل اإلنتاجية الكلية للمؤسسة الفندقية ويعرب عنها بالعالقة املدرجات الكلية على  معينة،

ينة(،  )خدمات ومنتجات مع ، جتهيزات( إىل خمرجاتالتشغيل املدخالت الكلية أي حتويل املدخالت ) عمل، مواد
نتاجية إكما يوجد القسم الثاين لإلنتاجية يسمى االنتاجية اجلزئية للمؤسسة الفندقية ومن أمثلتها : انتاجية العامل ، 

  1املواد، انتاجية رأس املال... إخل " 
 واألجورالعامل  :  معايير اإلنتاجية (16رقم )الجدول 

 المعادلة تعريفه المعيار 

ايري
مع

إ 
جية

نتا
 

امل
الع

 

جية
إنتا
ار 
معي

  
مل 
العا

حد
الوا

 

يشري إىل جمموع  :معيار اإلنتاج السنوي 
 ملومسي الكساد والذروة.اإلنتاج 

 اإلنتاج يف موسم الذروة + اإلنتاج يف موسم الكساد

 يشري إىل جمموع العاملنيمعيار عدد العاملين : 
                      ملومسي الذروة وموسم الكساد                    

 عدد العاملني املؤقتني  +عدد العاملني الدائمني 

دل
 مع
عيار
م

 
 

مل
العا
جر 
ا

 

يشري هذا املعيار إىل متوسط اجر العامل الواحد 
 من املشتغلني يف الوحدة االقتصادية الفندقية

 أجور العاملني
عدد العاملني

 

ور 
 أج
عيار
م

وية 
لسن
ن ا
املي
الع

 

ع نفقات األفراد العاملني يف جممو  إىلتشري 
 مومسي الذروة والكساد

نفقات العاملني السنوية = نفقات األفراد العاملني يف موسم الذروة + 
 نفقات األفراد العاملني يف موسم الكساد

جر
ل ا
معد

 
 

حد
الوا
وم 
الي

 
 امأيميثل متوسط تكاليف اليوم الواحد من 

 العمل 
 للعاملني اإلمجاليةمن األجور 

االجور االمجالية للعاملني
عدد أيام العمل

 

ار 
معي

سبة 
ن

مو
ن

 
 

لين
عام
ر ال
أج

 

 ميثل مقياسا ملدى تطور اجر العامل مقارنة 
 بالنسبة للسنة السابقة

أجر العامل يف السنة الالحقة−أجر العامل يف السنة السابقة
 300× أجر العامل يف السنة السابقة

  األيامر ، داأساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقية، وآخرون حممد دياباد على باالعتم الطالبمن إعداد المصدر: 
 321ص:  ،8032 األوىل، الطبعة األردن - عمان للنشر والتوزيع،          

دقية من اليت حققتها املؤسسة الفنالنقدية املقصود بكفاءة رأس املال التدفقات :  معايير كفاءة رأس المال -4
 ةاألخذ يف احلسبان خاصية كثافة األصول وسرعو ، امها لرأس املال، مع مراعاة مدة اسرتداد رأس املالاستدد

 دوران رأس املال يف النشاط الفندقي.
 

                                                           

 . 810 – 812حممد أمني السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص ص :  - 1 
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 :  معايير كفاءة رأس المال  (17رقم ) الجدول 

 المعادلة تعريفه المعيار 

ال 
س امل

ة رأ
فاء

يريك
معا

 

جاع الفرتة الزمنية الالزمة السرت يار إىل يشري هذا املع معيار فرتة االسرتداد
 رأس املال املستثمر 

 رأس املال املستثمر
 300×  متوسط صايف التدفق

العائد على راس املال معيار 
 املستثمر

معيار العائد االمجايل : هو جمموع الربح ملومسي 
 الكساد 

 صايف الربح السنوي

 عدد االسرة الصاحلة لالجيار
  ×300 

ي جمموع مبيعات مومسأي معيار املبيعات االمجالية  عيار معدل دوران رأس املال م
الذروة والكساد = مبيعات موسم الذروة +مبيعات 

 موسم الكساد 

املبيعات االمجالية 
 300×   رأس املال املستثمر

  األيامر ، داأداء المؤسسات الفندقيةأساسيات تقييم كفاءة ، وآخرون حممد ديابباالعتماد على  الطالبمن إعداد المصدر: 
 311-318ص :  ص ،8032 األوىل، الطبعة األردن - عمان للنشر والتوزيع،          

لى لعوامل املتحكمة من ايرادات ومصاريف ملا هلا من تأثري عا " ب معايري الرحببة مرتبطة معايير الربحبة:  -5
غيلية راكز إيرادات األقسام التشم" لرحبية البد من توفري بيانات حول  وحلساب معايري ا 1"  رحبية املؤسسة الفندقية

)املكاتب األمامية، منافذ املأكوالت واملشروبات، خدمة األكل والشرب داخل الفندق، اهلواتف،  يف املؤسسة الفندقية
فندق، مقارنة يوفرها ال املغسلة ...اخل (  باعتبارها أقسام مسؤولة عن توفري إيرادات من خالل بيع اخلدمات اليت

التدبري قسم لة يف باملراكز املساندة املتمثباملصاريف الضرورية الناجتة استددام املوارد البشرية واملصاريف املرتبطة 
ة قسم احملاسبة، قسم اهلندسة والصيانة، قسم املوارد البشرية، قسم املغسلة باعتبارة مركز لاليراد ومركز للتكلفالفندقي، 
 .2الوقت" يف نفس 

 :  معايير الربحية   (18رقم ) الجدول 

 المعادلة تعريفه المعيار 

حبية 
 الر

ايري
مع

 

هامش الربح احملقق من رقم يشري هذا املعيار إىل  معيار هامش الربح االمجايل 
 األعمال الكلي للمؤسسة الفندقية

  الربح االمجايل
 300×  املبيعات االمجالية

معيار صايف الربح السنوي : يشري اىل صايف الربح  املوجودات عيار معدل دوران م
 السنوي بعد الضريبة ملومسي الذروة والكساد 

 صايف الربح بعد الضريبة

 300×  جمموع املوجودات

معيار نسبة حتقق صايف الربح 
 املدطط 

 الربح الفعلي معيار نسبة حتقق صايف الربح املدطط االمجايل 
 300×   الربح املدطط االسنوي

معيار نسبة إمجايل الربح إىل 
 املصروفات التشغيلية 

إمجايل الربح 
 300× املصروفات التشغيلية السنوية

  األيامر ، داأساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقية، وآخرون حممد ديابباالعتماد على  الطالبمن إعداد المصدر: 
 312-314ص:  ،8032 األوىل، الطبعة األردن - مانع للنشر والتوزيع،          

                                                           

 .822حسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة، مرجع سبق ذكره، ص:  -1 
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األطعمة سم قالغرف، املبيت و بقسم رتبطة املتكاليف مباشرة "  تشمل التكاليفمعايير التكاليف :  -6
الرواتب ب بطةاملرتالغري مباشرة ) املصاريف اإلدارية والعمومية واملشروبات، اخلدمات الفندقية األخرى وتكاليف 

العاملني، االشرتاكات االجتماعية، املصاريف التسويقية، مصاريف الصيانة واإلصالحات، مصاريف  واألجور، مزايا
 " الطاقة، مصاريف املوارد البشرية، مصاريف معاجلة البيانات...( 

 :  معايير التكاليف   (10رقم ) الجدول 

 المعادلة تعريفه المعيار 

ف 
كالي

ري الت
معاي

 

الرواتب واالجور االمجالية هو جمموع إمجايل معيار  معيار التكنولوجيا 
 الرواتب واالجور ملومسي الذروة والكساد 

 

املوجودات الثابتة من املكائن و املعدات معيار نسبة التكنولوجيا املستددمة 
 300×   إمجايل الرواتب و االجور

نسب تكاليف الصيانة 
 واالصالحات 

روفة يف كاليف املصميثل هذا املعيار نسبة إمجايل الت
 جمال الصيانة واالصالحات 

 إمجايل تكاليف الصيانة و االصالحات
 300×  االيراد االمجايل

ميثل هذا املعيار نسبة إمجايل تكاليف الطاقة واالنارة  نسبة تكاليف الطاقة واالنارة 
 اىل االيراد االمجايل 

 إمجايل تكاليف الطاقة و االنارة
 300×   االيراد االمجايل

معيار نسبة العملة االجنبية 
 املتحققة 

 العملة األجنبية املتحققة االمجالية 
 300× االيرادات االمجالية

معيار نسبة أجور املشتغلني 
 االجانب 

أجور املشتغلني األجانب 
 300×  إمجايل أجور املشتغلني

  األيامر ، داأساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقية، رونوآخ حممد ديابباالعتماد على  الطالبمن إعداد المصدر: 
 348ص:  ،8032 األوىل، الطبعة األردن - عمان للنشر والتوزيع،          

ط يرادات النشاأي جمموع اإل يرادات مومسي الذروة والكسادإىل جمموع إيشري معايير القيمة المضافة :  -7
 د.احملققة يف مومسي الذروة والكسا

 :  معيار القيمة المضافة    (11رقم )الجدول 
 المعيار
 

 المعادلة تعريفه

معيار نسبة القيمة املضافة اىل 
 ايرادات النشاط  

 

معيار ايرادات النشاط : يشري اىل جمموع ايرادات 
 مومسي الذروة والكساد 

 املضافة القيمة
 300×  االيرادات

  األيامر ، داأساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقية، وآخرون حممد ديابعلى  باالعتماد الطالبمن إعداد المصدر: 
 341ص:  ،8032 األوىل، الطبعة األردن - عمان للنشر والتوزيع،          
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أما فيما تخص تقييم األداء اخلارجي فريتبط بقياس وتقييم جودة اخلدمات السياحية والفندقية املقدمة من 
بائن أو املستفيدين وحتقيق رغباهتم ومتطلباهتم، وتوقع احتياجاهتم لكسب رضاهم،  والتعرف على وجهة نظر الز 

اشرة وغري املب ياس أداء اخلدمة السياحية والفندقيةوأدوات قالعوامل املؤثرة على عدم الرضا، واستددام أساليب 
حح بإعداد ملرتكبة يف تقدمي اخلدمة البد أن تصكما أن األخطاء اومعاجلته أو إستدراكه.   وحتليل عدم الرضا املباشرة

، ومن بني هذه األساليب والطرق " توجد عدة طرق خمتلفة لقياس جودة اخلدمات برامج مراقبة ومتابعة وإصالح
تنقسم إىل طرق وأساليب مباشرة تتمثل يف مناهج االستقصاء واملالحظة املباشرة، وطرق قياس غري مباشرة جلودة 

ية والفندقية املعتمدة أكثر يف البحوث والدراسات ممثلة يف مقياس الفجوة اخلاص جبودة اخلدمة اخلدمة السياح
(SERVQUAL )  الذي يعتمد على حتديد توقعات مستوى اخلدمة وإدراكهم ملستوى أداء اخلدمة املقدمة فعال من

ألداء اخلارجي ومن مقاييس ا، لفعليةحتديد فجوات التوقعات األربعة من خالل مقارنة توقعات الزبائن وإدراكاهتم ا
الذي يركز على األداء الفعلي للددمة املقدمة باعتبار أن  (SERVPERF)املرتبط بالزبائن جند مقياس األداء الفعلي 

جودة اخلدمة ميكن احلكم عليها بشكل مباشر من خالل اجتاهات الزبائن أي جودة اخلدمة السياحية والفندقية 
 1تساوي األداء " 

لفجوات قياس ا تغطي النقائص اليت عاىن منها منوذجاألداء اخلارجي ما توجد معايري جديدة لتقييم ك
(servqual ) قياس اخلدمات السياحية والفندقية، يف جمال( ولقد حيدد راماسواميRamaswami جمموعة من املعايري )

 2الفندقية، تتمثل فيما يلي: السياحية و  لقياس جودة اخلدمات
تقيس  اليت تسعى إىل تبين فلسفة اجلودة أناملؤسسات السياحية والفندقية حتاول سات أداء الخدمة : قيا -1

جناحاهتا سواء باألداء املاضي أو املؤسسات املثيلة أو مبعيار قياس منشود، ومن خالل مجع البيانات، سواء باالتصال 
اهتا أو حتدد االفضل يف اجملال، وجتعله هدفا لعملي املباشر أو باالستبيانات أو اللقاءات اليت ميكن للمنظمة ان

 وميكن أن حندد املقاييس يف مايلي : خدماهتا، 
 شكاوى العمالء واملراجعني؛ 
 ؛  شكاوى االداريني 
 مقرتحات العاملني؛ 

                                                           

 .20 -22، ص ص : حراث حنان، مرجع سبق ذكره -1 

 . 300 -321مرجع سبق ذكره، ص: ، عالء الدين حسني السرايبو سليم حممد خنفر  -2 

 



 الفصل الثالث                                                     تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية
 

~ 218 ~ 
 

 الثناء والتقدير الداخلي؛ 
 .الثناء والتقدير اخلارجي 

 الية: من خالل القياس اجليد ميكن أن نتوصل إىل النتائج الت
 ختفيض التكلفة؛ 
 زيادة العمالء؛ 
 حتقيق رفاهية الزبائن؛ 
  حتقيق االستقرار للعمالء؛ 
  .حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة 

جند  ومعاجلتها تسيري االحتجاجات والالجودةوتتم من خالل لى تحليل عدم الرضا: إمن دراسة الرضا  -2
 مايلي:
 ؛معاجلة عدم الرضا وتغيري العالمة 
  ؛بون للعالمة وتغيريهاترك الز 
 السار وميتال إن أعمال(Lassar et mitall)   نه إذا مل يعاجل أم أدت إىل التوصل إىل 3112عام

 ؛عدم الرضا يؤدي إىل خسارة زبائن
 )كما أن األخطاء املرتكبة يف تقدمي اخلدمة البد أن تصحح بإعداد برامج مراقبة ومتابعة وإصالح )الرقابة 

بإعادة الرضا، الوالء والتدفيف من حرص وخوف الزبون وحتقق الرحبية على املدى هذه األخرية تسمح 
 ؛الطويل

 إن الفشل يف تقدمي اخلدمة ينتج دائما عن عرض ال يتوافق مع متطلبات الزبون؛ 
  البد للمؤسسة السياحية والفندقية أن تعمل على تقوية العالقة مع الزبون ليس فقط يف البداية، وأن أيضا

 ة تقدمي اخلدمة ومل ال حىت هنايتها. طول مد
  تقييم األداء بالمؤسسات السياحية والفندقية :كأداة لالنسب المالية   -

ة مع من خالل املقابلة الشدصيو ، مؤشرات ماليةأساليب و كما تعتمد املؤسسة السياحية والفندقية على 
عية املالية من سان، تساعدها يف تشديص الوضلسيد ميدوين حممد مدير التدقيق مبؤسسة التسيري السياحي يف تلما

ية )امليزانية، جدول القوائم املال تتضمنهااستنادا إىل بيانات ومعلومات مالية املايل احملاسيب و خالل مؤشرات التحليل 
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عليها،  تعارفإعدادها وتبليغها تبعا للمعايري احملاسبية الدولية املمت  اليت ،تدفقات اخلزينة، جدول حسابات النتائج(
 ياحية والفندقية املؤسسات السعليها تعتمد ، هيكلة مالية سليمة ملواجهةحتديد من خالل اسرتتيجية مالية  صياغةو 

 وازناتنظام املعداد وإ ،واملتوسط والطويل للسنوات املقبلة ،على املدى القصري خلطط املصممةحتديد األهداف وايف 
املباشرة  وموازنة التكاليف ، اخلدمات األخرى،إليواء، األطعمة واملشروباتايرادات موازنة إتقديرية )ال التشغيلية

 ( تعترب كمعايري لتقييم األداء يف صناعة السياحة والفندقة.والتكاليف الغري املباشرة
  1: يأيت وفق مااليت سنتطرق اليها  نسب السيولة ونسب املديونية ومن معايري قياس األداء املايل جند

هي تلك النسب اليت تقيس مدرة املؤسسة الفندقية على سداد التزاماهتا قصرية األجل اليت يولة : نسب الس -1

األصول املتداولةتكون مدهتا أقل من سنة، ويتم قياسها من خالل املعادلة التالية: نسبة التداول = 
 اخلصوم املتداولة

امل يف هنا تقيس مدى كفاية رأس املال العيفضل البعض تسمية نسبة السيولة بنسبة رأس املال العامل أل
الوحدة االقتصادية، ومن مث املقدرة على على سداد االلتزامات اجلارية، علما أن طبيعة أعمال املؤسسات الفندقية 
حتتاج إىل رأس مال عامل أقل مما هو مطلوب يف املؤسسات الصناعية والتجارية بسبب سرعة دوران رأس املال 

األصول املتداولة سريعة التحول إىل نقديةسب نسبة السيولة السريعة باملعادلة التالية: نسبة السيولة السريعة = العامل فيها. وحت
 اخلصوم املتداولة

هي اليت تقيس مديونية املؤسسة الفندقية سواء من خالل حساب مقدار نسبة الديون إىل نسب المديونية :  -2
قياس مقدرة املؤسسة الفندقية على الوفاء بالتزاماهتا، وحتسب من خالل املعادلة  امللكية ) األموال اخلاصة( أوحقوق 

االلتزامات طويلة األجلنسبة الديون إىل حقوق امللكية= التالية :
 . حقوق امللكية

 األداء بالمؤسسات السياحية والفندقية : كأداة لتقييم  الموازنات التقديرية -
 املقدرة كأداة رقابية من خالل حتديد الفروقات واالحنرافات بني النتائج الفعلية والنتائجتستددم املوازنات التقديرية  
لفندقية احملددة يف تقارير األداء املتعلقة بكافة األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة السياحية واومن مث نستدلص االحنرافات 

العليا أو جملس  ترفع إىل اإلدارةءات التصحيحية وربطها باملسؤوليات لغرض اختاذ االجراوفقا للهيكل التنظيمي 
 ومتابعة تنفيذ اخلطط املصممة أو تعديلها، من خالل اإلدارة حسب القانون األساسي أو امليثاق املتفق عليه، 

 2البيانات التالية: 
                                                           

 .802حسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1 

، " ناصر دادي عدون، 8080/ 38/ 80اريخ التصفح : ت ، www.kamedia.com معلومات مستدرجة من املوقع االلكرتوين :  - 2 
 " 41، ص:  8001، مراقبة التسيير في المؤسسة اإلقتصادية حالة البنوكمعزوز ليندة، هلواسي هجرية، 

http://www.kamedia.comk/
http://www.kamedia.comk/
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 التقديرات املوضوعة مسبقا واحملددة يف املوازنات؛ 
 سبية واإلحصائية واإلدارية؛النتائج الفعلية كما تظهر يف السجالت احملا 
  .االحنرافات املتمثلة يف الفرق بني النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة 

ومن بني العوامل اليت تتحكم وتؤثر يف إعداد املوازنات التقديرية للمؤسسات السياحية والفندقية، أ متابعة 
مع األخذ األداء،  لتحسني وتطويرت الالزمة بشأهنا وحتليلها إن وجدت، واختاذ القرارااالحنرافات  ديدتنفيذها أو حت

يف احلسبان أن موازنة التقديرية ملبيعات املؤسسات السياحية والفندقية تؤثر بشكل كبري على إعداد باقي املوازنات 
 1التقديرية، ومن بني أهم العوامل املؤثرة على حجم املبيعات املقدر جند مايلي : 

 طاقة اإليواء املتاحة؛ 
 طاقة االستيعابية للمطاعم والصاالت واملقاهي؛ال 
 اليد العاملة ومدى مهالرهتا وتأهيلها وكفاءهتا؛ 
 رغبات الزبائن وتنوعها؛ 
 مدى كفاية رأس املال املطلوب إلجراء التوسعات الالزمة وحتسني وتطوير املستوى احلايل للددمة؛ 
 كفاءة اإلدارة القائمة بالتشغيل؛ 
  الرقابية املشرفة على املؤسسات السياحية والفندقية.تعليمات ولوائح اجلهات 

 كما ميكن تقسيم املوازنات التشغيلية للمؤسسات السياحية والفندقية، وفقا للشكل التايل: 
 للمؤسسات السياحية والفندقية ( : أنواع الموازنات التشغيلية18الشكل رقم )

 
  

 
 
 
 

، ادقسبة في المستشفيات والفنمحاالحسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة،   باالعتماد على: الطالب من إعداد المصدر: 
 .804 -801األردن،ص:  –، عمان 8034اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل:  دار

باطا وثيقا يرتبط ارتللمؤسسات السياحية والفندقية نالحظ من خالل الشكل أن إعداد املوازنات التقديرية 
 البيانات واملعلومات مع توفري، الرئيسية واملساندة تبعا للهيكل التنظيمي ألي مؤسسة سياحية أو فندقية باألنشطة

                                                           

 . 101 حسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة، مرجع سبق ذكره، ص: - -1 

 الموازنات التشغيلية الفندقية

  :موازنة االيرادات
 موازنة إيرادات املبيت -
موازنة إيرادات األطعمة  -

 ت واملشروبا
 موازنة إيرادات اخلدمات الفندقية -
 

 

 موازنة التكاليف المباشرة :
 موازنة التكاليف املباشرة للمبيت -
 موازنة التكاليف املباشرة لألطعمة واملشروبات  -
 كاليف املباشرة للددمات الفندقيةموازنة الت -
 

  

 موازنة التكاليف غير المباشرة :
 موازنة املصاريف اإلدارية والعمومية -

 موازنة التكاليف التسويقة
 موازنة الصيانة واالصالحات  -
 موازنة النقدية -
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 ،الضرورية واملتعلقة مثال بطاقة االستيعاب القصوى واألسعار احملددة لإلقامة، بيانات خاصة بنسب اإلشغال املتوقعة
كاليف غري نات خاصة بالتكاليف املباشرة وبيانات خاصة بالتبيانات خاصة بالقوة االنفائية املتوقعة للزبائن، بيا

املباشرة املتوقعة، مع العلم أن مجع البيانات واملعلومات وتوقعها يكون بناء على األحداث االقتصادية للسنوات 
 السابقة مع األخذ بعني االعتبار العوامل الداخلية واخلارجية احملتملة.

 يم األداء بالمؤسسات السياحية والفندقية : قيكأداة لتالمالحظة الشخصية   -
تعتمد املؤسسة السياحية والفندقية يف تقييم أدائها على املالحظة الشدصية من خالل استددام الوثائق 

  اوسطباإلقامة الفندقية كمسري  الثبوتية على مستوى كافة األقسام، ومن خالل إجراء مقابلة مع السيد محيد 
تبني أن عملية تقييم األداء أو املتابعة والتدقيق تتم " باملالحظة الشدصية   (COSTA MIMOUZA ) ميموزة

لتسيري أمناء الصناديق لكل قسم، مبقارنة النتائج املتوصل اليها وفقا للنظام مراقبة الكافة الوثائق احملاسبية يوميا مع 
ويتية زينة املسجلة حماسبيا بناء على الوثائق الثبإلجياد أو حتري الفوارق بني اخل ( NCR) واحملاسبة والتنظيم واالمتثال

واملبالغ املوجودة يف الصناديق باستثناء ماهو موجود بالعقود املرتبطة باآلجال وفقا لتعهدات االستحقاق، إضافة إىل 
املفروشات  غطية و األ –الغرف  -املطعم –املطبخ  -احملاسب  –تتبع املسار كامال  مثال املشرتيات انطالقا من املورد 

رتبط النوعية واجلودة للمشرتيات طبعا ومقارنته وفقا للصفقات والتعهدات مع املوردين، ملعرفة األخطاء إ كذلك ما
واملدالفات املرتكبة واالحنرافات املسجلة و عدم املطابقة لتصحيحها ومتابعة املسؤولني عنها، كما صرح يل قائال أنه 

ة على ثة يف املراقبة والتسيري إال أنه البد أن تعتمد املؤسسة السياحية والفندقيبالرغم من استددام التقنيات احلدي
 1املالحظة الشدصية لتحقيق نظام رقايب فعال " 

 :تقييم األداء بالمؤسسات السياحية والفندقية كأداة لعايير الرقابة والتفتيش الخارجية  م -
ية أثناء ة والفندقاملؤسسات السياحي علىارجية رقابية اخلبة تفتيش تقوم هبا اجلهات الكما أن هناك معايري رقا

وفق آليات وكيفيات إجراء عمليات الرقابة والتفتيش سواء ما ارتبط مبتابعة ومرافقة إنشاء  ،ممارسة مهامها أو نشاطها
سياحة والصناعة ية الإطارات مبدير ها مع تمقابلة أجري من خاللو  ،وإستغالهلا وتصنيفها السياحية والفندقيةاملؤسسات 
ستنادا إىل القوانني اتبني أن آليات وكيفيات إجراء عمليات الرقابة والتفتيش اخلارجية تتم  ،بوالية غليزانالتقليدية 

عمليات الرقابة وتتم  ،حيث سنتطرق إىل القانون واملرسوم التنفيذي املرتبط باملؤسسات الفندقيةواملراسيم التنظيمية 
العمل التعليمات، واللوائح التنظيمية الصادرة عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية و جيهات و التو  من خاللوالتفتيش 

                                                           

هيكلة مكونات نظام  8083مارس  10اجلزائر،  بتاريخ  –مستغامن  -  MIMOUZACOSTAمحيد مسري باإلقامة الفندقية  السيد مقابلة مع  -1 
   .الرقابة
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ة والتفتيش بناء على تنفذ عملية الرقاب ، العائلي على املستوى املركزي أو املديريات التابعة هلا على املستوى احمللي
يعرض و  مكتب مراقبة النشاطات  رئيس يتم تصميمه من طرفأو سداسي أو ثالثي أو شهري  خمطط عمل سنوي

ميدانية  ،  يتضمن خرجاتوكذا املدير للمصادقة عليه يف السياحة أو رئيس املهمةمصلحة السياحة على رئيس 
وفقا ملدطط العمل أو تتم خرجات حسب الضرورة، ويتوىل املفتش تدوين وتصوير مايكتشفه من خمالفات دورية 

عن املهمة مرفقا  مث يقوم املفتش باستغالل نتائج التفتيش ومتابعتها بإعداد تقرير كتايبيف املؤسسة يف حمضر املعاينة، 
مبحاضر املعاينة، يقرتح فيه اإلجراءات والعقوبات الواجب إختاذها وحييله إىل رئيس مصلحة السياحة أو رئيس املهمة 

مبا حيتويه من  اضر املعاينة يف سجل التفتيشالقرتاح القرار النهائي، بعد إختاذ القرار من طرف املدير يتم تدوين حم
ؤسسة إلجراءات املتدذة، ويف حالة وجود حتفظات على مستوى امل تابعةبتنفيذ وممعطيات ويقوم املكتب املدتص 

السياحية والفندقية وإستفادهتا من مهلة لرفعها، يقوم املفتش ومبجرد إنتهاء هذه املهلة بإجراء زيارة معاينة للتأكد من 
التوجيهات أو و ، ويف حالة عدم االمتثال هلذه التعليمات والتوصيات  فع التحفظات وتدوين ذلك مبحضر معاينةر 

، مما يساهم  حتسني  1"  برفع أو عدم رفع التحفظات املسجلة يتم حترير حمضر ثانرفع التحفظات إن وجدت 
 .ات اجلودة والنوعيةتستجيب ملتطلب جودهتا والرفع من كفاءة إنتاجيتها وبلوغ فعاليتها

لقد نص املشرع اجلزائري على جمموعة من القواعد والضوابط اليت جيب االلتزام يف جمال الرقابة والتفتيش 
ها على بيل الذكر ال سنذكر  ، اليت ينبغي مطابقتها للحصول على شارة التصنيف الرمسيةواالمتثال هلا، واملعايري 

 احلصر وفق مايأيت : 
 2ل :  احملدد 3111أفريل  02املؤرخ يف  03- 11انون رقم القألحكام  املؤسسات الفندقية المتثاالتزام و  -3
  دقيةاليت هلا صلة حبقوق وواجبات الفندقي والزبون وبناء واستغالل املؤسسات الفنللقواعد املتعلقة بالفندقة. 
  بأحكام هذا القانون الذي يهدف إىل: املؤسسات الفندقية تطبيق والتزام 

 محاية وحتديث وتطوير وترقية القطاع الفندقي؛   - 
 حتسني نوعية اخلدمات الفندقية؛ -
 وضع أخالقيات مهنية وإرساء قواعد النشاط الفندقي؛  -

                                                           

يب  بمقابلة مع السيد موسى بن تامر مدير السياحة والصناعة التقليدية، السيد معمر حممد رئيس مصلحة السياحة، السادة مصران عدة وبوزغادة ح - 1 
، آليات وكيفيات إجراء الرقابة اخلارجية على املؤسسات السياحية 8080مارس  38، بتاريخ اجلزائر - رؤساء ممهمة يف السياحة لدى والية غليزان

 والفندقية.

، 3111جانفي سنة  30بتاريخ  08احملدد للقواعد املتعلقة بالفندقة، اجلريدة الرمسية العدد   3111أفريل  02املؤرخ يف  03- 11القانون رقم  - 2 
 . 08 -03 – 21 – 20 -8 -3املواد : 
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  ختضع املؤسسات الفندقية لعمليات التفتيش املباغتة اليت يقوم هبا األعوان املؤهلون قانونا والسماح هلم بالقيام
 مهما كان نوعها. ية عرقلةمبهامهم دون أ

 ،تخول البحث عن خمالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها كل من مفتشي السياحة، أعوان املراقبة االقتصادية 
 ضباط وأعوان الشرطة القضائية. 

 ا، يرتتب على معاينة املدالفة إعداد حمضر يسرد فيه بدقة الوقائع اليت مت معاينتها وكذا كل التصرحيات اليت تلقاه
 كل من العون املعاين ومرتكب املدالفة احملضر ويبلغ بنسدة منه.  يوقع
  ترتتب على أية خمالفة ألحكام هذا القانون العقوبات اإلدارية املتمثلة يف اإلنذار أو التدقيض من الرتبة أو

 نالسحب املؤقت للرخصة أو السحب النهائي للرخصة،  هذه العقوبات تصدر وتبلغ إىل املؤسسات الفندقية م
 طرف السلطة املكلفة بالسياحة اليت سلمت الرخصة.

أفريل سنة  10املؤرخ يف  322-31املرسوم التنفيذي رقم املؤسسات الفندقية ألحكام مطابقة معايري تصنيف  -8
 1املؤسسات الفندقية : تصنيف شروط وكيفيات احملدد ل  8031
  ،توىل األمانة التقنية يو يرتأسها املدير الوالئي للسياحة تنشأ لدى الوايل جلنة والئية لتصنيف املؤسسات الفندقية

وطين، املكلفني بالتنظيم، التجارة، الصحة، البيئة، الثقافة، األمن الكما تتشكل من مدراء  والئيني للجنة الوالئية،  
نه حبكم كفاءته أاحلماية املدنية، املدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما تستعني اللجنة بأي شدص من ش

 مساعدهتا يف أشغاهلا.
   تتكثل اللجنة الوالئية بإبداء رأيها حول مطابقة طلبات تصنيف املؤسسات الفندقية مع املعايري املوافقة، أو

صة إعادة تصنيفها يف رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها إىل رتبة أدىن، بناء على تقرير التفتيش الذي أجرته املصاحل املدت
 املكلفة بالسياحة أو نتائج الزيارة امليدانية اليت قام هبا أعضاء جلنة التصنيف. زارةو بال
  جيسد التصنيف املمنوح بوضع شارة تصنيف رمسية، تكون عبارة عن لوحة موضوعة عند املدخل الرئيسي

 رار التصنيف.قللمؤسسة الفندقية، تسلم من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة مبقابل مايل، بناء على تقدمي 
 
 

                                                           

املتضمن تعريف املؤسسات الفندقية وحيدد شروط وكيفيات استغالهلا وتصنيفها  8031أفريل  10املؤرخ يف  322-31املرسوم التنفيذي رقم  -1 
 . 82 -88 -32املواد :  ،  8031ماي  31بتاريخ  11العدد    واعتماد مسريها، اجلريدة الرمسية
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 1 : (PQTA)مطابقة معايير مخطط جودة السياحة الجزائري  -3
، الذي استفادت منه اجلزائر يف  4102الذي صدر يف سنة   (PQTA)اجلزائري يعترب خمطط جودة السياحة 

تضمن  ، والذي4100( بالتعاون مع االحتاد األورويب منذ سنة DIVICOإطار دعم التنوع االقتصادي يف اجلزائر)
جمموعة من معايري اجلودة لتحسني أداء املؤسسات السياحية باجلزائر، اخنراط أو انضمام هذه املؤسسات يتطلب 

اخلاص باملؤسسات الفندقية واملطاعم ووكاالت  ( اجلزائريRNQTااللتزام مبقاييس املرجعية الوطنية جلودة السياحة )
ة ع قطاعات العرض السياحي اجلزائري )احلمامات املعدنية واملعاجلوستشمل يف مرحلة الحقة مجي السياحة واألسفار، 

ودة السياحة االلتزام مبعايري الوطنية جل .شركات الطريان وتأجري السيارات، املوانئ واملطارات ....اخل( مبياه البحر،
ة، احلريص على تلبية جودوحيد مجيع املهنيني اجلزائريني يف قطاع السياحة من خالل االنتهاج االرادي للت يساهم يف 

جيي تحسني التدر ، والذي يسمح بتحديد املسار من أجل الكانوا  جانبأحاجات الزبائن وإرضائهم، وطنيني و 
على االمتياز  ترتكزاليت  للددمات السياحية والفندقية، واحلصول على العالمة التجارية جودة السياحة اجلزائر،

ة والفندقية ة السياحيفهي تشهد بصورة واضحة على أن املؤسس ،ةوتتجاوز مفهوم تصنيف املؤسسات السياحي
 .ةلتزمت إراديا بانتهاج اجلودإ

  :متنح عالمة "جودة السياحة اجلزائر"من قبل جلنة وطنية تابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تضم 
 التابعني ملديريات  جودة السياحةعلى املستوى احمللي )مفتشي السياحة املكونني يف جمال  مستشارين إقليميني

 السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي على مستوى كل والية(؛
 ( وزارة السياحة، الديوان الوطين للسياحة، الوكالة الوطنية لتنمية  ممثلني عن القطاع املكلف بالسياحة

 (؛السياحة، مؤسسة الديوان الوطين للسياحة
 املعنية بالسياحة )التجارة، الصحة، النقل، املديرية العامة لألمن الوطين، الدرك  ممثلني عن اإلدارات األخرى

 (؛الوطين، احلماية املدنية
 ؛ممثلني عن املعهد اجلزائري للتقييس 
 واالحتاديات املهنية الناشطة يف ميدان السياحة اجلمعيات(FNHR, FNAT, SNAV, FNOT) ؛ 
 خرباء اجلودة. 

 يف مايلي: ى العالمة التجارية جودة السياحة اجلزائر احلصول علإجراءات تتمثل 

                                                           

 ، )خمطط جودة السياحة(.3808/ 08/ 82، تاريخ التصفح: https://www.mtatf.gov.dzاللكرتوين: معلومات مستدرجة من املوقع ا -1 

https://www.mtatf.gov.dz/
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  توجد  ،من خالل املرجعية الوطنية جلودة السياحة احملددة جلودة السياحةمعرفة املعايري وإاللتزامات الوطنية
وقع ملاملعلومات اخلاصة لدى اإلدارة املكلفة بالسياحة )على املستوى املركزي واحمللي(، لدى اهليئات املهنية وعلى ا

 بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي؛ اخلاص
 ند االخنراط ع ،يودع لدى املفتش اإلقليمي إمضاء عقد االخنراط يف خمطط اجلودة وتكوين ملف االنضمام

 عليهم بتعيني شدص يكون مبثابة السيد جودة قصد منحه تكوين يف جمال اجلودة.
 دارة املكلفة بالسياحة( ه اإلينيص وتدقيق من قبل مكتب خمتص يف اجملال )تعاملوافقة على القيام بعملية تشد 

 هبدف تقييم درجة احرتام إاللتزامات احملددة يف املرجعية الوطنية جلودة السياحة والتوصية باتباع خطة للتحسني
 ؛والتطوير
 ؛العمل بتوصيات مكتب التشديص وجتاوز الصعوبات احملتملة 
 لتزام إص للمرة الثانية للمصادقة على عملية التشديص األوىل، وذلك هبدف مراقبة مدى لقيام بعملية تشديل

 ؛املؤسسة بتوصيات مكتب التشديص
 جودة السياحة " اليت " تقدمي امللف كامال، مرفقا بتقرير مكتب التشديص، إىل األمانة التقنية للعالمة التجارية

 ؛ ""جودة السياحة اجلزائرتدرس امللف وتقضي باستعمال العالمة التجارية 
 منح العالمة التجارية للمستفيد قرار والعمل العائلي م اهليئات املعنية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليديةلتس 

  ؛"جودة السياحة اجلزائر" الذي تخول له احلصول على الفتة حتمل عالمة اجلودة لكي يوضع يف مدخل املؤسسة
نتهاج اجلودة اليت تلتزم اوالفندقية دة السياحة اجلزائر" للمؤسسات السياحية متنح العالمة التجارية "جو 

 :وحترتم شروط االنضمام التالية
  وفقا ؛ للجودةاالستجابة إىل متطلبات املرجعية 
 ،يسمح على السهر للتحسني املستمر لنوعية   انتهاج مسار للجودة يعتمد على تشديص خارجي

 ؛"واحلفاظ على مصداقية العالمة "جودة السياحة اجلزائر مة تستحق الثقة،اخلدمات وكذا ضمان للزبون عال
 ؛إنشاء خلية دائمة مكلفة بالتشديص الداخلي 
 ؛مطابقة شروط االستغالل وممارسة النشاط 
 ؛نــمطابقة قواعد حفظ الصحة واألم 
 ؛إدماج البعد البيئي 
  اءهمإعداد نظام مكلف مبعاجلة شكاوي الزبائن ما يسمح مبعرفة آر . 

 واالخنراط  ،، للزبائن وكل قطاع السياحةرابح للمهنيني يف السياحة –ن انتهاج اجلودة هو مسار رابح إ
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 ضمن هذا املسعى يساهم يف : 
 ؛حتسني صورة املؤسسة ومتوقعها 
 ؛إرضاء الزبائن وكسب ثقتهم 
 ؛كسب زبائن جدد 
  ؛الدولةاالستفادة من كل املساعدات واحلوافز التشجيعية اليت توفرها 
 ؛التحكم يف الكلفة، وحتسني مردودية التسيري الداخلي 
  فضل االرباحأزياد ة نشاطها وحتقيق. 

