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أ

:مقدمة

عند ظهور املؤسسات االقتصادية يف القرن السابع عشر كانت عملية التسيري بسيطة، حيث كانت 
اشهدو لكن مع التطورات اليت ،املؤسسة نظرًا لبساطتها وعدم تعقدهاتقتصر على صاحب

وبالتايل 
عقم األدوات العامة املستعملة يف عمليات الرقابة مما عقد عملية الرقابة، ومع تعقد عمليات التسيري

سري احلسن جعل املؤسسة حتاول البحث عن طرق و أساليب جديدة تضمن هلا الذاكآن
اا عملي .ل

فلو عدنا إىل مرحلة ما قبل العشرينيات من القرن العشرين لوجدنا أن مراقبة التسيري كانت تقتصر 
و بداية منو املؤسسات 1929ة على اجلانب احملاسيب فقط و لكن بعد هذه املرحلة و خاصة بعد أزم

وتطورها تغري مفهوم مراقبة التسيري من جمرد مفهوم حماسيب إىل مفهوم أمشل آال و هو كل املعايري 

إدخال لوحة ط وإمنا كل أنواع األداء داخل املؤسسة فنجد أنه مت قدرة على تقييم األداء ليس املايل فق
القيادة و كل أألدوات احملاسبية مثل احملاسبة التحليلية و كل املؤشرات اليت هلا داللة، أيضا جند امليزانية 

و اليت مل تكن موجودة من قبل، ،اخل...
القرار ذعلى اختاّ إمنا يدل على املكانة اليت حتتلها مراقبة التسيري وما هلا من أثار على شيء وهذا إن دل

.االقتصادية املؤسسة يف 

حتتل مراقبة التسيري يف الوقت الراهن مكانة هامة يف املؤسسات االقتصادية،و اليت يتوقف عليها 
.توى التكنولوجي واملنافسة احلادةالتسيري يف ظل البيئة احلالية اليت تتسم بالعوملة وتطور املسجناح عملية

يف ظل الظروف أصبح لزاما على مسريي املؤسسات مهما كانت طبيعتها وضع نظام فعال للرقابة 
تنفيذعلى 

.لألداء االقتصادي واملايل

:التاليةاإلشكاليةوعليه ميكن طرح 

المؤسسة االقتصادية؟في القرار اتخاذعلى مدى تأثير مراقبة التسيير ما

:األسئلة الفرعية التاليةاإلشكاليةه ذوتتفرع حتت ه



ب

طبيعة العالقة اليت تربط مراقبة التسيري وعملية اختاذ القرار؟ما)1
هي آليات وأدوات مراقبة التسيري داخل املؤسسة حمل الدراسة؟ما)2
القرار داخل مؤسسة حمل الدراسة ؟اختاذثر مراقبة التسيري على ؤ تهل)3

:فرضيات البحث

:قمنا بصياغة الفرضيات التالية ، اإلشكاليةعن هده لإلجابة

اليت األدواتعلى اقرتاح جمموعة من نظام مراقبة التسيريب التسيري عند تصميمه ليعتمد مراق
.القراراتاختاذتعترب أدوات مساعدة على 

 ألساليبهالك وفقا ذات اليت تدرس النشاط االقتصادي و التقنيأهمتعد احملاسبة التحليلية من
اخلاصةاليت تعتمد على التحليل الكمي للمعطيات من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف 

.القرارات الالزمةاختاذبالنشاط وبالتايل 
 مراقبة التسيري وظيفة أساسية يف اإلدارة حيث تؤثر يف عملية اختاذ القرار و هذا إن دل على

تغريينشيء فإنه يدل على أن هناك عالقة قوية تربط بني امل
إىل حتقيق هدف عام و

.األفراد و حتسني أداء املؤسسة ككل
 واملوازنات التقديرية واليت تقوم لوحة القيادة بتلخيص املعلومات الناجتة عن احملاسبة التحليلية

اليت ختص خمتلف األخرىاملعلومات املتنوعة إىلباإلضافةحبثهطبيعة مالية حماسبية ذاتتكون 
.املناسبةاألوقاتالقرارات بسرعة ويف اختاذالنشاطات املؤسسة ودلك ملساعدة املسؤولني على 

مبختلفاملسؤولنيواملسريينتزويدعلىتعملفهيوسيلةأاعلىالتسيريمراقبةتعد
القدراتتطويرعلىتعملكما,املناسبةالقراراتاختاذعلىتساعدهماليتاملعلومات

ككلاملؤسسةأداءحتسنيإىلدففهيوبالتايلوالكفاءات

:أهداف البحث

فان اهلدف من هدا البحث هو حتقيق مااألساسيةبناءا على حتديد مشكلة موضوع البحث والفرضيات 
:يلي