 :  التالية التحفيزاتيستفيد املهنيون املندرطون يف مسار اجلودة من     
 من نسبة الفائدة املطبقة على القروض البنكية املتعلقة بعمليات العصرنة  %4.2و% 1 ة ختفيض بنسب
سسات السياحية والفندقية املنجزة بالواليات الشمالية واجلنوبية على التوايل يف إطار خمطط جودة السياحة للمؤ 

 ؛(8001من قانون املالية التكميلي لسنة  20)املادة 
 ؛التكفل التام بعملييت التشديص واملصادقة 
 لسياحة والصناعة تلتزم وزارة ا ، التكفل التام بالتكوين وتأهيل املستددمني إضافة إىل املوظفني القاعديني

 احيةيتم تعيينهم من طرف املؤسسات السيالذين بتكوين السيدات والسادة اجلودة والعمل العائلي التقليدية 
 ؛املندرطة يف اجلودة والفندقية
 ؛العصرنة والتوسيع إعادة التأهيل،، املرافقة يف عمليات التجديد 
 ؛مال عالمة جودة السياحة  اجلزائرتثمني و إبراز املؤسسات من خالل استع 
 ؛التسجيل يف شبكة املؤسسات السياحية احلاملة لعالمة جودة السياحة 
 .االندماج يف كل عمليات االتصال اليت تدخل يف إطار الرتقية املؤسساتية 

 في المؤسسات الفندقية: عائالت ومعـايير والتزمات الجودة التي يطبقها السيد جودة -
مع جتاوز املؤشرات  من التزامات اجلودة % 20البد من حتقيق  دة السياحة اجلزائرجو للحصول على 

( 30)عشر اخلاص باملؤسسات الفندقية   ( R N Q T)اإلقصائية،  لقد تضمن اإلطار الوطين جلودة السياحة 
 حة يف اجلدول التايل: لتزام، واملوضإ 102معيار والتزامات اجلودة املقدرة ب  41عائالت ومعايري اجلودة املقدرة ب 
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  السياحة الجزائر ودةجلتزمات إعائالت ومعـايير و :   (12) جدول رقم
 التزامات الجودة  معيار الجودة  العائالت  الرقم 

 18 03 اإلدارة والتنمية 01
 14 02 املالية واملشرتيات 02
 27 03 التسويق واخلدمات العامة 03
 15 02 الصيانة العامة 04
يري املوارد البشريةتس 05  03 20 
 60 10 استقبال ومراقبة الزبون 06
 63 11 اإلقامة )الغرف واحلمام( 07
 82 13 املطعم 08
 06 01 احمليط والتنمية املستدامة 09
 11 02 هنج اجلودة 10

اإلطار الوطين جلودة  ، https://www.mtatf.gov.dz، باالعتماد على املوقع االلكرتوين :  الطالب من إعداداملصدر : 
 (. R N Q T)السياحة 

إذ البد من إعداد وثيقة تلدص فيها مجيع متطلبات جودة السياحة اجلزائرية يف جداول، وحتديد فريق عمل 
تنظيمية، والتوقيت لة اللتنفيذها مع حتديد املهام واملسؤوليات والصالحيات، وحتديد مسارات التدفق وفقا للهيك

الالزم حسب كل خطوة مع توفري االمكانيات واملوارد )البشرية، املادية، املالية( الضرورية لتنفيذها، مع التوثيق يف 
سجالت ميكن الرجوع إليها أو فحصها أثناء التحقق من تنفيذ ما مت توثيقه من قبل املدقق الداخلي أو مستشارين 

ية حسب الفرتة الزمنية املدطط هلا وإبداءالرأي باملوافقة أو التحفظ أو عدم املوافقة على من خارج املؤسسة الفندق
 منح شهادة جودة السياحة اجلزائرية.  

 نأخذ أمثلة عن كيفية تطبيق املعايري ) اإلقامة ، املطعم، هنج اجلودة ( وفقا للجداول التالية : 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mtatf.gov.dz/
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 اإلقامة ) الغرف ولحمام (لتزامات وإ: معايير ( 13) الجدول رقم 
 االلتزامات المعيار

توفر عرف مرحية   .82
وجمهزة بفراش وأثاث 
ومعدات عالية اجلودة وعازل 

 للصوت جيد.

 .مساحة الغرف تسمح بالتحرك اجليد يف الغرفة -
 .السرير) الفراش، األغطية، الوسادة، غطاء االفرشة( ذات جودة -
  .ع ألوان الغرفةطاوالت بعدد كاف ذات جودة ومتناسقة م -
 .الغرفة( توفري خدمة االنرتنيت يف مقبس الطاقة، يل)طاولة، كرسي،آعالم إركن كتابة /  -
 .معالق 02خزانة املالبس مع أكثر من  -
 .نظام ختزين األمتعة واحلقائب -
 .نظام محاية من األصوات اخلارجية -
 .نظام اخلفاء للفتحات اخلارجية -

 8....../ المطابقة  :   مالحظة 
اإلطار الوطين جلودة ،  https://www.mtatf.gov.dz، باالعتماد على املوقع االلكرتوين :  الطالبمن إعداد املصدر : 

 (. R N Q T)السياحة 
 لتزامات المطعم .إر و ايي: مع(14)الجدول رقم 

 االلتزامات المعيار
. توفري خدمة 43

 84سا/84املطعم  
 .سا84سا/84دىن من موظفي املطبخ  اليت تقدم أطباق حمدودة أتوفري حد  -
 .سا84سا/84العمل على خدمة الغرف  -
 .آالت توزيع أتوماتيكي  للمشروبات الباردة  والساحنة  واحللويات  مع احلرص على النظافة -
 .سا84سا/84تقدمي خدمة من املطبخ مع توفري وجبات خفيفة   -

  1: .... / ةمالحظة المطابق
 في هذه الحالة على األقل تطبيق واحدة من هذه االلتزامات

اإلطار الوطين جلودة ،  https://www.mtatf.gov.dz، باالعتماد على املوقع االلكرتوين :  الطالب من إعداداملصدر : 
 (. R N Q T)السياحة 
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 وإلتزاماتهانهج الجودة  يريامع:  ( 15) الجدول رقم  

 االلتزامات المعيار
. تنفيذ اإلجراءات 41

األساسية إىل تسجيل يف 
هنج اجلودة على املدى 

 الطويل.

 .عملية تقييم وتدقيق لتحقيق من تطبيق املعايري و االلتزامات القانونية -
 ائن ، يعطي مقياس الرضا سنوي.بحتقيق سنوي تفصيلي حول رضا الز  -
ام االتصال، املشاكل، نط طام استجابة تفاعلي للمشاكل اليت تواجه أثناء إقامة الزبائن ) التقانظ -

 .لتحسني اخلدمات( جياد احللول الفوريةإنظام تركيب و 
 تنظيم دورات تكوينية عالية اجلودة للعمال واملوظفني على السري مع معايري اجلودة. -
  .لزبون السريتطبيق بعض معايري اجلودة من خالل طريقة ا -
 .إعداد حتليل حمتوى سجل الشكاوي اإللزامي للزبائن إلعداد إجراءات وحتسني طلباهتم  -
 6....../ المطابقة  :    مالحظة

طار الوطين جلودة اإل،  https://www.mtatf.gov.dzعلى املوقع االلكرتوين :   ، باالعتمادالطالبمن إعداد املصدر : 
 (. R N Q T)السياحة 

سنتطرق يف اجلانب التطبيقي إىل واقع تطبيق خمطط جودة السياحة اجلزائري على مؤسسات سياحية وفندقية 
غرب، واملعوقات اليت آلت إىل عدم منح شهادة جودة السياحة اجلزائر  –املتواجدة بالقطب السياحي مشال 

 .10/04/8083ية ملؤسسات سياحية وفندقية إىل غا
صوصية خ وحسب تتم وفق مراحل وإجراءات مطابقة معايير ومتطلبات منح شهادة الجودة االيزو: – 4

اعد املمارسات الدولية مثال وثيقة قو والتشريع والقوانني املعمول هبا ألي بلد، النظام والوثائق املعتمدة يف تطبيقه 
ود بنتطبيق الالصاحلة لالستددام، مع إلزامية   1( TARUSALIMENCODEX)واملبادئ العامة لسالمة األغذية 

واختاذ االجراءات التصحيحية يف  ... اخل( HACCP، 88000 :يزو، اإل1003:يزوتبعا للربنامج األساسي ) اإل
دتلفة )عجلة اجلودة املأدوات وباستددام ، بناء على التقارير الرقابية الداخلية واخلارجية الوقت الالزم واملناسب

املورد البشري غة البالمهية إدراك األمع احلرص على  ،خل (إخمطط التدفق... العصف الذهين، يشيكاوا، إدمينغ، خمطط 
العالقات  مع ضرورة وفهم أمناط، مهاراتخربة مهنية، مع ضرورة التكوين املستمر الكتساب ملا ميتلكه من معارف و 

 فريق العمل واإلدارة ككل، نظام احلوافز والتشجيعات( ملا له مناإلنسانية والسلوك االنساين ) نظام االتصال بني 
 ،دور يف إعطاء الدافعية والرغبة للعمل على حتقيق األهداف احملددة بفاعلية وكفاءة لألداء، لتحقيق األداء املتميز

                                                           

 32العامة لسالمة األغذية، تاريخ التصفح : وثيقة قواعد املمارسات الدولية واملبادئ  ،www.fao.orgمعلومات مستدرجة من املوقع االلكرتوين:  -1 
 .يف استدراج الوثائق اخلاصة بأي برنامج أساسي، وفقا لألهداف احملددة أو النشاط املستهدف يزوإل، كما ميكن استغالل املوقع الرمسي ل8080أوت 

https://www.mtatf.gov.dz/
http://www.fao.org/
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االيزو:  ادة اجلودةشهاخلطوات املتبعة يف منح اإلجراءات و أما ، البد له أن يؤمن بالنظام الذي يريد تطبيقهأنه كما 
 يف املبحث الثاين من الفصل الثاين.بالتفصيل كمثال وضحناها   ، 1003-8002

  التقارير الرقابية الفرع السادس: 
باملعايري قق احمليتم مقارنة األداء  ،بعد تصميم اخلطط وتنفيذها تبعا ملدطط العمل أو اهلدف املستهدف

در من ، وإعداد تقارير تصالغش واالحتيال، واالحنرافات وعدم املطابقة، الكتشاف األخطاء اجلوهرية و املوضوعة
، حمافظ احلسابات، )القانون اجلهات الرقابية الداخلية أو الرقابة اخلارجية، أو جلنة التدقيق الداخلي، أو املدقق اخلارجي

ية السياحية ة الوطنية للتنمبالوكالالداخلي مدير التدقيق مع مقابلة شدصية أجريتها  من خاللو مدققي اجلودة(، 
(ANDT)   تقدم إىل أو  إىل املدير العام تتضمن توصيات " املدقق الداخلي أو جلنة التدقيق تقدم تقارير على أن

الفندقية و للمؤسسة السياحية لقانون األساسي ألحكام اوفقا  ،اجلهات املعنية )اإلدارة العليا، جملس االدارة... اخل(
ية العامة )حمافظ احلسابات، مؤسسات الرقابة للدولة، املفت املتفق عليه، أما املدقق اخلارجيخلي الدايثاق للم تبعا

 :منح شهادات ،للمالية، جملس احملاسبة، املفشية العامة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
 رأيبدي يف ،.... إخل (HACCP)ونقاط الرقابة احلرجة ، جودة السياحة اجلزائرية، نظام حتليل مصادر اخلطر االيزو

،  واملطابقة االمتثالو  تدقيق البيانات املالية وتدقيق النشاط وتدقيق االلتزامحول يف شكل تقارير مضبوطة فين حمايد 
 .1" تأكيدات أو استشارات حول نشاط مستهدف للتدقيقكما يقدم املدقق اخلارجي 

صية مع مدراء ومن خالل مقابالت شدنتائج النهائية لعملية الرقابة والتدقيق، ال الرقابية تتضمن التقارير
من خالل تم  تنفيذ خمطط العمل تبني أنه يومراقيب التسيري ومدققني داخليني مبؤسسات سياحية وفندقية حول 

للمؤسسة  ير العاممع املدأو من ينوب عنهم دورية بني أعضاء رؤساء األقسام التشغيلية واملساندة الاالجتماعات 
ر ويتم إعداد تقري يوم، شهر، سداسي( حسب كل مؤسسة سياحية وفندقية 32خالل )أسبوع، السياحية والفندقية 

بعض املؤسسات  يف، كما تستددم معظم املؤسسات السياحية والفندقية جملس اإلدارة أو املدير العامىل سنوي يقدم إ
ع استددام ماحلديثة، أي تقارير واردة من األنظمة والتطبيقات املستددمة  السياحية والفندقية على أنظمة املعلومات

بالغ اآلين عن اإلو يتم فيه استقبال وإرسال التقارير والتوجيهات والتعليمات وآليات تطبيقها، اليت االمييالت املهنية 
ساعة بنفس  84خاللالبالغ عن تصحيحها واأو تصحيحها تم معاجلتها ي أو أخطار حنرافات أو أخطاءإحدوث 
ألخطاء اراءات التصحيحية أن وجدت ملن يهمهم األمر، الختاذ اإلجبالغ التقارير الرقابية إحيث يتم  .الوسيلة

                                                           

 .8080/ 02/ 82يوم  ،اجلزائر –فرج بسيدي  (ANDT)السياحية  تنميةمقابلة مع مدير التدقيق الداخلي بالوكالة الوطنية لل -1 
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عملية  ، ويف حالة عدم وجودها يستمر النظام الرقايب مبتابعةاجلوهرية والغش واالحتيال، واالحنرافات وعدم املطابقة
 ة تنفيذ خمطط العمل.التدطيط والرقابة وهكذا إىل غاي

يق، )التدطيط، التنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقمن خالل ماسبق يتبني أن هيكلة مكونات نظام الرقابة 
حتسني األداء ر و املتناسقة واملتكاملة فيما بينها لتطوييف املؤسسة السياحية والفندقية التقارير( إعداد تقييم األداء، 

، وااللتزام املستهدف النشاطأو  األهداف احملددة حسب املعايري واملقاييس املوضوعة من خالل مقارنة اإلجنازات مع
علومات املبيانات و الوفري مع ت بفعالية وبلوغ األهداف احملددة بفعالية واالستغالل الكفء للموارد، بتنفيذ خمطط العمل

نشطة املساعدة نشطة التشغيلية واألكافية ويف الوقت املناسب وبتكلفة مندفظة عن تنفيذ كافة األوالسجالت ال
مراجعة نظام  أوة بقاء على اهليكلة التنظيمييتطلب الفهم اجليد لنظام الرقابة واإل ،وبسرعة املناسبة تإلختاذ القرارا

ة والفندقية تساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة السياحياجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية  الرقابة باستمرار من قبل
ملدقق سواء اكوناته، موحتسني فعالية كافة من خالل تقييم  ة هذا النظاموالتأكد من فعالي ،املرتبطة هبارة املداطر إداو 

و أيثاق التدقيق الداخلي إن وجد أو معايري ممارسة نشاط التدقيق الداخلي الدولية االلتزام مباستنادا إىل الداخلي 
طابقة معايري التقييس ومنح أو م اجلزائرية للتدقيق أو املعايري الدولية للتدقيق املعايريااللتزام بمن خالل املدقق اخلارجي 
ت جودة ذالتقدمي سلع وخدمات سياحية وفندقية  اجلزائري... إخل( ، جودة السياحةHACCPيزو، الشهادات ) اإل

 حتقيق قيمة مضافة.بالتايل و ، والتفوق ومتميزة، وتعزيز القدرة التنافسية
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  ةـــــــــــــــــــــــــــاتمخ

ية، خدمات برجمة رحالت سياحية وترفيهمن خالل هذا الفصل تبني أن تقدمي اخلدمات السياحية والفندقية )
سة، أو ليس بالضرورة أن تكون ملمو  ،النقل، تقدمي إرشادات سياحية، اإليواء، تقدمي األطعمة واملشروبات... إخل(

 أساسا باملنتوج السياحي والفندقي إضافة إىل كوهنا تتماشى مع وسائل اجلذب السياحي مرتبطة وتكون، تقدم كاملة
يخ صورة ذهنية لديهم، مما وترس لتحقيق منافع مطلوبة أو متوقعة من الزبائن أو املستفيدين وإشباع رغباهتم،املتوفرة، 

وضع اسرتاتيجية تنفذ و ة، حقيق ميزة تنافسييتطلب ابتكار وتطوير اخلدمات السياحية والفندقية وحتسينها باستمرار لت
وفق خطوات رئيسية مرتابطة ومتداخلة فيما بينها تعمل وفق نظام يتميز باملرونة لتنفيذ اخلطط املصممة تبعا لألهداف 

 تفوق عليهم.وال احملددة، تقابلها البحث عن السوق املستهدف، وحتليل الفرص السوقية لتحديد املنافسني
لدى املؤسسة السياحية  ( التنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقيق، التقييم والتقرير ) نظام الرقابةهيكلة مكونات 

جراءات التصحيحية وضع معايري رقابية مرتبطة هبا، لقياس األداء واختاذ اإلتتجسد ب املتكاملة فيما بينها، والفندقية
يكلة مكونات ه دراسةفهم و كما أن ،  داء أو التغيريوالتحسني املستمر لأل أو االستمرار يف تنفيذ اخلطط املصممة

التقارير الصادرة عن اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية )اإلدارية والتنفيذية(، ملراجعة  من نظام الرقابة، واالستفادة
 ييم نظام الرقابةقختيار األسلوب األمثل لتإو ، للمؤسسة السياحية والفندقية والتأكد من فعاليتهومتابعة نظام الرقابة 

كتشاف األخطاء اجلوهرية ا  ملا هلذه التقارير الرقابية من دور يفوتقدير املداطر الرقابية للمؤسسة السياحية والفندقية، 
مصداقية للقوائم املالية أي عدالة املركز املايل، والتأكد من االلتزام بالسياسات والتعليمات إعطاء و والغش والتالعب، 

ل اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية، كما يهدف إىل تقييم كفاءة وفعالية كافة األنشطة التشغيلية املوضوعة من قب
عية اليت عدم املطابقة للمواصفات املرجكتشاف إو الرحبية واملساعدة على مستوى املؤسسة السياحية والفندقية، 

مع ضرورة ، يق املعايرييف تطبعليها باستمراريتها تعهدت بااللتزام هبا إراديا للحصول على شهادة اجلودة واحملافظة 
 والتشجيعات فاءاتاملكاختاذ االجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب وربطها باملسؤوليات والصالحيات لتحديد إ

 اخلدمات السياحية والفندقية.السلع و جودة حتسني مما يساهم يف وتسليط العقوبات، 
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 تمهيد 

أشرنا يف اجلانب النظري إىل املفاهيم املتعلقة بنظام الرقابة والتدقيق، إضافة إىل التعرف على العموميات 
قنا إىل دور نظام الراقابة كما تطر  تميز والتفوق،الوتطويره لتحقيق  هوات املستخدمة يف حتسينداملرتبطة باألداء واأل

 حتسني أداء يف نظام الرقابةولغرض معرفة مدى مسامهة والفندقية، الفعال يف حتسني أداء املؤسسات السياحية 
اإلمتياز طب قأجرينا دراسة ميدانية على مؤسسات سياحية وفندقية ب ،باجلزائر املؤسسات السياحية والفندقية

الضوء على عينة  تسليطمن خالل  املستخلصةتفسري وحتليل النتائج التطبيقية ومن أجل رب، غمشال السياحي 
داخليني،  )مدراء، مسريين، مراقيب التسيري، مدققني ستبيان وتوزيعه على مدراء فنيني وعاملنيإمت إعداد الدراسة، 

مبؤسسات لون يشتغ متواجدين مبختلف األقسام( املنيعضافة إىل باإل ،مدراء التسويق، مدراء املصلحة التجارية
عني  -لعباسسيدي ب -تلمسان –وهران  -مستغامن -زانمشال غرب )غلي اإلمتياز السياحيطب قبفندقية متواجدة 

 .معسكر( -متوشنت
 أربعة مباحث كالتايل:على الفصل التطبيقي وحيتوي 

 رب.مشال غ اإلمتياز السياحيطب قسرتاتيجية صناعة السياحة يف اجلزائر وعرض حول إاألول: املبحث 
 الثاين : الطريقة واإلجراءات. املبحث
 ة وحتليل عبارات االستبيان.الثالث: معاجل املبحث
 ختبار فرضيات الدراسة امليدانية.إالرابع:  املبحث
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 غرب متياز السياحي شمالستراتيجية صناعة السياحة في الجزائر وعرض حول قطب اإلإ:   المبحث األول

ط التوجيهي للتهيئة طستنادا إىل املخإاسرتاتيجية التنمية السياحية يف اجلزائر، نتطرق يف هذا املبحث إىل  
السياحية ومدى تنفيذها ومتابعتها، إضافة إىل عرض املنتوج السياحي املتوفر باجلزائر، وحىت نتمكن من الدراسة 

 مليدانية حول املؤسسات السياحية والفندقية بقطب االمتياز السياحي مشال غرب.

 ستراتيجية التنمية السياحية في الجزائرإالمطلب األول : 
أحد األعمــــدة األساسيــة إلسرتاتيجية التنمية السياحية  0202املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق يعترب 

يف اجلزائر، الذي يهدف إىل تنظيم وضبط العقار السياحي، ويساهم يف إقامة املشاريــــع السياحية، إضافــــة إىل تدابري 
طري ــــاع اخلاص وتشجيعـــه علــــى االستثمار يف القطاع السياحي، هذا يتطلب تسدعم التنمية السياحيــــة لتطويــــــر القطــ

إسرتاتيجية سياحية من طرف الفاعلني يف قطاع السياحة مع إشراك القطاعات الضرورية )النقل، الري، االتصاالت 
، تحتيةواالهتمام بالبنية ال من خالل التطوير خل(إالسلكية والالسلكية، اجلماعات احمللية، الفالحة، األمن، ... 

تنفيذها يستوجب نظام متكامل ومتناسق يبدأ باملخططات اخلمس اليت مت تصميمها مبثابة بوصلة جتر قاطرة السياحة 
يف اجلزائر حنو التميز والتفوق واملسامهة يف " احلفاظ على التوازن بني أبعاد التنمية املستدامة بدء بالعدالة االجتماعية 

1فعالية االقتصادية واحملافظة على البيئة " مرورا بال

من خالل وضع مؤشرات لقياس األداء املستهدف تبعا لألهداف احملددة وفقا للمخططات واالسرتاتيجيات   
ة فات واالختالالت بني النتائج املتوقعة ومامت التوصل إليه أوعدم املطابقة مع املعايري الدولياملعرفة االحنر املصاغة، 

 ستمرار. ، مع احلرص على تصحيح االحنرافات ومعاجلتها باهبا للرفع من جودة اخلدمات السياحية والفندقية املعمول

  الفرع األول : إستراتيجية صناعة التنمية السياحية في الجزائر
هيئة السياحية يف يهــــــي للتإن اإلطــار االسرتاتيـجي املرجعي لتنميـــــة السياحــــــة يف اجلزائــــــــر هو املخطـــــط التوج

يرتكز املخطط  ،0202فاق آيف  والذي يعترب جزءا من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم   (SDAT) 0202آفاق 
2التوجيهي للتهيئة السياحية على مخس ديناميكيات تتمثل يف مايلي:

                                                           
 Global Journal Ofويزة،  دور السياحة يف تعزيز اهداف التنمية املستدامة وفقا لتقارير منظمة السياحة العاملية إشارة حلالة اجلزائر. مسعود بن م - 1

Economics And Business 093 -070، ص ص : 0202، اجمللد الرابع، العدد الثالث. 

 .0200/ 20/ 02تاريخ التصفح :، )https://www.mtatf.gov.dz( معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين - 2

https://www.mtatf.gov.dz/
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يجية  مت وضع أهداف إسرتات من هذا اجلانب :تثمين الوجهة الجزائرية لزيادة جاذبية وتنافس الجزائر -1
لتحسني الصورة لوجهة السياحة الداخلية وتطوير املنتجات السياحية أو العرض السياحي ما يتماشى ومتطلبات 

 ومستلزمات اخلدمات السياحية للبلدان الرائدة يف اجملال السياحي.
  1حية اجلزائرية مت:سياويف مسعى ترقية الوجهة ال

  لك السياحة مع وزارة الثقافة والفنون، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، وتفعيل تتفاقيات لتنشيط  إتوقيع
املربمة مع وزارة اجملاهدين وذوي احلقوق، وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة، بغرض ترقية العروض السياحية 

 ية والعالجية؛الرياضية والرتفيهوتنويعها على غرار السياحة الثقافية، والدينية ، التارخيية والذاكرة والسياحة 
  التحضري لتنصيب النادي الصحفي لإلعالم والرتويج على مستوى الديوان الوطين للسياحة؛ 
 إعداد جملة سياحية دولية " اجلزائر سياحة" من طرف الديوان احمللي للسياحة؛ 
  إبرام إتفاقية مابنيONT   وONAT  و جممع HTT الرتويج هلا.، لتصميم عروض سياحية مشرتكة و 

جتسيد هذه االسرتاتيجية يتم وفق أهداف تندرج ضمن مسعى حتسني اخلدمات السياحية والفندقية يتطلب 
، مع يةيتطلب موارد مالية وبشر  وضع خطط مصممة وفق فرتات زمنية حمددة وبأماكن حقيقية أو إفرتاضية، مما

قية سياسية حقيقية لالرتقاء بالقطاع السياحي، لرت  ، مع ضرورة وجود إرادةإستخدام أساليب وأدوات رقابية حديثة
  .جذب السواح أو الزبائن وتلبية متطلباهتم وحتقيق رغباهتم، مما يساهم يف الوجهة السياحية للجزائر

انـــب مت وضـع من هذا اجلتطوير األقطاب والقرى السياحية المتميزة من خالل ترشيد االستثمار والتنمية:   -2
يجية لتطوير األقطاب السياحية حسب اإلمكانيات السياحية، وإشراك الفاعلني احملليني يف التنمية أهداف إسرتات

ىل قطب إ، حيث تضمن املخطط سبعة أقطاب إمتياز سياحية سنتطرق السياحية، والتأكيد على االهتمام هبا
 االمتياز السياحي مشال غرب ونسلط عليه الضوء يف الدراسة امليدانية.  

: يهدف لتطوير التميز يف العروض السياحية الوطنية بإدماج التكوين من خالل  مخطط جودة السياحةنشر  3
ية لتحسني حيث مت وضع أهداف إسرتاتيج، تصالنفتاح على تكنولوجيا اإلعالم واإلاالرتقاء املهين والتعليم واإل

 زام به، وتثمنيلت اجملال السياحي لإلوإدراج املتعاملني يف نوعية املنتوج السياحي، بوضع خمطط جودة السياحة
 وعرض نظرة واضحة للعاملني و املختصني يف اجملال السياحي.  األقطاب السياحية الوطنية وما متلكه من ثروة 

                                                           
 " 00/27/0200تاريخ التصفح: ، )https://www.mtatf.gov.dz( معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين - 1

 

https://www.mtatf.gov.dz/
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لتحسني  من هذا اجلانب مت وضع أهداف إسرتاتيجيةمخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص :  - 4
لعنصر البشري وتأهيلها )التكوين املستمر واملهين(، باإلضافة إىل حتسني خدمات اخلدمات السياحية واالهتمام با

اهليئات واالرتفاقات املتواجدة على احلدود أو املستقبلة للسياح )القنصليات، السفراء، املطارات، املالحة، حمطات 
رفع جودة ل "عبدالقادر بن مسعود  السياحة والصناعة التقليدية السابق ليه وزيرإأشار  ، هذا مااملسافرين ... إخل(

بالتنسيق مع وزارة التكوين املهين والتمهني على  0209أكتوبر  00يوم اخلميس يف اخلدمات وفقا للمعايري الدولية 
تشارك الب (H TT)جمع فندقة، سياحة وامامات معدنية مبممتهن وموظفني  002إطالق املرحلة الثالثة للتكوين حلوايل 

لتهيئة التوجيهي ل مخططل لتطوير التمهني والتكوين املستمر، تنبثق هذه التوجيهات تبعا لمع صندوق الوطين
هذا املسعى السيد حممد علي بوغازي حتقيق كما استمر على ، 1" اسرتاتيجية التكوين 0202السياحية آفاق 

على  حيث " أكد بتلمسان 0200ماي  02الوزير احلايل للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي يوم االثنني 
واألمهية اليت يكتسيها تكوين التقنيني  .أمهية حتسني نوعية التكوين يف ميادين الفندقة وفنون الطبخ لتنمية القطاع

 2 "صةحر األبيض املتوسط املقبلة بوهران تتطلب يد عاملة كثرية ومتخصوالتقنيني السامني،السيما وأن ألعاب الب
رام إتفاقيات إب"  :مت ويف إطار تطوير منظومة التكوين وإعادة تأهيل مؤسسات التكوين التابعة للقطاع

مع  يةوجممع فندقة وسياحة وامامات معدنية، كما مت ابرام اتفاق( ENST) مابني املدرسة الوطنية العليا للسياحة
، واالنطالق يف مشروع (ESHRA)املركز الدويل للمؤمترات باجلزائر، كما مت املدرسة العليا للفندقة واإلطعام 

إلعادة  0203إعادة هتيئة ملحقة املعهد الوطين للفندقة والسياحة لتيزي وزو بوالية تلمسان املغلقة منذ سنة 
  3 فتحها خالل السنة التكوينية اجلديدة "

 السياحة صناعة ثقيلة ألن احلصول على عائدات االستثمارات يف اجملال السياحي تمويل السياحة :  مخطط  -5
 لعدم توقف املشاريع السياحية أو انطالقها، واماية ومرافقة  من هذا اجلانب مت وضع أهداف إسرتاتيجيةف طويلة، 

 يف القطاع األجانب، وتشجيع االستثماراتاملؤسسات املتوسطة والصغرية السياحية جلذب املستثمرين احملليني و 
 السياحي من خالل التسهيالت الضريبية واملالية )التمويل(.  

 
 

                                                           
1 -Revue mensuelle ELDJAZAIR Destination Hôtels –Voyages - Patrimoine, " Hisser la Qualité des Prestation 

aux Standard Internationaux  "  Octobre – Novembre N 01,  2018, Société d’Impression Algérie centre(SIA), P: 7.  
 .00/20/0200تاريخ التصفح : ، )https://www.mtatf.gov.dz( معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين - 2

 00/27/0200تاريخ التصفح: ، )https://www.mtatf.gov.dz( معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين - 3

https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 التهيئة السياحية المخطط التوجيهيتنفيذ  متابعةالفرع الثاني : 
يتم حتت إشراف جلنة على مستوى وزارة السياحة  (SDAT)تقييم املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

البالغ عددها  (SDATW) اتاملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للوالي أما ، التقليدية والعمل العائليوالصناعة 
واليت مت املصادقة عليه من قبل اللجنة التقنية املكلفة مبتابعة املخطط التوجيهي  0202خمطط إىل غاية هناية  37

مديرية  توكل أمانتها يذهقبل اللجنة الوالئية ملتابعة تنف منعة تنفيذها بتقييمها ومتايتم للتهيئة السياحية للواليات، 
السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي للوالية، جتتمع هذه اللجان مرتني كل سنة للسهر على مدى تنفيذه، 

صياغتها يتم ات أو تنبؤ وإجياد الفروقات ورفع العوائق واملشاكل والنقائص املوجودة، وطرح احللول ووضع اقرتاحات 
  .يف أهداف مستقبلية
تقييم ومدى تنفيذ لاملنبثق عن امللتقى اجلهوي الثالث  تقرير الوكالة الوطنية للتنمية السياحيةواستنادا إىل 

 02/20/0200إىل غاية متياز السياحي السبعة قطاب اإلأب( SDAT)ط الوطين للتهيئة السياحية طهداف املخأ
 نستخلص اجلدول التايل:  بتلمسان،  00/00/0202د بتاريخ املنعق( 0202-0222) خالل الفرتة

 متياز سياحيإ على مستوى كل قطب : معدل اإلنجاز المستهدف لعدد األسرة (01الجدول رقم )
ستيعابية األسرة المخطط الطاقة اإل السياحي متيازأقطاب اإل

 2030إلى غاية لها 
  ةسر األ ستيعابيةالطاقة اإل

 30/00/2012لى غاية إ
نجاز معدل اإل

 المستهدف
 91% 30020 41540 مشال وسط

 %020 27514 13343 مشال شرق

 %300 00020 6852 مشال غرب

 %000 3902 2092 جنوب شرق

 %000 0002 1605 جنوب غرب

 %720 0092 225 اجلنوب الكبري اهقار

 %¨073 300 150 اجلنوب الكبري طاسيلي

 101% 112234 69852 المجموع

هداف أ، لتقييم تنفيذ بتلمسان 00/00/0202: تقرير الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، امللتقى اجلهوي الثالث بتاريخ المصدر
  .(0202 -0222) فرتةخالل الاملخخط الوطين للتهيئة السياحية 
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دي فرج يومن خالل مقابلة مع السيد عيشاوي ياسني رئيس املشاريع بالوكالة الوطنية للتنمية السياحية بس
من والتعديل  " مرحلة التحيني 1 حول آفاق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 20/20/0200اجلزائر بتاريخ  –

إضافة إىل حتقيق مسعى  09 - خالل إضافة أو بلورة ديناميكيتني خاصة مع التطورات اليت حدثت واملتعلقة بكوفيد
مشروع  ألمن وثانيها ديناميكية احملافظة على البيئة، حيث مت إعدادأوالها ديناميكية الصحة وااحملافظة على البيئة، 

على األمانة العامة للحكومة  ايتم عرضه وبعد إمتامها (AOMINVEST)دراسات البالتعاقد مع مكتب دراسة 
 للمصادقة.

  مايلي:ستخلصنا استواجبه حول حتقيق األهداف املسطرة يف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إومن خالل 
 مت حتقيق العدد املتوقع انشاؤه من املؤسسات السياحية والفندقية لكن جلها تفتقد للنوعية مقارنة بالدول 

 اهلندسة من حيث اجملاورة ) تونس ، املغرب... ( أي أهنا غري مؤهلة للرفع من اجلودة وتوفري العرض السياحي 
 ؛توقعة من الزبائن أو املستفيدين منهاوالبناء أو السلع واخلدمات التنافسية املطلوبة وامل 
  ات، مكونني خمتصني يف اجملال السياحي على مستوى اجلامع نقص التكوين املتخصص الفعال الذي يتطلب

 ؛مراكز التكوين املهين التابعة للقطاع العام أو اخلاص
 السياحي )النقل،  قطاعاليوجد نظام متناسق بني كافة القطاعات الضرورية يتضمن آليات حقيقية للنهوض بال

 ؛(إخل...، اجملتمع املديناألمن، الشبكات باختالف أنواعها، الري
 العقار السياحي بالرغم من حتديد مواقع التوسع السياحي  إشكالية تسوية(ZET)  أقطاب معظم على مستوى

 . االمتياز السياحي
 :  إذ البد من

  جهة السياحية املقصودة؛الرتكيز على املستوى احمللي أو االقليمي للجهة للو 
  التفعيل احلقيقي للوجهة السياحية أي تبىن وتفعل من املصدر أي البلدية أو جمموعة بلديات مع احلرص على

 جانب التسويق االقليمي؛
 التنمية السياحية. لتحقيقنسيق يف مابينها توالاركة كافة القطاعات والفاعلني يف اجملال السياحي شضرورة م 
 
 

                                                           
ملخطط اجلزائر، آفاق ا –املشاريع بالوكالة الوطنية للتنمية السياحية بسيدي فرج ، رئيس  20/20/0200مقابلة مع السيد عيشاوي ياسني بتاريخ  - 1

 .التوجيهي للتهيئة السياحية
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 بالجزائرالمنتوج السياحي ث: الفرع الثال

 ة) احلضرية، الساحلية، الصحراوية، املناخية، احلموييتنوع املنتوج السياحي على مستوى مناطق الوطن 
 طبيعية، أو منها ماهو من صنع اهلل تعاىل وهي املوارد البتنوع التضاريس واملناخ وتعاقب احلضارات، اجلبلية(  

  1:حيث جنداملادية ، ماهو من صنع البشر وهو املوارد 
عي وثقايف نظرا لشساعتها واحتوائها على تراث طبيالصحراء اجلزائرية تعترب ثان أكرب صحراء يف العامل  أن 

م مخس ، حيث تضمليون مرت مربع، مما جيعلها جوهر املنتوج السياحي اجلزائري 0وتارخيي، حيث تقدر مساحتها 
يزي، اهلقار بتمنراست، وادي ميزاب بغرداية، األطلس الصحراوي، ، ثقافية مصنفة )التاسيلي بإلئرحضا( 20)

 .حضرية توات، قورارة، تيديكلت (
اية يف هنحيث بلغ العدد اإلمجايل للشواطئ كلم من الشواطئ،   0022كما ميتد الساحل اجلزائري على طول 

كما تزخر بالرتاث ،ة غري مرخص هلا بالسباح 020مرخص للسباحة و 000شاطئ منها  022حوايل  م0202سنة 
( مواقع ثقافية مصنفة عامليا حسب منظمة اليونسكو وهي : 27سبعة )ادي والالمادي، الرتاث املادي يتضمن امل

لي طاسي، تيبازة، مجيلة، تيمقاد، وادي ميزابم تصنيف 0920كما شهدت سنة ،  م0922 سنة قلعة بين امادة
موقع ومعلم ثقايف وتارخيي  0222جلزائر تتوفر على حوايل ، إضافة إىل أن ام0990 سنة ناجر، قصبة اجلزائر
 .مصنف كرتاث وطين

حصائه يف مجيع أحناء البالد،  إمنبع اموي ذو خصائص عالجية مت  020كما تتمتع اجلزائر بأكثر من  
ستقبال اآلالف من املستجمني من خمتلف ربوع الوطن البعض الستمتاع بعطل حمطة اموية إل 02كما مت إدراج 

يتها يف اجلزء تقع غالب ة، هذه احملطات احلمويةخر ألسباب عالجية حمدداالستجمام واللياقة البدنية والبعض اآل
الشمايل من البالد فيما يقع البعض األخر منها يف الصحراء، كما تقوم الدولة حاليا بتحديث وإعادة هتيئة هذه 

ة يف هذه ب يف اجملال السياحي بإشراك القطاعات احلساساملستثمرين احملليني واألجاناحملطات املوجودة وتشجيع 
 مركب اموي )خاصة وعمومية على إنشاء حمطات جديدة ... إخل ( ، األمن العملية ) الري، األشغال العمومية

مشروع  02مشروع يف طور اإلجناز و  33حوايل  م0202يف هناية سنة حيث بلغت (  مركز العالج مبياه البحر
املؤمنني من  07003لبية الطلب املتزايد من الزبائن والسياح املتنوعة بتنوع نوع العالج، حيث بلغ متوقف، لغرض ت

 .األجانبمن  0200و ،األحرارمن  30920واملتعاقدين، من  00779و إجتماعيا،هلم 

                                                           
 .00/20/0200تاريخ التصفح : ، )https://www.mtatf.gov.dz( معلومات مستخرجة من املوقع االلكرتوين - 1

https://www.mtatf.gov.dz/
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اجلزائر  كزتر لتثمني اإلمكانيات السياحية )العيون احلموية، معاجلة مياه البحر( وتطوير السياحة احلموية، 
لتوايل على ا، لتعزيز طاقة االستيعاب حيث مت الشروع مليار دج  121579.41بتكلفة إمجالية قدرت ب م0202

جزء منها دخل  ،منصب شغل 0000وسرير  3900من شأنه توفري ،مشاريع على مستوى اجلزائر (0)يف ستة 
مما يوفر على سكيكدة، قسنطينة( ( لكل من )جباية، 0ومشروع واحد ) م،0209حيز االستغالل يف ديسمرب 

منصب  022سرير و 022منصب شغل،  0022سرير و 0000منصب شغل،   000سرير و 000التوايل: 
 شغل.   