 على مفهوم مراقبة التسيري وأمهيتها يف املؤسسة، واألدوات اليت تعتمدها هذه التعرف
.األخرية للمراقبة



ت

 القرار يف املؤسسة االقتصاديةاختاذمراقبة التسيري يف أمهيةبلورة
 أدواته، مع تبيني كيفية مساعدة إقامةتوضيح طريقة تصميم نظام مراقبة التسيري وكيفية

.القراراتاختاذيف عملية األخريةهده 

:أهمية البحث

 القراراختاذإظهار أمهية مراقبة التسيري يف
 إظهار أمهية مراقبة التسيري يف ضمان استمرارية وفعالية املؤسسة حمل الدراسة
 دراسات أوسع وأكثر دقةإلعدادمعريف نظري ميكن االعتماد عليه مستقبال إطارتقدمي

:الموضوعاختيارمبررات 

تدهور االقتصاد الوطين أسبابللبحث فيه بعد اطالعنا على املوضوعمنا باختيار هدا قلقد 
انطلقنا منه يف الذيمن نفس املستوى األخرىوعدم متكنه من حتقيق النتائج اليت حققتها الدول 

واليت أصبحت اليوم حتتل مكانة مرموقة بني اقتصاديات العامل رغم أسياالستينات مثل كوريا ودول شرق 
.املادية هلا مقارنة بالثروة  النفطية وغريها من الثروات اليت متلكها اجلزائر اإلمكانياتتوفر عدم 

يعود يف نظرنا إىل تدبدب القرارات اليت إن السبب يف عدم متكننا من حتقيق مثل هذه النتائج
مشاريع ذوي االختصاص وكذلكالدراساتها املزيد من الرتيث والتمعن و يت كان ينقصاختذت  وال

والدليل على هذا هو انتقال اجلزائر من اقتصاد السوق دون تسليح املؤسسات اجلزائرية بالوسائل 
.اليت تسمح هلا بتحقيق االستمرارية والفعالية االقتصادية واألدوات

اال ذقلة الدراسات اجلامعية اليت أجريت إىلكما ترجع أسباب اختيارنا هلدا املوضوع كدالك  ا 
كيفية مساعدة هدا النظام يف عملية إىلموضوع مراقبة التسيري ولكن مل تتطرق إىلفنجد رسائل تطرقت 

.ضافته لبحتنااختاذ القرارات وهدا ما حاولنا إ

:منهج البحث

معرفة دقيقة إىلالوصول املنهج الوصفي حملاولاألولهده الدراسة منهجني دإلعدااستخدمنا 
دراسة إجراءالقرارات واملنهج التجرييب من خالل اختاذوتفصيلية لنظام مراقبة التسيري وكيفية مساعدته يف 

حالة للتعرف على خصائص احلالة املدروسة بشكل دقيق ومفصل والوصول اىل نتائج حمددة يتم على 
.ضوئها اقرتاح توصيات خبصوص تطبيق هدا النظام يف املؤسسات





المؤسسة االقتصادية واتخاذ القرارالفصل األول

2

:تمهيد

تعترب عملية اختاذ القرارات جزء من حياة الفرد اليومية ، فالفرد يبدأ يومه باختاذ سلسلة من القرارات 
كل خطوة يف  إىلعملية متتد أطرافها القرارها، واختاذ تتعلق بعمله وأوقات راحته أو األموال اليت سيقوم بإنفاق

يتم منإمناهذلك ألن أي عمل يقوم باختاذ القرار، عنشخص مسؤولكل عمل يؤديه أي مدير أو أي
قرار معني سواء كان هذا القرار يتطلب قدرا أكرب من الدراسة و التحليل كما يف حالة القرار الذي اختاذخالل 

. يؤدي إىل تغيري االجتاه أو كان هذا القرار ال يتطلب قدرا أكرب من الدراسة والتحليل
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ماهية المؤسسة االقتصادية:األولالمبحث 

تقدمي تعاريف عامة حول املؤسسة االقتصادية إىلا املبحث سنتطرق ذيف ه

تعريف المؤسسة االقتصادية : األولالمطلب 

العديد من الكتاب والباحتني وتناولت جوانب وردت عدة تعاريف للمؤسسة االقتصادية من طرف 
:أمهها فيما يلينذكرخمتلفة 

أااملؤسسة االقتصادية عرفت :التعريف األول الوحدة االقتصادية اليت تتجمع فيها املوارد البشرية واملادية "ب
.1االقتصاديلإلنتاجالالزمة

موارد بشرية ومادية ومالية من أجل إنتاج التعريف فإن املؤسسة االقتصادية هي وحدة تستعمل هذاحسب 
.سلع وخدمات

سلع إلنتاجمستقل ماليا والدي يقرتح نفسه اقتصاديكل شكل تنظيم هي  املؤسسة :التعريف الثاني
2وخدمات للسوق