 007003وفرت  م0202مؤسسة فندقية يف سنة  0339بلغتوطنية  فندقية حضريةعلى اجلزائر تتوفر كما 

، صحراوي، اموي ومناخي لغرض اإليواء ابع ساحلي وحضريذات طاملنتوج السياحي  سرير، وزعت حسب
أن طاقة سرير، كما  20200بطاقة استيعاب  0272يغلب عليها الطابع احلضري حيث قدرت ب السياحي، 

مؤسسة  0020)عمومي، خاص، مجاعات حملية، خمتلطة( ميتلك جلها اخلواص  اإليواء حسب الطابع القانوين
حسب فئة م 0202أما توزيع احلضرية الفندقية الوطنية لسنة  سرير، 022002طاقة االستيعاب ب فندقية عززت 

رتبة سرير، تليها  9923مؤسسة فندقية وفرت  027التصنيف غلب عليها الرتبة هياكل أخرى معدة للفندقة ب 
 سرير. 00703وعززت طاقة اإليواء السياحي ب  020حيث قدرت ب  (*0فنادق ذو جنمة واحدة )

بارها فقد نظم املشرع اجلزائري هذه املهنة، باعت أو األدالء السياحيني ياحينيخيص املرشدين الس أما فيما
صناعة السياحة من خالل جذب السياح الوطنيني أو األجانب، ومرافقتهم للتعريف باملمتلكات يف حلقة مهمة 

ة، واملهرجانات الثقافيالسياحية و  وحتديد مراكز أو نقاط املسالكالثقافية املادية وغري املادية واملشاركة يف رسم 
اليت يرغبون يف  ختلف املعلوماتمب تقدمي اخلدمات اليت حيتاجوهنا وكذا تزويدهمالسياحية والثقافية، إضافة إىل 

ا يوجد املرشدين كم،  إذ أن املرشد أو الدليل السياحي له دور كبري يف جناح اجلولة السياحية والثقافيةمعرفتها، 
أي  مرشد سياحي،  020مرشد، واملرشدين السياحيني احملليني ويبلغ عددهم  00دهم السياحني الوطنني ويبلغ عد

 م.0202عام إىل غاية على املستوى الوطين دليل سياحي  000مبجموع 
 م0202 اعتماد يف هناية سنة 09 منها مت سحب ،وكالة سياحة وأسفار ناشطة 0030تتوفر اجلزائر على  

ار منتوج خدمايت يقتصر على بيع األسفار والتذاكر، والبعض منها يقوم حيث تقدم وكاالت السياحة واألسف
 حلقة وصل بني الزبائن ، وتعتربستقبال السياح الوافدين ومرافقتهم وتلبية رغباهتمابعمليات تنظيم رحالت، وكذا 

 ة وفق متطلبات يأو الوافدين الوطنيني أو األجانب والعرض السياحي املتوفر، وتقدمي اخلدمات الفندقية والسياح
 الزبائن وتوقعاته، وتسهيل اإلجراءات ) اإليواء، األمن، النقل، اإلطعام، الرتفيه والتسلية... إخل(.  
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 الثقافية و صناعة سياحة متنوعة بتنوع املنتوج السياحي واملتاحات السياحية بالدنا بميكن  همما سبق يتبني أن
 ( ... إخلل، سياحة األعماحراوية، الساحلية، الثقافية واحلمويةحيث جند )السياحة الصمكانيات الطبيعية واإل

 اء على خمططات واسرتاتيجيات يتم تنفيذها ومتابعتها من خالل وضع مؤشرات لقياس األداء )اإلنتاجية ــــبن
يفة تكلفة  حتقيق التولإىلمع ضرورة استخدام التقنيات احلديثة للتحكم يف التكاليف، مما يؤدي اجلودة، التنافسية( 

حية والفندقية مقابل اخلدمات السيا واملتوقعة من قبلهم أسعار املناسبة للزبائن والسياح مقابل منفعة أي حتديد
استخدام ب واحلصول على التأشريات للسياح األجانبالسفر  يف، ووضع التسهيالت املقدمة مع حتقيق رضاهم

وينتهي  بالتخطيطبدأ يفعال  ظام رقايبيتأتى هذا إال بوجود نوال تكنولوجيا املعلومات احلديثة ملواكبة التطورات،
باملقارنة النتائج املتوصل إليها مع النتائج املتوقعة، لتحديد االحنرافات واالختالالت إن وجدت مع ضرورة 

ممة تبعا أو متابعة تنفيذ اخلطط املص وربطها  باملسؤوليات لتسليط العقوبات ومنح املكافآت، تصحيحها،
  خروج من التبعية النفطية.للتنويع املداخيل املسامهة يف لتحقيق قيمة مضافة و هداف احملددة، لأل

 غرب  -متياز السياحي شمال عرض حول قطب اإل:  المطلب الثاني

ية مادية وممتلكات ثقاف غرب إمكانيات ومؤهـــالت سياحية متنوعة، –السياحي مشال ياز تماإلميتلك قطب 
قيق ميزة يتطلب تثمينها وهتيئتها، لتوفري منتوج سياحي متنوع مع الرتكيز على النوعية واجلودة، لتح والمادية معتربة،

 قوية. تنافسية
وشنت، )وهران، تلمسان، متومن خالل الزيارات امليدانية للمديريات الوالئية للسياحة والصناعة التقليدية 

لومات حول ياز السياحي مشال غرب مت جتميع البيانات واملعالتابعة لقطب االمتبلعباس، معسكر، غليزان، مستغامن( 
للمخطط التوجيهي الثالث  ، وباالعتماد على الكتابم0202اإلمكانيات السياحية اليت يتوفر عليها إىل غاية سنة 

 زارةالصادر عن و حتت عنوان األقطاب السياحية لالمتياز والقرى السياحية لالمتياز  (SDAT)للتهيئة السياحية 
 السياحة والصناعة التقليدية، استخلصنا مايلي : 

غليزان  ،متياز السياحي مشال غرب سبع واليات )وهران، تلمسان، متوشنت، بلعباس، معسكريضم قطب اإل
     1" م0200سنة نسمة  0230090" ويبلغ عدد سكانه 0كلم 00222مستغامن ( يرتبع على مساحة تقدر ب 

                                                           
باالعتماد على معدل النمو  مت حتيينها )  20/20/0200تاريخ التصفح:، ( https://www.ons.dz( رجة من املوقع االلكرتوينمعلومات مستخ - 1

اعة رية السياحة والصنباالستعانة بالسيد جياليل هواري منهدس دولة يف السكن والعمران مبدي ( بالنسبة املئوية،0222 – 0992) السنوي املتوسط
 التقليدية لوالية غليزان(.

https://www.ons.dz/
https://www.ons.dz/
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موجه أساسا لكي يصبح وجهة مفضلة يف اخلريطة السياحية للجزائر، وأداء  رب غ لاالمتياز السياحي مشاقطب 
املغرب  ض املتوسط، ومن الشرق والية الشلف ومن الغرببيكبري يف ترقية وجهة اجلزائر، حيده من الشمال البحر األ

 .ومن اجلنوب واليات تيارت وسعيدة والنعامة
جموعة من املؤهالت الطبيعية واإلمكانيات السياحية، القطب السياحي لالمتياز مشال غرب مب كما يزخر

حيث ميكن إقامة كافة أنواع السياحة " الساحلية، احلموية، الدينية، الثقافية، الطبيعية ... إخل" وعلى مدار السنة،  
كلم من الشواطئ، حيث بلغ العدد اإلمجايل 322  ولساحل قطب االمتياز السياحي مشال غرب على طميتد 
منطقة رطبة  03وجود إضافة ، مرخص للسباحة 22شاطئ منها  029حوايل  م0202يف هناية سنة طئ للشوا

موقع  022،كما ميتلك القطب حمطات معدنية 2ينبوعا امويا و 02بكما يزخر القطب   ،وعدد مماثل من السدود
 ثقايف، تارخيي وأثري.

لسياحة ملا تتوفر اليت تساهم يف صناعة ورية امشال غرب على الركائز الضر السياحي متياز كما يتوفر قطب اإل
" إدارة اعتبار أن ب عليه من مقومات الضيافة والسياحة اليت تتطلب إدارهتا لتحقيق العالقة التكاملية بينهما،

جمال يركز على مجيع جوانب الضيافة، مبا فيها الفنادق، املطاعم، والسفن السياحية واملنتزهات )الفندقة( الضيافة 
 ومراكز املؤمترات، بينما تركز إدارة السياحة على تطوير السياحة وإدارة صناعة  السفر فيهية والنوادي الريفيةالرت 

على  مشال غرب يتوفر قطب االمتياز السياحي ، إذ أن 1السياحية"الفندقية و  والتسويق السياحي واخلدمات
وزعت حسب املنتوج السياحي سرير،  03000وفرت  م0202مؤسسة فندقية يف سنة  070 بلغتضرية فندقية ح

 يغلب عليها الطابع احلضريابع ساحلي وحضري، صحراوي، اموي ومناخي لغرض اإليواء السياحي، ذات ط
مؤسسة فندقية وفرت  000يليها الطابع الساحلي ب سرير، 00000بطاقة استيعاب  093حيث قدرت ب 

قرى العطل واإلقامات السياحية م، و جن 3  جنوم، 0سرير راجع إىل توفرها على مؤسسات فندقية ذات  00020
عمومي، كما أن طاقة اإليواء حسب الطابع القانوين )اليت تتوفر على عدد كبري من األسرة مقارنة باألنواع األخرى.  

 09200مؤسسة فندقية عززت طاقة االستيعاب ب  003خاص مجاعات حملية، خمتلطة( ميتلك جلها اخلواص

حسب فئة التصنيف  م0202 إىل غاية سنة للقطب االمتياز السياحي مشال غرباحلضرية الفندقية أما توزيع ، سرير
الرتبة هياكل أخرى معدة ، تليها سرير 3270وفرت  07جنمة حيث قدرت ببدون رتبة فنادق غلب عليها 

 . وكالة سياحة وأسفار ناشطة 022، كما يوجد سرير 0202مؤسسة فندقية وفرت  09للفندقة ب
 

                                                           
1 - http: hospitalitymanagementdegree.net , Hospitality Management and Tourism, visit le 25/01/2020. 
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 م(2020-م2015) خالل الفترةشمال غرب السياحي متياز وضعية الحضيرة الفندقية بقطب اإل : لفرع األولا

نه تتواجد بقطب أالضرورية جلذب السواح، إذ املادية مكانيات السياحية تعترب احلضرية الفندقية من املوارد واإل
الفنادق ) عها وحجمها واختالف تصنيفاهتاخمتلف املؤسسات الفندقية بشىت أنوامشال غرب  متياز السياحياإل

 ةالساحليو  ةاحلضري )، ومكان تواجدها سياحية... اخل (أو قرى العطل، شقق الفنادق أو إقامات  مركبات سياحية
 إضافة إىل تقسيمها تبعا للطابع القانوين )عام ، خاص، املختلط، التابعة للجماعات احمللية(.، ة(واحلموي

بيانات اليت حتصنا عليه من خالل تبويب وتصنيف ال تحليل وفقا جلداول وأشكالبالتفصيل وال نتناول
، اليت مت جتميعها من مصاحل املديريات الوالئية (( 01EXEL VERSION 10واملعلومات باستخدام برنامج إكسل

، متوشنت، سللسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي املتواجدة بقطب االمتياز مشال غرب )معسكر، بلعبا
قطب بتطور املؤسسات الفندقية بيانات تتعلق ب 02وباستخدام برنامج إكسل  ،تلمسان، وهران، مستغامن، غليزان(

إضافة إىل الطاقة االستيعابية هلا حسب التقسيمات  ،(0202-0200)غرب خالل الفرتة  -االمتياز السياحي مشال 
 اليت ذكرناها أعاله.

 غرب  -متياز السياحي شمال دد األسرة للمؤسسات الفندقية في قطب اإلتطور ع  : (02الجدول رقم )
 . (2020-2015خالل الفترة )                              

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 372 366 359 334 314 299 عدد المؤسسات الفندقية
 34625 34230 32883 28826 26304 25229 عدد األسرة

 .(EXEL V 10)خمرجات باالعتماد على ن إعداد الطالب، مالمصدر: 

 تزايد عدد املؤسساتناتج عن طاقة االستيعاب يف تزايد مستمر نالحظ أن ، (20)رقم من خالل اجلدول 
، م0202إىل غاية  م0200فرتة املمتدة من سنة لل غرب -يف قطب االمتياز السياحي مشال املتواجدة  الفندقية

أي مبقدار ، م0202سنة  070إىل م   0200مؤسسة فندقية عام  009ؤسسات الفندقية من حيث ارتفع عدد امل
 .(م0202 - م0200  سرير خالل الفرتة ) 9090مؤسسة فندقية، مما عزز من سعة االستقبال حبوايل  030

 
 
 
 



 غرب شمالاحي السياإلمتياز ؤسسات سياحية وفندقية بقطب مدراسة مساهمة نظام الرقابة في تحسين أداء        التطبيقيالفصل 
 

~ 422 ~ 
 

  غرب -تطور الطاقة الفندقية حسب التصنيف  في قطب االمتياز السياحي شمال  (:03رقم ) الجدول
 (2020-2015خالل الفترة )                      

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 6 5 4 4 4 4 (***** )فندق
 12 12 10 8 6 6 (****) فندق
 21 20 18 15 13 11 (*** )فندق
 27 25 21 22 19 18 (**)فندق
 64 62 60 59 56 52 (*) فندق

 67 67 61 58 59 59 (* فندق) بدون
 3 3 3 4 2 2 (*** ) مة سياحيةإقا

 4 4 3 4 3 3 (**) إقامة سياحية
 7 7 7 7 5 4 (*) إقامة سياحية

 2 2 2 0 0 0 (**) موتيل / نزل طريق
 3 3 3 2 1 1 (*) موتيل / نزل طريق

 0 0 0 0 0 0 موتيل/ نزل طريق)وحيد الصنف(
 0 0 1 0 1 1 موتيل / نزل طريق غير مصنف

 2 2 2 2 2 2 (***) قرية عطل
 1 1 1 1 1 1 (**) قرية عطل
 1 1 1 1 1 1 (*) قرية عطل

 22 22 22 22 18 11  نزل مفروش )وحيد الصنف(
 1 0 0 0 0 0 (* شقق فنادق ) بدون

 2 2 2 1 0 0  ( نزل عائلي )وحيد الصنف
 59 59 61 60 60 60  هياكل أخرى مخصصة للفندقة

 37 38 48 31 30 30  مؤسسات فندقية في طريق التصنيف
 31 31 29 33 33 33 مؤسسات فندقية مغلقة 

 .(EXEL V 10)من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر: 

نالحظ أن احلضرية الفندقية حسب التصنيف بقطب االمتياز السياحي  ،أعاله (20) رقم  اجلدولمن خالل 
م،  تتوفر على كوكتال من املؤسسات الفندقية 0202 سنة ايةم إىل غ0200سنة  مشال غرب خالل الفرتة املمتدة من

فندقا ، كما شغلت اهلياكل االخرى  72أغلبها فنادق بدون جنمة وفنادق رتبة واحدة حيث بلغت أكثر من 
أنه البد من مرافقة املؤسسات الفندقية يف اجلدول ، كما تبني من خالل 02املخصصة للفندقة حيزا قدر حبوايل 

، لكن 32م إىل أقل من 0202الذي اخنفض يف سنة  02م حوايل  0202نيف حيث بلغت يف سنة طريق التص
هذا غري كاف لتحقيق لتحقيق اجلودة والنوعية املطلوبة، لتوفري عرض سياحي جذاب، كما أن لصدور املرسوم 

ها، الذي قلص مسريي الذي يعرف املؤسسات الفندقية وكيفية استغالهلا وتصيفها واعتماد 002 -09التنفيذي رقم 
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املؤسسات الفندقية إىل مخسة أنواع فقط بعد ما كانت تسعة أنواع، حلد هذا التاريخ مازال القائمني على قطاع 
السياحة حمليا أو باألحرى اللجنة  الوالئية للتصنيف، لتسوية واستكمال تصنيف املؤسسات الفندقية اآليلة للزوال 

وم كورة يف املرسوم اجلديد خاصة  املؤسسات الفندقية اليت بنيت قبل صدور هذا املرسأو اليت مل تعد ضمن األنواع املذ 
واليت هي غري معنية من تطبيق املعايري املقياسية اجلديدة بسبب تصميمها املعماري وكذلك املسريون املعتمدون قبل 

ارية ة املغلقة إما ألسباب إدصدور املرسوم غري خاضعون العتماد جديد، كما نالحظ أيضا أن املؤسسات الفندقي
أو للقيام بتهيئة أو أشغال أو متوقفة عن النشاط، أو عدم التزام أصحاب املؤسسات الفندقية الراغبني يف تصنيفها 
 إىل رفع التحفظات الواردة يف تقرير التفتيش الذي أجرته مصلحة السياحة حمليا أو نتائج الزيارة امليدانية اليت قام هبا

نة الوالئية لتصنيف املؤسسات الفندقية، إذ البد من إعادة مرافقة املستثمرين السياحيني أو أصحاهبا أعضاء اللج
سرير ، يف  0227مما أدى إىل اخنفاض طاقة االستيعاب ب  00م  ب 0200لتسوية وضعيتها، حيث قدرت سنة 

يقابلها اخنفاض  00إىل عاودت االرتفاع لتصل  م0209، ويف سنة 09 ب حيث قدرت م0202حني اخنفضت سنة 
 سرير.  0230يف طاقة االيواء ب 

 غرب  -توزيع عدد األسرة حسب فئة التصنيف  في قطب االمتياز السياحي شمال ( :  04الجدول رقم )
 (2020-2015خالل الفترة )                             

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 2098 1892 1528 1528 1528 1528 (***** )فندق
 2699 2699 2072 1537 1099 1099 (****) فندق
 2639 2512 2034 1718 1625 1403 (*** )فندق
 2473 2363 1484 1539 1298 1272 (**)فندق
 4801 4704 4556 4188 4074 3751 (*) فندق

 4071 4071 3645 3463 3166 3166 (* فندق) بدون
 562 562 562 773 166 166 (*** ) إقامة سياحية
 800 800 520 800 520 520 (**) إقامة سياحية
 1202 1202 1202 1202 1036 826 (*) إقامة سياحية

 56 56 56 0 0 0 (**) موتيل / نزل طريق
 166 166 166 118 80 80 (*) موتيل / نزل طريق

 0 0 0 0 0 0 موتيل/ نزل طريق)وحيد الصنف(
 0 0 19 0 36 36 موتيل / نزل طريق غير مصنف

 548 548 548 548 548 548 (***) قرية عطل
 1600 1600 1600 1600 1600 1600 (**) قرية عطل
 214 214 214 214 214 214 (*) قرية عطل

 713 713 713 713 590 296  نزل مفروش )وحيد الصنف(
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 25 0 0 0 0 0 (* شقق فنادق ) بدون
 29 29 29 9 0 0  ( نزل عائلي )وحيد الصنف

 2828 2828 2955 2900 2900 2900  هياكل أخرى مخصصة للفندقة
 5056 5226 7040 3781 3737 3737  مؤسسات فندقية في طريق التصنيف

 2045 2045 1940 2135 2087 2087 مؤسسات فندقية مغلقة 
 .(EXEL V 10)من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر: 

م 0202سرير سنة  0222أن أقصى طاقة االستيعاب بلغت حوايل  ،(23)م رقاجلدول نالحظ من خالل 
النسبة للمؤسسات السياحية الفندقية يف طريق التصنيف راجع إىل وجود العديد من املؤسسات الفندقية مل تستكمل ب

م، لكن مل 0202م و0209إجراءات التصنيف الذي يتطلب املرافقة والرقابة املتالزمنني،  هذا مانراه حتقق يف سنيت 
من تكثيف الطرق واجياد السبل لتذليل العقبات اليت حتول دون حتقي مسعى اجلودة املرغوب،  يكن كافيا، إذ البد

،  يف حني بلغت سعة االستقبال بالفنادق جنمة واحدة 002 -09خاصة االشكال القانوين بعد صدور املرسوم رقم 
م. كما 0202نادق حيث وفرت أقصى عدد من األسرة يف سنة سرير وهو مرتبط بتعزيز عدد الف 3222أكثر من 

ذات الرتب  جناز واستغالل فنادقليات وسبل جلذب املستثمرين يف اجملال السياحي إلآجياد إنالحظ أنه البد من 
وإقامات سياحية باختالف تصنيفاهتا، من شأنه تعزيز وتوفري عرض سياحي  ( 5)والنجمة اخلامسة (4)النجمة الرابعة

حيث أنه بالرغم من وجود عدد اجلدول وهذا من خالل ما يوضحه ، خم ومتميز يساهم يف اجلذب السياحيض
م من مقارنة 0202إىل غاية  م0200 جنوم خالل الفرتة املمتدة من سنة (4)جنوم وأربعة (5)قليل من فنادق مخسة 

لب الزبائن ستغالل هذا النوع من التصنيفات يف جباألنواع األخرى إال أهنا تعزز الطاقة االستيعابية هلا، كما يساهم ا
 الذين يبحثون عن  حتقيق رغاباهتم، وتوقع احتياجاهتم، ملا يقدمه من خدمات سياحية متميزة وتنافسية.

 تطور عدد األسرة للمؤسسات الفندقية حسب الطابع القانوني في قطب االمتياز السياحي   : (05)الجدول رقم 
 .(2020-2015غرب خالل الفترة ) -شمال                        
 2015 2010 2012 2012 2012 2020 

 2 2 2 2 8 2 موميع
 003 032 030 000 296 020 خاص              
 0 0 0 0 0 2 جماعات محلية 

 2 2 2 2 2 2 مختلط 
 372 366 359 334 314 299 المجموع 
 (EXEL V 10)رجات من إعداد الطالب، باالعتماد على خم المصدر:
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ب يف قط الطابع القانوينحسب عدد املؤسسات الفندقية أن توزيع ، (20)رقم نالحظ من خالل اجلدول 
م إىل غاية 0200الفرتة املمتدة من  سنة وهي يف تزايد مستمر خالل  اخلواص ميلكهااالمتياز السياحي مشال غرب 

، يف حني أن املؤسسات الفندقية سرير  29852ب م0202مما يعزز طاقة االستيعاب حيث قدرت يف سنة  م0202
، مؤسسات فندقية (2) انيةمث حيث بلغتالتابعة للدولة أو املختلطة بني العام واخلاص كانت ثابتة ومل تتغري طيلة فرتة 

هي و  نوين،كانت هي األدىن يف التوزيع حسب الطابع القايف حني أن املؤسسات الفندقية التابعة للجماعات احمللية  
 020ت ب بطاقة استيعاب قدر مؤسسة فندقية  ( 0 ) إثنانومل تتغري طيلة فرتة الدراسة وقدرت باألخرى كانت ثابتة 

 سرير.
 متياز السياحيتبعا للمنتوج السياحي في قطب اإلعدد المؤسسات الفندقية توزيع :  (01)رقم   الشكل

  .2020خالل سنة  غرب –شمال                           

 
 (EXEL V 10)من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات  المصدر:
ياز السياحي مشال غرب خالل الفرتة تنالحظ أن احلضرية الفندقية لقطب االم، (20)رقم  الشكلمن خالل 

حيث  %02 فاقتموزعة تبعا للمنتوج السياحي احلضري بنسبة  ،م0202م إىل غاية 0200من  سنة  املمتدة
توزيع احلضرية الفندقية أن ، يف حني سرير 15565وسجلت   093م ب 0202سات الفندقية يف سنة قدرت املؤس

م 0202سنة  % 00بنسبة قدرت بمن حيث عدد املؤسسات الفندقية على مستوى الساحل احتلت املرتبة الثانية 
مشال غرب  متياز السياحيالتابعة لقطب اال)مستغامن، وهران، عني متوشنت، تلمسان( راجع إىل تواجد الواليات 

ل غرب ضمن قطب االمتياز السياحي مشاوهران أكرب عدد من املؤسسات الفندقية والية حتتل فيها  ،على الساحل
أما املنتج السياحي احلموي الذي إحتل املرتبة ، أما فيما خيص املؤسسات الفندقية، م0202يف سنة  70قدر ب 

م،  وارفعت على 0202  سنة م إىل غاية0200بتة ومستقرة من سنة حيث كانت ثا %00بنسبة قدرت ب الثالثة 
، كما أن معظم م0202يف سنة  07مبقدار مؤسسة فندقية واحدة، حيث بلغت  م0202و  م0209التوايل يف سنيت 

راجع إىل طبيعة م 0202يف سنة  00واليت بلغ عدها املؤسسات الفندقية احلموية تقع بوالية معسكر )بوحنيفية( 
ما عن املنتج أ نطقة وتواجد عيون اموية هائلة ومعتربة سامهت يف متوقع وتواجد معظم املؤسسات الفندقية هبا.امل

حضري 
56%

ساحلي 
32%

حموي 
11%

مناخي
1%
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ظل هذا العدد ثابتا إىل  (0) يف عدد املؤسسات الفندقية الذي بلغ ثالثة %0السياحي املناخي الذي كان نسبته 
 م. 0202خالل سنة  (0) م، وبعدها سجل ارتفاعا طفيفا حيث بلغ مخسة0207غاية سنة 

  غرب –تبعا للمنتوج السياحي في قطب االمتياز السياحي شمال عدد األسرة توزيع :  (02)رقم   الشكل
 .(2020-2015خالل الفترة )خالل                          

 
 .(EXEL.V.10)من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات  المصدر:

 الفرتة املمتدةخالل حظ أن عدد األسرة قطب املتياز السياحي مشال غرب نال ،(20)رقم  من خالل الشكل
املنتوج السياحي كافة أمناط سجلت ارتفاعا ملحوظا يف عدد األسرة حسب   م0202م إىل غاية 0200من سنة 

يف حني  ،م0202سنة  03000إىل م0200عام  سرير 00009من األسرة حيث ارتفع عدد  ،سرير 9396مبقدار 
م 0207توززع بالتناوب بني احلضري الذي قدر إىل غاية ع احلضرية الفندقية حسب املنتوج السياحي أن توزي

وخالل الفرتة ، سرير12340 الساحلي املنتوج السياحي سرير يف حني بلغت عدد األسرة حسب   14034ب
 م0202سرير سنة  00020ارتفعت طاقة االستيعاب تبعا للمنتوج السياحي الساحلي حيث بلغ  (0202 -0202)

سرير، ناتج عن زيادة اإلقامات الساحلية وقرى العطل باختالف رتبها  00000اليت بلغت  على غرار احلضري
 3900من طاقة االستيعاب اليت بلغت  تعزز املتواجدة بالواليات لساحلية، واليت  (0202 -0202) خالل الفرتة 

سعة إستقبال بملؤسسات الفندقية ذات الطابع السياحي احلموي يف حني احتلت املرتبة الثالثة ا ،م 0202سنة  سرير
م، أما توزيع طاقة االستيعاب حسب الطابع السياحي املناخي كان يف 0202سرير خالل سنة  0027قدرت ب 

 سرير. 020ذيل الرتتيب بسعة استقبال قدرت ب 
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 –م2015) شمال غرب خالل الفترة السياحي تطور وكاالت السياحة واألسفار بقطب االمتياز : الفرع الثاني
 م(2020

يف عرض وتقدمي خدمات سياحية متنوعة وطنية أو دولية، والسهر وكاالت السياحة واألسفار  تكمن أمهية
كذا استقبال ، و أو تنظيم رحالت سياحية، واألسفار التذاكرعلى تلبية رغبات السائحني أو الزبائن سواء من 

انب ع متطلباهتم، وتعترب حلقة وصل بني الزبائن أو الوافدين الوطنيني أو األجوتوقالسياح الوافدين ومرافقتهم 
السياحي متياز يوضح تطورها بقطب اإل  والرتويج للعرض السياحي مما يساهم يف جذب السياح، والشكل التايل

 م.0202م إىل غاية سنة 0200مشال غرب خالل الفرتة املمتدة من سنة 
 م(2020 –م 2015)خالل الفترة شمال غرب  السياحي بقطب االمتياز الت السياحة واألسفارتطور وكا (:03الشكل رقم )

          
 .(EXEL V 10)من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات  المصدر:
 خاللأن عدد وكاالت السياحة واألسفار يف تزايد مستمر ومعترب ، (20)رقم الحظ من خالل الشكل ن

وكالة يف حني أنه يف  000م ب 0200قدرت سنة  ، حيث م0202م إىل غاية سنة 0200سنة الفرتة املمتدة من 
زادت بعدد معترب  م0207، كما نالحظ أنه يف سنة  %022 فاقتوكالة أي بزيادة  022م  بلغت 0202سنة 

ظيمية مت تعديل لتنوالتقنية على حد سواء، أما القانونية واوكالة راجع إىل تبسيط اإلجراءات القانونية  020قدر ب 
مارس  20املؤرخ يف 32-0222إلغاء شروط احلصول على رخصة االستغالل الواردة يف أحكام املرسوم التنفيذي رقم 

الذي نصت أحكامه على ختفيض ،  2 م0207 ماي سنة 00املؤرخ يف  07باملرسوم التفيذي رقم ، 1 م0222سنة 

                                                           
 ،املعدل واملتمم سفارم احملدد لشروط وكيفيات إنشاء وكالت السياحة واأل0222مارس سنة  20املؤرخ يف  32 – 0222املرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .0م، املادة:0222مارس سنة  0بتاريخ  02اجلريدة الرمسية العدد 

م احملدد لشروط إنشاء وكاالت السياحة واألسفار وكيفيات استغالهلا، اجلريدة 0207ماي سنة  00املؤرخ يف  000 -07املرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .0ادة:م، امل0207ماي سنة  07بتاريخ  02الرمسية العدد 
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ة حلاملي شهادة بن السياحة بالنساسنوات يف ميد (0)من ثالث  واحدة بدال ةاألقدمية يف ميدان السياحة إىل سن
ليسانس يف التعليم العايل وحاملي شهادة تقين سام يف السياحة، إضافة إىل فتح ختصصات يف جمال السياحة والفندقة 

حة اعلى مستوى اجلامعات ومعاهد التكوين املهين والتمهني، ساهم بشكل كبري هذا يف زيادة عدد وكاالت السي
واستخدام  تبسيط الشروط واإلجراءات اإلداريةمن خالهلا يف حني أن اإلجراءات التقنية مت واألسفار تدرجييا، 

لوزارة السياحة وقع لكرتونية ملمن خالل البوابة اإلتكنواوجيات املعلومات واالتصال احلديثة وتطبيقات اإلعالم اآليل 
 . من املواطن ضمن مسعى تقريب اإلدارة والصناعة التقليدية

  جراءات: الطريقة واإل المبحث الثاني 

تفسري نتائج ديد جمتمع وعينة الدراسة، وأخريا حتليل و حت، مع اول يف هذا املبحث عملية حتضري االستبيانننت
 الدراسة امليدانية. 

 المطلب األول : إعداد االستبيان

ه بعد عرضه على جمموعة من األساتذة طريقة إعداد اإلستبيان وما تضمننتطرق يف هذا املطلب إىل 
 .ستمارات االستبيان ومجعهاإاملشاكل اليت واجهتنا خالل توزيع احملكمني، إضافة إىل 

 الفرع األول : تصميم االستبيان
موضوع  إملامها جبوانب، للتأكد من خمتصني كمنيحمستبيان وعرضه على جمموعة من مت حتضري هذا اإل

ا للمستوجب وضوحهخلوها من األخطاء و و العبارات النتائج اليت ختدم املوضوع، وسالمة الدراسة، قصد الوصول إىل 
 تصميم متالتوجيهات واملالحظات اليت صدرت عن األساتذة احملكمني، و قرتاحات اإلخذ بعني االعتبار األوبعد 

يف  مرفقو كما ه تضمنت كل فقرة منها جمموعة من العبارات،االستبيان يف شكله النهائي على شكل فقرات 
لكن LinkedIn)  إنستبيان إلكرتوين )االمييل، الليينكدإعلى شكل استمارات  حيث مت توزيع (،20)رقم امللحق 

ن مت توزيع استمارات استبيامن مث لكرتوين فقط،  و إرد  02حيث حتصلنا على مل تكن هذه الطريقة جمدية أو نافعة، 
 –مستغامن -بقطب االمتياز مشال غرب )غليزانمتنوعة وخمتلفة متواجدة  مؤسسات فندقيةورقية من خالل التنقل إىل 

ستعانة بالزمالء من املوظفني مبديريات السياحة والصناعة واإلوهران(  -تلمسان -متوشنت –بلعباس –معسكر
والعاملني  بالت مع املدراء الفنينياستبيان وإجراء مقإ اتستمار إمما مسح جبلب  ،قليدية والعمل العائلي حالياتال

 .مبؤسسات فندقية حمل الدراسة
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 عرض االستبيان :   الفرع الثاني
لدراسة مدى مسامهة الرقابة  عبارة 07وثالثة حماور مشلت البيانات الشخصية للمستجوبتضمن االستبيان 

ها يف إعداد ن أجوبتلالستفادة ممفتوحة طرح ثالثة أسئلة  إضافة إىل، والتدقيق يف حتسني أداء املؤسسات الفندقية
 .التوصيات

 البيانات الشخصية:  -1
ربة )اجلنس، السن، املؤهل العلمي، املستوى الوظيفي، اخل البيانات الشخصية للمستجوب هذا القسم تضمن

خمطط جودة  إخنراطها يف، إضافة إىل مكان تواجد املؤسسة الفندقية، مع ذكر رتبة التصنيف إضافة إىل املهنية(
 (. السياحة اجلزائرية

 معرفة هيكلة مكونات الرقابة ومدى فعاليتها يف، يهدف هذا احملور إىل نظام الرقابة الفعال المحور األول: -2
 وهي كالتايل: فقرتنيسؤاال موزعا على  (00واحد وثالثون ) ، ويتضمن علىاملؤسسات السياحية والفندقية

 ( أسئلة.7، وحتتوي على سبع )اهليكل التنظيمي وبيئة الرقابةتتعلق بالفقرة األولى :  2-1
قييم( تتعلق هبيكلة مكونات نظام الرقابة )التخطيط، التنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقيق، التالفقرة الثانية:   2-2

 مقسمة وفق مايأيت: ، ( سؤال03أربع وعشرون )توي على حتو  باملؤسسات الفندقية
 ؛أسئلة (3التخطيط السياحي والفندقي حيتوي على أربعة ) -
  ؛أسئلة (0) ثالثةالتخطيط السياحي والفندقي حيتوي على  -
  ؛( أسئلة0التوجيه السياحي والفندقي حيتوي على ثالثة ) -
 ؛( أسئلة2املراجعة والتدقيق يف املؤسسات السياحية والفندقية حيتوي على مثانية ) -
 ( أسئلة. 0) تقييم األداء السياحي والفندقي حيتوي على ستة -
 أداء المؤسسات السياحية والفندقيةستراتيجية تحسين وتطوير إالمحور الثاني:  - 3

ستعداد املؤسسات السياحية لتحسني وتطوير أدائها أو التغيري اجلذري لألداء وحتويلها إاهلدف منه معرفة مدى 
ويتضمن   وتطوير األداءحسنيإىل مؤسسة سياحية متميزة وتنافسية، إضافة األساليب التقليدية واحلديثة املستخدمة لت

 سؤاال موزعا على فقرتني، وهي كالتايل:( 00)على واحد وثالثون 
 أسئلة. (2)مسامهة نظام الرقابة يف حتسني اخلدمات السياحية والفندقية، وحتتوي على مثان الفقرة األولى :  3-1
 سؤاال. (00)أساليب إدارة األداء، وحتتوي على  مخسة عشر الفقرة الثانية :  3-2
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ندقية املؤسسات السياحية والفأداء  مدى مسامهة الوظيفة الرقابية يف حتسني وتطوير: لث المحور الثا - 3
  سؤاال. 00، وحيتوي على )اإلنتاجية، اجلودة، حتقيق ميزة تنافسية(

 المشاكل والصعوبات الفرع الثالث: 
 ان ومجعها نذكر مايأيت:من بني املشاكل اليت واجهتنا خالل توزيع استمارات االستبي

ندقية يف غلق جزئي ملعظم املؤسسات الف تالذي تسببتزامن فرتة الدراسة مع إجراءات الربوتوكول الصحي  -
سليب من باقي املوارد التجاوب ال ما أدى إىلعاملني، الفنيني و الدراء عدد من املمما نتج عنه تسريح  ،املختلفة واملتنوعة

 ؤسسات الفندقية، كما أن البعض منهم مل يستلم على اإلطالق استمارة االستبيان؛البشرية العاملة هبذه امل
غرض لمتاطل بعض أفراد العينة يف اإلجابة على استمارات االستبيان بالرغم من إحلاحنا وزياراتنا املتكررة  -

 اسرتجاعها؛
 ت؛، أي مت إمهال بعض العباراجزئياكانت  اهتابعض استمارات االستبيان إجاب -

 : مجتمع وعينة الدراسة  المطلب الثاني

متواجدة بقطب  ( مؤسسة فندقية002)مائة وثالون  تشوائية ممثلة جملتمع الدراسة مشلختيار عينة عإمت 
 (002مائتان ومخسون )أدناه، وقد مت توزيع  (23)، كما هو مفصل يف اجلدول رقم االمتياز السياحي مشال غرب

مائة عتماد إوبعد مراجعتها مت ، % 90أي بنسبة ( 000مائتان ومخسة وعشرون )جاع سرت إستبيان،  مت إاستمارة 
 ستبيانإستمارة إ (32مثانية وأربعون )لغرض التحليل اإلحصائي، واستبعاد ستبيان إستمارة إ (077وسبعة وسبعون)

 لعدم استيفائها للشروط الضرورية للتحليل.
متياز إلمتواجدة بقطب ابعض القائمني على مؤسسات فندقية  كما قمنا أثناء الدراسة بإجراء مقابالت مع

وارد البشرية مسؤويل قسم االستقبال، املمدققني، مراقيب التسيري، حمل الدراسة )مدراء، مسريين،  السياحي مشال غرب
ه ذجل االستفادة من هأوهذا من  ،كما قمنا بإجراء مقابالت مع حمافظ احلساباتوقسم الغرف...(،   والتكوين،

 املعلومات لتفسري نتائج البحث.
العاملني اليت مت االعتماد عليها، واملرتبطة باملدراء الفنيني و ستبيان ستمارات اإلإيبني عدد ( 20رقم ) واجلدول

تحليل ستخدامها الإمتياز السياحي مشال غرب، لغرض باملؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة بقطب اإل
  داليل.اإلحصائي واإلحصاء اإلست
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 .متياز السياحي شمال غرب واليات قطب اإلتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  : (00الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الواليات  

 14,7 26 معسكر

 27,7 49 وهران

 7,3 13 غليزان

 18,6 33 مستغامن

 10,2 18 متوشنت

 8,5 15 بلعباس

 13,0 23 تلمسان

 %100 122 وعــــــــــــــــــــــــالمجم
 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:

عتمدنا إملعاجلة البيانات املتحصل عليها بعد جتميع االستبيان، : في الدراسة الوسائل اإلحصائية المستعملة  -
األساليب مع استخدام  ،ات إحصائيالتحليل البيان   (SPSS v20)برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية على

 1 : اإلحصائية سواء لغرض اإلحصاء الوصفي أو اإلحصاء اإلستداليل، وفق مايأيت
 النسب املئوية ملعرفة نسبة أفراد العينة الذين اختاروا كل بديل من بدائل أسئلة االستبيان؛ 
 أسئلة االستبيان؛  التكرارات ملعرفة عدد أفراد العينة الذين اختاروا كل بديل من بدائل 
  املتوسط احلسايب: والذي يعد من أبرز وأهم مقاييس النزعة املركزية املستخدم يف حتليل إجابات عينة

 الدراسة؛ 
  حنراف املعياري: والذي يعد من أبرز وأهم مقاييس التشتت والذي يستعمل يف قياس مقدار االنحرافاإل 
  ستبيان؛ ثبات االيستعمل يف قياس معامل ألفا كرونباخ 
  معامل االرتباط بريسون(pearson correlation ) ،يستخدم لقياس التغري الذي يطرأ على املتغري التابع :

  عندما تتغري قيم املتغري املستقل. 
 .معامل التحديد : يعين كم يفسر متغري من متغري آخر 

                                                           
 من إعداد الطالب، باالعتماد على مراجع خمتلفة هبذا الشأن. - 1
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 البسيط اخلطي االحندار (Linéaire Régression): ا عالقة بني متغريين يسمى أحدمهيعترب مقياس لنوعية ال
 متغري تابع واملتغريات األخرى تسمى متغريات مستقلة.

 ( اختبار فيشرFisher)  الحندارتباين خط احتديد :  والذي يعتمد أساسا يف حتليل التباين، أو لغرض. 

 المطلب الثالث: دراسة صدق وثبات االستبيان  

  ، باستخدام األدوات اإلحصائية.ياننتطرق يف هذا املطلب إىل صدق وثبات االستب

 لالستبيان تساق الظاهري اإلصدق الفرع األول: 
احية ة من املراجع من كتب يف ميدان إدارة املؤسسات السيعستبيان باالستعانة مبجمو مت تصميم عبارات اإل 

مت املنشود دف اهلهذا والفندقية وتطوير األداء، إضافة إىل دراسات سابقة تتناسب مع موضوع دراستنا، ولتحقيق 
كما هو ،  تلفةجمال الرقابة والتدقيق جبامعات خميف  عرضه على جمموعة حمكمني خمتصنيخالل من  االستبيانحتكيم 
يريات على املستوى املركزي واملد بوزارة السياحة والصناعة التقليديةإطارات  ، إضافة إىل(20)يف امللحق رقم مبني 

خلوها من األخطاء و صد الوصول إىل النتائج اليت ختدم املوضوع، وسالمة العبارات قلي، التابعة هلا على املستوى احمل
جية والصياغة من حيث املنهووضوحها للمستوجب، وبعد األخذ بعني االعتبار االقرتاحات التوجيهات واملالحظات 

 . االستبيان ستمارةايف تعديل  بأخذ تقييمهم بعني اإلعتبار تإذ قم، اليت صدرت عن األساتذة احملكمنيواحملتوى 
  : صدق ثباة أداة الدراسة ني الفرع الثا
 واجلدول التايل يوضح هذا.، (ختبار معامل ألفا كرونباخ)إعتماد على مت اإلستبيان اإلللتأكد من ثبات  

 ستبيان وفق معامل ألفا كرونباخ: ثبات اإل( 02) الجدول رقم 
 اخـــــــــــــا كرونبــــــل ألفــــــــمعام ورـــــــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــــــــعن ورــــــــــــــــــــــــالمح
 28220 نظـــــــــــــــــــام الرقابـــــــــــــة الفعــــــــــــــــــــال األول
المؤسسات السياحية والفندقية أداء ستراتيجية تحسين وتطوير إ الثانـي  87002  
أداء المؤسسات السياحية  مساهمة نظام الرقابة في تحسين الثالث

 والفندقية
28020 

 28229 االستبيان ككـــــــــــــــــــــل
 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:

لالستبيان  ( ا كرونباخ )معامل الثبات ألف  أن ، تبني (27رقم ) للجدولحسب النتائج املتحصل عليها وفقا 
(، هذا يعين أن االستبيان يتمتع بدرجة 280(، وهو أكرب من القيمة املتعارف عليها )28229يقدر ب )ككل 
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وكذلك بالنسبة  ،واستخدامها فياختبار الفرضيات عالية من الثبات، ما يزيد من مصداقية النتائج احملصل عليها
( وهي أكرب من القيمة املعيارية، كما 28220مة معامل ألفا كرونباخ بلغت )للمحور األول نظام الرقابة الفعال فقي

تميز بالثبات ي أداء املؤسسات السياحية والفندقيةنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن احملور الثاين اسرتاتيجية حتسني 
ملؤسسات أداء اابة يف حتسني (، أما فيما خيص احملور الثالث مسامهة نظام الرق28700ألن معامل ألفا كرونباخ بلغ )

(، 280( باعتبارها أكرب من )28020فيه هو اآلخر حتصلنا على قيمة مقبولة قدرت ب ) السياحية والفندقية
كما أن   صادقة،أسئلة االستبيان ككل متناسقة و ، أن من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله ميكننا القولوبالتايل 

 .متتاز بالثباتان الثالث أسئلة فقرات حماور االستبي

 خصائص عينة الدراسة  المطلب الرابع : 

اجلنس رتبة حسب واملواملتعلقة بالبيانات الشخصية للمستجوبني، إن اخلصائص االجتماعية لعينة الدراسة 
اليت انات بييل وفقا للنتطرق اليها بالتفصالسن، املؤهل العلمي، التخصص العلمي، املستوى الوظيفي، اخلربة املهنية، 

  لجداول التالية: وفقا ل ، SPSS v20 برنامجمن خمرجات  مت احلصول عليها أو جتميعها
 متغير الجنس عينة الدراسة حسبأفراد : توزيع  الفرع األول

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس . (22)يوضح اجلدول رقم 

 الجنس .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  : (02الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات الجنس

 % 0289 000 ذكر
 % 0080 00 أنثى 

 % 100 122 المجموع 
 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:

دد عتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس يغلب عليها يتضح أن ، (22رقم ) اجلدولخالل من      
من نصف العينة هم من الذكور، أما فئة اإلناث  أكثرمن جمموع العينة أي أن  (% 0289)حيث قدرت بالذكور 

 وهو ما يعكس تركيبة اجملتمع اجلزائري.(، % 0080) ماقيمته نفقد بلغت نسبته
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 السن: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  الثانيالفرع 
  . السنب ( توزيع أفراد عينة الدراسة حس29يوضح اجلدول رقم )

 . السن وزيع أفراد عينة الدراسة حسب ت : (02الجدول رقم )
 النسبة المئوية  التكرارات السن

 % 2 22 سنة  20أقل من 
 %0080 55 سنة  30 إلى 20 من
 % 3080 86 سنة  40إلى  31من

%  36 سنة   41أكثر من  0280  
 % 100 177 المجموع 

 .(SPSS v20) ماد على خمرجاتمن إعداد الطالب، باالعت المصدر:
أن توزيع أفراد عينة الدراسة من حيث السن فقد كانت النسبة نالحظ ، (29رقم ) نالحظ من خالل اجلدول

 0080)بنسبة  (02 – 02) والفئة العمرية(، % 3080) بنسبة ( 32 -00)األكرب والغري متفاوتة بني الفئة العمرية بني

 . (%0280) سنة قدرت ب  30 حني آخر فئة عمرية أكثر من وعليه معظم العاملني شباب، يف (%
 المؤهل العلمي : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الثالثالفرع 

 المؤهل العلمييبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  : (04) الشكل رقم 

 
 .(EXEL.V.10)وبرنامج  SPSS.V20برنامج خمرجات باإلعتماد على  الباحثمن إعداد  المصدر:

، نالحظ أن أغلبية أفراد عينة الدراسة لديهم شهادة ليسانس وشهادة ومهنية (23رقم )من خالل الشكل 
نظرا الشرتاط هذه الشهادات يف وظيفة مسري على مستوى خمتلف املؤسسات  (% 00) بالتساوي حيث قدرت ب 

مع يك... ة يف التخصص الفندقي والسياحي والتدلالفندقية، كما أن امتالك العاملني واملدراء الفنيني شهادت مهني
يساهم يف تقدمي خدمات سياحية سنوات، مما  (0( واحدة وثالث )0)سنة على التوايل اكتساهبم خربة مهنية 
( % 00)بته احلاصلني على شهادة املاسرت ما نسحني بلغ عدد العاملني واملدراء الفنيني  يف وفندقية مبهارة عالية،

32%

32%

25%

5%6%

المؤهل العلمي 

شهادة مهنية 

ليسانس

ماسرت

ماجستري

دكتوراه
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ختصصات ماسرت يف شعب تتعلق بالسياحة )االتصال السياحي، التسويق السياحي ... ( مثال، وهو  نظرا لوجود 
ويف األخري تساوت النسبة بالتقريب بني احلاصلني على شهادة املاجستري ، كذلك يؤهلهم لشغل وظيفة مسري

 .وشهادة الدكتوراه

 الوظيفي المستوى : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  الرابعالفرع 
 . المستوى الوظيفيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب   :(10الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المستوى الوظيفي
 % 080 02 مدير عام 

 %  29.4 00 مسري 
  %0080 03 مراقب التسيري
  %780 00 مدقق داخلي 

مشرف على التدليك واحلمام االعالم اآليل، التسويق، عامل )
 االستثمار ...(  الصيانة، املرآب،األمن و سبح، امل

00 13  % 

 % 083 0 شرتياتاملمدير مدير جتاري أو 
 % 080 00 مدير املطعم 

 % 080 9 مدير املالية واحملاسبة 
 % 082 0 مدير دائرة العالج 

 % 080 0 مدير املوارد البشرية والتكوين 
 % 0083 00 االستقبال والتوجيه  مدير

 %100 122 مجموعال
 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:

 0983)، أن شاغلي منصب مسري ميثلون النسبة األكرب حيث قدرت ب(22)رقم نالحظ من خالل اجلدول 
تليها ، ةفتشي السياحمألهنم ملزمون باحلضور وغيابه غري املربر ينتج عنه حترير حمضر خمالفة من طرف مصاحل (  %

يث قدرت ح الثالثةيف حني بلغت نسبة العاملني املرتبة  (،%0080)يف املرتبة الثانية وظيفة مراقيب التسيري اليت بلغت 
يشتغلون نسبة عدد املوظفني الذين  أنكما (،  % 0083، وتليها مسؤولوي االستقبال والتوجيه بنسبة )(%  13)ب 

(  اإلطعاممدراء عامون،  ،وارد البشرية، املالية واحملاسبة، املشرتيات، العالجتسيري امل)بالرتتيب صب األخرى ايف املن
  .(% 080إىل  % 080)بنسب ترتاوح من 

يثة عن طريق وسائل التواصل احلدت من خالل الدراسة امليدانية ومقابلة املستجوبني حضوريا أو دكما وج
بيان، واء لإلجابة على بعض األسئلة أو على استمارات االستخل( سإالواتساب، الفايرب، اللينكد إين، امليسنجر ... )

 مسريين دراء عامون و م مثال جندعدد املدراء الفنيني والعاملني باملؤسسات الفندقية والسياحية، من أن هناك ختفيض 
 مبساندة تنفيذ املهام، ارك يف شتبالق واملراجعة والتدقيتقييم الاملراقبة واملتابعة و التوجيه و يقومون بالتسيري و ومراقيب التسيري 
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يانة، يف جمال )التسويق، االعالم اآليل، مشرف على التدليك واحلمام املسبح، األمن والص والعاملني مسؤويل االستقبال والتوجيه

اليت خنرت كافة القطاعات، اليت يستلزم الوقاية منها تطبيق  09اتج عن أزمة كوفيد ناملرآب، االستثمار ...إخل (، 
 )استغالل نصف الطاقة االستيعابية للمؤسسات السياحية والفندقية، جراءات والربوتوكل الصحي املعمول هبااإل

 ....اخل ( أي كافة األنشطة الرئيسية واألنشطة املساندة.ي، التدليك واحلمامهااملسابح، املطاعم، املق
 ة الخبرة المهني: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير لخامسالفرع ا

 .الخبرة المهنيةيبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  :(05الشكل رقم )

 
 .(EXEL.V.10)وبرنامج  SPSS.V20برنامج خمرجات باإلعتماد على  الباحثمن إعداد  لمصدر:ا

( 0نالحظ أن معظم أفراد عينة الدراسة يكتسبون خربة مهنية من ثالث )(، 20رقم )من خالل الشكل 
(، تليها يف املرتبة الثانية مدراء فنيني وعاملني يكتسبون خربة %0983ات حيث قدرت بنسبة )سنو  0سنوات إىل 
 02إىل  7يكتسبون منالذين (، أما بالنسبة لألفراد عينة الدراسة %0282سنة بنسبة تقدر ب ) 00مهنية تفوق 

ني املدراء الفنيني والعاملألخرية جند ( ويف املرتبة ا%0389سنوات خربة مهنية احتلت املرتبة الثالثة بنسبة قدرت ب )
 .(%0089)قدرت ببنسبة ( سنوات 0ثالث )من  أقلالذين يشتغلون 

 معالجة وتحليل عبارات محاور االستبيان المبحث الثالث: 
 

 مت إعطاؤها الرتميز اليتاملتغري عن اخليارات )موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة (  يعرب 
من  ،تدخل يف الربنامج تعرب عن األوزاناليت رقام األحيث أن مقياس ترتييب، وهو  (0، 0، 0، 3، 0) التوايل على

لغرض أدناه، ( 29)، سنوضح يف اجلدول رقم خالل استخدام امليزان التقديري وفقا لتوزيع مقياس ليكرت اخلماسي
 حنرافاملتمثلة يف املتوسط احلسايب، اإل،  SPSS v20باالستعانة مبخرجات برنامج حتليل عبارات حماور االستبيان 

 ، واليت يتم عرضها وفقا للجداول أدناه.املعياري، التكرار والنسبة لكل حمور من حماور الدراسة 

17%

29%
25%

29%

الخبرة المهنية 

سنة3أقل من  6سنة إىل 3من  10سنة إىل 7من  سنة 11أكثر من 
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 الميزان التقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي. :( 11الجدول رقم ) 
 المستوى المتوسط المرجح 

 ةغري موافق بشد 0.79إىل  0من 
 غري موافق 0.09إىل  0.22من 
 حمايد 0.09إىل  0.02من 

 موافق 3.09إىل  0.32
 موافق بشدة 0.22إىل  3.02

 ، الندوة العاملية للشباب SPSSتحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج االحصائي وليد عبد الرامان الفرا،  : المصدر
 ه.0302سالمي، اإل          

  نظام الرقابة الفعال  المطلب األول :
باالعتماد سة، الفندقية حمل الدراالسياحية و  على مستوى املؤسسات نظام الرقابة الفعالنعاجل يف هذا احملور 

بناء على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والتكرارات والنسب  ،  spss v 20بيانات خمرجات برنامج  على
رفة درجة إجتاه العينة وترتيب العبارات حسب األمهية املعطاة من أفراد عينة الدراسة. املئوية،  اليت تساعد يف مع

 واملوضحة يف اجلداول التالية :  
 محور األول " نظام الرقابة الفعال " لل التحليل الوصفي ( : 12الجدول رقم  )

 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:
نظام الرقابة الفعال" قدر ب  " محور األول( جند أن املتوسط احلسايب لل00بعد دراسة اجلدول رقم )

ني مدى مما يب (283000) بلغحنراف معياري إب ،أي درجة موافق حسب مقياس ليكرت اخلماسي (089200)
درجة أن هيكلة مكونات نظام الرقابة يتحقق ب من خالل هذه النتائج يتبني جتانس إجابات أفراد عينة الدراسة، 

قيام باألنشطة الرئيسية واملساعدة للاليتها، مع توفري هيكل تنظيمي وبيئة رقابية ختول هلا عالية يف ظل وجود تقييم لفع
اف املرسومة وفقا ملخططات العمل املصممة تبعا لألهد باملؤسسات السياحية والفندقية والوظائف الرقابية املختلفة

اهم يف بية ومكونات نظام الرقابة الفعال تس، أي أن العالقة التكاملية بني األجهزة الرقاواالسرتاتيجيات املصاغة
عد الفحص لنظام الرقابة الداخلية بحتقيق األهداف واخلطط باملؤسسات السياحية والفندقية يف ظل وجود مراجعة 

 األهمية  النتيجة  نحراف المعياري اإل المتوسط الحسابي  
 0 موافق  0,5538 3,8709 ي وبيئة الرقابة  الهيكل التنظيم

 0 موافق 0,3850 3,9401 هيكلة مكونات نظام الرقابة  
 / موافق  0,4163 3,9055 الدرجة الكلية للمحور األول   
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املبدئي بناء على التقارير الصادرة من قبل املدقق الداخلي أو املدقق اخلارجي أو جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق أو 
 اء املستهدف. األد، أو حسب عملال اتطة خمول هلا الصالحيات واملسؤوليات للقيام هبذه املهمة وفقا ملخططأي سل

 الفرع األول : الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة
 .الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة بالفقرة األولى ة تفريغ البيانات المتعلق:  (13 ) رقم الجدول

 المقياس العبارات
غير 
فق موا

 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األهمية النتيجة

1 
 

 التكرار
موافق  655073, 1503,4 68 99 7 2 1

 بشدة
4 

% 0,6 1,1 4 55,9 38,4    

2 
 

 0 موافق  629433, 153014 37 123 13 3 1 التكرار

% ,63 1,7 7,3 69,5 20,9    

3 
 

 6 موافق  1,04919 04,,05 28 85 25 35 4 لتكرارا

% 2,3 19,8 14,1 48,0 15,8    

4 
 

 1 موافق  827473, 050041 32 111 15 19 0 التكرار

% 0 10,7 8,5 62,7 18,1    

5 
 

 3 موافق   777553, 1,4330 71 80 20 6 3 التكرار

% 3 3,39 11,30 45,20 40,11    

6 
 

 4 موافق  1,03765 0510,3 27,00 66,00 44,00 37,00 3,00 التكرار

% 1,69 20,90 24,86 37,29 15,25    

7 
 

 , موافق  1,02767 0564,0 36,00 70,00 41,00 27,00 3,00 التكرار

% 1,69 15,25 23,16 39,55 20,34    

 الدرجة الكلية لفقرة الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة
  فق موا 55380, 3,8709

   

 .(SPSS v20) عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالب، باإل المصدر:

أي موافق  (082729)نالحظ أن املتوسط احلسايب للمحور األول قدر ب ( 00رقم )بعد دراسة اجلدول 
يدل على جتانس إجابات أفراد عينة الدراسة  ما (280002)حنراف معياري إليكرت اخلماسي،  بمقياس حسب 
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األجهزة ة تساعد تتوفر على هيكل تنظيمي وبيئة رقابحمل الدراسة املؤسسات السياحية والفندقية تشري إىل أن  واليت
حية والفندقية بناء على األهداف املسطرة واخلطط السيا لتحقيق األداء املستهدفالرقابية  العمليةلى ممارسة الرقابية ع
  .املصممة

ور احملألفراد عينة الدراسة على عبارات سب تكرارات اإلجابات أن ن( 00رقم )كما نستخلص من اجلدول 
 دى فعاليتهدرجة موافق، مما يدل على تعزيز العمل الرقايب وم حنو" تتجه كلها  الرقابةيكل تنظيمي وبيئة اهلاألول " 

 ووجود عالقة تكاملية بني األجهزة الرقابية.
فق ما ب األمهية املعطاة هلا من قبل أفراد عينة الدراسة و ت تبعا حسلاليت تواالفقرة األوىل هذه وعن عبارات 

 : يأيت
تعمل إدارة املؤسسة السياحية والفندقية على إجياد السلوك والقيم األخالقية اليت تدفع املدراء الفنيني والعاملني  -0

أعاله نالحظ  خالل اجلدول: من  للعمل بنزاهة ومنع التصرفات غري القانونية وغري األخالقية مما يدعم نظام الرقابة
( 655072,)واالحنراف املعياري   (380200)أن هذه العبارة جاءت يف الرتتيب األول حيث بلغ املتوسط احلسايب 

   . %0089بنسبة قدرت ب 
حتدد املسؤوليات وتفوض الصالحيات حسب اهليكل التنظيمي والوظيفي للمؤسسة السياحية والفندقية،  ومجيع  -3

ن هذه العبارة أ من خالل اجلدول أعاله نالحظ:   املتعلقة باملوارد البشرية واإلجراءات وفصل الواجباتوالسياسات 
واالحنراف املعياري   (380020)بلغ املتوسط احلسايب و (  % 30802) ب بنسبة مئوية قدرتجاءت يف الرتتيب الثاين 

(,777552.) 

من  املطلوبة األهداف حتقيق على حيث يساعد طبيعة النشاط السياحي والفندقي مع يتالءم التنظيمي اهليكل -0
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هذه العبارة جاءت يف الرتتيب :  يف املؤسسة السياحية املدراء الفنيني والعاملني

ر ب قدواحنراف معياري   (382237)قدر بمتوسط احلسايب و  %0980قدرت ب  مئوية  بنسبة الثالث
(,655072).  

تلتزم إدارة املؤسسة السياحية والفندقية إجراء دورات تكوينية، حتسني املستوى وجتديد املعلومات للمدراء الفنيني  -3
خالل اجلدول  : والعاملني باختالف مناصبهم ورواتبهم ووظائفهم لتحقيق الكفاءة والفعالية، وحتقيق التميز والتفوق

بلغ املتوسط احلسايب ( و  % 0087) ب بنسبة مئوية قدرت الرابعرة جاءت يف الرتتيب أعاله نالحظ أن هذه العبا
 .(2820737)  ( واالحنراف املعياري082203)
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يهتم املدقق مبا يعرف بالفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة السياحية والفندقية من خالل  تدفق  - 0
بارة جاءت خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هذه الع:  تطبيق القوانني والتشريعاتالعمليات التشغيلية واملالية ومدى 

( واالحنراف املعياري  080002بلغ املتوسط احلسايب )( و  % 09800) ب اخلامس بنسبة مئوية قدرتيف الرتتيب 
(0820707). 
نة التدقيق، يساهم الداخلي أو جل يتوافر اهليكل التنظيمي إلدارة املؤسسة السياحية والفندقية على قسم التدقيق -0

 الل اجلدول أعالهمن خ: يف متابعة تنفيذ خمططات العمل أو برنامج العمل املتفق عليه من قبل كافة املستويات
بلغ املتوسط احلسايب ( و  % 32 )ب بنسبة مئوية قدرت السادسنالحظ أن هذه العبارة جاءت يف الرتتيب 

 .( 1,04919( واالحنراف املعياري  )04,,05)
يقوم قسم التدقيق الداخلي باستشارة جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق التابعة له عند اختيار األسلوب األمثل  - 7

بنسبة مئوية  بعالساخالل اجلدول أعاله نالحظ أن هذه العبارة جاءت يف الرتتيب :  لتقييم نظام الرقابة الداخلية
 .( 0820700( واالحنراف املعياري  )0510,3) بلغ املتوسط احلسايبو   (%07809) ب قدرت

 هيكلة مكونات نظام الرقابة بالمؤسسات الفندقية والسياحية: الثاني الفرع 

ملعرفة هيكلة مكونات نظام الرقابة باملؤسسات السياحية والفندقية حمل الدراسة، مت استخراج املتوسطات 
قييم(، واجلدول ابة )التخطيط، التنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقيق، التاحلسابية واالحنرافات املعيارية ملكونات نظام الرق

 التايل يوضح مايلي:
 ( : التحليل الوصفي للفقرة الثانية " هيكلة مكونات نظام الرقابة " 14الجدول رقم )

 األهمية النتيجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 3 موافق 0,5538 3,8709 التخطيط السياحي والفندقي
 0 موافق 0,5403 4,0254 التنظيم السياحي والفندقي
 0 موافق 0,5009 4,0527 التوجيه السياحي والفندقي

 0 موافق 0,5375 4,1130 المراجعة والتدقيق السياحي والفندقي
 0 موافق 0,6551 3,6780 تقييم األداء الفندقي والسياحي

  موافق 0,3850 3,9401 الدرجة الكلية للفقرة الثانية
 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:
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( معربا عن درجة 089320أن املتوسط احلسايب بلغ )( 03رقم )نالحظ من خالل دراسة نتائج اجلدول 
وجود حول مدى ، عينة الدراسة( مما يدل على جتانس إجابات أفراد 280202موافق واحنراف معياري قدر ب )

تناسقة فيما وفق خطوات منظمة ومالدراسة، ؤسسات السياحية والفندقية حمل لة جيدة ملكونات نظام الرقابة باملهيك
بينها، تتكامل مع وجود هيكل تنظيمي واضح املعامل يتالءم مع طبيعة النشاط السياحي والفندقي يف ظل وجود بيئة 

  معاجلتها. م يف تشخيص الوضعية وإجياد املشاكل و يساه يف حتقيق نظام رقايب فعالبشكل كبري رقابية سامهت 
مشال  لسياحيا هيكلة مكونات نظام الرقابة باملؤسسات السياحية والفندقية بقطب االمتيازكما نالحظ أنه 

 وردت بالرتتيب كمايلي:غرب، وفقا للنتائج املتحصل عليها 
وىل حيث حققت متوسط حسايب قدر ب املراجعة والتدقيق السياحي والفندقي: جاءت هذه املرتبة األ – 0
 ( مما يعين أن اإلجابات متجانسة يف مابينها.0,5375جة موافق، واحنراف معياري قدر ب)ر ( معربا عن د4,1130)
جة ر ( معربا عن د4,0527مبتوسط حسايب قدر ب ) الثانيةيف املرتبة ت التوجيه السياحي والفندقي: جاء  -0

 .أن اإلجابات متجانسة يف مابينها( مما يعين 0,5009)موافق، واحنراف معياري قدر ب 
جة ر ( معربا عن د4,0254مبتوسط حسايب قدر ب )الثالثة يف املرتبة  تالتنظيم السياحي والفندقي: جاء – 0

 .يف مابينها اإلجابات متجانسة( مما يعين أن 0,5403موافق، واحنراف معياري قدر ب )
جة ر ( معربا عن د3,8709مبتوسط حسايب قدر ب )الرابعة املرتبة يف  تالتخطيط السياحي والفندقي: جاء -3

 .مما يعين أن اإلجابات متجانسة يف مابينها (0,5538موافق بشدة، واحنراف معياري قدر ب )
( معربا عن 3,6780يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب قدر ب ) تتقييم األداء السياحي والفندقي : جاء  - 0
 .( مما يعين أن اإلجابات متجانسة يف مابينها0,6551واحنراف معياري قدر ب )، جة موافقر د

ومن خالل النتائج املتوصل إليها يتبني أن هيكلة مكونات نظام الرقابة تبدأ باملراجعة والتدقيق السياحي 
 ن األجهزة الرقابية، ع لتشخيص الوضعية وإجياد املشاكل ومتابعة معاجلتها، تبعا للتقارير الرقابية الصادرة والفندقي

مث تلي وظيفة التوجيه السياحي والفندقي أي إعطاء التوجيهات لرؤساء األقسام الرئيسية واألقسام املساعدة باستخدام 
خاصة يف    (... إخل ، عقد اجتماعاتوسائل اإلتصال املختلفة ) الكتابية، الشفهية، اإلمييل، التحاضر عن بعد

يفة ، يتم ابالغ هذه التوجيهات للتنفيذ وفقا للمسؤوليات والصالحيات احملددة تبعا لوظجهةظل الرقابة املستمرة املو 
التنظيم السياحي والفندقي، ومن مث يتم على أساسها وضع معايري لتقييم األداء املستهدف، تبعا لألهداف املوضوعة 

ا جترى السياحي والفندقي، وأخري أو اخلطط املصممة وفقا لالسرتاتيجيات املصاغة، من خالل وظيفة التخطيط 
   عملية التقييم السياحي والفندقي على كافة األنشطة الرئيسية أو األنشطة املساعدة، أو حسب األداء املستهدف. 
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 يوضح النتائج املتوصل إليها لكافة عبارات احملور الثاين. التايلواجلدول 
 "هيكلة مكونات نظام الرقابة  " الثانية بالفقرةة تفريغ البيانات المتعلق:  (15) رقم الجدول

 الفقرات

 المقياس العبارات

غير 
موافق 
 بشدة

 

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األهمية ةالنتيج

حي
سيا

ط ال
خطي

الت
 

دقي
الفن

و
 

1 
 

 2 موافق 642012, 382022 37 116 20 4 0 التكرار

% 0 2,3 11,3 65,5 0289    

2 
 

  موافق 635982, 089000 23,00 125,00 24,00 4,00 1,00 التكرار

% 0,56 2,26 13,56 70,62 12,99   3 

3 
 

 4 موافق 919112, 087900 44,00 68,00 51,00 13,00 1,00 التكرار

% 0,56 7,34 28,81 38,42 24,86    

4 
 

 1 موافق 88112, 380002 94,00 57,00 16,00 9,00 1,00 التكرار

  بشدة  53,11 32,20 9,04 5,08 0,56 %

 موافق 0,5538 3,8709 الدرجة الكلية لعبارات التخطيط السياحي والفندقي

دقي
الفن

ي و
ياح

الس
يم 

تنظ
ال

 

12 
 

 1 موافق 707242, 380070 65,00 93,00 16,00 2,00 1,00 التكرار

% 0,56 1,13 9,04 52,54 36,72    

13 
 

 2 موافق 740502, 082203 0 35,00 90,00 48,00 4,00 التكرار

% 2,26 27,12 50,85 19,77 0    

14 
 

 3  685582, 382090 0 43,00 100,00 32,00 2,00 التكرار

  موافق  0 24,29 56,50 18,08 1,13 %

  وافقم 0,5403 450254 الدرجة الكلية لعبارات التنظيم السياحي والفندقي

دقي
الفن

ي و
ياح

الس
جيه 

لتو
ا

 

15 
 

 1 موافق 800742, 380203 0 72,00 70,00 31,00 4,00 التكرار

% 2,26 17,51 39,55 40,68 0    

16 
 

 0 موافق 69472, 089200 34,00 112,00 26,00 4,00 1,00 التكرار

% 0,56 2,26 14,69 63,28 19,21    

   0,742 380090 0 63,00 84,00 27,00 3,00 التكرار 17
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 2 موافق  0 35,59 47,46 15,25 1,69 % 

 موافق 0,5009 4,0527 الدرجة الكلية لعبارات التوجيه السياحي والفندقي

دقية
الفن

ة و
احي

لسي
ت ا

سسا
مؤ

ي ال
ق ف

دقي
والت

عة 
راج

الم
 

18 
 

 1 موافق 79172, 089079 41,00 92,00 37,00 6,00 1,00 التكرار

% 0,56 3,39 20,90 51,98 23,16    

19 
 

  موافق 1,0155 080002 36,00 56,00 62,00 18,00 5,00 التكرار

% 2,82 10,17 35,03 31,64 20,34   6 

20 
 

 8 قمواف 92992, 083209 19,00 78,00 55,00 20,00 5,00 التكرار

% 2,82 11,30 31,07 44,07 10,73    

21 
 

 2 موافق 1,0024 082000 46,00 75,00 39,00 11,00 6,00 التكرارا

% 3,39 6,21 22,03 42,37 25,99    

22 
 

 5 موافق 963512, 080070 34,00 64,00 64,00 9,00 6,00 التكرار

% 3,39 5,08 36,16 36,16 19,21    

23 
 

 7 موافق 0,86015 080030 14,00 86,00 60,00 11,00 6,00 التكرار

% 3,39 6,21 33,90 48,59 7,91    

24 
 

 3 موافق 0,84839 087900 28,00 103,00 31,00 12,00 3,00 التكرار

% 1,69 6,78 17,51 58,19 15,82    

25 
 

 4 موافق 0,85374 080200 26,00 84,00 56,00 7,00 4,00 التكرار

% 2,26 3,95 31,64 47,46 14,69    

 موافق 0,5375 4,1130 السياحي والفندقي المراجعة والتدقيق الدرجة الكلية لعبارات

دقي
الفن

ي و
ياح

الس
داء 

 األ
ييم

تق
 

26 
 

  موافق 996372, 087200 43,00 62,00 52,00 17,00 3,00 التكرار

% 1,69 9,60 29,38 35,03 24,29   5 

27 
 

 3 موافق 848952, 082000 29,00 103,00 32,00 9,00 4,00 التكرار

% 2,26 5,08 18,08 58,19 16,38    

28 
 

 2 موافق 1,0673 380020 85,00 49,00 28,00 9,00 6,00 التكرار

% 3,39 5,08 15,82 27,68 48,02    

 1 موافق  899982, 380309 85,00 59,00 28,00 1,00 4,00 التكرار 29
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  بشدة  48,02 33,33 15,82 0,56 2,26 % 

30 
 

 4 موافق 1,03095 087003 42,00 80,00 28,00 23,00 4,00 التكرار

% 2,26 12,99 15,82 45,20 23,73    

31 
 

 6 موافق 931082, 080009 18,00 61,00 68,00 26,00 4,00 التكرار

% 2,26 14,69 38,42 34,46 10,17    

 موافق 0,6551 3,6780 الدرجة الكلية لعبارات تقييم األداء السياحي والفندقي

 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:

أن نسب تكرارات اإلجابات ألفراد عينة الدراسة على عبارات الفقرة الثانية  ( 00)نستخلص من اجلدول رقم 
ومن تناسق، ل موجود نظام رقايب فعامما يشري إىل " هيكلة مكونات نظام الرقابة " تتجه كلها حنو درجة موافق، 

وسط حسايب أن أعلى مت ملتوسطات احلسابية، حيثا( ميكن ترتيب العبارات باالعتماد على 00خالل اجلدول رقم )
يشري إىل أن املؤسسات السياحية والفندقية حمل الدراسة تتبع نظام الرقابة املستمرة املوجهة ) املباشرة(  (380002) بلغ

( والذي 380309يف حني بلغ املتوسط احلسايب )وضوعة بفاعلية وكفاءة، للوصول للغايات وتنفيذ اخلطط امل
قارير الرقابية يف تقييم األداء باالعتماد على التتعتمد املؤسسات السياحية والفندقية حمل الدراسة  حققت العبارة "

ق اخلارجي...( دقيق، التدقي)جملس اإلدارة، اإلدارة العليا، السلطة التنفيذية، التدقيق الداخلي، جلنة التالداخلية 
واجلهات الرقابية اخلارجية التنظيمية )وزارة السياحة والصناعة التقليدية ممثلة يف املديرات على املستوى احمللي، جلان 

كما حققت عبارة   ،" التفتيش الوالئية )األمانة العامة للوالية، السياحة، األمن، البيئة، التجارة، احلماية املدنية ...(
تكون الرقابة فعالة عندما تكون الصورة أمامها واضحة عن اجلهة املسؤولة عن تنفيذ كل جزء من أجزاء العمل " 

مما يشري إىل وجود تقسيم للعمل  (380070متوسط حسايب قدر ب ) وعن اإلمكانيات والصالحيات املتاحة "
يص موارد ات الفندقية حمل الدراسة، وختصبني املدراء الفنيني والعاملني داخل املؤسساملبذولة هود للجوتنسيق 

يه بصورة واضحة تتأكد الرقابة من إمتام عملية التوجلعبارة "يف حني بلغ املتوسط احلسايب   لتجسيد اخلطط املصممة،
ات جل املؤسسأن  ( مشريا إىل أن إجيابات أفراد عينة الدراسة كانت إجيابية مما يدل على380203" )وسليمة 

املختلفة  للقيام باألنشطة والوظائفللمرؤوسني ندقية تعمل على إصدار التعليمات والتوجيهات السياحية والف
ارات املتخذة، لغرض الفهم الكامل للقر  تخدام وسائل االتصال املختلفة ) كتابية، شفهية، اجتماعات، تقارير (اسب

ل على لدافعية والرغبة للموارد البشرية للعمملا له من دور مهم يف إعطاء امع وجود إدراك وفهم للعالقات االنسانية 
م كحتقيق األهداف احملددة بفاعلية وكفاءة لألداء، مع ضرورة إشباع رغباهتم أو حاجاهتم اإلنسانية لتحقيق التميز،  
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( لعبارة " يقوم قسم التدقيق الداخلي بإعادة النظر يف اقتصاد، فعالية 380020يشري املتوسط احلسايب واملقدر ب )
اعة األنشطة العملياتية مبا فيها األنشطة املالية للمؤسسة السياحية والفندقية " مما يربز وجود تقييم لنظام الرقابة وجن

داخل املؤسسات السياحية والفندقية ميس كافة األنشطة الرئيسية واملساعدة اليت متارسها لتحقيق اقتصادية يف حتقيق 
 اعة أي االستخدام األمثل للموارد ، لتحقيق ميزة تنافسية قوية. أهدافها بالوسائل املتاحة، وبفعالية وجن

 المؤسسات السياحية والفندقية ستراتيجية تحسين وتطوير إ :  الثانيالمطلب 

باالعتماد على اسة، حمل الدر السياحية والفندقية املؤسسات اسرتاتيجية حتسني وتطوير نعاجل يف هذا احملور 
ومن  حنرافات املعيارية والتكرارات والنسب املئوية،مثلة يف املتوسطات احلسابية واإل، واملت  SPSS V 20خمرجات 

 ول أدناه. اخالل ذلك مت التوصل إىل النتائج املوضحة يف اجلد
 "  ندقيةالمؤسسات السياحية والفور الثاني " استراتيجية تحسين وتطوير للمح التحليل الوصفي( :  10الجدول رقم  ) 

 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:

داء أاسرتاتيجية حتسني وتطوير الثاين " ( جند أن املتوسط احلسايب للمحور 00د دراسة اجلدول رقم )بع
أي درجة موافق حسب مقياس ليكرت اخلماسي باحنراف  (3,657قدر ب )"  املؤسسات السياحية والفندقية

سني ستعداد لتحإاسة على املؤسسات السياحية والفندقية حمل الدر (، مما يشري إىل أن 082000معياري قدره )
وتطوير أدائها لتقدمي سلع وخدمات سياحية تنافسية وبأقل التكاليف، باستخدام أساليب تقليدية وأساليب حديثة، 

، ة، املاليةالتشغيلي ،ةعتماد على مؤشرات قياس األداء الداخلي املرتبط باألنشطة الرئيسية واملساعدة )االستثماريواإل
لى املعايري صممت أساسا عاليت رات قياس األداء اخلارجي املرتبط بالزبائن) اجلودة السياحية( ...(، ومؤش  ةاإلداري

 املوضوعة املرتبطة باألداء املستهدف)االنتاجية، اجلودة، ميزة تنافسية قوية ( وبالتايل حتقيق قيمة مضافة. 