.مالياة فهو يرى ضرورة استقالهلاحية القانونية للمؤسسة االقتصاديلى الناالتعريف عهذاركز 

أااملؤسسةتعرف:التعريف الثالث لى  وحدة اقتصادية تضم أكثر من شخص ،وتستخدم موارد وعناصر ع
اتمعإشباعإىللتحويلها اإلنتاج ات  ات ورغب اج 3ح

اتمع يتم من خالل عملية إشباعإنالتعريف جيد ذاواملتمعن هل ات  ات ورغب اجي وتوزيع املخرجات إنتاجوح
.حتصل املؤسسة على أرباح تضمن بقائها ومنوها وازدهارهاهذااليت تكون على هيئة سلع وخدمات ومقابل 

هدف أو جمموعة شخصية معنوية تسعى لتحقيق ذاتقرارات اختاذوحدة "تعترب املؤسسة:التعريف الرابع
4.االقتصاديةاألهدافمن 

.24:، ص2000،الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون، الجزائر،اقتصاد المؤسسةعمر صخري ،1
28-22: ، دار المحمدیة ، الجزائر ، ص صاقتصاد المؤسسة للطلبة الجامعیین:ناصر دادي عدون 2
. 17: ، ص2004، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، المفاھیم والوظائفاألعمالمنظمات : محفوظ جودة ، حسن الزعبي، یاسر المنصور3

، ص:297.  األعمال، المكتب العربي الحدیث، السكندریة، 1993 تنظیم وإدارة عبد الغفار حنفي، عبد السالم حقف: 4
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تعريف شامل للمؤسسة االقتصادية وهو تعريف تتالقى فيه وجهات نظر العديد من إعطاءعامة ميكن ةوبصف
االقتصاديني والدين يعتربون املؤسسة نظام مفتوح يضم جمموعة من العناصر املتفاعلة فيما بينها قصد حتقيق 

.األرباح

خصائص المؤسسة االقتصادية :المطلب الثاني

:منهانذكرصف ا مسات وخصائص تتاالقتصاديةللمؤسسة 

:إنتاجيةالمؤسسة وحدة .1
العمل، املواد (حيث أن النشاط االقتصادي األساسي للمؤسسة هو حتويل عوامل اإلنتاج 

إىل سلع وخدمات موجهة للسوق ) األولية، الطاقة، التجهيزات اإلنتاجية، منتجات نصف مصنعة
واملوارد املالية اليت ال تقل أمهية عن وحتصل املؤسسة على هده العوامل باإلضافة إىل املعلومات 

سوق السلع واخلدمات سوق العمل، سوق رؤوس األموال، (عوامل اإلنتاج من األسواق املختلطة 
؛)سوق املواد األولية، سوق جتهيزات اإلنتاج

اخيلالمؤسسة وحدة لتوزيع المد.2
بيع السلع واخلدمات، تعد املؤسسة املكان الذي يتم فيه تقسيم وتوزيع األموال املتأتية من

حتت أشكال متنوعة ليستفيد منها األعوان االقتصادية اليت سامهت يف العملية اإلنتاجية وذلك
اا  تج ملؤسسة من ا يع  :حتصل على القيمة املضافة حيث) سلع وخدمات( وحني تب

.قيمة المدخالت- قيمة المخرجات=القيمة المضافة 

ويف هذه احلالة تقوم املؤسسة بتوزيع اجلزء الكبري من القيمة املضافة على بعض املتعاملني 
: االقتصاديني يف شكل

 الضرائب اليت تسدد للدولة و اجلماعات احمللية.
أجور ورواتب العمال.
اشرتاكات مدفوعة للضمان االجتماعي وصندوق التقاعد.
أرباح أصحاب املؤسسة.
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 املقرتضني فوائد.
 متكن من جتهيز املؤسسةاليت(االهتالكات واملخصصات.(
 جزء من األرباح مل يوزع ويستخدم لتمويل ذايت(االحتياطات.(

:االجتماعيةالمؤسسة مركز للحياة .3
حتقيق أهداف إىلمن أجل الوصول ) رجال ونساء(تعترب املؤسسة مكان يتم فيه العمل مجاعيا 

بالتعاون والتنسيق يف إطار احرتام قواعد وقيم املؤسسة حيث يقضي أغلبية العمال الرئيسية وذلك 
صراعات، حمبة، خيبة أمل، : 

العمال وأفكارهم ملؤسسة حياول التكييف مع االختالفات يف اجتاهات وعليه فإن املسري يف ا...رضا
؛وجليتهم وأهداف تواجدهم يف املؤسسة، وذلك من أجل حتقيق أهداف املؤسسة بأكرب فعاليةوإدي

:سسة مركز القرارات االقتصاديةالمؤ .4
نوع : تلعب املؤسسة دورا مهما يف االقتصاد باعتبارها مركزا للقرارات االقتصادية اليت ختص