 

 

 األهمية  النتيجة  االنحراف المعياري   حسابيالمتوسط ال 
 0 موافق 568913, 3,7359 متطلبات تحسين وتطوير األداء  

 0 موافق 635973, 3,5789 أساليب إدارة األداء
 / موافق 540863, 3,6574 الدرجة الكلية للمحور الثاني 
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 لفرع األول: متطلبات تحسين وتطوير األداء  ا

 داء"  متطلبات تحسين وتطوير األبالفقرة األولى من المحور الثاني "تفريغ البيانات المتعلقة  : ( 12)  رقم الجدول

 المقياس العبارات الفقرات
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 األهمية  ة النتيج المعياري

 
 
 
 

 متطلبات
 
 تحسين  

 
 وتطوير 

 
 األداء

 

1 
  

 28 114 23 9 3 التكرار
082707 

 0 موافق  79512,

% 1,7 5,1 13,0 64,4 15,8    

2 
  

 32 95 36 12  2 التكرار
082279 

 0 موافق  85102,

% 1,1 6,8 20,3 53,7 18,1    

3 
  

 22 100 45 7 3 التكرار
087320 

 3 موافق  0,7907

% 1,7 4,0 25,4 56,5 12,4    

4 
  

 25 89 56 4 3 تكرارال
087022 

 0 موافق  79402,

% 1,7 2,3 31,6 50,3 14,1    

5 
  

 26 65 77 8 1 التكرار
080230 

 7 موافق  81292,

% ,62 4,5 43,5 36,7 14,7    

6 
  

 28 69 71 9 0 التكرار
080003 

 0 موافق  80472,

% 0 5,1 40,1 39,0 15,8    

7 
  

 31 102 37 6 1 التكرار
082203 

 0 موافق  74812,

% ,62 3,4 20,9 57,6 17,5    

8 
  

 26 72 65 9 5 التكرار
080900 

 2 موافق  90042,

% 2,8 5,1 36,7 40,7 14,7    

 موافق 56890, 3,7359 الدرجة الكلية لفقرة استراتيجية تحسين وتطوير األداء

 .(SPSS v20) خمرجات من إعداد الطالب، باالعتماد على المصدر:

أي درجة  (3,7359( نالحظ أن املتوسط احلسايب للمحور األول قدر ب )07بعد دراسة اجلدول رقم )
(، مايدل على جتانس إجابات أفراد عينة 280029موافق حسب مقياس ليكرت اخلماسي، باحنراف معياري )

داء من الدراسة على استعداد لتحسني وتطوير األالدراسة، واليت تشري إىل أن املؤسسات السياحية والفندقية حمل 
خالل ماتوفره من موارد مالية وبشرية لتنفيذ اخلطط املرتبطة بتحسني وتطوير األداء بناء على االسرتاتيجيات الرامية 

 إىل حتقيق أداء متميز. 
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نة الدراسة وفق ما د عيوعن عبارات هذه الفقرة األوىل اليت توالت تبعا حسب األمهية املعطاة هلا من قبل أفرا
 يأيت:

جاءت هذه العبارة  : باملؤسسة السياحية والفندقية هناك جتارب سابقة وناجحة يف التحسني والتطوير والتغيري -0
( واحنراف معياري  قدر 082203ومتوسط احلسايب قدر ب) % 57,6يف الرتتيب األول بنسبة مئوية  قدرت ب

 .(74812,ب )
احية والفندقية موارد مالية متاحة لالنفاق على الدراسات واجلهود اخلاصة بالتحسني توفر املؤسسة السي - 0

ومتوسط احلسايب قدر  % 64,4بنسبة مئوية  قدرت ب يف الرتتيب الثاينهذه العبارة جاءت : والتطوير
   .(79512,( واحنراف معياري  قدر ب )082707ب)
ويات يف ة تشري إىل أمهية التطوير مهارات إدارية عالية على كافة املستلدى املدراء الفنيني والعاملني دافعية عالي -0

بنسبة مئوية   لثالثا هذه العبارة يف الرتتيبجاءت حتديد خطط التطوير تتميز باملرونة وتنفيذها لتحقيق األفضل : 
 (.85102,( واحنراف معياري  قدر ب )082279ومتوسط احلسايب قدر ب) %  0087قدرت ب

العبارة  اءت هذهج:  املدراء الفنيني والعاملني القدرة على مجع املعلومات وحتليلها لتشخيص الوضعية لدى   -3
حنراف معياري  إ( و 082279ومتوسط احلسايب قدر ب) % 56,5بنسبة مئوية  قدرت ب  الرابعجاءت يف الرتتيب 

  .(79072,قدر ب )
هذه اءت ج تصميم العمليات واألنشطة يف ضوء خطة التطوير : لدى املدراء الفنيني والعاملني الرغبة يف إعادة  -0

( 087022ومتوسط احلسايب قدر ب) % 50,3العبارة جاءت يف الرتتيب اخلامس بنسبة مئوية  قدرت ب 
 .(79402,واحنراف معياري  قدر ب )

باألفكار  ى املخاطرةلدى املدراء الفنيني والعاملني القدرة على إبتكار أفكار جديدة للتطوير، والقدرة عل -0
ومتوسط احلسايب قدر  % 0982بنسبة مئوية  قدرت ب دسهذه العبارة يف الرتتيب السا جاءت  :اجلديدة

 (.282237( واحنراف معياري  قدر ب )080003ب)
 رتتيباءت يف الهذه العبارة ج جاءتلدى املدراء الفنيني والعاملني القدرة على دراسة املنافسني واملقارنة بينهم،  -7

( واحنراف معياري  قدر 080230ومتوسط احلسايب قدر ب) % 36,7بنسبة مئوية  قدرت ب  السابع
 (.282009ب)
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   :دقيةباملؤسسة السياحية والفن لدى رئيس جملس اإلدارة أو السلطة احلاكمة دعم جلهود التحسني والتطوير -2
ومتوسط احلسايب قدر  % 40,7رت ب بنسبة مئوية  قد الثامنهذه العبارة جاءت يف الرتتيب  جاءت

 .(289223( واحنراف معياري  قدر ب )080900ب)

 ع الثاني : أساليب إدارة األداء ر الف
 يبني اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها للتحليل الوصفي لفقرة أساليب إدارة األداء.

 األداء"  أساليب إدارة محور الثاني "من الالثانية بالفقرة تفريغ البيانات المتعلقة :  ( 12) رقم الجدول

 المقياس العبارات
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 األهمية  ة النتيج

1 
 4,1751 56 98 11 10 1 التكرار

 

 4 موافق 1,0433

% ,62 5,6 6,2 55,4 31,6    

2 
 4,4068 92 68 14 3 0 التكرار

 

 1 موافق 70992,

  بشدة  52,0 38,4 7,9 1,7 2 %

3 
 4,0734 6 57 82 32 6 التكرار

 

 5 موافق 79782,

% 3,4 18,1 46,3 32,2 3,4    

4 
 3,4576 25 58 68 25 1 التكرار

 

 02 حمايد 92292,

% ,62 14,1 38,4 32,8 14,1    

5 
 3,2203 19 51 62 40 5 التكرار

 

 11 ايدحم 1,0068

% 2,8 22,6 35,0 28,8 10,7    

6 
 4,3164 89 63 18 6 1 التكرار

 

 3 موافق  83352,

  بشدة  50,3 35,6 10,2 3,4 62, %

7 
 3,5311 26 74 46 30 1 التكرار

 

  موافق 959642,

% ,62 16,9 26,0 41,8 14,7   9 

8 
 3,8588 25 83 36 31 1 التكرار

 

 6 موافق 3,9825

% ,62 17,5 20,3 46,9 14,1    

  موافق 83592, 3,7288 24 100 35 17 1 التكرار 9
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% ,62 9,6 19,8 56,5 13,6    8 

10 
 2,5141 7 32 57 30 51 التكرار

 

 14 حمايد 1,1971

% 28,8 16,9 32,2 18,1 4,0    

11 
 2,4859 7 25 62 36 47 التكرار

 

 15 حمايد 1,1436

% 26,6 20,3 35,0 14,1 4,0    

12 
 3,8531 38 99 21 14 5 التكرار

 

 7 موافق 0,9420

% 2,8 7,9 11,9 55,9 21,5    

13 
 4,3955 100 55 16 4 2 التكرارا

 

 2 موافق  83362,

  بشدة  56,5 31,1 9,0 2,3 1,1 %

14 
 2,9944 11 51 37 39 38 التكرار

 

 12 حمايد 3,3430

% 21,5 22,0 20,9 28,8 6,2    

15 
 2,6723 10 41 50 33 43 التكرار

 

 13 حمايد 1,2316

% 24,3 18,6 28,2 23,2 5,6    

 موافق 0,6359 3,5789 الدرجة الكلية لفقرة أساليب إدارة األداء

 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:
أي درجة  (080729حلسايب للمحور األول قدر ب )نالحظ أن املتوسط ا ،(02رقم )بعد دراسة اجلدول 

على جتانس إجابات أفراد عينة  ( مايدل0,6359)موافق حسب مقياس ليكرت اخلماسي، باحنراف معياري 
الدراسة، واليت تشري إىل أن املؤسسات السياحية والفندقية حمل الدراسة تستخدم أساليب تقليدية وأساليب حديثة 

لفنيني والعاملني يف حتديد األهداف ووضع معايري لقياس األداء الداخلي أو األداء اخلارجي، أوهلا إشراك املدراء ا
 تساهم يف حتقيق نظام رقايب فعال) وضع األهداف، وضع املعايري، تقييم األداء(. 

فق ما و  وعن عبارات هذه الفقرة الثانية اليت توالت تبعا حسب األمهية املعطاة هلا من قبل أفراد عينة الدراسة
 يأيت :

تعترب جودة اخلدمات السياحية والفندقية مقياسا للدرجة اليت يرقى إليها مستوى اخلدمة املقدمة للزبائن ليقابل  -0
( 4,4068ومتوسط احلسايب قدر ب) % 00بنسبة مئوية  قدرت ب األولهذه العبارة يف الرتتيب جاءت توقعاهتم : 

  .(287299س ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )الذي يعين درجة موافق بشدة وفقا ملقيا
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تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية أسلوب املالحظة املباشرة أثناء تقدمي اخلدمة، وتوجيه أسئلة مباشرة  - 0
ة مئوية  قدرت بنسبالثاين هذه العبارة يف الرتتيب جاءت للعمالء عن مدى رضاهم عن مستوى اخلدمات املقدمة : 

( الذي يعين درجة موافق بشدة وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي 4,3955ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0080ب 
   (.282000واحنراف معياري  قدر ب )

تسعى املؤسسة السياحية والفندقية إىل حتقيق احتياجات وتوقعات الزبائن حاضرا ومستقبال، أي كل ما حيتاج  -0
ثالث بنسبة مئوية العبارة يف الرتتيب ال جاءت هذه:  و اخلدمة، جيده متوفرا هباإليه الزبائن أي ما يتوقعه باملنتج أ

( الذي يعين درجة موافق بشدة وفقا ملقياس ليكرت 4,3164ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0280قدرت ب 
 .(282000اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )

فيذ ضع املعايري لقياس األداء، وإدرجهم يف تصميم تنإشراك املدراء الفنيني والعاملني يف حتديد األهداف و  - 3
اخلطط ميكنهم من اكتساب الثقة يف النفس والتحلي باملسؤولية، يساهم يف زيادة الفاعلية وحتقيق اإلنتاجية بالكفاءة 

ومتوسط احلسايب قدر  % 0083بنسبة مئوية  قدرت ب الرابعيف الرتتيب هذه العبارة جاءت :  الالزمة
 .(082300الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب ) (4,1751ب)
جاءت  :  تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية  نظام اإلدارة باالهداف لتحسني وتطوير األداء املستهدف -0

( الذي يعين 797883,ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0080بنسبة مئوية  قدرت ب اخلامس هذه العبارة يف الرتتيب
 .( 287972درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية نظام إدارة التكلفة لتحقيق االستخدام األمثل للموارد، والرقابة على  - 0
يق األمثلية على ل تكلفة ممكنة أي حتقالتكاليف لتحقيق متيز يف أداء املؤسسة )احلصول على خمرجات أفضل وبأق

 % 3089بنسبة مئوية  قدرت ب  دسهذه العبارة يف الرتتيب الساجاءت مستوى كافة األنشطة والعمليات( : 
( الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر 3,8588ومتوسط احلسايب قدر ب)

 .( 089200ب )
ة السياحية والفندقية أسلوب مناهج االستقصاء ) توزيع استمارة استقصاء على عينة متثل تستخدم املؤسس - 7

وية  قدرت ب بنسبة مئ السابع هذه العبارة يف الرتتيب جاءتاجملتمع ككل( لقياس جودة اخلدمات السياحية : 
ماسي واحنراف ( الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخل3,8531ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0089

 .( 289302معياري  قدر ب )
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تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية تقنية التكلفة املستهدفة، انطالقا من  اإلحتياجات وتلبية ملتطلبات  - 2
الزبائن ودراسة وحتليل املنتجات واخلدمات املنافسة للتفوق عليها، والسعر املتوقع دفعه من قبل الزبائن واملنافس يف 

ومتوسط احلسايب قدر  % 0080بنسبة مئوية  قدرت ب لثامنهذه العبارة يف الرتتيب اجاءت : السوق
 .(282009( الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )3,7288ب)
ه العبارة يف هذءت جا: تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية برامج لتحسني اإلنتاجية وختفيض التكاليف  -9

( الذي يعين درجة موافق 3,5311ومتوسط احلسايب قدر ب) % 3082بنسبة مئوية  قدرت ب التاسعالرتتيب 
 .( 289090وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )

ملتابعة  (تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية مؤشرات قياس األداء )الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية اجلودة -02
العاشر بنسبة  أن هذه العبارة يف الرتتيب جاءت:   حتسني مستويات األداء بشكل مستمر، لتعزيز القدرة التنافسية

( الذي يعين درجة حمايد وفقا ملقياس ليكرت 3,4576ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0283مئوية  قدرت ب
 (.289009اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )

:  خلاؤسسة السياحية والفندقية برامج لتحسني اجلودة:اإليزو، خمطط جودة السياحة اجلزائري...تستخدم امل -00
( 3,2203ومتوسط احلسايب قدر ب) % 00هذه العبارة يف الرتتيب احلادي العاشر بنسبة مئوية  قدرت ب جاءت

 .(082202الذي يعين درجة حمايد وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )
لقياس جودة اخلدمة ملعرفة الفجوات  (SERVQUAL)تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية مقياس الفجوة  -00

 :االدراكات(–التوقعات =)الفجوة الناجتمة عن الفرق بني مستوى اجلودة املقدمة فعال للزبائن وبني ما يتوقعه الزبائن
( 2,9944ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0289وية  قدرت ب عشر بنسبة مئ الثاينهذه العبارة يف الرتتيب  جاءت

   (.080302الذي يعين درجة حمايد وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )
( والذي يركز على األداء الفعلي SERVPERFتستخدم املؤسسة السياحية والفندقية مقياس األداء الفعلي ) -13

ة  قدرت عشر بنسبة مئوي الثالثأن هذه العبارة يف الرتتيب  جاءت: =  األداء( للخدمة املقدمة  )جودة اخلدمات
( الذي يعين درجة حمايد وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف 2,6723ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0280ب 

   (.080000معياري  قدر ب )

إلعادة التنظيم وحتقيق احلد  (5S)نية تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية أسلوب التاءات اخلمس اليابا -03
األمثل للمسارات، من خالل نظام  لتنظيم مكان العمل للتخلص من ماهو غري ضروري يف العملية أو النشاط املراد 

عشر بنسبة مئوية  ابع الر هذه العبارة جاءت يف الرتتيب  جاءت القيام به، لتحسني األداء املستمر وحتقيق التفوق: 
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( الذي يعين درجة حمايد وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي 2,5141ومتوسط احلسايب قدر ب) % 0080قدرت ب 
 .(080970واحنراف معياري  قدر ب )

لتحسني األداء املستمر ويتم اختيار  (six sigmaتستخدم املؤسسات السياحية والفندقية برنامج ستة سيقما ) -00
اء احلقيقية زيادة رضا الزبائن، وحتليل الفجوة بني مستويات األد وتنفيذ مشروعات ستة سيقما بناء على قدرهتا على

بنسبة مئوية   راخلامس عشهذه العبارة جاءت يف الرتتيب  جاءت: واملتوقعة باستخدام جمموعة من املقاييس الكمية
( الذي يعين درجة حمايد وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي 2,4859ومتوسط احلسايب قدر ب) % 00قدرت ب

 .(080300راف معياري  قدر ب )واحن

 مساهمة نظام الرقابة في تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية :  الثالث المطلب 

مدى مسامهة الوظيفة الرقابية يف حتسني وتطوير األداء )اإلنتاجية، اجلودة، حتقيق ميزة نعاجل يف هذا احملور 
بناء على املتوسطات احلسابية واالحنرافات  ،  spss v 20بيانات خمرجات برنامج  باالعتماد علىتنافسية(، 

املعيارية والتكرارات والنسب املئوية،  اليت تساعد يف معرفة درجة إجتاه العينة وترتيب العبارات حسب األمهية املعطاة 
   التايل : من أفراد عينة الدراسة. واملوضحة يف اجلدول 

 أداء  رلوظيفة الرقابية في تحسين وتطويمدى مساهمة االثالث لقة بالمحور البيانات المتعتفريغ :  (12) رقم الجدول
 السياحية والفندقية. المؤسسات                       

 المقياس العبارات
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

 األهمية  ة النتيج

1 
 

 6 موافق  70772, 082920 32 99 42 4 0 التكرار

% 2 2,3 23,7 55,9 18,1    

2 
 

 9 موافق 73232, 087797 23 100 47 6 1 التكرار

% ,62 3,4 26,6 56,5 13,0    

3 
 

 3 موافق 79132, 380222 65 87 18 6 1 التكرار

% ,62 3,4 10,2 49,2 36,7    

4 
 

 10 موافق 84272, 080700 26 82 56 11 2 التكرار

% 1,1 6,2 31,6 46,3 14,7    
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5 
 

 11 موافق 85162, 080002 28 76 59 13 1 التكرار

% ,62 7,3 33,3 42,9 15,8    

6 
 

 13 موافق 1,1023 080230 29 66 27 54 1 التكرار

% ,62 30,5 15,3 37,3 16,4    

7 
 

 1 موافق 3,0732 380202 73 83 17 2 1 التكرار

  بشدة  41,2 46,9 9,6 1,1 62, %

8 
 

 8 موافق 83342, 082000 30 105 27 13 2 التكرار

% 1,1 7,3 15,3 59,3 16,9    

9 
 

 4 موافق 92542, 382090 59 84 18 14 2 التكرار

% 1,1 7,9 10,2 47,5 33,3    

10 
 

 12 موافق 891492, 080002 26 76 60 11 4 التكرار

% 2,3 6,2 33,9 42,9 14,7    

11 
 

 7 موافق 86362, 082707 36 102 21 17 1 التكرار

% ,62 9,6 11,9 57,6 20,3    

12 
 

 5 موافق 99682, 089029 52 83 23 14 5 التكرار

% 2,8 7,9 13,0 46,9 29,4    

13 
 

 2 موافق 70522, 380200 74 87 13 2 1 التكرار

  شدةب  41,8 49,2 7,3 1,1 62, %

ر أداء المؤسسات مساهمة الوظيفة الرقابية في تحسين وتطوي
 السياحية والفندقية

 موافق 0,54198 3,8979

  
 .(SPSS v20) من إعداد الطالب، باالعتماد على خمرجات المصدر:

ية بمدى مسامهة الوظيفة الرقا الثالث " نالحظ أن املتوسط احلسايب للمحور ،(09رقم ) بعد دراسة اجلدول
أي درجة موافق حسب مقياس ليكرت اخلماسي، باحنراف معياري  (082979)قدر ب  يف حتسني وتطوير األداء " 

أن نسب تكرارات اإلجابات ألفراد هذا اجلدول نستخلص من كما  مما يبني أن اإلجابات متجانسة،  (0,5419)
فاعل مكونات قبول فرضية تق، مما يشري إىل تتجه كلها حنو درجة موافاحملور الثالث عينة الدراسة على عبارات 
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باألداء الداخلي ط ما ارتبالعملية الرقابية هلا دور يف حتسني أداء املؤسسات السياحية والفندقية حمل الدراسة، سواء 
ة يبالعمليات التشغيلية من خالل األنشطة والعمليات )الكفاءة والفعالية، اإلنتاجية( اليت تقوم هبا املؤسسات السياح

زئية والكلية اإلنتاجية اجلالغرف، التكاليف،  إشغال، اإليواءباستخدام مؤسسات قياس األداء الفندقي )  والفندقية
، مع ة املقدمةالفندقيالسياحية و تقييم جودة اخلدمات ، أو األداء اخلارجي املتعلق برضا الزبائن من خالل ( ...إخل

عله فعاال، من ، وتوفر وظيفة التدقيق اليت هلا دور يف تقييم نظام الرقابة وجاألخذ بعني االعتبار تكلفة النظام الرقايب
خالل الفحص املبدئي للوثائق الثبوتية على مستوى كافة األنشطة رئيسية كانت أو مساعدة إضافة إىل التقارير 

ملطابقة إن افات عدم ااألخطاء اجلوهرية والغش واالحتيال واحنر الرقابية الصادرة عنها، ومتابعة تصحيح األخطاء 
 يف الوقت املناسب  وبأقل تكلفة ممكنة.وجدت مع املعايري الرقابية املوضوعة تبعا لألهداف احملددة، 

 اليت توالت تبعا حسب األمهية املعطاة هلا من قبل أفراد عينة الدراسة وفق ما يأيت: هذا احملوروعن عبارات 
لعبارة يف هذه اجاءت  ءات يف نظام االتصال بالبيئة واخلارجية: يتطلب الوصول إىل األهداف احملددة إجرا -0

( الذي يعين درجة موافق بشدة 15,330) ومتوسط احلسايب قدر ب % 3080بنسبة مئوية  قدرت ب األولالرتتيب 
 .(3,0732وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )

 الثاين الرتتيب هذه العبارة يفجاءت عن العائد الذي حيققه النظام : تكلفة النظام الرقايب الفعال جيب أن تقل  -0
( الذي يعين درجة موافق بشدة وفقا ملقياس 1503,4) ومتوسط احلسايب قدر ب % 3082 بنسبة مئوية  قدرت ب

 .(70523,ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )
ال واحنرافات لفندقية إلكتشاف األخطاء اجلوهرية والغش واالحتيتستخدم التقارير الرقابية يف املؤسسة السياحية وا -0

 الرتتيب هذه العبارة يفجاءت عدم املطابقة إن وجدت، مع ضرورة إعادة توجيهها وتصحيحها يف الوقت املناسب: 
( الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس 154030) ومتوسط احلسايب قدر ب % 3980 بنسبة مئوية  قدرت ب لثالثا

 .(354740ليكرت اخلماسي واحنراف معياري  قدر ب )
يقوم املدقق الداخلي أو مراقب التسيري بتتبع اإلجراءات التصحيحية لنظام الرقابة الداخلية واإلبالغ عنها:  -3

( 382090وحققت ممتوسط حسايب بلغ ) %3780جاءت هذه العبارة يف الرتتيب الرابع بنسبة مئوية قدرت ب 
  .(289003موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي وباحنراف معياري قدر ب ) الذي يعين درجة

يقوم املدقق الداخي أو مراقب التسيري بالتأكد من تنفيذ عملية املراجعة املرتبطة باالستخدام االقتصادي والكفؤ  -0
ط حسايب قدر وحققت متوس،  %3089بنسبة مئوية قدرت ب جاءت هذه العبارة يف الرتتيب اخلامس للموارد : 

 .( 289902يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي،  باحنراف معيار قدر ب ) ي( الذ089029ب )
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تساهم الضوابط الرقابية يف تصحيح مسار األنشطة السياحية والفندقية اليت تقوم هبا املؤسسة السياحية  – 0
( الذي يعين درجة 082920توسط حسايب بلغ )وحققت م ،والفندقية: جاءت هذه العبارة يف الرتتيب السادس

 .( 287277موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، وباحنراف معياري بلغ ) 
ط على املعلومات الكافية املوضحة لكيفية تنفيذ اخلطلداخلي أو مراقب التسيري باحلصول يقوم املدقق ا -7

ب السابع : جاءت هذه العبارة يف الرتتيطة املساعدةوسياسات اإلدارة على مستوى كافة األنشطة التشغيلية واألنش
( الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، وباحنراف معياري 082707وحققت متوسط حسايب بلغ )

 .( 282000بلغ ) 
ات املؤسسة ييقوم املدقق الداخلي أو مراقب التسيري باختيار وتقييم أدوات الرقابة مبايساهم يف حتسني فعالية عمل -2

( الذي يعين 082000السياحية والفندقية: جاءت هذه العبارة يف الرتتيب الثامن وحققت متوسط حسايب بلغ )
 .(282003درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، وباحنراف معياري بلغ ) 

اف ومنعها من قة لألهدتساهم الضوابط الرقابية يف دفع األنشطة السياحية والفندقية إىل االجتاهات احملق -9
ايب جاءت هذه العبارة يف الرتتيب التاسع وحققت متوسط حس إحنرافات عدم املطابقة مع معايري األداء املوضوعة :

 .( 287000( الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، وباحنراف معياري بلغ )087797بلغ )
إعادة  ي يف املؤسسة السياحية والفندقية، وإجراءاتقيق األداء الكلتستخدم العملية الرقابية للتأكد من حت -02

( الذي يعين 080700جاءت هذه العبارة يف الرتتيب العاشر، وحققت متوسط حسايب بلغ ) : اهليكلة التنظيمية
 .(282307درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، وباحنراف معياري بلغ ) 

عال درجة كفاءة درجة كفاءة املدراء الفنيني والعاملني يف أدائهم لألنشطة السياحية يوضح النظام الرقايب الف -00
( الذي يعين 080002والفندقية : جاءت هذه العبارة يف الرتتيب احلادي عشر، وحققت متوسط حسايب بلغ )

 .( 282000درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، وباحنراف معياري بلغ ) 
قق الداخلي أومراقب التسيري بتدقيق كفاءة املدراء الفنيني والعاملني باملؤسسة السياحية والفندقية يقوم املد – 00

( 080002وإعداد تقارير رقابية عنها : جاءت هذه العبارة يف الرتتيب الثاين عشر، وحققت متوسط حسايب بلغ )
 .( 282903بلغ )  الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، وباحنراف معياري

يتطلب الوصول إىل األهداف احملددة بفعالية إجراءات إعادة اهليكلة التنظيمية : جاءت هذه العبارة يف  – 00
( الذي يعين درجة موافق وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي، 080230الرتتيب األخري وحققت متوسط حسايب بلغ )

 .(080200وباحنراف معياري بلغ ) 
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 بار فرضيات الدراسة تخإ: المبحث الرابع 

ية والقياسية حصائباالعتماد على األدوات واألساليب اإلختبار فرضيات الدراسة طرق يف هذا املبحث إلنت
 لدراسة صالحية النموذج، وتعميم نتائج عينة الدراسة على اجملتمع ككل.

 نموذج الدراسة الميدانية :  -
ية ة نظام الرقابة يف حتسني أداء املؤسسات السياحية والفندقتقوم هذه الدراسة على أساس إختبار مدى مسامه

 مشال غرب.السياحي اإلمتياز قطب ب
 .أداء املؤسسات السياحية والفندقيةيتمثل يف  المتغير التابع : -
 وتتمثل يف  المتغيرات المستقلة: -
  : نظام الرقابة الفعال -0
  ؛اهليكل التنظيمي وبيئة الرقابة –أ   

 .كونات نظام الرقابةهيكلة م -ب
 اسرتاتيجية حتسني وتطوير األداء: -0
 .متطلبات حتسني وتطوير األداء -أ 

 أساليب إدارة األداء. -ب

 ختبار فرضية " نظام الرقابة الفعال " إالمطلب األول: 

سياحية "يساهم نظام الرقابة الفعال يف حتسني أداء املؤسسات ال يةضالفر هذه ختبار نتطرق يف هذا املطلب إل
 T ختبارإ، باالعتماد على "%0عند مستوى معنوية  مشال غربالسياحي اإلمتياز قطب بوالفندقية املتواجدة 

النتائج الل حتليل ومن خمن خالل معاجلة الفرضية الرئيسية وفقا للفرضيات الفرعية هلا، ستيودنت لعينة واحدة، 
  ، لنؤكد صحة الفرضيات من عدمها.SPSS V 20املستخرجة من برنامج  وفقا للجداول املتحصل

داء يساهم الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة في تحسين أ ": ختبار الفرضية الفرعية األولىإالفرع األول : 
 المؤسسات السياحية والفندقية"

 (فرضية العدمH0) اهليكل التنظيمي  بني %90حصائية عند مستوى ثقة إيوجد عالقة ذات داللة  : ال
  .ال غربمشالسياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة حتسني  وابة وبيئة الرق
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 (الفرضية البديلةH1)  : اهليكل التنظيمي بني  %90حصائية عند مستوى ثقة إيوجد عالقة ذات داللة
 .ال غربمشلسياحي ااإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة  حتسنيو وبيئة الرقابة 

اإلمتياز قطب بتحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية  في( : مساهمة الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة 20الجدول رقم  )
 غرب. –شمال السياحي 

معامل  الفرضية 
 التحديد 

(2R) 

معامل 
اإلرتباط  

(r) 

اختبار جودة 
 (Fالنموذج )

درجة 
 الحرية 

Tcalc 
 المحسوبة()

وى المعنوية مست
 (sig ) 

 05000 55254 120 225005 05332 05130 الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة 
 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 

وذلك بدرجة حرية  08003( احملسوبة بلغت Tcalc( نالحظ أن قيمة )02من خالل اجلدول رقم )
 (H0) مايبني رفض فرضية العدم ، هذا(0890واليت تقدر ب)( اجلدولية Ttabمة )( وهي أكرب من قي070)

، أي أن وجود أثر ذو داللة إحصاية ملسامهة اهليكل التنظيمي وبيئة الرقابة يف حتسني (H1)وقبول الفرضية البديلة
الفرضية  يؤد صحة هذه مشال غرب، ومما السياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة 

( واليت 2820وهي قيمة أصغر من القيمة االحتمالية املعتمدة ) ( 28222)اليت قدرت ب يمة مستوى املعنوية ق
 (.H0تشري إىل رفض فرضية العدم )

      تساهم هيكلة مكونات نظام الرقابة في تطوير أداء المؤسسات            "  الفرع الثاني: الفرضية الفرعية الثانية
 السياحية والفندقية "              
 (فرضية العدمH0 :) بني هيكلة مكونات  %90حصائية عند مستوى ثقة إال يوجد عالقة ذات داللة

 .مشال غربالسياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة نظام الرقابة و 
 (الفرضية البديلةH1 :) هيكلة مكونات  بني %90حصائية عند مستوى ثقة إيوجد عالقة ذات داللة

  .ل غربمشاالسياحي اإلمتياز قطب بحتسني أداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة و نظام الرقابة 
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 الفندقية المؤسسات السياحية و  مساهمة  هيكلة مكونات نظام الرقابة في تطوير أداء ( : 21الجدول رقم  )
 شمال غرب السياحي اإلمتياز قطب ب                        

معامل  الفرضية 
 التحديد 

(2R) 

معامل 
اإلرتباط  

(r) 

اختبار جودة 
 (Fالنموذج )

درجة 
 الحرية 

Tcalc 
 المحسوبة()

مستوى المعنوية 
 (sig ) 

 05000 05233 120 325255 05420 05122 هيكلة مكونات نظام الرقابة
 . SPSS V 20لمصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج ا

وذلك بدرجة حرية  08000( احملسوبة بلغت Tcalc( نالحظ أن قيمة )00من خالل اجلدول رقم )
( H0هذا مايبني رفض فرضية العدم )، (0890)( اجلدولية واليت تقدر بTtab( وهي أكرب من قيمة )070)

 يرتطو يف  هيكلة مكونات نظام الرقابة(، أي أن وجود أثر ذو داللة إحصاية ملسامهة H1يلة)وقبول الفرضية البد
رضية مشال غرب، ومما  يؤد صحة هذه الفالسياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة 

( واليت 2820ية املعتمدة ) ( وهي قيمة أصغر من القيمة االحتمال28222قيمة مستوى املعنوية اليت قدرت ب )
 (.H0تشري إىل رفض فرضية العدم )

 سين وتطوير أداء في تح نظام الرقابة الفعاليساهم ختبار الفرضية الرئيسية للمحور األول "إالفرع الثالث: 
 "المؤسسات السياحية والفندقية              
 (فرضية العدمH0)  : نظام الرقابة الفعال بني  %90حصائية عند مستوى ثقة إال يوجد عالقة ذات داللة

 .مشال غربالسياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة  وحتسني
 (الفرضية البديلةH1)  : نظام الرقابة الفعال  بني %90حصائية عند مستوى ثقة إيوجد عالقة ذات داللة
 .مشال غربالسياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة  نيوحتس

اإلمتياز طب قبأداء المؤسسات السياحية والفندقية وتطوير ( : مساهمة نظام الرقابة الفعال في تحسين 22الجدول رقم  )
 شمال  غرب. السياحي

معامل  الفرضية 
 التحديد 

(2R) 

معامل 
اإلرتباط  

(r) 

ختبار جودة ا
 (Fالنموذج )

درجة 
 الحرية 

Tcalc 
 المحسوبة()

مستوى المعنوية 
 (sig ) 

 05000 05522 120 425033 05443 05120  نظام الرقابة الفعال
 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 



 غرب شمالاحي السياإلمتياز ؤسسات سياحية وفندقية بقطب مدراسة مساهمة نظام الرقابة في تحسين أداء        التطبيقيالفصل 
 

~ 424 ~ 
 

وذلك بدرجة حرية  08000لغت ( احملسوبة بTcalc( نالحظ أن قيمة )00من خالل اجلدول رقم )
( H0هذا مايبني رفض فرضية العدم )(، 0890ب)( اجلدولية واليت تقدر Ttab( وهي أكرب من قيمة )070)

 طويروت يف حتسني نظام الرقابة الفعال(، أي أن وجود أثر ذو داللة إحصاية ملسامهة H1وقبول الفرضية البديلة)
لفرضية مشال غرب، ومما  يؤد صحة هذه الإلمتياز قطب السياحي الواجدة بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املت
( واليت 2820( وهي قيمة أصغر من القيمة االحتمالية املعتمدة )28222قيمة مستوى املعنوية اليت قدرت ب )

 (.H0تشري إىل رفض فرضية العدم )

 داء املؤسسات السياحية أ تساهم يف متيزاألداء  حتسنيرتاتيجية إسصياغة المطلب الثاني : اختبار الفرضية الثانية " 
 " والفندقية                                         

أداء املؤسسات   متيزتساهم يفاألداء حتسني اسرتاتيجية صياغة ختبار هذه الفرضية " نتطرق يف هذا املطلب إل 
"، باالعتماد  %0مشال غرب عند مستوى معنوية تياز لإلمالسياحي اإلمتياز املتواجدة بقطب  السياحية والفندقية

ستيودنت لعينة واحدة، من خالل معاجلة الفرضية الرئيسية وفقا للفرضيات الفرعية هلا، ومن خالل  Tختبار إعلى 
 ، لنؤكد صحة الفرضيات من عدمها. SPSS V 20حتليل النتائج املتحصل وفقا للجداول املستخرجة من برنامج 

  املؤسسات  ع أداءعلى رفمتطلبات حتسني وتطوير األداء تعمل " ختبار الفرضية الفرعية األولى إ:  الفرع األول
 " السياحية والفندقية                                                 

 (فرضية العدمH0 :) متطلبات حتسني بني  %90حصائية عند مستوى ثقة إال يوجد عالقة ذات داللة
 .مشال غربالسياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة و  داءوتطوير األ
 (الفرضية البديلةH1 :) متطلبات حتسني بني  %90حصائية عند مستوى ثقة إيوجد عالقة ذات داللة

 غرب.مشال السياحي اإلمتياز قطب بأداء املؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة و وتطوير األداء 
اإلمتياز طب قب المؤسسات السياحية والفندقية على رفع أداءمتطلبات تحسين وتطوير األداء تعمل ( : 23الجدول رقم  )

 غرب. –شمال السياحي 
معامل  الفرضية 

 التحديد 
(2R) 

معامل 
اإلرتباط  

(r) 

اختبار جودة 
 (Fالنموذج )

درجة 
 الحرية 

Tcalc 
 )المحسوبة(

مستوى المعنوية 
 (sig ) 

تطلبات تحسين وتطوير م
 األداء

05210 05405 425322 120 05252 05000 
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 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 
وذلك بدرجة  08000( احملسوبة بلغت Tcalc( أعاله نالحظ أن قيمة )00من خالل اجلدول رقم )

هذا مايبني رفض فرضية العدم (، 0890ب) واليت تقدر( اجلدولية Ttab( وهي أكرب من قيمة )070حرية )
(H0(وقبول الفرضية البديلة )H1 ،) لى عمتطلبات حتسني وتطوير األداء أي أن وجود أثر ذو داللة إحصاية ملسامهة

حة هذه الفرضية د صكمشال غرب، ومما  يؤ السياحي اإلمتياز قطب بلسياحية والفندقية املتواجدة ااملؤسسات  رفع أداء
( واليت 2820( وهي قيمة أصغر من القيمة االحتمالية املعتمدة ) 28222قيمة مستوى املعنوية اليت قدرت ب )

 (.H0تشري إىل رفض فرضية العدم )
 المؤسسات ة األداء في تحسين مردوديأساليب إدارة تساهم " ختبار الفرضية الفرعية الثانية إالفرع الثاني : 

 " السياحية والفندقية                                                
 فرضية العدم (H0 :) أساليب إدارة بني  %90حصائية عند مستوى ثقة إال يوجد عالقة ذات داللة

 .بمشال غر السياحي اإلمتياز قطب باملؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة وحتسني مردودية داء األ
 الفرضية البديلة (H1 :)أساليب إدارة  بني %90حصائية عند مستوى ثقة إداللة  يوجد عالقة ذات

 .بمشال غر السياحي اإلمتياز قطب باملؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة  حتسني مردوديةو األداء 
سياحي قطب الالالمؤسسات السياحية والفندقية باألداء في تحسين مردودية أساليب إدارة تساهم ( : 24الجدول رقم  )

 غرب. –شمال لإلمتياز 

معامل  الفرضية 
 التحديد 

(2R) 

معامل 
اإلرتباط  

(r) 

اختبار جودة 
 (Fالنموذج )

درجة 
 الحرية 

Tcalc 
 )المحسوبة(

مستوى المعنوية 
 (sig ) 

 05000 25512 120 505510 05424 05244 أساليب إدارة األداء
 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 

وذلك بدرجة حرية  08000( احملسوبة بلغت Tcalc( نالحظ أن قيمة )03من خالل اجلدول رقم )
( H0هذا مايبني رفض فرضية العدم )(، 0890ب)( اجلدولية واليت تقدر Ttab( وهي أكرب من قيمة )070)

ة مردودييف حتسني  األداء أساليب إدارة(، أي أن وجود أثر ذو داللة إحصاية ملسامهة H1وقبول الفرضية البديلة)
لفرضية قيمة د صحة هذه اكمشال غرب، ومما  يؤ  السياحياإلمتياز قطب باملؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة 
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( واليت تشري 2820( وهي قيمة أصغر من القيمة االحتمالية املعتمدة ) 28222مستوى املعنوية اليت قدرت ب )
 (.H0إىل رفض فرضية العدم )

                                  أداء المؤسسات السياحية  تساهم في تميزاألداء تحسين تراتيجية صياغة إسالثالث:  الفرع
 .غرب –شمال السياحي اإلمتياز قطب ب والفندقية
 فرضية العدم (H0) : سرتاتيجية حتسني إ بني %90حصائية عند مستوى ثقة إاليوجد عالقة ذات داللة

 .مشال غرب ي السياحاإلمتياز قطب بمؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة لوالتفوق لتميز الوحتقيق األداء 
 الفرضية البديلة (H1) : سرتاتيجية حتسني إ بني %90حصائية عند مستوى ثقة إاليوجد عالقة ذات داللة