يف االختيارات،تتمثل يف ...االتصالاملنتوجات، كمية املنتوجات، األسعار، التوزيع، التصدي، 
ها عند قياماستعمال الوسائل احملددة للوصول بأكثر فعالية لألهداف املسطرة دلك ألن املؤسسة 

؛)إسرتاتيجية تكتيكية، عملية(وحسب درجة أمهيتها) قصرية، متوسطة، طويلة( خمتلفة
من اختاذ القرارات من مسؤوليات اإلدارة يف املؤسسة ويرتتب عليها نتائج خمتلفة، وعليه ال بد إن

،)املؤهالت، األهداف، املوارد، البيئة(ة اختاذ القرار مراعاة العوامل اليت قد تؤثر على عملي
القرار السليم الذي يسمح هلا بتقليل حاالت عدم التأثر ويزيد اختاذحىت تتمكن املؤسسة من 

.من فرص النجاح، وذلك يف ظل ضغط املنافسة واملسامهني واملستهلكني واإلجراء

:شبكة للمعلومات المؤسسة.5
، )داخلية وخارجية عن املؤسسة( إن اختاذ القرارات الرشيدة يتطلب معلومات من مصادر خمتلفة

املعلومات أو ما يسمى بنظام املعلومات وبالتايل يتحتم على املؤسسة إعداد أنظمة قادرة على إنتاج 
على أكمل وجه، وتعترب الشبكة من أجل اجناز املهام )نظام االتصاالت(املقررين إىلوحتويلها 

؛املعلوماتية واالتصالية مبثابة العنصر احليوي للمؤسسة
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:المؤسسة مركز للمخاطرة.6

يف حالة الفشل وترتبط هذه املخاطر بصعوبات التسيري وضغط املنافسني ومتطلبات الزبائن، وهلذه 
ة من مؤسسات من اجل مجع مبالغ مالية معترب أوعدة أشخاصجند بأن رأمسال املؤسسة يشارك فيه 

؛جهة ومن جهة ثانية تقليل املخاطر واخلسائر يف حالة الفشل
أهداف المؤسسة االقتصادية: المطلب الثالث

:5تتلخص أهداف املؤسسة فيما يلي مستوى املؤسسة والوحدات واألفراد، وال سيما ملتخذي القرارات و 

:األهداف االقتصادية-1
البد من حتقيق حد أدىن من الربح يضمن من أجل استمرار تواجد املؤسسة :تحقيق الربح-

؛هلا إمكانية رفع رأمساهلا، وبالتايل توسيع نشاطها للصمود أمام املؤسسات األخرى
اإلنتاجتعترب عملية بيع منتجات املؤسسة وتغطية تكاليف : تحقيق متطلبات المجتمع-

اتمع املختلفة من أهم النتائج اليت حتققها املؤسسة وبالتايل فهي تقوم بتغطية حاجا اد  فر ت أ
؛املتواجدة به

اإلنتاجيةوالرفع من اإلنتاجيتم دلك من خالل االستغالل األمثل لعناصر :اإلنتاجعقلنة -
وبذلك فاملؤسسة تسعى لتجنب يف خمتلف لإلنتاجبواسطة املراقبة والتخطيط اجليد والدقيق 

الناتج عن سوء التخطيط ورداءة استعمال وسائل كاإلفالساملشاكل االقتصادية واملالية  
االدا كان على املؤسسة االستعمال الكفء والرشيد اإلنتاج مكاني على عماهلا واإلشرافإل

األرباحمن خالله 
.من حيث الكمية واجلودة

:االجتماعيةاألهداف - 2
:املؤسسة واليت تتمثل فيما يليالعاملة يفهي تلك األهداف الناجتة عن نشاط اليد 

30-25: ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص ص - 5
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نشاط واحليوي يفتعد اليد العاملة العنصر الفعال :ضمان مستوى مقبول من األجور-
أي مؤسسة فهي أول مستفيد من نشاطها حيث هلم احلق القانوين يف أن تضمن هلم 
مستوى مقبول من األجور اليت ختتلف حسب جمموعة مكن العوامل كطبيعة املؤسسات 

على الدولة أن حتدد االقتصاديوالنظام 
ن للعمال مستوى من اجلر مقابل ما يقدمونه من جهود خلدمة القوانني اليت تضم

؛ما باألجر األدىن املضمونهذااملؤسسة و 
إ:المعيشة للعمالتحسين مستوى -

رغبات تتزايد باستمرار بظهور امليدان التكنولوجي، جيعل العمال أكثر حاجة إىل تلبية 
بإضافة على التطور احلضاري هلم وتغري أذواقهم وحتسينها وهذا ما منتجات جديدة 