 ياحي مشال غرب .لقطب السوالفندقية املتواجدة بامؤسسات السياحية والفندقية وحتقيق التميز والتفوق للاألداء 
القطب السياحي ب والفندقية أداء المؤسسات السياحية تساهم في تميزاألداء تحسين تراتيجية صياغة إس (:25الجدول رقم )

 غرب. –لإلمتياز شمال 
معامل  الفرضية 

 التحديد 
(2R) 

معامل 
اإلرتباط  

(r) 

اختبار جودة 
 (Fالنموذج )

درجة 
 الحرية 

Tcalc 
 )المحسوبة(

مستوى المعنوية 
 (sig ) 

ستراتيجية تحسين إ
 وتطوير األداء

05220 05535 205225 120 25320 05000 

 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 
 وذلك بدرجة حرية 08000( احملسوبة بلغت Tcalc( نالحظ أن قيمة )00من خالل اجلدول رقم )

( H0هذا مايبني رفض فرضية العدم )(، 0890ب)( اجلدولية واليت تقدر Ttabن قيمة )( وهي أكرب م070)
تساهم  األداءحتسني رتاتيجية صياغة إسأثر ذو داللة إحصاية ملسامهة يوجد  هأن(، أي H1ية البديلة)ضوقبول الفر 

ه الفرضية قيمة يؤد صحة هذ  ومما السياحي مشال غرب، اإلمتياز بقطب والفندقية أداء املؤسسات السياحية يف متيز
( واليت تشري 2820( وهي قيمة أصغر من القيمة االحتمالية املعتمدة ) 28222مستوى املعنوية اليت قدرت ب )

 (.H0إىل رفض فرضية العدم )

 تقديــــــر وصياغــــة النمــوذج القيـاســــــــــــي وتفسيــر النتائــج المطلب الرابع: 
ختبارات اإلحصائية املتحصل عليها، هبدف اختبار فرضيات الدراسة، ومن خالل قيمة من خالل نتائج اال

ع معامل التأثري بني املتغريين املستقلني " نظام الرقابة الفعال " و " اسرتاتيجية حتسني وتطوير األداء " واملتغري التاب
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سنقوم بصياغة النموذج القياسي،  ،  SPSS V 20"أداء املؤسسات السياحية والفندقية "، وباستخدام برنامج 
( 2X ،1X )نظرا لوجود متغريين مستقلني  البسيطوعلى هذا على األساس سنعتمد على منوذج االحندار اخلطي 

 (، حيث ميكن صياغته على النحو التايل :  Y ) ومتغري تابع
iµ+  2X2 β+  1X1 β+  α=  Y 

 التايل:املعامالت ، توصلنا إىل جدول SPSS V 20وباالعتماد على معطيات الدراسة وباستخدام برنامج 
 (SPSS V 20( :  المعامالت ) نتائج التقدير المستخرجة من برنامج 20جدول رقم )

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,074 ,329   3,259 ,001 

قابة نظام الر

 الفعال

,328 ,090 ,252 3,640 ,000 

استراتيجية 

تحسين 

 وتطوير األداء

,422 ,069 ,421 6,082 ,000 

a. Dependent Variable:   داء المؤسسات السياحية والفندقيةأ  

 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 

 الفرع األول : تقدير النموذج 
 ( نستخرج النموذج املقدر على النحو التايل : 00الل اجلدول رقم )من خ

2 X+0,422 1Y=1,074+0,328 X 
 حيث أن : 

Y  أداء املؤسسات السياحية والفندقية : 
 X1.نظام الرقابة الفعال : 
 X2.اسرتاتيجية حتسني وتطوير األداء : 

 دراسة صالحية النموذج :  الثاني الفرع
 :سنركز على املؤشر اإلحصائي وفق للجدول التايل ذج لدراسة صالحية النمو 
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 .الدراسة متغيراتبين االرتباط بين معامالت : (22) الجدول رقم
نظام الرقابة   

 الفعال
استراتيجية 

 تحسين وتطوير
 األداء

أداء المؤسسات    
 السياحية والفندقية

 نظام الرقابة الفعال
(1X) 

 3,442** 4532,** 1 معامل االرتباط
 0002 ,0002,   (Sigالقيمة االحتمالية )

 استراتيجية تحسين وتطوير األداء
(2X) 

 5352,** 1 4532,** معامل االرتباط
 0002   ,0002, (Sigالقيمة االحتمالية )

أداء المؤسسات السياحية    
 والفندقية

 (Y) 

 1 5352,** 4432,** معامل االرتباط
   0002 ,0002, (Sigالقيمة االحتمالية )

 2820دالة عند مستوى   ** 

 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 

( أن العالقة بني احملاور الثالث طردية أي أن هناك عالقة ارتباطية طردية 07نالحظ من خالل اجلدول رقم )
طرديا أي  (Y) تتغري قيم املتغري التابع( X2X ,1) غريات املستقلةمما يدل على أنه عندما تتغري قيم املت بني املتغريات،

 (.2820ذات داللة إحصائية عالية جدا )أقل منأن  نالحظ أيضا( 07) يف نفس اإلجتاه، ومن دراسة اجلدول رقم
  تحليل تباين خط االنحدارالفرع الثالث: 

 بني املتغريات املستقلة " (ANOVA)ختبار ا قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار نستخدمملعرفة قيمة 
 ،نظام الرقابة الفعال " و " اسرتاتيجية حتسني وتطوير األداء " واملتغري التابع " أداء املؤسسات السياحية والفندقية "

 واجلدول التايل يبني جدول حتليل تباين اإلحندار.
 ( : تحليل تباين اإلنحدار22جدول رقم )

 sigالقيمة االحتمالية  Fالمؤشر اإلحصائي  
 05000 445123 االنحدار 

 . SPSS V 20المصدر : من إعداد الطالب، باالعتماد على مخرجات برنامج 
و ه ختبار فيشرإل قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار  ( أن02نالحظ من خالل اجلدول رقم )

مستوى داللة االختبار إضافة إىل أن ، (080)درة ب ( واملقFtab)لفيشر وهي أكرب من القيمة اجلدولية  338090
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خط أن  هذا ما يؤكد ،2820مستوى معنوية العدم عند أقل من مستوى داللة فرضية ( وهو 28222) يقدر ب 
 حندار يالئم البيانات.اإل

 معنوية المعلمات ختبار إالفرع الرابع : 
فـــإذا   ،(  α= 0.05رة ومستوى املعنوية )دعلمات املقنرتكز على املقارنــة بني القيمة االحتمالية اخلاصة بامل

 ونقبل  H0نرفض الفرضية  ( α =0.05)كان القيمة االحتمالية اخلاصة باملعلمات املقدرة أقل من مستوى املعنويــــــة 
 .، أي أن املعلمة لديها معنوية والعكس صحيحH1الفرضية 

 اسي المقدر : معنوية معلمات النموذج القي(22)الجدول رقم 

 sigمستوى المعنوية  calcT tabT المعامالت  المعلمات 
 0,001 0890 3,259 1,074 الثابت 

1X 0,328 3,640 0890 0,000 

2X 0,422 6,082 0890 0,000 

 ستيودنت.  T، و جدول SPSS V20المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 ":  aـــــــــة الثابــــــــــــــت " اختبـــــــــار معنويـ -1
 الفرضيـــــــــــــــــــــات : 

        a = 1: غيــر معنـــوي ......   H0نرفض       
a: معنــــــــــوي .........  H1 نقبـــــل       ≠ 0    

ن أصغـــــــر مــ"  a" القيمــــــــــــــــــة االحتماليـــــــــــــــة للثابـــــــــــت ، أن ( 00 ) نالحــــــــــــــظ مـــــــن خــــــــــــــالل اجلـــــــــــــــــدول رقم
وبالتايل  H1  نقبلو   H0 نرفضوبالتالـــــي ،  α = 0.05   (< 0.05 0,001=  a  Prob)مستـــوى املعنويــــــة 

 معنوي. "   a" الثابت

 ":  1Xـــــــة المتغير المستقل " اختبـــــــــار معنويـــ -2
 الفرضيـــــــــــــــــــــات : 

         X=   1: غيــر معنـــوي ......   H0نرفض       
𝑥: معنــــــــــوي .....  H1 نقبـــــل       ≠ 0   
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"  X" للمتغيـــــــــــــر املستقــــــــلالقيمـــــــــــة اإلحتمالية ( أعـــــــــــــاله، أن 0  0نالحـــــــــــظ مــــــن خــــــــــــــالل اجلــــــــــــدول رقــــــــــــم ) 
 H1ونقبل   H0وبالتايل نرفض ،  α = 0.05  (< 0.05 00= 0.0 1x Prob  )ن مستوى املعنوية أصغـــــــر م

 معنوي ."  1X" وبالتايل املتغري املستقل
  H0وبالتايل نرفض : وبالتايل  tabT  < calcTأن قيمة ،( 00 ) رقمل كما نالحظ من خالل اجلدو 

هلا معنوية إحصائية، وبالتايل نستنتج أن : نظام الرقابة الفعال يساهم يف حتسني  1X، أي أن املعلمة H1ونقبل 
 مشال غرب.السياحي متياز أداء املؤسسات السياحية والفندقية بقطب اإل

 ":  2Xــــــــــة المتغير المستقل " اختبـــــــــار معنوي -3
 الفرضيـــــــــــــــــــــات : 

 2X=   1: غيــر معنـــوي ......   H0نرفض       
    2X ≠1: معنــــــــــوي .........   H1نقبـــــل      

أصغــــــــــر  " 2X" للمتغيـــــــــــــر املستقــــــــلالقيمـــــــــــة االحتمالية أن ، (00) مرقنالحـــــــــــظ مــــــن خــــــــــــــالل اجلــــــــــــدول رقــــــــــــم 
وبالتايل  H1ونقبل   H0وبالتايل نرفض ،  α = 0.05 ( < 0.05 00= 0.0 2x Prob  )ن مستوى املعنوية م

 معنوي ."  2X "املتغري املستقل

ونقبل   H0وبالتايل نرفض : وبالتايل  tabT  < calcTأن قيمة ،(00) رقمكما نالحظ من خالل اجلدول 
H1 2 ، أي أن املعلمةX   : ساهم يف سرتاتيجية تطوير وحتسني األداء تإهلا معنوية إحصائية، وبالتايل نستنتج أن

 مشال غرب.السياحي متياز والفندقية بقطب اإل حتسني أداء املؤسسات السياحية
الحيته صأن النموذج القياسي املقدر الذي مت صياغته ودراسة ، توصل إليهانالحظ من خالل النتائج امل

 متيز لتحقيقاألداء  حتسنيرتاتيجية إسصياغة و أي أن هناك عالقة بني نظام الرقابة الفعال  مقبول قياسيا  وإحصائيا،
 .والفندقية أداء املؤسسات السياحية

 ميكــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــول أن: عامـالت املتغيـرات املستقلــــــــة،ومن خالل م
بدرجة واحدة يف فعالية نظام الرقابة يؤدي إىل الزيادة يف حتسني أداء املؤسسات السياحية والفندقية بقيمة الزيادة  -

 . 0,328ب 
حتسني أداء املؤسسات  يفطوير وحتسني األداء يؤدي إىل الزيادة تسرتاتيجية ووضع إ الزيادة بدرجة واحدة يف صياغة -

 . 0,422بالسياحية والفندقية بقيمة 
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 :  الصةخ

سرتاتيجية الرامية إىل حتقيق صناعة السياحة من خالل املخطط التوجيهي اإل حول تناول هذا الفصل عرض
ا مرتبطة أساسوعقبات الذي يظل جتسيده غري مكتمل يف ظل وجود نقائص ، 0202للتهيئة السياحية آفاق 

تقد مت حتقيق العدد املتوقع انشاؤه من املؤسسات السياحية والفندقية لكن جلها تفكما أنه ،  ية العقار السياحيتسو ب
ن م للنوعية مقارنة بالدول اجملاورة ) تونس ، املغرب...( أي أهنا غري مؤهلة للرفع من اجلودة وتوفري العرض السياحي

اليوجد كما أنه   ،قص التكوين املتخصص الفعال، إضافة إىل نسيةحيث اهلندسة والبناء أو السلع واخلدمات التناف
نظام متناسق بني كافة القطاعات الضرورية يتضمن آليات حقيقية للنهوض بالقطاع السياحي )النقل، األمن 

 .الشبكات باختالف أنواعها، الري، اجملتمع املدين...إخل(
)وهران، تلمسان ذي يضم سبع واليات ال غرب –متياز السياحي مشال حول قطب اإلكما مت عرض 

ليت يتوفر عليها اواملؤهالت الطبيعية تضمن اإلمكانيات السياحية  ،متوشنت، بلعباس، معسكر، غليزان، مستغامن( 
التصنيف  عدد األسرة،، إضافة إىل تطور املؤسسات الفندقية باختالف تصنيفاهتا ) م0202القطب إىل غاية سنة 

(، حيث مت 0202-0200) خالل الفرتة وتطور وكاالت السياحة واألسفارتوج السياحي، الطابع القانوين، املن
 وكالة سياحة وأسفار.      022سرير، و 03000مؤسسة فندقية وفرت  070عد 

لقياسي ختبار فرضيات الدراسة وتقدير النموذج اإستداليل، لغرض اإلحصاء اإل يكما تناول الفصل التطبيق
ة وتعميم نتائج الدراسة امليدانية على كافة املؤسسات السياحية والفندقيدراسة صالحيته، ستخالص النتائج، و إو 

أي  مقبول قياسيا وإحصائيا، ( X11,074+0,328 X=Y 0,422+2)النموذج القياسي املقدر حيث توصلنا إىل 
 .املؤسسات السياحية والفندقيةأداء سني يساهم يف حتأن نظام الرقابة 
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عاجلت هذه الدراسة إشكالية مسامهة نظام الرقابة يف حتقيق األهداف املرتبطة بتحسني أداء مؤسسات 
وق حتقيق هذا تطلب تشخيص املشاكل اليت تعيداء، ألوتطوير اأن صياغة اسرتاتيجية حتسني  إذسياحية وفندقية، 

الغايات املراد تحقيق األهداف و لمن خالل تتبع إجراءات متتالية ومنظمة رقابية املسعى باستخدام أساليب وأدوات 
 فق إطار متكاملو باملبادئ والقواعد اليت تراعيها اجلهات الرقابية أثناء ممارسة عملية الرقابة  الوصول إليها، وااللتزام

)اإلدارة املركزية، اإلدارة التنفيذية، جملس اإلدارة، إدارة التدقيق داخلية  من طرف أجهزة رقابية سواء  ومتناسق
إذ أنه البد  ،ارجية )التدقيق اخلارجي، اجلهات التنظيمية مركزية كانت أو المركزية(خرقابية  هزةأج وأالداخلي...( 

لرقابة الداخلية دارة، يف فهم وفحص نظام االتدقيق املنبثقة عن جملس اإلوجلنة  ،وجود تعاون وتناسق بني املدققمن 
ا منة التدقيق هلجلوجود و ضمن اهليكل التنظيمي قسم التدقيق الداخلي إذ أن وجود   لتعزيز وتفعيل نظام الرقابة،

ة تصحيحها مع ضرور  إن وجدت حنرافات عدم املطابقةإو  والغش واالحتيال اكتشاف األخطاء اجلوهريةيف دور فعال 
لعمل ختيار األسلوب األمثل لتقييم نظام الرقابة ومتابعة تنفيذ خمططات اإمن خالل ، يف الوقت املناسبأو معاجلتها 

الذي حيدد فيه الصالحيات واملسؤوليات والوقت الالزم لتنفيذه وفقا للخطط املصممة أو برنامج العمل املتفق عليه 
هدف، كما أن إهتمام املدقق بالفحص املبدئي لنظام الرقابة يساهم يف اإلملام باملعلومات أو التدقيق حول األداء املست

الكافية عن بيئة الرقابة من خالل تدفق العمليات التشغيلية واملالية ومدى تطبيق القوانني والتشريعات واإلطالع على 
عرف على قوم املدقق بتقييم نظام الرقابة للتهيكلة مكونات الرقابة ومراجعتها، من خالل فهم ودراسة مكوناهتا كم ي

مواطن ضعف النظام، ويوثق على شكل تقرير يتضمن التوصيات الالزمة واملالئمة لتصحيح الفوارق والنقائص 
ومعاجلتها ومتابعة املتسبب فيها، كما يتم إعداد تقرير مفصل يقدم جمللس اإلدارة أو إىل السلطة احلاكمة، وهو بدوره 

تقرير مفصل للمدقق اخلارجي أو حمافظ احلسابات أو مدققي االمتثال واملطابقة وهذا مايشري إىل  يقدمه يشكل
إستخدام  " الذي ينص علىإستخدام أعمال املدققني الداخلينيمن معايري التدقيق اجلزائرية " 016تطبيق للمعيار رقم 

ظيفتني، مما ئل املستخدمة يف حتقيقها لكال الو املدقق اخلارحي تقارير املدقق الداخلي، من خالل تشابه بعض الوسا
طة املالية عادة النظر يف اقتصاد، فعالية واجاعة األنشطة العملياتية اما فيها األنشتستخدم إلالتدقيق  وظيفةيبني أن 

ليات التشغيلية ق من مصداقية القوائم املالية وتنفيذ العمـــكما يهدف التدقيق إىل التحق،  سة السياحية والفندقيةــــللمؤس
ياحة جراءات وفقا للتشريع والتنظيم والتعليمات الصادرة عن وزارة الستطبيق اإللتزام بومدى اإلبكفاءة وفاعلية، 

تدقيق املعد من ميثاق ال حرتامإوالصناعة التقليدية والعمل العائلي أو جلان التفتيش على مستوى املديريات الوالئية، و 
سياحية والفندقية ميس  املؤسسات البقييم لنظام الرقابة أن وظيفة التدقيق هلا دور يف تمما يربز  ، التدقيق قبل جلنة
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ستخدام هدافها بالوسائل املتاحة وبفعالية واجاعة أي اإلأكافة األنشطة الرئيسية واملساعدة اليت متارسها لتحقيق 
  .األمثل للموارد

لتحقيق األمثلية  وتطبيق أنظمة احملاكاةلتكنولوجات اإلعالم استخدام األساليب والتقنيات احلديثة مما يتطلب  
الوصول و يف أنظمة التسيري وتشغيل العمليات بكفاءة وحتقيق األهداف احملددة بفاعلية، وبالتايل حتسني اإلنتاجية 

كأساس يستند اف  حتديد أهد، مما يستوجب ن متقابالن لألداءقيمة باعتبارها جانبا –حتقيق اإلزدواجية تكلفة  إىل
التشغيلي...( أو األداء اخلارجي )السوق، رضا الزبائن،  يف وضع معايري ومقاييس األداء الداخلي )املايل اعليه

 توقعا(محسب األداء املستهدف، لتقييم النتائج املتوصل إليها )مقارنة النتائج الفعليىة مع ماكان أو الطلب...( 
ثيقه، لتحديد مع ربطها باملسؤوليات وفق مامت تو  ،ومعرفة أسباهبايف الوقت املناسب ختاذ اإلجراءات التصحيحية إو 

 فعالية وبتكلفة أقلب نفيذ اخلطط املصممة تبعا لألهداف احملددةيفعل تالعقوبات أو املكافئات والتشجيعات، مما 
ة رحالت سياحية وترفيهية، خدمات النقل، تقدمي إرشادات سياحي برجمةخدمات سياحية وفندقية )سلع و تقدمي ل

طة أساسا وتكون مرتبتقدمي األطعمة واملشروبات... إخل(، ليس بالضرورة أن تكون ملموسة أو تقدم كاملة  اإليواء
عن السوق  قابلها البحثتباملنتوج السياحي والفندقي إضافة إىل كوهنا تتماشى مع وسائل اجلذب السياحي املتوفرة، 

و متوقعة من الزبائن لتحقيق منافع مطلوبة أ، املستهدف، وحتليل الفرص السوقية لتحديد املنافسني والتفوق عليهم
 .وترسيخ صورة ذهنية لديهم أو املستفيدين وإشباع رغباهتم،

ري املوضوعة املعاياألهداف احملددة بناء على كما أن مؤشرات قياس األداء تعترب أداة رقابية تساهم يف إاجاز 
 اإليواء)شغيلية املرتبطة بالعمليات التالفندقي السياحي و س األداء تبعا لألداء املستهدف، حيث اجد أن مؤشرات قيا

تقييم زبائن من خالل برضا الأو املرتبطة  (...إخل ، القيمة املضافةاإلنتاجية اجلزئية والكليةالغرف، التكاليف،  إشغال
الدويل  SERVEQUALباستخدام منوذج قياس جودة اخلدمات  ،الفندقية املقدمة للزبائنية و السياحجودة اخلدمات 

ة اخلدمة الفندقية ختبار مدى توافر األبعاد الرئيسية جلودال للوصول إىل اجلودة املتطلبة يف القطاع السياحي والفندقي
ة والفندقية كما تستخدم املؤسسات السياحي  ،املتمثلة يف )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، التوكيد، التعاطف(

اقد االلكرتوين سواء داخل املؤسسة أو بالتعاإلستقصاء أسلوب مناهج اإلستقصاء اليدوي على مستوى الغرف أو 
ملعرفة اإلختالالت واألخطاء أو   (  Booking, Trivago, Expedia, Jumia, Travel)مع مؤسسات ناشئة مثل: 

ومعاجلتها وربطها باملسؤوليات ومتابعة تنفيذها، مما يساهم يف حتقيق األهداف وحتسني مستويات عدم املطابقة 
عينة الدراسة تبني أن املؤسسات السياحية والفندقية تعتمد خالل إجابات أفراد أما من   األداء بشكل مستمر،

ا، السلطة التنفيذية، جملس اإلدارة، اإلدارة العليعلى التقارير الرقابية الداخلية )بدرجة كبرية يف تنفيذ النظم الرقابية 
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التدقيق الداخلي، جلنة التدقيق، التدقيق اخلارجي...( واجلهات الرقابية اخلارجية التنظيمية )وزارة السياحة والصناعة 
ياحة، األمن، البيئة، سالتقليدية ممثلة يف املديرات على املستوى احمللي، جلان التفتيش الوالئية )األمانة العامة للوالية، ال

اخلدمات املباشرة سواء أثناء تقدمي السلع و إضافة إىل اعتمادها على أسلوب املالحظة ، التجارة، احلماية املدنية ...(
أو من خالل تقدمي أسئلة مباشرة للزبائن عن مدى رضاهم، أي أن املؤسسات السياحية والفندقية حمل الدراسة 

تعترب جودة  ربكما تعت  ة )املستمرة( للوصول إىل الغايات واألهداف بفاعلية وكفاءة،نظام الرقابة املوجهتستخدم 
كما أن   ،اخلدمات السياحية والفندقية مقياسا للدرجة اليت يرقى إليها مستوى اخلدمة املقدمة للزبائن ليقابل توقعاهتم

 وناملتواجدة بقطب اإلمتياز مشال غرب ال يدركاإلدارة العليا أو السلطة احلاكمة للمؤسسات السياحية والفندقية 
ودة منوذج قياس جأمهية إستخدام مؤشرات قياس األداء )اإلنتاجية، اجلودة، التنافسية، التميز والتفوق( أو 

إلعادة  (5S)أسلوب التاءات اخلمس اليابانية  (SERVPERF)أو مقياس األداء الفعلي (SERVEQUAL)اخلدمات
،  كما يتبني لتحسني األداء املستمر ، (six sigma) برنامج ستة سيقما أو التنظيم وحتقيق احلد األمثل للمسارات

 أن املستجوبني اليستخدمون أساليب إدارة األداء احلديثة لتحقيق األداء املتميز والتفوق.
ومدى  ، األداء اسرتاتيجية تطوير وحتسنيو العالقة بني نظام الرقابة  التعرف علىكما هدفت هذه الدراسة إىل 

 دانية من خالل دراسة مي، تأثريها على أداء مؤسسات سياحية وفندقية بالقطب السياحي لالمتياز مشال غرب
  ريسالتعرف على آراء املستجوبني من مدراء فنيني وعاملني )مدير عام، مسري، مدقق داخي، مراقب التاستهدفت 

سويق، االعالم : الت عاملني يف وظائفمدير مطعم، مدير دائرة العالج، مدير جتاري، مسؤول االستقبال والتوجيه، 
الوظيفة  نيالعالقة بلدراسة ، اآليل، مشرف على التدليك واحلمام املسبح، األمن والصيانة، املرآب، االستثمار ...(

واألساليب   spss v20باستخدام برنامج  متياز مشال غربوفندقية بقطب اإلسياحية ؤسسات محتسني أداء و ة يالرقاب
 حصائية.اإل
 ختبار الفرضياتإ

 يساهم الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة في تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية:  الفرضية األولى -
اإلدارة املركزية اإلدارة )األجهزة الرقابية الداخلية مت إثبات صحة هذه الفرضية، حيث أن التنسيق والتعاون بني 

التنفيذية، جملس اإلدارة، إدارة التدقيق الداخلي...( واألجهزة الرقابية اخلارجية )التدقيق اخلارجي، اجلهات التنظيمية 
طوات خبية ومكونات نظام رقايب يعمل وفق العالقة التكاملية بني األجهزة الرقا أي أن، مركزية كانت أو المركزية(

منظمة ومتناسقة فيما بينها، تتكامل مع وجود هيكل تنظيمي واضح املعامل يتالءم مع طبيعة النشاط السياحي 
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هذا  دفتساعد األجهزة الرقابية على ممارسة العملية الرقابية لتحقيق األداء املستهوالفندقي يف ظل وجود بيئة رقابية 
 بكفاءة وفاعلية.  اهم يف حتقيق األهداف واخلطط باملؤسسات السياحية والفندقيةسيمن شأنه 

  تساهم هيكلة مكونات نظام الرقابة الفعال في تطوير أداء المؤسسات السياحية والفندقيةالفرضية الثانية:  -
، التنظيمالتخطيط، )املتمثلة يف الرقابة نظام يدة ملكونات اجليكلة اهل حيث أنهذه الفرضية، مت إثبات صحة 

مي وفق خطوات منظمة ومتناسقة فيما بينها، تتكامل مع وجود هيكل تنظي، املراجعة والتدقيق، التقييم( التوجيه
واضح املعامل يتالءم مع طبيعة النشاط السياحي والفندقي يف ظل وجود بيئة رقابية سامهت بشكل كبري يف حتقيق 

ية الصادرة عن ستنادا إىل التقارير الرقابإ ،الوضعية وإجياد املشاكل ومعاجلتهانظام رقايب فعال يساهم يف تشخيص 
اجلهات الرقابية حول مدى تنفيذ خمططات العمل املرتبطة بإاجاز األهداف احملددة واخلطط املصممة، من خالل 

حنرافات تالالت واإلألخطاء واإلخفة امها وحتليلها ملعر مقارنة النتائج املتوقعة مع النتائج الفعلية املتوصل إليها، مث تقيي
 .عن عدم املطابقة، ومتابعة تصحيحها وفقا للتوجيهات املقدمة لكافة املسؤولني عنها

 الفندقيةالمؤسسات السياحية و  على رفع أداءمتطلبات تحسين وتطوير األداء تعمل الفرضية الثالثة:  -
األهداف احملددة حسب املعايري واملقاييس املوضوعة مقارنة اإلاجازات مع حيث أن ، هذه الفرضية صحيحة 

لتزام بتنفيذ خمطط العمل واالستغالل الكفء للموارد، يتطلب الفهم اجليد لنظام الرقابة أو النشاط املستهدف، واإل
مما  ،يةارجاجلهات الرقابية الداخلية واخل واإلبقاء على اهليكلة التنظيمية أو مراجعة نظام الرقابة باستمرار من قبل

تأكد من فعالية هذا المع ضرورة ، املرتبطة هباإدارة املخاطر يف حتقيق أهداف املؤسسة السياحية والفندقية و يساهم 
لتزام اميثاق املدقق الداخلي استنادا إىل اإلمن قبل ، سواءهيكلة مكونات نظام الرقابةالنظام من خالل تقييم فعالية 

لتزام ممارسة نشاط التدقيق الداخلي الدولية أو املدقق اخلارجي من خالل اإل التدقيق الداخلي إن وجد أو معايري
، HACCPباملعايري اجلزائرية للتدقيق أو املعايري الدولية للتدقيق أو مطابقة معايري التقييس ومنح الشهادات )اإليزو، 

ز القدرة جودة ومتميزة، وتعزيجودة السياحة اجلزائري... إخل( لتقدمي سلع وخدمات سياحية وفندقية ذات خمطط 
رقابة يف ومن خالل إجابات أفراد عينة الدراسة حول مسامهة نظام ال، التنافسية والتفوق، وبالتايل حتقيق قيمة مضافة

حتسني أداء مؤسسات سياحية وفندقية بالقطب السياحي لالمتياز مشال غرب تبني أن الوصول إىل األهداف احملددة 
د تصال بالبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية للتشخيص اجليد لإلستعداد والبدء يف جهو ام اإليتطلب إجراءات يف نظ

التطوير وحتسني األداء من خالل دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة أي اهليكل التنظيمي وبيئة الرقابة، والبيئة اخلارجية 
نشاطها فيه  يرة البلد الذي تتواجد فيه ومتارسمن منافسني وموردين وسوق وزبائن واإللتزام بتطبيق القوانني ومسا

باستخدام أدوات رقابية لتصحيح مسار األنشطة السياحية والفندقية مع ضرورة إعادة توجيهها وتصحيحها أو 
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معاجلتها يف الوقت املناسب وبأقل تكلفة ممكنة، مع ضرورة وجود وظيفة نشاط التدقيق لتتبع اإلجراءات التصحيحية 
ة واإلبالغ عنها للسلطة احلاكمة، والتأكد من تنفيذ عملية التدقيق املرتبطة باالستخدام االقتصادي لنظام الرقاب

والكفء للموارد مع توفري املعلومات الكافية املوضحة لكيفية تنفيذ اخلطط والسياسات على مستوى كافة األنشطة 
ة حتسني مستويات قابة وتقييم فعاليتها، مما يعزز متابعاالستثمارية واملالية والتشغيلية،  لفهم ودراسة مكونات نظام الر 

 األداء املتميز على حتقيق األداء )اإلنتاجية، اجلودة، امليزة التنافسية، التميز والتفوق( بشكل مستمر، ويساهم يف
 .ستمرايةاملدى الزمين القصري، املتوسط والطويل مما يضمن للمؤسسة البقاء واإل

 المؤسسات السياحية والفندقيةاألداء في تحسين مردودية أساليب إدارة تساهم الفرضية الرابعة: 
داف احملددة األهحيث أن مؤشرات قياس األداء تعترب أداة رقابية تساهم يف إاجاز ، هذه الفرضية صحيحة

املرتبطة بالعمليات  الفندقيالسياحي و س األداء بناء على املعايري املوضوعة تبعا لألداء املستهدف، اجد أن مؤشرات قيا
برضا الزبائن أو املرتبطة  (...إخل ، القيمة املضافةاإلنتاجية اجلزئية والكليةالغرف، التكاليف،  إشغال اإليواء)التشغيلية 

باستخدام منوذج قياس جودة اخلدمات  ،الفندقية املقدمة للزبائنالسياحية و تقييم جودة اخلدمات من خالل 
SERVEQUAL افر األبعاد ختبار مدى تو إل للوصول إىل اجلودة املتطلبة يف القطاع السياحي والفندقي الدويل

كما تستخدم   ،الرئيسية جلودة اخلدمة الفندقية املتمثلة يف )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، التوكيد، التعاطف(
اللكرتوين ااإلستقصاء الغرف أو املؤسسات السياحية والفندقية أسلوب مناهج اإلستقصاء اليدوي على مستوى 

  (  Booking, Trivago, Expedia, Jumia, Travel)سواء داخل املؤسسة أو بالتعاقد مع مؤسسات ناشئة مثل: 
ملعرفة اإلختالالت واألخطاء أو عدم املطابقة ومعاجلتها وربطها باملسؤوليات ومتابعة تنفيذها، مما يساهم يف حتقيق 

 عينة الدراسة تبني أن املؤسساتخالل إجابات أفراد أما من   ت األداء بشكل مستمر،األهداف وحتسني مستويا
ة )جملس اإلدارة، اإلدارة على التقارير الرقابية الداخليالسياحية والفندقية تعتمد بدرجة كبرية يف تنفيذ النظم الرقابية 

اخلارجية التنظيمية  اخلارجي...( واجلهات الرقابية العليا، السلطة التنفيذية، التدقيق الداخلي، جلنة التدقيق، التدقيق
)وزارة السياحة والصناعة التقليدية ممثلة يف املديرات على املستوى احمللي، جلان التفتيش الوالئية )األمانة العامة 

املباشرة حظة إضافة إىل اعتمادها على أسلوب املال، للوالية، السياحة، األمن، البيئة، التجارة، احلماية املدنية ...(
سواء أثناء تقدمي السلع واخلدمات أو من خالل تقدمي أسئلة مباشرة للزبائن عن مدى رضاهم، أي أن املؤسسات 

ة نظام الرقابة املوجهة )املستمرة( للوصول إىل الغايات واألهداف بفاعليالسياحية والفندقية حمل الدراسة تستخدم 
قدمة السياحية والفندقية مقياسا للدرجة اليت يرقى إليها مستوى اخلدمة املتعترب جودة اخلدمات  كما تعترب  وكفاءة،

، كما أن اإلدارة العليا أو السلطة احلاكمة للمؤسسات السياحية والفندقية املتواجدة بقطب للزبائن ليقابل توقعاهتم
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ز والتفوق( ة، التنافسية، التميأمهية إستخدام مؤشرات قياس األداء )اإلنتاجية، اجلود اإلمتياز مشال غرب ال يدركون
أسلوب التاءات  (SERVPERF)أو مقياس األداء الفعلي (SERVEQUAL) منوذج قياس جودة اخلدماتأو 

لتحسني  ، (six sigma) برنامج ستة سيقما أو إلعادة التنظيم وحتقيق احلد األمثل للمسارات (5S)اخلمس اليابانية 
 .املستجوبني اليستخدمون أساليب إدارة األداء احلديثة لتحقيق األداء املتميز والتفوق،  كما يتبني أن األداء املستمر

 نتائج الدراسة 
 بعني آخذة  ضع املعايريو ، يتطلب اإلنتاجية، اجلودة، امليزة التنافسية، التميز والتفوقحتديد األهداف املرتبط ب

صليا من مما يستدعي الوقوف على املستوى التشغيلي ف، االعتبار مومسي الذروة والكساد للنشاط السياحي والفندقي
 ؛خالل النسب اإليرادات املتحققة فعال مع ماهو متوقع، باعتبار أن اإليراد الفصلي يقارن باإليراد السنوي

 وبفعالية  ةائل املتاحبالوسختيار األسلوب األمثل لتقييم نظام الرقابة يساهم بدرجة كبرية يف حتقيق األهداف إ
 ؛واجاعة أي االستخدام األمثل للموارد

  دراسة وفهم البيئة الرقابية للمؤسسة تساهم يف معرفة مدى إدراك املدراء الفنيني والعاملني بأمهية هيكلة مكونات
 نظام الرقابة واألنشطة الرئيسية أو األنشطة املساعدة اليت تقوم هبا؛

 افة مستويات كت واملسؤوليات تبعا للهيكل التنظيمي الذي يشمل  توفري الوثائق الثبوتية لتحديد الصالحيا
ل رموز تبني األقسام ، معربا عنها بشكيساهم يف معرفة خرائط التدفقاإلدارة سواء الرقابة االسرتاتيجية أو التنفيذية 

إليها، مع توضيح  سلاملوكلة هلا أداء عملية معينة أي مصدر الوثائق الثبونية واملستندات والدفاتر واجلهة اليت ير 
 ؛التوجيهات أي االجراءات اليت تتبع ملعاجلتها وإمتامها

  تربز أمهية وظيفة مراقب التسيري يف السهر على التحكم يف تنفيذ اخلطط املصممة، فال ميكن مراقبة تنفيذ
ظيفة مراقبة و اخلطط بدون مراقبة التسيري، وال ميكن تطبيق االسرتاتيجيات والتأكد من حتقيق  األهداف بدون 

 مما يتطلب أن يكون على دراية تامة بكافة األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة السياحية  والفندقية؛ التسيري،
  استحداث وظيفة أو نشاط التدقيق ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسات السياحية والفندقية تكون مستقلة عن

مارسة املهنية لتنفيذ املهام املنوطة به وفقا للمعايري الدولية ملستقاللية الالزمة وظيفة مراقبة التسيري مع إعطائه اإل
يساهم يف حتقيق  ،للتدقيق الداخلي، مع مواكبة التطورات واالجتاهات احلديثة للتدقيق الداخلي وفقا للمعايري الدولية

 ؛نظام رقايب فعال
 ،تنظيمية ومدى احرتام النصوص ال يشمل نشاط التدقيق كافة األنشطة التشغيلية، ومصداقية القوائم املالية

 والتشريعية، والتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعته يف حالة قصوره أو عدم فعاليته؛
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  تتطلب عملية التدقيق املهارة واخلربة الكافية للقيام بدراسة وحتليل أدلة اإلثبات املقدمة ملعرفة األخطاء اجلوهرية
 قة وتقدير املخاطر احملتملة؛واالحنرافات عن عدم املطاب

  اهتمام املدقق بالفحص املبدئي لنظام الرقابة يساهم يف االإملام باملعلومات الكافية عن البيئة الرقابية من خالل
  تدفق العمليات التشغيلية واملالية ومدى تطبيق القوانني والتشريعات، واإلطالع على هيكلة مكونات نظام الرقابة؛

   وجود قسم التدقيق الداخلي يعترب امثابة صمام اآلمان لإلدارة العليا أو السلطة احلاكمة للتأكد من أن تنفيذ
 اإلرشادات والتوجيهات كما يقدمصحيحة،  بطريقة اخلطط املصممة والسياسات واإلجراءات املوضوعة قد مت 

 الضرورية والالزمة لتحسني األداء؛
 النظام للمؤسسة  ينبغي أن حيقق، م الرقايب على األهداف أو الغايات اليت حيققهاجيب أن ال تزيد تكلفة النظا

 فوائد أو عوائد تفوق تكاليفه، أي يؤدي تطبيق النظام الرقايب إىل إضافة قيمة للمؤسسة.
  لتقدم التكنولوجي ايعترب العنصر البشري العنصر األساسي للقيام باألنشطة السياحية والفندقية، فبالرغم من

إال أن ذلك مل يقلل من أمهية العنصر البشري ألن اخلدمات السياحية والفندقية وتطور اآلالت وظهور الروبوهات، 
 ؛تتم من خالل التعامل املباشر مع الزبائن، هلذا الغرض البد للمورد البشري أن يتميز بالكفاءة واخلربة الالزمة

  بنظام اخلدمة املستمرة على مدار اليوم بل األسبوع والشهر والسنة كاملةيتميز النشاط السياحي والفندقي 
 ؛، فالعاملون يعملون بينما اآلخرون يف حالة اسرتخاءساعة 42/42 أي أن ساعات العمل تكون 
  مستوى  لىع م أسلوب التنبؤ أو التوقع حبدوث إحنراف معنياستخديتطلب إإتباع الرقابة املستمرة املوجهة  

  (Profit and Loos)موازنة املصاريف الفوائد الشهري املوازنات التقديرية، كافة األنشطة، مثال من خالل مقارنة 

 ؛ةتصحيحي اتتباع إجراءإاألمر الذي يستدعي 
  ياسات املتبعة ومقارنتها مع املعايري املوضوعة أو الستساهم مؤشرات قياس األداء يف تقييم النتائج املتوصل إليها

حنرافات أو عدم املطابقة إجياد اإلو لتحديد األخطار وحتليلها ...( 1661اإليزو ،HACCP)سياسة اجلودة، نظام 
 ؛يف الوقت املناسبإلختاذ اإلجراءات التصحيحية  فيها،  حتديد إجراءات التحكمو 
  تشخيص وضعية املؤسسات السياحية والفندقية من خالل دراسة البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية يساهم يف

وضع اسرتاتيجية وفقا ألمناط حتسني األداء، سواء التحسني املستمر الذي يقوم بأعمال تصحيحية على مستوى 
أو التحسني  ،ات أو اإلجراءات املتبعةمن خالل التوجيهبصفة مستمرة اليت حتدث بأنشطة املؤسسة االختالالت 

 ؛اجلذري  الذي  يركز على االختالالت اليت حتتاج إىل تصحيح كبري جدا
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  تصميم ووضع املعايري لقياس األداء، وإدراجهم يفيف حتديد األهداف العاملني املدراء الفنيني و تشجيع مشاركة 
ا يضمن احملافظة على ممخطط التطوير والتحسني املستمر ميكنهم من اكتساب الثقة يف النفس والتحلي باملسؤولية، 

 ؛جودة السلع واخلدمات لتحقيق متطلبات الزبائن بشكل مستمر
  ن خالل ضمان موحتقيق رضا الزبائن وزيادة اإلنتاجية، يف فعالية قياس األداء يساعد حتقيق نظام إدارة اجلودة

ما يعترب نظام إدارة كمتطلبات اجلودة للزبائن وااللتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمة للبلد الذي متارس فيه النشاط،
 اجلودة امثابة إاجاز يعرتف به عامليا ومييزها عن منافسيها ويضمن البقاء على رأس قائمة املنافسني؛

  وإجراء التحديثات يف الوقت املناسب على أساس استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة
تصال مناط اإلوتسهيل أ نظام الرقابة، من خالل توفري اآلمان وتطوير األنظمةفعالية له تأثري على االحتياجات 

 ؛ وعصرنته
 تقوم املؤسسة وتضمن الدخول املصرح به للبيانات و تصال عمليات وأحداث تنظم تكنولوجيات املعلومات واإل

 ت؛حنرافاكمال معاجلة املدخالت، كما أهنا مصممة الكتشاف األخطاء اجلوهرية أو منعها أو تصحيح اإلستبا
  وبأمهية الفندقي، و إدراك املدراء الفنيني والعاملني باملؤسسات السياحية والفندقية خبصوصيات النشاط السياحي

سرتاتيجية يساهم بدرجة كبرية يف وضع اخلطط االمما إدارة املخاطر احملتملة اليت تواجها، ومشكالت الغلق السياحي ، 
 وتصميم األهداف وإعداد خمططات عمل لتحقيق متطلبات حتسني وتطوير األداء؛ 

 اد وموسم ية الطلب )موسم الكسإعداد النظام احملاسيب واملايل للنشاط السياحية والفندقية يرتكز على مومس
اط التجاري  بني نشاط اخلدمات والنش مع األخذ بعني اإلعتبارأهنا جتمعالذروة( على اخلدمات السياحية والفندقية، 

  ؛لتلفمنتجات غري ملموسة قابلة ل اكما أهن
 اعتبار أن نشاطه ب يتميز النشاط السياحي والفندقي بكثافة األصول الثابتة وسرعة دوران رأس املال املتداول

 العادي نشاط خدمي بالدرجة األوىل وليس نشاطا جتاريا أو صناعيا أو زراعيا؛
  لزبائن واملستفيدين ايتم التعامل نقدا يف النشاطات السياحية والفندقية، وامبالغ صغرية جدا خاصة املعامالت مع

سة السياحية والفندقية، ي عالقته احملاسبية مع املؤسبسرعة فالزبون أو املستفيد يقيم لفرتة يوم أو بضعة أيام، مث تنته
فال بد من حتصيل مايستحق عليه قبل مغادرته، باستثناء الزبائن واملوردين الدائمني مع املؤسسات ووسطاء جتاريني 

 عالقتهم باملؤسسة السياحية والفندقية تعاقدية )العقد الفندقي، الصفقات، املؤمترات وامللتقيات... (؛  
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  ساليب الرقابيةاأليف حني جيهلون ، بأساليب إدارة األداءالفندقية السياحية و  ك القائمني على املؤسساتيدر 
استخدام مؤشرات قياس األداء ) الكفاءة، الفعالية، االنتاجية، اجلودة، امليزة التنافسية والتفوق( ملتابعة احلديثة مثل 

 حتسني األداء بشكل مستمر؛
  من أجل رقابة جيدة البد من تتبع مسار تنفيذ اخلطط أو األنشطة كامال، مثال قسم املشرتيات باملؤسسات

( الكتشاف ... الغرف، األغطية واملفروشاتالسياحية والفندقية البد من تتبع ) الصفقة، املورد ، احملاسب، املطبخ، 
 الفروقات املتعلقة النوعية واجلودة؛

 تسويق وهذا يتطلب اإلعداد وال ،ي والفندقي باملومسية وهذه إحدى مشاكله األساسيةيتأثر النشاط السياح
 ؛، باستخدام طرق األمثلية يف حتديد التكاليفلربامج شاملة بأسعار خمفظة يف أوقات اخنفاض الطلب

  التكلفة  بة التسيري،حماس تكاليف االستثمار،التسيري والتحكم يف التكاليف )باستخدام التقنيات املرتبطة
 يفؤثر ي (إلختاذ القرارات الرشيدة ... حملاكاةااملستهدفة، التكاليف على أساس األنشطة، اإلدارة باألهداف، أنظمة 

 ؛ كما يساهم يف حتديد الطلب والعرض السياحي  السياحية والفندقية املنتجاتتكلفة 

وصلنا إىل توإطارات بوزارة السياحة املركزية والالمركزية، ومن خالل أسئلة مت طرحها على املستجوبني 
 :  قرتاحات التاليةاإل
 التدابير المتبعة لتحسين وتطوير السلع والخدمات السياحية تمثلت في مايلي:  -1
  تطوير وعصرنة اجلانب التسويق التقليدي واستخدام التسويق االلكرتوين خالل السنة واليقتصر فقط على

  ؛املومسية
  املنافسة تؤدي إىل تطوير وابتكار سلع وخدمات سياحية وفندقية، لتحقيق التميز والتفوق وتوفري وسائل اجلذب

 السياحي؛
  تكوين وتدريب املورد البشري واحلرص على التخصص وفقا للمعايري العاملية، وتوظيف األجانب املتخصصني

 نها ونقلها؛ذوي اخلربات يف التسيري السياحي والفندقي واالستفادة م
 لسلكية والالسلكية، ، املواصالت امع تفعيل دورها الشرطة السياحيةإستحداث : النقل،  نية التحتية منبتوفري ال

 تسهيل وتأمني استخدام آليات الدفع االلكرتوين، املسالك السياحية والثقافية... إخل؛
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 ستغاللي قيد اإلاليت هتصنيف املؤسسات الفندقية املنجزة أو ترتيب و ستكمال أو إعادة إعداد نص تنظيمي إل 
ستغناء عن بعض أنواع املؤسسات مت اإل 151 – 11، حيث أنه حسب املرسوم التنفيذي رقم م4611قبل سنة 

   ؛الفندقية
  المؤثرة في تسعير الخدمات تمثلت في مايلي: العوامل -2
  والفندقي، باعتباره أساس حتديد تكلفة إشغال الغرف والشقق التحكم يف تكاليف االستثمار السياحي

 الفندقية؛
  زيادة وتنويع املؤسسات السياحية والفندقية، وتوزيعها على املستوى الوطين ومالاعاة القدرة الشرائية للزبائن

 وحتقيق اجلودة الالزمة )العرض والطلب(؛
 تسوية املعامالت املالية و  ريف للرفع من قيمة الدينار اجلزائريالسعي إلجياد ديناميكيات تتعلق بالنظام املايل واملص

 ؛واملصرفية
  ؛هنوعية املنتوج السياحي والفندقي وتكلفتلحتديد أسعار جزافية بدون دراسة أو تقييم 
 ؛استخدام طرق األمثلية يف السيطرة على تكاليف السلع واخلدمات السياحية والفندقية 
  ؛املالية احلديثة يف إختيار املشاريع السياحية والفندقية واستغالهلااستخدام أسايب اإلدارة 
 ؛استخدام الربجمة باألهداف يف حتسني نوعية وجودة املنتجات السياحية 
 استخدام موازنة املصاريف والفوائد (Profit and Loos) يف حتسني أداء املؤسسات السياحية والفندقية. 
 يلي :  تمثلت فيما (PQTA)صعوبات تطبيق معايير مخطط جودة السياحة الجزائرية   -3
  تعزيز اهليكل التنظيمي للمؤسسات السياحية والفندقية بوظيفيت التدقيق والرقابة؛ضرورة 
 غياب عالمة اجلودة (le label)  اخلاصة جبودة السياحة اجلزائرية واهليئة أو اجلهة املسؤولة عن منحها؛ 
 جلنة خاصة بتقييم مدى تنفيذ املخطط من قبل املؤسسات السياحية والفندقية املنخرطة على مستوى  غياب

 وزارة السياحة املركزية والالمركزية؛
 تصال اخلاصة بتجسيد املخطط؛ضعف عملية اإل 
  نتهاج إرادي للجودة؛إتوحيد املهنيني يف قطاع السياحة والفندقة والصناعة التقليدية من خالل 
 ب رؤية سياسية واضحة داعمة للقطاع السياحي.غيا 
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 مراجع باللغة العربية أوال: 
 مؤلفات   -1
لطبعة األوىل: األردن: ا –، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان التدقيق والرقابة في البنوكخالد أمني عبداهلل،  (1

2112. 
-مــــــان، دار وائل للنشــــــــر والتوزيــــــع، عالتدقيـــــق من الناحية النظرية والعمليــــــةمدخــــل إلى هـــــادي التميمي،  (2

 .2112األردن، الطبعــــــة الثالثــــــــة : 
جلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، االمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقحممد بوتني،   (3

 .2112 الطبعة الثانية،
شر ، دار اليازوري للننظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي وآخرون،  (4

 . 2112: األردن، الطبعة العربية -والتوزيع، عمان
شر ، دار اإلعصار للنمفاهيم حديثة في الرقابة اإلداريةعبد الرزاق سامل الرحاحلة، ناصر مجال خضور،  (2

 . 2112األردن، الطبعة العربية األوىل: –والتوزيع، عمان 
 .2112مركز اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثالثة:  الرقابة المالية في اإلسالم،عوف حممود الكفراوي،  (2
، دار الوراق للنشر IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد اهلل الوردات،  (7

 .2114والتوزيع، عمان، 
 -ن، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردالمفاهيم اإلدارية الحديثةحممد القدومي، حممد هاين حممد، زيد عبوي،  (8

 .2112الطبعة األوىل   عمان،

لطبعة ، اليازوري للنشر والتوزيع ، ااألسس واألصول العلمية في إدارة األعمالعلي فالح الزغيب، أمحد دودين،  (2
 .2112األوىل، 

ة ، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، الطبعالرقابة على األداء من الناحية العلمية والعمليةعبده ناجي،  (11
 ،.2111األوىل: 

امد ، دار احلوظائف المنظمة( –العمليات االدارية  –مبادئ االدارة الحديثة )النظريات حسني حرمي،  (11
 . 2114األردن، الطبعة الثالثة:  -للنشر، عمان
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وىل: األردن، الطبعة األ –، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان الرقابة االداريةزاهد حممد ديري،  (12
2111. 

دار احملمدية  ،مراقبة التسيير واألداء في المؤسسة االقتصاديةناصر دادي عدون وعبد اهلل قويدر الواحد،  (13
 بدون سنة نشر. العامة، اجلزائر،

ول ، األردن، الطبعة األ –، إثراء للنشر والتوزيع، عمان األعمال الرقابة االدارية في منظماتعلي عباس،  (14
 .بدون سنة نشر

 .2112، مركز االسكندرية للكتاب، مصر، حصاء السياحي والفندقياإلأمحد فوزي ملوخيه،  (12
بعة عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، الط أساسيات إدارة األعمال ومبادئها،نعيم إبراهيم الظاهر،  (12

 .2111األوىل 
 . 2117األردن، الطبعة األوىل: -دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان  إدارة الفنادق،حازم حممد عبد الفتاح ،  (17
خلامسة: ا، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة اقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  (18

2113. 
، اإلصدار لبنان -بريوت دار املشرق الشرفية، ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة مدور عصام وآخرون،  (12

4 : 2113. 
 -، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندريةأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملحممد السيد سرايا،  (21

 .2117مصر، الطبعة األوىل:
 ،المراجعة وتدقيق الحسابات االطار النظري والممارسة التطبيقيةحممد التوهامي طواهر ومسعود صديقي،  (21

 .2112اجلزائر، الطبعة الثانية  –ديوان املطبوعات اجلامعية 
زائر، ،الدار اجلامعية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجل نظرية المراجعة وآليات التدقيقحممد مسري الصبيان،  (22

2113. 
 ، االمني للنشر والتوزيع، األردن، الطبعةأصول مراجعة الحساباتعبيد سعد شرمي ولطف محود بركات،  (23

 .2111الثالثة:
الطبعة  املتحدة،، دار الكتاب اجلامعي، االمارات العربية المراجعة وحوكمة الشركاتجيهان عبد املعز اجلمال،  (24

 .2114األوىل 
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، الدار دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا،  (22
 .2111اجلامعية، بريوت، 

عمان، –، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن تدقيق الحسابات اإلطار النظريإيهاب نظمي وهاين العزب،  (22
الدار  ،تفعيل آليات المراجعة في محاربة االحتيال والفسادأمني السيد أمحد لطفي،  2112الطبعة األوىل 

 ، بدون سنة نشر.اجلامعية مصر، الطبعة األوىل
 .، تقدير املخاطر والرقابة الداخلية411املعايري الدولية للتدقيق، املعيار رقم  (27
صر، الطبعة ، الدار اجلامعية ماالحتيال والفسادتفعيل آليات المراجعة في محاربة أمني السيد أمحد لطفي،  (28

 .2114األوىل: 
-ن، دار األيام للنشر والتوزيع، عماأساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقيةحممد دياب وآخرون،  (22

 .2112األردن، الطبعة األوىل
 .2112الطبعة األوىل:األردن،  -، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان إدارة األداءمصطفى يوسف كايف،  (31
 ،تحسين األداء مؤسسيا وفرديا -إدارة األداء المتميز، قياس األداء، تقييم األداءحممد قدري حسن،  (31

 .2112-2114مصر،  –دار اجلامعة اجلديدية، االسكندرية 
الطبعة صر، م –، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة األداء اإلداري المتميزمدحت حممد أبو النصر،  (32

 .2112األوىل 
بة اجملتمع ، مكتالتميز والقطاع السياحي الجزائري –الجودة والتميز في منظمات األعمال فريد كورتل،  (33

 .2111 :الطبعة األول ،األردن –العريب للنشر والتوزيع، عمان 
األردن،  –مان ع، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، التطويرالتنظيمي واإلداريبالل خلف السكارنه،  (34

 .2112الطبعة األوىل: 
 -، الوراق للنشر والتوزيع، عمانقراءات في الفكر اإلداري والتنظيميعلي حسون الطائي وأكرم سامل،  (32

 األردن،الطبعة األوىل 
 –، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان إدارة تكاليف الجودة استرتيجياحيدر علي املسعودي،  (32

 .2111عة العربية: األردن، الطب
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، ترمجة وردية واشد، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات المراقبة اإلدارية وقيادة األداءفرنسوا جريو وآخرون،  (37
 .2117والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل 

ة ة الثانياألردن، الطبع -، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمانإدارة الجودة وخدمة العمالءخضري كاضم حممود،  (38
2117. 

ادق هندسة الموارد البشرية في صناعة الفنموفق عدنان عبد اجلبار احلمريي وأمني أمحد حمبوب املومين،  (32
 .2111األردن، الطبعة األوىل:  –، إثراء للنشر والتوزيع، عمان أفكار حديثة ورؤية مستقبلية

 .2111دجلة، األردن، الطبعة األوىل ، دار التطبيق الكفؤ على أنظمة إدارة الجودةإمساعيل إبراهيم الفرار،  (41
، صناع اجلودة العرب، مصر، 1111: 5112نظام إدارة الجودة كيف تفهم وتطبق االيزو عمر املختار،  (41

 بدون سنة نشر.
ن، الطبعة األرد-، دار الراية للنشر والتوزيع، ، عمانإدارة المنشآت السياحية والفندقيةزيد منري عبوي،  (42

 .2118األوىل: 
، ، دار ومؤسسة رسالن للكتابة والنشر والتوزيعوكاالت ومنظمات السياحة والسفرمصطفى يوسف كايف،  (43

 .2118سوريا، الطبعة األوىل:  -دمشق
ر والتوزيع، ، دار املناهج للنشاقتصاديات السياحة البيئية والمحميات الطبيعيةمصطفى يوسف كايف،  (44

 . 2112األردن،  -عمان
توزيع، عمان، ، دار األيام للنشر والدالة اإلنتاج في القطاع السياحي النظرية والتطبيقبسام احلجار وآخرون،  (42

 .2112األردن، طبعة 
األردن، -، دار الراية للنشر والتوزيع، عمانإدارة وتصنيف المطاعم السياحية وآلية عملهازيد منري عبوي،  (42

 .2118الطبعة األوىل: 
بعة األوىل: األردن، الط –، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان حديثةاإلدارة السياحية المسر رفقي الرحيب،  (47

2114. 
األردن،  -، دار وائل للطباعة والنشر، عمانإدارة الفنادق ورفع الكفاءة اإلنتاجيةحممد أمني السيد علي،  (48

 .1228الطبعة األوىل: 
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للنشر  دار اإلعصار العلمي، المحاسبة في المستشفيات والفنادقحسن سليمان زكي وأمحد حيي عياصرة،  (42
 .2114الطبعة األوىل: ، األردن –والتوزيع، عمان 

عة الثانية األردن، الطب –، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان إدارة اإليواءعمار عبد اهلادي وآخرون،  (21
 :2117 . 

ألردن، الطبعة ا -والتوزيع عمان ، مكتبة اجملتمع العريب للنشرمبادئ إدارة الفنادقمروان أبو رمحة وآخرون،  (21
 .2114العربية األوىل:

وزيع ، دار جرير للنشر والتصناعة الفنادق إدارة ومفاهيمسليم حممد خنفر وعالء الدين حسني السرايب،  (22
 . 2111األردن ، الطبعة األوىل:  -عمان 

 .2118الطبعة الرابعة،  األردن، –، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان تسويق الخدماتهاين حامد الضمور،  (23
األردن،  -، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماناألسس العلمية للتسويق الحديثمحيد الطائي، وآخرون،  (24

2117. 
يازوري العلمية ، دار التسويق الخدمات مدخل استراتيجي، وظيفي وتطبيقيمحيد الطائي وبشري العالق،  (22

 .2112العربية: األردن، الطبعة –للنشر والتوزيع، عمان
ة األردن، الطبع -دار املسرية، عمان تسويق الخدمات،حممود جاسم الصميد علي ودينة عثمان يوسف،  (22

 .2111األوىل: 
، ترمجة عمر املالح، دار العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل: إدارة الخدماتريتشارد نورمان،  (27

2112. 
دار املسرية للنشر  ،مبادئ التسويق بين النظرية والتطبيقصطفى الشيخ، زكريا عزام، عبد الباسط حسونة، م (28

 .2118األردن، الطبعة األوىل:  -والتوزيع والطباعة، عمان
األردن، –، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانإدارة عمليات الخدمةمحيد الطائي وبشري العالق،  (22

 .2112الطبعة العربية:
مان ، دار األيام للنشر والتوزيع،  عأساسيات تقييم كفاءة أداء المؤسسات الفندقيةحممد دياب، وآخرون،  (21

 . 2112األردن، الطبعة األوىل :  -
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ان، الطبعة لبن -، دار املشرق الشرفية بريوت المنجد في اللغة العربية المعاصرةأنطوان نعمة، وآخرون،  (21
 .2113الرابعة: 

-خاصال–اإلداري -الحكومي-االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد الداخليأمحد حلمي مجعة،  (22
 .2112األردن، الطبعة األوىل:  -، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانالمنشآت الصغيرة-البيئي
 .2113، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر مرام المراجعة الداخلية للمؤسسةرضا خالصي،  (23
  األردن –، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان الهيكل التنظيمي للمنظمة الهندرة، زاهر عبد الرحيم عاطف (24

 .2111الطبعة األوىل: 
، الندوة العاملية SPSSتحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج االحصائي وليد عبد الرمحان الفرا،  (22

 ه.1431اإلسالمي،  للشباب

 أطروحات  -5
الخارجية في الحد من ظاهرة الفساد المالي في المؤسسة االقتصادية في ظل دور المراجعة صارة جريو،  (1

قسم علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  الدكتوراه ، أطروحةإصالح مهنة المراجعة في الجزائر
2118- 2112. 

 -الجزائر  حالة دراسة- الشركات  حوكمة مبادئ تفعيل في الخارجي التدقيق دورفضيلة،  شهيدة بن (2
 2118، مستغامن باديس بن احلميد عبد املايل، جامعة احملاسيب والنظام التدقيق يف دكتوراه أطروحة

المؤسسة  أداء تحسين في ودوره الداخلية الرقابة مخاطر تقييم على القائم التدقيقدحو،  حاج عامر (3
 التسيري علوم يف دكتوراه أطروحة، معسكر بوالية االقتصادية المؤسسات من عينة االقتصادية، دراسة على

 .2118 -2117ر ،أدرا – درارية أمحد جامعة
تأثير التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في تحسين أداء الرقابة الداخلية بن لدغم حممد،  (4

 .2118-2117تلمسان، -، أطروحة دكتوراه جامعة أيب بكر بلقايد في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
 ،مساهمة التسيير على أساس األنشطة في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية الجزائريةبكوش لطيفة،  (2

أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف االقتصاد التطبيقي وإدارة املنظمات، ختصص حماسبة 
 2117-2112اجلزائر، -بسكرة-ونظم املعلومات، جامعة حممد خيضر
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إستراتيجية الجودة الشاملة ودورها في تحسين األداء التسويقي للمؤسسات االقتصادية كيالين صونية،  (2
، السنة 1علوم التسيري، جامعة باتنة  –، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دراسة مقارنة بين الجزائر واألردن

 .2112-2112الدراسية 
أداء المؤسسة اإلقتصادية، دراسة حالة مؤسسة صناعة  تأهيل الموارد البشرية لتحسينعادل بوجمان،  (7

يضر علوم التسيري، جامعة حممد خ –، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه بسكرة -فرع جنرال كابل  –الكوابل 
 .2112-2114بسكرة، 

ية، ر ، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجاواقع جودة الخدمات السياحية في المؤسسة الجزائريةمرايت عمار،  (8
 .2112 -2118ليابس سيدي بلعباس، اجامعة جياليل 

 ،قياس أثر جودة وتنافسية الخدمات السياحية على النمو االقتصادي للدول المغاربيةحراث حنان،  (2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د يف العلوم االقتصادية ختصص تقنيات كمية مطبقة، جامعة عبد احلميد 

 .2121 -2112بن باديس مستغامن، 
بلوم، أساليب الرقابة ودورها يف تقييم أداء املؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية مبؤسسة احملركات واجلرارات السعيد  (11

  .2118 -2117بالسوناكوم، رسالة ماجستري يف تنمية وتسيري موارد بشرية، جامعة منتوري قسنطينة، 
أوماش -العاملني، دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى صباح ترغيين، " دور إدارة املعرفة يف حتسني أداء (11

 .2111-2111بسكرة، -بسكرة"، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، جامة حممد خيضر

 مقاالت ومداخالت  - 3
لة العربية عبد اهلل عزت بركات، " مدى إدراك الشركات األردنية املسامهة العامة ألمهية الرقابة الداخلية " ، اجمل (1

 .2117يونيو:  1، العدد  ،27لإلدارة،  جملد 
عطا اهلل احلسبان، " مدى مواكبة املدققني الداخليني ملتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية يف  (2

 .2118، 1، العدد 14اجمللد األدرن، شركات املسامهة العامة األردنية"، جملة املنارة، 
 .2112، 17حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء" ، جملة الباحث، جامعة اجلزائر، العدد الشيخ الداوي، "  (3
إهلام حيياوي،" اجلودة كمدخل لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية، دراسة ميدانية بشركة  (4

 .2117، 2باتنة" ، جملة الباحث، جامعة اجلزائر ، العدد –االمسنت عني توتة 
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زرفاوي وسامية بن عمر، " دور اإلدارة االسرتاتيجية يف حتسني األداء الوظيفي"، جملة الرسالة للدراسات  آمال (2
  .2112، مارس 1، العدد4اجلزائر، اجمللد  –والبحوث اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة 

امعة حممد خيضر ج -م االنسانيةعبد املليك مزهودة، " األداء بني الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم" ، جملة العلو  (2
 .2111نوفمرب  –بسكرة، العدد األول 

بنوك العاملة دراسة ميدانية بال -بوغازي فريدة وبوالطبخ ليلي، " أثر إدرة اجلودة الشاملة على األداء التنافسي (7
 .2121، 23، العدد 22" ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، اجمللد -بسكيكدة

دراسة  –مسري هباء الدين، " اخلدمات السياحية والفندقية وتأثريها على سلوك املستهلك مساوي مباركة ومليكي  (8
 1العدد  -حالة جمموعة من الفنادق لوالية مستغامن" ، جملة املالية واألسواق، مستغامن، اجمللد الثالث

11/13/2112. 
  1العدد  جلزائر،ا لة اجلزائرية للتسيري،بن عنرت عبد الرمحان، " قياس اإلنتاجية أمهيتها ومشكالت قياسها " اجمل (2

 .2117جوان  –جانفي 
 مسغوين مىن، " البعد االستثماري للكفاءات ودوره يف حتسني أداء املؤسسات" ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية (11

 .12/2114العدد  اجلزائر،-
ناصر فردان منشان النمشان وآخرون، " واقع التقنيات احلديثة يف حماسبة التكاليف يف شركات النفط الكويتية    (11
 .2118، 2العدد  8، اجمللد  Journal of Envirenmental Studies and Resaerches، الكويت " 

ا الزبائن عنها" سياحية ومستوى رضحيياوي إهلام وبوحديد ليلى، " تقييم جودة اخلدمات السياحية بالوكاالت ال (12
  .2118اجمللد التاسع، العدد الثاين:  اجلزائر، ، جملة املعيار،

ارة هداف التنمية املستدامة وفقا لتقارير منظمة السياحة العاملية إشأمسعود بن مويزة،  دور السياحة يف تعزيز   (13
 .2118اجمللد الرابع، العدد الثالث ،  Global Journal Of Economics And Business ،حلالة اجلزائر

حمسن حممد قسم اهلل،" تسويق اخلدمات السياحية وأثره على تطوير األداء يف املنشآت السياحية بالتطبيق على  (14
 اإلدارية والقانونية،جملة العلوم االقتصادية و  -املنشآت السياحية بوالية اخلرطوم" ، اجمللة العربية للعلوم ونشر األحباث 

 .2117اجمللد األول، ماي  -العدد الثالث  السودان،
شطارة نبيلة ولربش سارة، دور مراقبة التسيري يف حتسني أداء املؤسسة، ملتقى وطين حول مراقبة التسيري كآلية  (12

 .22/14/2117، يوم 12حلوكمة املؤسسات وتفعيل اإلبداع، كلية العلوم االقتصادية جامعة البليدة 
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  ونصوص تنظيمية : نصوص تشريعية – 4
 نصوص تشريعية :  -أ

املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1288جانفي سنة  12املؤرخ يف  11 -88القانون رقم  (1
 .1288جانفي سنة  13بتاريخ  2، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد االقتصادية

الذي حيدد القواعد املتعلقة بالفندقة، اجلريدة الرمسية  1222جانفي سنة  2املؤرخ يف  11 -22القانون رقم  (2
 .1222جانفي سنة11بتاريخ 2العدد 

الذي حيدد القواعد اليت حتكم نشاط وكالة السياحة  1222أفريل سنة  4املؤرخ يف  12 -22القانون رقم  (3
 .1222أفريل سنة  7بتاريخ  24واألسفار، اجلريدة الرمسية العدد 

 نصوص تنظيمية :  –ب 
م احملدد لشروط وكيفيات إنشاء 2111مارس سنة  11املؤرخ يف  48 – 2111املرسوم التنفيذي رقم  (1

 م.2111مارس سنة  2بتاريخ  11وكالت السياحة واألسفار، اجلريدة الرمسية العدد 
الذي حيدد شروط ممارسة نشاط  2112جويلية سنة  21املؤرخ يف  224 -12املرسوم التنفيذي رقم  (2

 .2112جوان سنة  22بتاريخ  42ياحي وكيفيات ذلك، اجلريدة الرمسية الدليل الس
 22-28املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2111يناير  22املؤرخ يف  21-11املرسوم التنفيذي رقم  (3

 .2111/ 31/11بتاريخ  2، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 1228فرباير  21املؤرخ يف 
م احملدد لشروط إنشاء وكاالت السياحة 2117ماي سنة  12املؤرخ يف  121 -17نفيذي رقم املرسوم الت (4

 م.2117ماي سنة  17بتاريخ  31واألسفار وكيفيات استغالهلا، اجلريدة الرمسية العدد 
املتضمن تعريف نشاط اإلطعام  2112أفريل سنة  22املؤرخ يف  121 -12املرسوم التنفيذي رقم  (2

 .2112ماي سنة  12بتاريخ  31، اجلريدة الرمسية العدد السياحي وتنظيمه
املتضمن تعريف املؤسسات الفندقية وحيدد شروط  2112أفريل  31املؤرخ يف  128-12املرسوم التنفيذي رقم  (2

 . 2112ماي  12 بتاريخ 33وكيفيات استغالهلا وتصنيفها واعتماد مسريها، اجلريدة الرمسية العدد  
 قـــــــــــــــــوثائ  -2
املتضمن املعايري اجلزائرية   2117مارس  12املؤرخ يف  23وزارة املالية، اجمللس الوطين للمحاسبة، املقرر رقم  (1

 للتدقيق.
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 مواقع إلكترونية -6

 ،املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي (1
 Arabic.pdf-2017-Standards -https://na.theiia.org/ IPPF  

 في الضفة المصرفي القطاع على تطبيقية دراسة :األداء على الداخلية الرقابة أثر "طنينه، حممد فهد (2
 2117فلسطني، اخلليل، جامعة يف األعمال إدارة يف املاجستري درجة" الغربية

18069.pdf-https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book  
 slidesshare.net/Ali Alabdani/ss-56518051،   نتاجيةعلي العبداين، قياس اإل (3
، جملة "حتسني اإلنتاجية من خالل منظومة القياس املرجعي مبساندة احلاسوب "م. الشيباين رجب اجلروشي، (4

 www.slidesshare.net،   الساتل، جملة فصلية علمية حمكمة  املعهد العايل للمهن الشاملة جامعة مصراته، ليبيا
   tec.com-http://www.iso ،1009يزو إنظــام إدارة اجلودة  (2
، إدارة الجودة الشاملة أسس ومبادئ وتطبيقاتدمينج وروبريت هاغسرتوم، راجعه عبد العظيم حممد جنم،  (6

،     2112مصر،  -ترمجة وإعداد هند رشدى، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة
https//www.books4arab.com.pdf  

،  لتنظيم بيئة العمل والتخلص من اهلدر 2Sتطبيق التاءات اخلمس ، أمجد خليفة (7
ttps://www.rwaq.org/courses/apply5s h        

،  S5  املوقع الفين لصناعة املالبس باملغرب، تطبيق التاءات اخلمس (8
5s.php-methode-http://www.ouati.com/gestion  

 ،مراقبة التسيير في المؤسسة اإلقتصادية حالة البنوكناصر دادي عدون، معزوز ليندة، هلواسي هجرية،  (2
3002 ،  www.kamedia.com  

(، إدارة اإلسرتاجتية مخس خطوات حنو اهلدف،  Six Sigmaسيجما)2عبدالرحيم حممد ، تطبيقات  (90
ama.com-www.dr . 

 http// hospitalitymanagementdegree.netإدارة الفندقة والسياحة،  (99

 )https://www.mtatf.gov.dzوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي  (93

  https://www.mtatf.gov.dzخمطط جودة السياحة، (13
 www.fao.orgوثيقة قواعد املمارسات الدولية واملبادئ العامة لسالمة األغذية،  (14
 .https://www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصائيات،  (12

 

https://na.theiia.org/%20IPPF-
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-18069.pdf
http://www.iso-tec.com/
http://www.ouati.com/gestion-methode-5s.php
http://www.kamedia.comk/
http://www.kamedia.comk/
https://www.mtatf.gov.dz/
https://www.mtatf.gov.dz/
http://www.fao.org/
https://www.ons.dz/
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2 Emme : Référence en langues étrangère  
1- Ouvrages 
1)  KOTLER PH. and others, Marketing Management, public union paris, 11eme 

Edition 2003. 

2) HAYER  R and others , Principles of Auditing - An Introduction to International 

Standard On Auditing , Second Edition, Pearson Education 2005 

3) PERMANDEZ  A ., Les Nouveaux tableaux de bord des Décisions, Edition 

Organisation, Paris, 2000. 

4) RENARD, Théorie et Pratiques de L’Audit Interne , Edition eyrolles, 7 Edition, 

2015. 

2- Articles et Communication 
1) KHAKWANI  Sherish and other , Role of Control Modes in Improving Performance  

An Essential face for Managing Human Resources, journal of education and social 

research , Vol 2 January 2012. 

2) SAULQUIN . J . Y "Gestion des Ressources Humaines et performance des services, 

les cas des Etablissements socio sanitaires" , Revue de Gestion des Ressources 

Humaines N 36 Edition ESKA Paris , Juin 2000 . 

3) Hisser la Qualité des Prestation aux Standard , Revue mensuelle ELDJAZAIR 

Destination Hôtels –Voyages – Patrimoine  , Société d’Impression Algérie 

centre(SIA), Octobre – Novembre N 01 , 2018 

3- Sites Electroniques  
1) The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control, The Institute 

of Internal Auditors (IIA) , http//: na.theiia/standards guidelance.  

2) LJILJANA.   K.,  SLOBODAN.   R., & NIKOLINA.  K."Key Performance Indicators 

In The Hotel Industry, from Key Performance Indicators In The Hotel Industry  "  (2016- 

11 -13), https: singipedia.singidunum.ac.rs . 

3) H. FAYOL, " Planning, Organisation, Command, Coordination, Control ", janvier 

2012, CMI (Chartered Management Institute ) www.managers.org.uk.  

4) Community development library, productivity Management , A practice Hanbook 

, www.nzdl.org 

5) Hospitality Management and Tourism, http: hospitalitymanagementdegree.net. 

6) P. KRUGMAN , The Age of Diminishing Expectation 1994 , DEFINING ABD 

MEASURING PRODUCTIVITY  " , https://www.oecd.org/sdd/productivity-

stats/40526851.pdf "  

7) La méthodologie des 5 S - les tâches essentielles à mener pour améliorer son 

environnement,  

 https://www.manager-go.com/management-de-la-qualite/methode-5s.htm  

http://www.managers.org.uk/
https://www.manager-go.com/management-de-la-qualite/methode-5s.htm
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   : إستمارة اإلستبيان(10)الملحق رقم
 

 
 هوان بوعبدهللا، طالب دكتوراه جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 7010582970رقم الهاتف : 

 bouabdallah.haouane.etu@univ-mosta.dzالايميل: 

  https://forms.gle/tw9w5shuuhpMgDro6:رابط الاستبيان باللغة العربية 

 تحية طبية وبعد؛

ة، املوسوم ـــــــــــة وتدقيق ومراقبــــــــــــــــي في شعبة العلوم املالية واملحاسبية، تخصص محاسبــــــــــــي إطار التحضير لبحث علمــــــــــف

 بالجزائر " سياحية وفندقيةدراسة عينة  مؤسسات  - أداء منشآت القطاع السياحي بعنوان " دور الرقابة والتدقيق في تحسين 

ن م هذا الاستبيان الذي صمــم من أجل تحليل الواقع امليداني لهذه الدراسة، وألن سيادتكــــــــــــم املحترمة بيـــــدم إليكــــــــنقــ 

 بالجزائر.فندقية متواجدة سياحية و ( على مؤسسات مدراء فنيين أو عاملينالقائمين ) 

يرجى من فضلكم التكرم بقراءة العبارات التي تضمنتها هذه الاستمارة، وإلاجابة على ألاسئلة بدقة وموضوعية، ملا إلجابتكم 

خدم إال ألغراض البحث العلمي، وسيكون موضع السرية من أهمية في نتائج هذه الدراسة، مؤكدين لكم بأن الاستبيان لن يست

 التامة.

 ن لكم حسن تعاونكم. و شاكر 

 

 البيانات الشخصية :

 في املكان املناسب  (Xالرجاء وضع عالمة ) 

 أنثى                       ذكر          .الجنس :9

 سنة  03أكثر من               سنة      02إلى  33من        سنة             32إلى  02من                  سنة 02من    أقل         .السن :0

   .املؤهل العلمي:  2

 اه               دكتور                      ماجستير                   ماستر                   ليسانس                 شهادة مهنية   

                     شهادة أخرى:.......................................................................    