يدعوا إىل عقلنه االستهالك الذي يكون بتنويع وحتسني اإلنتاج وتوفري اإلمكانيات 
؛املادية

تعمل املؤسسات االقتصادية على التأثري يف العادات :قامة أنماط استهالكية معينةإ-
اا، واكتساب اإلشهارالشرائية للمستهلكني وأذواقهم عن طريق  تج لف من ملخت ية  لدعا وا

هذه العادات االستهالكية من طرف األفراد ال يكون يف صاحلهم أحيانا، وإمنا غالبا ما 
؛تكون يف صاحل املؤسسة

تتوفر داخل املؤسسة عالقات مهنية واجتماعية :عمالتماسك وتضامن الإلىالدعوة -

التمسك والتفاهم هو الوسيلة الوحيدة لضمان احلركة املستمرة للمؤسسة وحتقيق إىل
؛وم بذلك مثل جملس العمالأهدافها، وجند عادة يف املؤسسة وسائل وأجهزة خمتصة تق

: تعمل املؤسسة على توفري بعض التأمينات مثل :توفير تأمينات و مرافق العمال-

املرافق العامة مثل إىلباإلضافةسواء وظيفية منها أو عادية لعماهلا، أو احملتاجني منهم 
اخل ويف احلقيقة فإن هذه العناصر االجتماعية مل ...تعاونيات االستهالك، واملطاعم 

يتحصل عليها العمال بشكل عفوي،بل كان نتيجة لنضال الطبقة العاملة، وبعض 
بطلب من األحزاب العمالية، مند أكثر من قرن، حيث ظهرت التأمينات أوال يف أملانيا 
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بريطانيا يف بداية القرن العشرين إىلار أملانيا، مث انتقلت هذه االجنازات بسمارك مستش
.بفضل حزب العمال عند توليه مقاليد احلكم يف ذلك الوقت

:األهداف الرياضية و التفافية- 3
تقدمه املؤسسة لعماهلا جندها توفر هلم وسائل التسلية والرتفيه وسعيها حنو رفع مستواهم باإلضافة إىل ما

.قايفالث
وتعمل املؤسسات خاصة على اعتياد عماهلا على االستفادة : توفير وسائل ترفيهية وثقافية-

ه والثقافة، اليت توفرها هلم وألوالدهم من مسرح، ومكتبات ورحالت، نظرا ملا لذلك من وسائل الرتفي
.سسةمن تأثري على مستوى العامل الفكري وعلى أدائهم والذي يؤثر مباشرة على نتائج املؤ 

مع التطور السريع الذي تشهده وسائل اإلنتاج : تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى-
هذه الوسائل بشكل وزيادة تعقيدها دفع املؤسسة لتدريب عماهلا اجلدد بغرض متكنهم من استعمال 

اجلديدة يسمح باستغالهلا استغالال عقالنيا، ورسكلة عماهلا القدامى ليتأقلموا مع التكنولوجيا 
وتدريبهم على الطرق احلديثة يف اإلنتاج والتوزيع وهذا من أجل استغالل الكفاءات استغالال 

.عقالنيا جيدا، مما يؤثر على مردودية املؤسسة خاصة والدخل الوطين عامة
تعمل املؤسسات خاصة احلديثة منها على إتباع طريقة يف العمل :تخصيص أوقات للرياضة-

لة نشاط رياضي يف زمن حمدد خالل يوم العمل إضافة إىل إقامة مهرجانات تسمح للعامل مبزاو 
.للرياضة العمالية مما جيعل العامل حيتفظ بصحة جيدة ويتخلص من امللل
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اإلطار المفاهيمي التخاذ القرار:المبحث الثاني 

أا عملية تكتنف كل ناحية من نواحي حياتنا إذا اختاذيشكل  ، كما  ارة  اإلد ية  ات جوهرة عمل ار لقر ا
القرارات بأسلوب العلمي ميكن من اختاذأا تؤثر على املنشآت و املشروعات بشكل فعال و عموما فإن 

.مواجهة املشكالت و إجياد احللول الفعالة هلا

ه وأنواعهر عناصالقراراتخاذمفهوم:المطلب األول 

تكاليفاملنظمةيكلفقدخطأأيحيثاإلدارة،يفوحساسةمهمةعمليةرار القاختاذعمليةتعد
.العمليةهذهعنوخمتصرةشاملةمعلوماتفيهلنقدماملطلبهذاخصصناهلذاو إضافية،

:القراراتخاذعملية مفهوم/1

قبل التطرق ملفهوم عملية اختاذ القرار ال بد من التمييز بني القرار وصناعة القرار واختاذ القرار، حيث 
مرحلة أخرية من جمموعة من املراحل اليت تشكل عملية صنع القرار،أما القرار أوتعترب عملية اختاذ القرار جزءا 

ة اليت تتعلق بكل األحداث اليت تسبق وتلي حلظة فيعترب النتيجة النهائية لعملية صنع القرار، وهذه األخري 
-stephen(فيزرجيرالد وستيفناالختيار، وقد ذكر fitzgerald( ، ويف نفس السياق أنه من

بدل من صناعة سبب عن النتيجة لذلك نستخدم مصطلح اختاذ القرارالبشري وهناك ال ميكن الفصل ال
.القرار

:ومفاهيم ذات أبعاد واسعة منها القرار الختاذشاملة خمتلفة وتعار يفوردت لقدو 

و أوميثل احلل ،اقتصاديتصرف منطقي ذو طابع سلوك أوعلى أنهاإلداريالقرار يعرف :التعريف األول
، ويعد هذا البديل األكثر كفاءة وفعالية املتاحة ملتخذ متاحة حلل املشكلةوفعالية ف األكثر كفاءة التصر 
.6القرار

دف، أو حل كما يعرف على أنه اختيار بديل من البدائل املمكنة من أجل الوصول إىل ه:التعريف الثاني
.مشكلة أو انتهاز فرصة

.140، ص1998دار الحامد، عمان، األردن، ،أساسیات اإلدارةحسین حریم، شفیق حداد، 6
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بني البدائل املتاحة يف موقف معني أو املفاضلة بني ) الواعي(اختاذ القرار هو االختيار املدرك :التعريف الثالث
.حلول بديلة ملواجهة مشكلة معينة، واختيار احلل األمثل من بينها

اختاذ القرار هو جوهر األداء السليم: التعريف الرابع
.7ترتبط بالوظائف اإلدارية املختلفة كالتخطيط والتنظيم والتحفيز والرقابة

عددبنيمناختيارهايتماليتاألفعالمنمجلة" :هوالقرارأنيف هذا التعريف مت توضيح: التعريف الخامس
.8موجودهوماوتعدلتغريوسياساتوتعليماتأوامرشكليفتصدرواليتاملتاحة،البدائل

:ميكن استخالص التعريف التايلل  التعاريف السابقةومن خال

ختفيض يري مثل اكتساب حصة أكرب يف السوق، االقرار هي االختيار القائم على أساس بعض املعاختاذعملية 
واإلنتاج، التكاليف، زيادة حجم املبيعات 

يعين أن هذه العملية تتمحور هذاالقرار اختاذالعام الذي متت فيه عملية والنتائج الغري املتوقعة، وكذلك باجلو 
.ية و الكفاءةحول املفاضلة واالختيار اليت تساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها بأقصى قدر ممكن من الفعال

:9عملية اتخاذ القراراتعناصر / 2

إالأي،فال ميكن اعتبار هناك جمموعة من العناصر جيب تتوفر عند اختاذ القرار
:بوجود هذه العناصر، و املتمثلة فيما يلي 

يف اختاذ وتكون السلطة الكاملة مبوجب،)جلنة ( سواء كان فرض أو مجاعة :صانع القرار
.القرارات وفقا ملركزه أو وضعه ضمن اهلرم التنظيمي يف أي مستوى إداري يف املؤسسة

موضوع القرار:
.حل مناسب

،2008عمان،والتوزیع،للنشرإثراء،واإلعمالاإلدارةمبادئ,اللوزيسالمةموسى,كاظمخضیرحمود7
.162ص

63:ص،1994عمان،الطالبیة،للخدماتالعربيالمركز،الحدیثةاإلدارة:وآخروندرهالباريعبد8
.314، ص1993دار  منشأة المعارف ، اإلسكندریة، مصر،، أصول اإلدارة العامةعبد العزیز شیحا،إبراھیم9
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اتج عن دوافع معني إلشباع حاجة، القرار املتخذ هو تصرف و سلوك ن:األهداف والدوافع
إشباعأي أن كل قرار يتخذ له دافع يشبع حاجة ما هو مربر الختاذ القرار، وكلما زادت أمهية 

.زادت أمهية القرار املتخذاحلاجة 

حىت تتم دراسة املشكلة وحتديد أبعادها بشكل واضح ال بد من مجع : المعلومات والبيانات
أو احلاضر ها سواء كانت هذه املعلومات و البيانات تتعلق باملاضيلبيانات واملعلومات خبصوصا

اا أيضا وذلك للتأكد من عملية تنفيذ وحتقيق  ملشكلة ذ ا يعة  لى طب تمد ع يع ا  بل، وهذ ملستق ا أو 
.األهداف املرجوة منه

يعين التنبؤ ما سيكون عليه احلال يف املستقبل، وخاصة عندما تتعلق املشكلة بأمور : التنبؤ
.مستقبلية حيتاج فيها متخذ القرار إىل معلومات وبيانات حمتمل حدوثها يف املستقبل