 .املستوى الوظيفي: 8

ـــــر       ـــــر            مدير أو مسؤول :.................................................. عام            مديــ  مراقب التسيير                                   مدقق داخلي                مسيــ

ـــــعام      ـــ ـــ ـــ  .....................وظيفة أخرى:................................           ل           ـ

 .الخبرة املهنية :   6  

 سنة  33أكثر من               32سنة إلى  7من                 6سنة إلى  3من      سنة      3أقل من         

 والية: ................................ مكان ممارسة النشاط :  -7

  نوع  املؤسسة السياحية أو الفندقية : -5

ــــة      - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة فندقيـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الدرجة) النجوم(: ..........                                   مؤسســ

 مؤسسة أو شركة أخرى حدد .................................................................... -
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لهدف منه معرفة هيكلة مكونات الرقابة ومدى فعاليتها في املؤسسات السياحية "ا لفعالاملحور ألاول:نظام الرقابة ا

 والفندقية" 

 في املكان املناسب  (Xالرجاء وضع عالمة )

 الفقرة ألاولى: الهيكل التنظيمي وبيئة الرقابة 

 البيان الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 السلوك والقيم ألاخالقية التي إيجاد املؤسسة السياحية والفندقية علىإدارة  تعمل 1

 وغير القانونية غير التصرفات بنزاهة ومنع للعمل تدفع املدراء الفنيين والعاملين

 مما يدعم نظام الرقابة  ألاخالقية

     

 على حيث يساعد طبيعة النشاط السياحي والفندقي مع يتالءم التنظيمي الهيكل 2

 في املؤسسة السياحية من املدراء الفنيين والعاملين املطلوبة ألاهداف تحقيق

     

يتوافر الهيكل التنظيمي إلدارة املؤسسة السياحية والفندقية على قسم التدقيق  3

الداخلي أو لجنة التدقيق، يساهم في متابعة تنفيذ مخططات العمل أو برنامج 

 العمل املتفق عليه من قبل كافة املستويات 

     

تلتزم إدارة املؤسسة السياحية والفندقية إجراء دورات تكوينية، تحسين املستوى  4

وتجديد املعلومات للمدراء الفنيين والعاملين باختالف مناصبهم ورواتبهم ووظائفهم 

 لتحقيق الكفاءة والفعالية، وتحقيق التميز والتفوق 

     

التنظيمي والوظيفي تحدد املسؤوليات وتفوض الصالحيات حسب الهيكل  5

للمؤسسة السياحية والفندقية،  وجميع والسياسات املتعلقة باملوارد البشرية 

 وإلاجراءات وفصل الواجبات

     

يقوم قسم التدقيق الداخلي باستشارة مجلس إلادارة أو لجنة التدقيق التابعة له  6

 عند اختيار ألاسلوب ألامثل لتقييم نظام الرقابة الداخلية

     

يهتم املدقق بما يعرف بالفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية في املؤسسة  7

السياحية والفندقية من خالل  تدفق العمليات التشغيلية واملالية ومدى تطبيق 

 القوانين والتشريعات

     

 الفقرة الثانية : هيكلة مكونات نظام الرقابة ) التخطيط، التنظيم، التوجيه، املراجعة والتدقيق، التقييم ( باملؤسسات السياحية    

 
 البيان الرقم

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

قي
ند

لف
وا

ي 
اح

سي
 ال

ط
طي

خ
لت

ا
 

قام بتحديد  تساهم وظيفة الرقابة في التأكد من أن املخطط 1

ألاهداف، ووضع السياسات وإلاجراءات والفترة الزمنية وتخصيص 

املوارد الالزمة )املادية، املالية، البشرية...( لضمان فعالية العملية 

 التخطيطية

     

تساهم وظيفة الرقابة في التأكد من أن املخطط أخذ بعين إلاعتبار  0

أن تواجه التخطيط قبل وأثناء التخطيط الصعوبات التي يمكن 

 سواء كانت صعوبات متعلقة بالعاملين أو بالخطة نفسها

     

يحدد التخطيط ألاهداف الفرعية والرئيسية للمؤسسة السياحية  3

والفندقية،  ويسهل من عملية الرقابة عن طريق وضع املعايير 

 وقياس ألاداء
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املستمرة املوجهة تتبع املؤسسة السياحية والفندقية نظام الرقابة  4

)املباشرة( للوصول إلى الغايات وتنفيذ الخطط املوضوعة بفاعلية 

 وكفاءة

     

قي
ند

لف
وا

ي 
اح

سي
 ال

يم
ظ

تن
ال

 

تكون الرقابة فعالة في املؤسسة السياحية والفندقية عندما تكون  1

الصورة أمامها واضحة عن الجهة املسؤولة عن تنفيذ كل جزء من 

 إلامكانيات والصالحيات املتاحةأجزاء العمل وعن 

     

على الرقابة أن تعرف طرق التقسيم الوظيفي للمؤسسة السياحية  2

والفندقية،  التقسيم السلعي أو الخدمي، حسب مرحلة إنتاج السلعة 

 أو الخدمة، حسب نوع الزبون، أو العميل، أو حسب التقسيم الجغرافي

     

التأكد من ضرورة وجود خرائط تنظيمية تساهم عملية الرقابة في  3

)تدفق املعلومات رأسية أو أفقية... ( ودليل تنظيمي موضح عليها كل 

 املعلومات للرئيس واملرؤوسين أو ألاطراف ذات املصالح

 

     

قي
ند

لف
وا

ي 
اح

سي
 ال

يه
وج

لت
ا

   

تتأكد الرقابة من إتمام عملية التوجيه ) إصدار التعليمات للموارد  3

  وكيفية تنفيذها( بصورة واضحة وسليمةالبشرية 

     

على الرقابة أن تعرف أساليب التحفيزات والتشريفات الداخلية  0

والخارجية، ومعرفة الطرق التي تلجأ لها املؤسسة السياحية والفندقية 

للتحفيز املادي واملعنوي للمدراء الفنيين والعاملين بها )إشراكهم في وضع 

واملقارنةبين املنافسين، عدالة إجتماعية وإظهار روح ألاهداف، التميز 

 الصداقة بين العاملين(

     

تتأكد الرقابة من وجود وسائل الاتصال املفضلة ) كتابي، شفهي،  3

اجتماعات، تقارير...( تساعد على توفير فهم كامل للقرارات املتخذة، مع 

املعلومات بسرعة ضمان وجود شبكة معلومات مرنة وتسمح بانتقال 

 وتكون ذات مصداقية باعتبارها مدخالت إلتخاذ القرارات املناسبة

     

ية
دق

فن
وال

ة 
حي

يا
س

 ال
ت

سا
س

ملؤ
ي ا

ق ف
قي

تد
وال

ة 
جع

را
امل

 

يتم مراجعة ومتابعة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة السياحية  3

 والفندقية والتأكد من فعاليته

     

بإعادة النظر في الوسائل املستخدمة يقوم قسم التدقيق الداخلي  2

لتحديد، تقدير، تصنيف وتقديم املعلومة املالية العملياتية والقيام 

بالتحريات الخاصة حول الجوانب الفردية بما فيها القيام بفحص 

 تفاصيل املعامالت، أرصدة الحسابات وإلاجراءات

     

اقتصاد، فعالية ونجاعة يقوم قسم التدقيق الداخلي بإعادة النظر في  3

ألانشطة العملياتية بما فيها ألانشطة املالية للمؤسسة السياحية 

 والفندقية

     

يقوم قسم التدقيق الداخلي بفحص مدى احترام النصوص التنظيمية  4

 والتشريعية أو الواجبات الخارجية وكذلك سياسات وتوجيهات إلادارة

     

الداخلي املؤسسة السياحية والفندقية من تساعد وظيفة التدقيق  5

خالل تحديد وتقييم املخاطر الكبرى التي تعترض املؤسسة واملساهمة في 

 تحسين أنظمة التسيير وإدارة املخاطر

     

يستخدم املدقق الخارجي تقارير املدقق الداخلي من خالل تشابه بعض  6

 الوسائل املستخدمة في تحقيقها لكال الوظيفتين

     

     يستخدم املدقق الداخلي أو املدقق الخارجي )محافظ الحسابات،  7
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مدققي الامتثال واملطابقة( التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية 

الداخلية باملؤسسة السياحية )مراقب التسيير، مسؤولي ألاقسام 

 الرئيسية وألاقسام املساعدة...(

الخارجي تقارير ) إبداء رأي فني محايد أو يعد املدقق الداخلي أو املدقق  8

تقديم تأكيدات أو استشارات حول نشاط مستهدف للتدقيق( يوضح 

 النتائج النهائية لعملية الرقابة، وإبالغه ملن يهمهم ألامر

     

قي
ند

لف
وا

ي 
اح

سي
 ال

اء
ألاد

م 
يي

تق
 

يقتصر تقييم ألاداء في املؤسسة السياحية والفندقية على كشف  3

إلانحرافات أو عدم املطابقة، بمقارنة النتائج املتوصل إليها مع املعايير 

 املوضوعة املرتبطة باألهداف املحددة أو الخطط املوضوعة

     

يقتصر تقييم ألاداء في املؤسسة السياحية والفندقية على كشف  0

إلانحرافات أو عدم املطابقة مع تحليل ودراسة أسبابها من أجل اقتراح 

 ائل التصحيح املناسبةوس

     

تعتمد إدارة املؤسسة السياحية والفندقية في تقييم ألاداء على أسلوب  3

 املالحظة الشخصية

     

تعتمد إدارة املؤسسة السياحية في تقييم ألاداء باملؤسسة السياحية  0

والفندقية باالعتماد على التقارير الرقابية الداخلية )إلادارية، التنفيذية 

، التدقيق الداخلي، لجنة التدقيق...( والجهات الخارجية التنظيمية 

ممثلة في الوزارات، املديريات، لجان التفتيش املركزية والالمركزية، 

 تقارير املدقق الخارجي

     

تعتمد إدارة املؤسسة السياحية والفندقية في تقييم ألاداء على أسلوب  5

تفسر وتحلل الفروق   والفندقية(، كمااملوازنات التخطيطية )التشغيلية 

بين امليزانية الحقيقة واملوازنات التقديرية لإليرادات والتكاليف من 

 طرف مسؤولي ألاقسام 

     

أسلوب  تعتمد إدارة املؤسسة السياحية والفندقية في تقييم ألاداء على 6

مع واقع  دورة حياة املنتج ) يفيد في عملية املتابعة واملقارنة أوال بأول 

 املنتجات من سلع وخدمات وبين واقع سوق سلع وخدمات املنافسين(

     

  أداء املؤسسات السياحية والفندقيةستراتيجية تحسين وتطوير  إاملحور الثاني: 

الهدف منه معرفة مدى استعداد املؤسسات السياحية لتحسين وتطوير أدائها أو التغيير الجذري لألداء، وتحويلها " 

 مؤسسة سياحية متميزة وتنافسية ، إضافة ألاساليب التقليدية والحديثة املستخدمة لتحسين وتطوير ألاداء"إلى 

 في املكان املناسب  (Xالرجاء وضع عالمة ) 

 الفقرة ألاولى:  متطلبات تحسين وتطوير ألاداء 

 البيان الرقم

دة
ش

ق ب
اف

مو
 

ق
اف
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يد 
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توفر املؤسسة السياحية والفندقية موارد مالية متاحة لالنفاق على الدراسات  1

 والجهود الخاصة بالتحسين والتطوير 

     

لدى املدراء الفنيين والعاملين دافعية عالية تشير إلى أهمية التطوير مهارات إدارية  2

عالية على كافة املستويات ) الاستراتيجية، التنفيذية، التكتيكية ( في تحديد خطط 

 التطوير تتميز باملرونة وتنفيذها لتحقيق ألافضل

     

     لدى املدراء الفنيين والعاملين القدرة على جمع املعلومات وتحليلها لتشخيص  3
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  الوضعية 

لدى املدراء الفنيين والعاملين الرغبة في إعادة تصميم العمليات وألانشطة في ضوء  4

 خطة التطوير

     

      بينهملدى املدراء الفنيين والعاملين القدرة على دراسة املنافسين واملقارنة  5

لدى املدراء الفنيين والعاملين القدرة  على إبتكار أفكار جديدة للتطوير، والقدرة على  6

 املخاطرة باألفكار الجديدة

     

      ر باملؤسسة السياحية ييفي التحسين والتطوير والتغ هناك تجارب سابقة وناجحة 7

باملؤسسة  التحسين والتطوير رئيس مجلس إلادارة أو السلطة الحاكمة يدعم جهود  8

 السياحية 

     

 الفقرة الثانية : أساليب إدارة ألاداء 

 البيان الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

إشراك املدراء الفنيين والعاملين في تحديد ألاهداف وضع املعايير لقياس  1

من اكتساب الثقة في النفس ألاداء، وإدرجهم في تصميم تنفيذ الخطط يمكنهم 

والتحلي باملسؤولية، يساهم في زيادة الفاعلية وتحقيق إلانتاجية بالكفاءة 

 الالزمة

     

تعتبر جودة الخدمات السياحية والفندقية مقياسا للدرجة التي يرقى إليها  2

 مستوى الخدمة املقدمة للزبائن ليقابل توقعاتهم

     

والفندقية  نظام إلادارة باالهداف لتحسين تستخدم املؤسسة السياحية  3

 وتطوير ألاداء املستهدف

     

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية مؤشرات قياس ألاداء )الكفاءة،  4

الفعالية، إلانتاجية الجودة( ملتابعة تحسين مستويات ألاداء بشكل مستمر، 

 لتعزيز القدرة التنافسية

     

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية برامج لتحسين الجودة:إلايزو، مخطط  5

  الخ...PQTA (Plan Qualité Tourisme Algérie)جودة السياحة الجزائري 

     

تسعى املؤسسة السياحية والفندقية إلى تحقيق احتياجات وتوقعات الزبائن  6

ما يتوقعه باملنتج أو حاضرا ومستقبال، أي كل ما يحتاج إليه الزبائن أي 

 الخدمة، يجده متوفرا بها

     

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية برامج لتحسين إلانتاجية وتخفيض  7

 التكاليف 

     

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية نظام إدارة التكلفة لتحقيق  8

في أداء الاستخدام ألامثل للموارد، والرقابة على التكاليف لتحقيق تميز 

املؤسسة )الحصول على مخرجات أفضل وبأقل تكلفة ممكنة أي تحقيق 

 ألامثلية على مستوى كافة ألانشطة والعمليات(

     

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية تقنية التكلفة املستهدفة، انطالقا من   9

إلاحتياجات وتلبية ملتطلبات الزبائن ودراسة وتحليل املنتجات والخدمات 

املنافسة للتفوق عليها، والسعر املتوقع دفعه من قبل الزبائن واملنافس في 

 السوق 

     

( 5Sتستخدم املؤسسة السياحية والفندقية أسلوب التاءات الخمس اليابانية ) 10

إلعادة التنظيم وتحقيق الحد ألامثل للمسارات، من خالل نظام  لتنظيم مكان 
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العمل للتخلص من ماهو غير ضروري في العملية أو النشاط املراد القيام به، 

 لتحسين ألاداء املستمر وتحقيق التفوق.  

 (six sigmaتستخدم املؤسسات السياحية والفندقية برنامج ستة سيقما ) 11

لتحسين ألاداء املستمر ويتم اختيار وتنفيذ مشروعات ستة سيقما بناء على 

على زيادة رضا الزبائن، وتحليل الفجوة بين مستويات ألاداء الحقيقية  قدرتها

 واملتوقعة باستخدام مجموعة من املقاييس الكمية

     

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية أسلوب مناهج الاستقصاء ) توزيع  12

استمارة استقصاء على عينة تمثل املجتمع ككل( لقياس جودة الخدمات 

 السياحية 

     

تستخدم املؤسسة السياحية والفندقية أسلوب املالحظة املباشرة أثناء تقديم  13

الخدمة ، وتوجيه أسئلة مباشرة للعمالء عن مدى رضاهم عن مستوى 

 الخدمات املقدمة

     

( لقياس SERVQUALتستخدم املؤسسة السياحية والفندقية مقياس الفجوة ) 14

الناتجمة عن الفرق بين مستوى الجودة جودة الخدمة ملعرفة الفجوات 

الادراكات  –املقدمة فعال للزبائن وبين ما يتوقعه الزبائن )الفجوة = التوقعات 

) 

     

( SERVPERFتستخدم املؤسسة السياحية والفندقية مقياس ألاداء الفعلي ) 15

 والذي يركز على ألاداء الفعلي للخدمة املقدمة  )جودة الخدمات =  ألاداء(

     

 

 املحور الثالث :مساهمة نظام الرقابة في تحسين الخدمات السياحية

 مدى مساهمة الوظيفة الرقابية في تحسين وتطوير ألاداء)إلانتاجية، الجودة، تحقيق ميزة تنافسية( ""

 في املكان املناسب  (Xالرجاء وضع عالمة )

موافق  البيان الرقم

 بشدة

غير  محايد  موافق

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 تساهم الضوابط الرقابية في تصحيح مسار ألانشطة السياحية والفندقية التي  1

 تقوم بها املؤسسة السياحية 

     

تساهم الضوابط الرقابية في دفع ألانشطة السياحية والفندقية إلى الاتجاهات  2

 ألاداء املوضوعةاملحققة لألهداف ومنعها من انحرافات عدم املطابقة مع املعايير 

     

تستخدم التقارير الرقابية في املؤسسة السياحية الكتشاف ألاخطاء الجوهرية  3

والغش والاحتيال وانحرافات عدم املطابقة إن وجدت، مع ضرورة إعادة توجيهها 

 وتصحيحها أو معالجتها في الوقت املناسب

     

تستخدم العملية الرقابية للتأكد من تحقيق ألاداء الكلي في املؤسسة السياحية  4

 إجراءات إعادة الهيكلة التنظيمية 

     

توضح النظم الرقابية درجة كفاءة ألافراد في أدائهم لألنشطة السياحية  5

 والفندقية  

     

      الهيكلة التنظيميةيتطلب الوصول إلى ألاهداف املحددة بفعالية إجراءات إعادة  6

     يتطلب الوصول إلى ألاهداف املحددة إجراءات في نظام الاتصال بالبيئة  7
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 الداخلية والخارجية للمؤسسة السياحية والفندقية

يقوم املدقق الداخلي أو مراقب التسيير باختيار وتقييم أدوات الرقابة بما يساهم  8

 السياحية والفندقيةفي تحسين فعالية عمليات املؤسسة 

     

يقوم املدقق الداخلي أو مراقب التسيير بتتبع الاجراءات التصحيحية لنظام  9

 الرقابة الداخلية وإلابالغ عنها 

     

يقوم املدقق الداخلي أو مراقب التسيير بتدقيق كفاءة املدراء والعمال الفنيين  10

 رقابية عنهاباملؤسسة السياحية والفندقية وإعداد تقارير 

     

يقوم املدقق الداخلي أو مراقب التسيير بالحصول على املعلومات الكافية  11

املوضحة لكيفية تنفيذ الخطط وسياسات إلادارة على مستوى كافة ألانشطة 

 التشغيلية 

     

يقوم املدقق الداخلي بالتأكد بتنفيذ عملية املراجعة املرتبطة باالستخدام  12

 الاقتصادي والكفء للموارد  

     

       تكلفة النظام الرقابي الفعال یجب أن تقل عن العائد الذي یحققه ذلك النظام 13

 

 وتطوير الخدمات السياحية والفندقية؟في رأيكم ما هي امليكانيزمات أو التدابير املنتهجة أو املتبعة لتحسين  -

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

في رأيكم ما هي العوامل املؤثرة في تسعير الخدمات السياحية،  وما هي التقنيات املستخدمة  في تسعير الخدمات السياحية ؟  -

.................................................................................................................................................................................................
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 قائمة المحكمين( : 02)الملحق رقم 
 سم واللقباإل

  
 EMAIL التخصص الرتبة

 mohamed.ramdani@univ-mosta.dz نقود، مالية وبنوك أستاذ التعليم العايل  رمضاين حممد 

 yahiasaidi@yahoo.co.uk مالية وحماسبة   أستاذ التعليم العايل سعيدي حيي 

 besseba.abdelkadir@gmail.com نقود ومالية أ -أستاذ حماضر قسم  بسبع عبدالقادر

 mohamed.fellag@gmail.com إدارة األعمال  أستاذ التعليم العايل فالق حممد 

 m.lazreg222@yahoo.fr إدارة األعمال أستاذ التعليم العايل لزرق حممد 

 

 

  ألفا كرونباخ(  (الثبات معامل:(30)رقم الملحق
  : نظام الرقابة الفعال المحور األول

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,882 31 

 ستراتيجية تطوير وتحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية إ :الثانيالمحور 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,763 23 

 مساهمة الوظيفة الرقابية في تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية : المحور الثالث
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,683 13 

 االستبيان ككل 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,889 67 
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 اإلحصاءالوصفي(: جدول 40الملحق رقم)
 (Statistiques descriptives)اإلحصاء الوصفي  

 Moyenne Ecart-type N 

M5 تحسين في الرقابة نظام مساهمة  

 والفندقية السياحية المؤسسات أداء
3,8979 ,54198 177 

M3 177 41638, 3,9055 الفعال الرقابة نظام 

M4 177 54086, 3,6574 األداء وتطوير تحسين استراتيجية 

 

  راسةد(: جدول اإلرتباط بين متغيرات ال50الملحق رقم)

 (Corrélations)اإلرتباط بين المتغيرات                               

 M3 الرقابة نظام 

 الفعال

M4 استراتيجية 

 األداء وتطوير تحسين

M5 نظام مساهمة 

 أداء تحسين في الرقابة

 السياحية المؤسسات

 والفندقية

M3 الفعال الرقابة نظام 

Corrélation de Pearson 1 **,453 **,443 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 177 177 177 

M4 األداء وتطوير تحسين استراتيجية 

Corrélation de Pearson **,453 1 **,535 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 177 177 177 

M5 تحسين في الرقابة نظام مساهمة  

 والفندقية السياحية المؤسسات أداء

Corrélation de Pearson **,443 **,535 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 177 177 177 

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

 (: جدول تجميع النماذج60الملحق رقم)

       (Récapitulatif des model)تجميع النماذج  

Modèle R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation 

de F 

ddl1 ddl2 Sig. Variation 

de F 

1 a,580 ,337 ,329 ,44388 ,337 44,193 2 174 ,000 

 (: جدول تجميع النماذج70رقم)الملحق 

        (aANOVA)اختبار فيشر

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 17,415 2 8,707 44,193 b,000 

Résidu 34,283 174 ,197   

Total 51,698 176    
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 (: جدول تجميع النماذج80الملحق رقم)

 (Coefficients)معامالت " المعلمات "         

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 1,074 ,329  3,259 ,001 

M3 000, 3,640 252, 090, 328, الفعال الرقابة نظام 

M4 تحسين استراتيجية 

 األداء وتطوير
,422 ,069 ,421 6,082 ,000 

a. Variable dépendante : M5 مساهمة نظام الرقابة في تحسين  أداء المؤسسات السياحية والفندقية 

b. Valeurs prédites : (constantes), M4  ,استراتيجية تحسين وتطوير األداءM3 نظام الرقابة الفعال 
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 الرقم جدول المحتويات
 1 قائمة األشكال 
 3 قائمة الجداول 

  المختصرات قائمة 
  المالحق قائمة 

 أ مقدمة عامة 
 19 اإلطار النظري للرقابة والتدقيق:  الفصل األول

 20 تمهيد
 21 عموميات حول الرقابة : المبحث األول

 21 التطور التاريخي للرقابة والتدقيق المطلب األول :
 25 المطلب الثاني : عموميات حول الرقابة
 25 الفرع األول : اإلجتاهات املختلفة للرقابة 

 27 الفرع الثاين : مفهوم الرقابة 
 29 الفرع الثالث : أمهية الرقابة 

 30 المطلب الثالث : أهداف الرقابة، أنواعها وأساليبها
 30 الفرع األول : أهداف الرقابة 

 31 الفرع الثاين : أنواع الرقابة
 35 الفرع الثالث : أساليب الرقابة 

 39 المبحث الثاني : العملية الرقابية
 39 المطلب األول : المبادئ التي تقوم عليها العملية الرقابية 

 40 المطلب الثاني : خطوات العملية الرقابية 
 40 وضع املعايري اليت متثل األداء املطلوب الفرع األول :
 41  قياس ومقارنة النتائج الفعلية باملعايري املوضوعةالفرع الثاين : 

 43 الفرع الثالث : إختاذ اإلجراءات التصحيحية
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 المطلب الثالث : اإلطار المتكامل لنظام الرقابة 
  

43 

 43 الفرع األول : اإلطار املتكامل للرقابة التنظيمية 
 44 متطلبات نظام الرقابة الفعال وخصائصهالفرع الثاين : 

 47 الفرع الثالث : اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية يف جمال الرقابة 
 49 المبحث الثالث : عموميات حول التدقيق

 49 للتدقيقالمطلب األول : اإلطار المفاهيمي 
 49 الفرع األول : مفهوم التدقيق

 50 الفرع الثاين : أساسيات التدقيق 
 55  والخطوات التي تتبعها عملية التدقيق المطلب الثاني:  أنواع وأهداف التدقيق

 55 الفرع األول : أنواع وأهداف التدقيق 
 58 الفرع الثاين : خطوات عملية التدقيق 

 61 المطلب الثالث : العالقة بين التدقيق والرقابة 
 61 الفرع األول : عالقة التدقيق بعملية الرقابة 

 62 الفرع الثاين : دور التدقيق يف تعزيز عناصر الرقابة 
 64 الفرع الثالث  : العالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي 

 67 : العوامل اليت تؤثر على قرار املدقق اخلارجي الستخدام أنشطة املدقق الداخلي الرابعالفرع 
 68 المطلب الرابع: فهم نظام الرقابة الداخلية وتقدير مخاطر الرقابة

 69 الفرع األول: اإلطار املفاهيمي لنظام الرقابة الداخلية
 73 املدققالفرع الثاين:  فهم ودراسة الرقابة الداخلية من قبل 

 76 عالقة املدقق بنظام الرقابة الداخلية الفرع الثالث: 
 79 خالصة الفصل

 81 الفصل الثاني : عموميات حول األداء
 82 المبحث األول : اإلطار المفاهيمي لألداء
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 82 المطلب األول : مفهوم األداء وتطوره
 82 الفرع األول : مفهوم األداء 

 85 مفهوم األداء من النظرة التقليدية إىل النظرة احلديثةالفرع الثاين: تطور 

 88 ونماذج أبعاد مفهوم األداءالمطلب الثاني: األسس النظرية 

 88 الفرع األول : مكونات األداء 

 92 الفرع الثاين : مناذج أبعاد مفهوم األداء

 96 المطلب الثالث : تصنيفات األداء والعوامل المؤثرة فيه

 96 الفرع األول : التصنيف حسب معيار الشمولية 

 98  الطبيعة : التصنيف حسب معيار الثاينالفرع 
 99 املصدر: التصنيف حسب معيار  الثالثالفرع 
 100 : العوامل املؤثرة يف األداء الرابعالفرع 

 101 المبحث الثاني : استراتيجية تحسين وتطوير األداء

 المفاهيمي إلدارة األداءالمطلب األول : اإلطار 
102 

 102 الفرع األول : تعريف إدارة األداء 

 103 الفرع الثاين : مفهوم األداء املتميز 

 104 الفرع الثالث : أمهية األداء املتميز وأهدافه

 105 المطلب الثاني : أساليب إدارة األداء المتميز 

 105 الفرع األول : مدخل متكني العاملني 

 106 الفرع الثاين : مدخل إعادة اهلندسة " اهلندرة " 

 108 الفرع الثالث: مدخل اهلندسة القيمية 

 109 ( T.Q.M)الفرع الرابع: مدخل إدارة اجلودة الشاملة 

 113 الفرع اخلامس : اإلدارة باألهداف

 114 الفرع السادس: مدخل التفوق املقارن 

 115 األداء المتميزالمطلب الثالث : نظام إدارة 
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 117 الفرع األول:  فهم ووضع األهداف والتوقعات لقياس األداء

 121 الفرع الثاين: تقييم األداء

 123 الفرع الثالث :  حتسني وتطوير األداء

 128 المبحث الثالث: برامج تحسين األداء

 128 المطلب األول : برامج تحسين الجودة 

 129 الفرع األول : نظام إدارة اجلودة وعناصرها 

 131 الفرع الثاين : اإلجراءات املتبعة للحصول على عالمة اجلودة واهليئات املتخصصة هبذا الشأن

 135 الفرع الثالث: األدوات املستخدمة يف إدارة اجلودة

 138 المطلب الثاني: برامج تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف 

 139 الفرع األول : نظام إدارة التكلفة االسرتاتيجية 

 139 الفرع الثاين: تقنية التكلفة املستهدفة 

 140 الفرع الثالث: خطوات حتديد التكلفة املستهدفة

 141 الفرع الرابع: التقنيات احلديثة يف إدارة التكلفة 

 lean) )المطلب الثالث: برامج إعادة التنظيم وتحقيق الحد األمثل للمسارات 

management 
143 

 BPR 144  (Business Process Reengineering)الفرع األول: إعادة تصميم املسارات 

 lean management 145) )الفرع الثاين: املؤسسة املرنة  

 146 لتحسني األداء (six sigma)الفرع الثالث: برنامج ستة سيقما 

 149 املطلب الرابع: مشكالت إدارة األداء ومعوقات حتسني األداء

 149 : مشكالت إدارة األداءالفرع األول : 

 151 الفرع الثاين : معوقات نظام إدارة األداء

 155 خالصة الفصل 

 156 الفصل الثالث : تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية

 156 األول : عموميات حول المؤسسات السياحية والفندقية المبحث
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 156 المطلب األول : ماهية المؤسسة السياحية 

 157 الفرع األول : تعريف املؤسسة السياحية 

 158 الفرع الثاين : أمهية املؤسسة السياحية

 158 المطلب الثاني: أنواع المؤسسات السياحية والفندقية

 158 املؤسسات الفندقية  الفرع األول :

 159 الفرع الثاين: املطاعم السياحية 

 161 الفرع الثالث : مؤسسات النقل السياحي 

 162 السياحة واألسفار توكاالالفرع الرابع:  

 164 أو األدالء السياحيني اإلرشاد السياحيالفرع اخلامس : مؤسسات 

 165 والفندقية السياحيةمؤسسات لل التنظيمي الهيكلالمطلب الثالث : 

 165 الفرع األول : خصائص النساط السياحي والفندقي 

 168 الفرع الثاين: اهليكل التنظيمي للمؤسسة السياحية والفندقية 

 170 : املشكالت اليت تواجه إدارة املرفق السياحي والفندقي الفرع الثالث

 172 المبحث الثاني : ماهية المؤسسة الفندقية

 172 : التطور التاريخي للمؤسسة الفندقية  المطلب األول

 173  الفندقة يف العصور القدميةالفرع األول : 

 174  : الفندقة يف العصور الوسطى الفرع الثاين

 174 الفرع الثالث : الفندقة يف العصور احلديثة 

 175 المطلب الثاني: مفهوم المؤسسات الفندقية وأبعاده

 175 الفرع األول: تعريف املؤسسات الفندقية 

 177 الفرع الثاين: أبعاد تعريف املؤسسات الفندقية 

 178 المطلب الثالث : تقسيمات المؤسسات الفندقية 

 178 الفرع األول : تقسيم املؤسسات الفندقية من حيث امللكية 

 179 الفرع الثاين: تقسيم املؤسسات الفندقية من حيث املوقع ونوعية الزبائن  
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 181 الفرع الثالث: تقسيم املؤسسات الفندقية من حيث مدة اإلقامة 

 182 الفرع الرابع: تقسيم املؤسسات الفندقية حسب الدرجات 

 183 الفرع اخلامس: تقسيم املؤسسات الفندقية من حيث النجوم 

 183 المطلب الرابع : الهيكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية

 184 الفرع األول : العوامل املؤثرة يف تصميم اهليكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية

 190 الفرع الثاين :  أقسام ووحدات اهليكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية 

 190 الخدمات السياحية والفندقية  المبحث الثالث :

 190 المطلب األول : تعريف الخدمات، خصائصها وتصنيفاتها 

 190 الفرع األول : تعريف اخلدمات 

 191 خصائص اخلدمةالفرع الثاين : 

 196 اتـــــــــــــف اخلدمـــــــــــــــتصنيالفرع الثالث : 

 197 المطلب الثاني: إدارة الخدمات السياحية والفندقية

 198 اخلدمات السياحية والفندقيةالفرع األول ماهية 

 199 الفرع الثاين : متطلبات جناح اخلدمات السياحية والفندقية

 200 المطلب الثالث : تحسين الخدمات السياحية والفندقية 

 201 الفرع األول : معوقات تقدمي اخلدمات السياحية والفندقية

 202 الفرع الثاين : تطوير اخلدمات السياحية والفندقية 

 204 المطلب الرابع : مساهمة نظام الرقابة في تحسين أداء المؤسسات السياحية والفندقية 

 204 الفرع األول : التخطييط السياحي والفندقي

 205 الفرع الثاين: التنظيم السياحي والفندقي 

 206 الفرع  الثالث : التوجيه السياحي والفندقي

 209 الفرع الرابع:  املراجعة والتدقيق يف املؤسسات السياحية والفندقية 

 211 الفرع اخلامس : تقييم األداء السياحي والفندقي

 230 الفرع السادس :التقارير الرقابية
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 232 خالصة الفصل 

ؤسسات سياحية وفندقية مدراسة مساهمة نظام الرقابة في تحسين أداء  : الفصل التطبيقي
 غرب شمالاإلمتياز السياحي بقطب 

234 

 234 تمهيد

 : إستراتيجية صناعة السياحة في الجزائر وعرض حول المبحث األول
 قطب اإلمتياز السياحي شمال غرب

235 

 235 ستراتيجية التنمية السياحية في الجزائرإالمطلب األول: 

 235 التنمية السياحية يف اجلزائرالفرع األول: إسرتاتيجية صناعة 

 238 الفرع الثاين: متابعة تنفيذ املخطط التوجيهي التهيئة السياحية

 240 الفرع الثالث: املنتوج السياحي باجلزائر

 242 غرب -عرض حول قطب اإلمتياز السياحي شمال المطلب الثاني: 

-م5102)الفرع األول: وضعية احلضرية الفندقية بقطب اإلمتياز السياحي مشال غرب خالل الفرتة 
 م(5151

244 

الفرع الثاين : تطور وكاالت السياحة واألسفار بقطب االمتياز السياحي مشال غرب خالل الفرتة 
 م(5151 –م5102)

249 

 251 : الطريقة واإلجراءات المبحث الثاني

 251 األول : إعداد االستبيانالمطلب 

 251 الفرع األول : تصميم االستبيان

 251 : عرض االستبيان  الفرع الثاين

 252 املشاكل والصعوبات الفرع الثالث: 

 253 المطلب الثاني : مجتمع وعينة الدراسة

 255 المطلب الثالث: دراسة صدق وثبات االستبيان

 255 لالستبيان االتساق الظاهري صدق الفرع األول: 

 255  الفرع الثاين : صدق ثباة أداة الدراسة 

 256 خصائص عينة الدراسة  المطلب الرابع : 
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 256 الفرع األول: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس

 257 السن: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري لثاينالفرع ا
 257 املؤهل العلمي : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري الثالثالفرع 
 258 املستوى الوظيفي: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري الرابعالفرع 

 259  الفرع اخلامس : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اخلربة املهنية
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إبراز و  دف هذه الدراسة إىل معرفة مدى مسامهة نظام الرقابة يف حتقيق األهداف املرتبطة بتحسني أداء املؤسسات السياحية والفندقيةـــهت : ملخص
 مما يتطلب ،بيةالرقا ألساليبعلى ا باالعتماد اخلطط املصممةالعالقة التكاملية بني األجهزة الرقابية والوظائف اإلدارية األخرى لتحقيق األهداف و 

نتائج الدراسة إىل خلصت  ،التدقيـــق وظيفةبني نظام الرقابة و  بأمهية العالقةالفندقية السياحية و  املؤسساتب املدراء الفنيني والعاملنيإدراك واهتمام 
 داد املؤسسات السياحية والفندقيةستعإيساهم بدرجة كبرية يف ، يف ظل وجود بيئة رقابية وهيكل تنظيميالفعال هيكلة مكونات نظام الرقابة أن 

من خالل دراسة البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية لتوفري بيانات ومعلومات لوضع نافسة، موحتويلها إىل مؤسسة متميزة و  لتطوير وحتسني األداء
ملام باملعلومات الكافية عن اإل من خاللة الفحص املبدئي لنظام الرقابوظيفة التدقيق تسهر على أن كما ،  إسرتاتيجية وفقا ألمناط حتسني األداء

ارسة املهنية مالدولية للمعايري املستنادا إىل اإللتزام مبيثاق التدقيق الداخلي إن وجد أو إمن قبل املدقق الداخلي  وظيفة التدقيق متارس ،البيئة الرقابية
اجلزائرية للتدقيق أو املعايري الدولية للتدقيق أو مطابقة معايري التقييس ومنح التدقيق الداخلي الدولية أو املدقق اخلارجي من خالل اإللتزام باملعايري 

لتقدمي سلع وخدمات سياحية وفندقية ذات جودة ومتميزة، وتعزيز القدرة ( إخل... خمطط جودة السياحة اجلزائري ، HACCP ،اإليزو)الشهادات 
 . وبالتايل حتقيق قيمة مضافة، التنافسية والتفوق

 .، املؤسسات السياحية والفندقيةامليزة التنافسية والتفوق ،حتسني وتطوير األداء ،التدقيق، نظام الرقابة : المفتاحية الكلمات

Abstract : This study aims to know the extent to which the control system contributes to achieving the 

objectives associated with improving the performance of tourism and hotel institutions, Highlighting the 

integrative relationship between oversight agencies and other management functions to achieve objectives and 

plans designed on the basis of oversight methods, which requires the recognition and attention of managers staff 

of tourism and hotel institutions to the importance of the relationship between the control system and the 

auditing function, the results of the study concluded that the components of a good control system in the 

presence of a control environment and organizational structure, contributed greatly to the readiness of tourism 

and hotel institutions to develop and improve performance and turn it into a distinguished and competitive 

institution, through the study of the internal environment. and the external environment to provide data and 

information to develop a strategy according to performance improvement patterns, also the auditing function 

ensures the initial examination of the control system by adhering to obtaining sufficient information about the 

control environment, The auditing function is exercised by the Internal auditor on the basis of compliance with 

the Internal audit Charter, where applicable, and when it exists or the international standards for professional 

practice of internal auditing, also the audit function do by external auditor by adhering to the Algerian standards 

of auditing or the international standard of auditing or conforming to the standards of normalization and 

certification (ISO, HACCP, Tourism Quality Plan Algeria ...) to provide tourism and hotel goods and services of 

high quality and excellence, and to enhance competitiveness and superiority, thus achieve an added value.     

Key worlds: control system, audit, improve and develop performance, competitive advantage and  

superiority, tourism and hotel institutions. 

Résumé: Cette étude vise à savoir dans quelle mesure le système de contrôle contribue à atteindre les 

objectifs associés à l'amélioration de la performance des établissements touristiques et hôteliers, et à mettre en 

évidence la relation complémentaire entre les organismes du contrôles et les autres fonctions administratives 

pour atteindre les objectifs et les plans conçus en fonction sur les méthodes de contrôle, ce qui nécessite une 

sensibilisation et une attention des personnel des gestionnaires des établissements touristiques et hôteliers de 

l'importance de la relation entre système de contrôle et fonction d'audit, Les résultats de l'étude ont conclu que la 

structuration des composants du système de contrôle efficace en présence d'un environnement de contrôle et 

d'une structure organisationnelle, contribue grandement à la préparation des institutions touristiques et  hôtelières 

à développer et à améliorer les performances et à en faire une entreprise distinguée et compétitive, En étudiant 

l'environnement interne et l'environnement externe pour fournir des données et des informations pour développer 

une stratégie selon des modèles d'amélioration des performances, et la fonction d'audit assure l'examen initial du 

système de contrôle grâce à une familiarité avec des informations suffisantes sur l'environnement de contrôle, la 

fonction d'audit est exercé par l'auditeur interne sur la base du respect de la charte d'audit interne, le cas échéant, 

les  Normes international pour la pratique professionnelle de l’audit interne ou l'auditeur externe en adhérant aux 

normes algériennes d'audit ou aux normes internationales d'audit ou en se conformant aux normes de 

normalisation et certification (ISO, HACCP, Plan Qualité de Touristique Algérie …) pour fournir des prestations 

touristiques et hôtelières de haute qualité et d'excellence, et d'améliorer la compétitivité et l'excellence, et ainsi 

obtenir une valeur ajoutée. 

Mots Clés :  système du contrôle, audit, amélioration et développement de la performance, compétitivité et 

l'excellence, établissements touristiques et hôteliers. 
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