إن اختاذ القرار عادة ما يتضمن اختيار واحد من البدائل املتاحة وهو الذي ميثل :البدائل
.حال للمشكلة اليت هي حمل القرار، فتحديد البدائل يعطي فرصة الختيار أفضل

:أنواع القرارات/ 3
:مايليالتصنيفاتهذهأهمومنمتعددةملعايريطبقاالقراراتاإلدارةعلماءيصنف

):h,simon(تصنيف القرارات حسب .1
:10مهاارالقر أنواعمنأساسينينوعنيبنيميز
واضحة،تكونماعادةفيهااحلكممعايريألنمربجمةقراراتتعترب:مبرمجةقرارات

هلاجيداوحمددةروتينيةمتكررةقراراتوهياملختارة،البدائلبشاننسيبتأكدويوجد
.معهاللتعاملمسبقاوحمددةمعروفةإجراءات

املشكلةاملؤسسةتواجهعندماالختاذهااحلاجةتظهرماعادة:مبرمجةغيرقرارات
جتميعيصعبماعادةالنوعهذاففيحلها،بكيفيةمسبقةخرباتتوجدوالمرةألول

فإنولذلكبينها،واالختيارالبدائللتقييمواضحةمعايريتوجدوالعنها،كافيةمعلومات
.التأكدعدمظروفهياحلالةهذهتسوداليتالظروف

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 2010،ص:99 10حسین بلعجوز، مدخللنظریة القرار،
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:التصنيفهذاخصائصيوضحالتايلاجلدول
خصائص تصنيف سيمون: )1-1(الجدول 

قرارات غير مبرمجةمبرمجةقراراتأساسيات التفرقة

متكررةوغريمنتظمةغريومتكررةروتينيةطبيعتها

الشخصياحلكماستخدامميكنواضحةفيهااحلكممعايري

الصعوبةمنبنوعتتسمسهلةالبدائلحتديد

نسيبتأكدعدمتأكدرارالقاختاذظروف

مسبقاحمددةغريحمددراءاتاإلج

كافيةوغريجداقليلةمتوفراملعلومات

.املتطورةاحلاسوببرامجاخلربة،احلاسوبوبرامجالكميةالطرقاحللأدوات

102صسابق،مرجعالقرار،لنظريةاملدخلبلعجوز،حسني:المصدر
:المشاركةنوعحسبقراراتالتصنيف.2

:11قرارالصنعيفاملشاركنيلنوعوفقاراراتالقبنيمييز
واحدمسريباختاذهايقومقراراتوهي:فرديةقرارات.
القرارمتخذيمنالعديدفيهايشاركاليتتلكوهي:تنظيميةقرارات.

:اإلداريةالمستوياتحسبتصنيف.3
12القرارفيهيتخذالذيالتنظيمياملستوىحسبالقراراتبنيالتمييزيتموهنا

واملتعلقةالدنيا،التنظيميةاملستوياتيفتصنعاليتالقراراتهي:التشغيليةالقرارات
؛ة للمؤسسةالتشغيليبالعمليات

.103:حسني بلعجوز، مرجع سابق، ص11
.104-103:الرجع نفسه، ص ص12
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القراراتفيهتؤخذمماأعلىإداريمستوىعلىتؤخذقراراتفهي:اإلداريةالقرارات
األداءعلىوالرقابةالتنظيممشكالتحللقراراتباختاذاملديرونيقومهذا املستوىفعندالتشغيلية،

حتقيقسبيليفاملؤسسةملواردالفعالاالستخداممنبالتأكدمتعلقةقراراتكذلكوفرض
؛أهدافها
بواسطةالتنظيمياهليكلقمةمستوىعلىتؤخذقراراتهي:اإلستراتيجيةالقرارات

وتتعلقالسابقةبالقراراتمقارنةأطولزمينمدىتغطيقراراتوهيللمؤسسة،العليااإلدارة
أهدافبتحديدأيضاتمكماالسوق،يفالتنافسي للمؤسسةبالوضعاإلسرتاتيجيةالقرارات
.لتحقيقهاالالزمةواملوارداملؤسسة

:اإلداريةاملستوياتيفالقراراتأنواعيوضحالتايلالشكل
) :الشكل مستوايات القرارات االدارية.(1-1

.104:صسابق،مرجعبلعجوز،حسني:المصدر

:13اتخاذهاألساليبوفقالقراراتتصنيف.4
القائمةالتقليديةاألساليبعلىباالعتماداختاذهيتمالقراراتمنالنوعوهذا:الكيفيةالقرارات

.باملشكلةاملرتبطةواحلقائقلآلراءودراستهوجتاربهوخرباتهالقرارملتخذالشخصيالتقديرعلى
.256-255:، مرجع سابق،ص صإلداریةالقراراتااتخاذ نواف كنعان، 13

مستوى األعلى ال
قرارات استراتیجیھ

إداریةالمستوي المتوسط قرارات 

قرارات تشغیلیةالمستوى األدنى 
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.القرارمراحل اتخاذ يوضح :)2- 1( الشكل

، دار حامد، اإلدارةحسني حرمي، شفيق حداد ،أساسيات الطالبة اعتمادا على املرجعإعدادمن :المصدر
.145:،ص1998، األردنعمان، 

:وفيما يلي يتم توضيح كل مرحلة على حدا

 تحديد المشكلة:
القرارات وذلك لتوقف املراحل املوالية عليها،فعند حتديد املشكلة اختاذمن أهم مراحل تعترب

أا جيب التعمق يف دراستها ملعرفة جوهر املشكل احلقيقي وليس األعراض الظاهرية اليت يوحي  لى  ع
.املشكلة الرئيسية 

وجيب مراعاة تعريفها بدقة واالستعانة بأهل اخلربة يف املؤسسة أو خارجها لتشخيص املشكلة 
.على أسس علمية وموضوعية، أي حتديد املوضوع املراد اختاذ القرار بشأنه

تحدید المشكلة وتحدید البدائل المتاحة

تقییم البدائل و اختیار أفضلھا

التنفید والمراقبة

تحدید المشكلة
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تحليل المشكلة وتحديد البدائل المتاحة :
التفتيش أو التحري عن احللول املختلفة حلل املشكلة اليت مت تشخيصها بدقة 

تشخيصها، وهذا يعتمد على قدرة احمللل يف املرحلة األوىل، وهي تفرتض بدائل وحلول للمشكلة اليت مت 
يف التحليل إلجياد حلول جديدة باالعتماد على اخلريات السابقة واملعلومات، جيب أن يقوم احمللل 
بوضع أكرب قدر ممكن من احللول البديلة حىت يضمن عدم وقوعه يف اخلطأ واختيار البديل املناسب، 

.قيق بعض النتائج اليت يسعى إليها متخذ القرار حتوهلذا جيب أن يتوفر هلذا البديل اإلسهام يف
تقييم البدائل واختيار أفضلها:

تتمثل صعوبة هذه املرحلة يف أن مزايا وعيوب هذه البدائل ال تتضح بصورة واضحة أثناء دراسة 
املشكلة، لكنها تظهر فعال يف املستقبل ويفرض آن يكون التقييم وفقا ملعايري وأسس موضوعية من أجل

تبيان مزايا وعيوب كل بديل من هذه البدائل واختيار البديل الذي يتناسب وطبيعة املشكلة املراد 
.حلها

والمراقبةالتنفيذ:
دور متخذ القرار عند اختيار البديل األفضل للمشكلة، بل يقوم بتنفيذ القرار عن طريق ال ينتهي 

سالمة التطبيق وفاعلية القرار، وقد يتطلب األمر تعاون اآلخرين من خالل متابعة التنفيذ للتأكد من 
معرفة من هلم عالقة، كما أن شعور العاملني مبشاركتهم يف صنع القرار يساهم يف حسن حتويل البدائل

عمل فعال، كما أنه من األفضل وضع جدول زمين ومايل لتسهيل عملية الرقابة إىل)القرار ( 
.كل املراحلمن التنفيذ يف  واستمرارها و التأكد 

:أساليب اتخاذ القرار/ 2

ميكن تقسيم املفاضلة بني البدائل أو مبعىن آخر أساليب اختاذ القرارات إىل جمموعتني، األوىل 
فيما يلي بعض هذه تشمل األساليب احلديثة أو كما يطلق عليها البعض األساليب الكمية وسنتناول 

:األساليب
باألساليب التقـليدية تلك اليت ال تـتبع خطوات املنهج العلمي يقصد :األسالـيـب التـقـليـديـة)أ

و تعـود , يف عملـية اختـاذ القرارات وغـالـبا ما تعـتـمد على اخلـربة السابقـة و التقـديرات الشخصية 
.جـذور هـذه األساليب إىل اإلدارات القـدمية
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)الخبرة.1 Experience):
مير املـديـر أثناء تأديتـه 

مبثـابة دروس تكسبه املزيد من اخلربة اليت تساعده يف اختاذ القرارات ، كما أنه ميكن أن 
لكـن هــذا األسـلوب ال ، يستـفـيد من خربة زمالئه املـديرين أو حىت املـدراء املتقـاعـدين

ملشكالت اجلـديـدة مـخـتلف عن حـل املشكالت ايـخـلو مـن املخاطر فـقـد يكون حـل 
القدمية، و يف هـذه احلالة مـن غـري املناسب تطبيق دروس و جتارب املاضي على احلاضر 

لـذا , ابـقـة حيث أنه من املسـتبعد أن تتطابق املواقف املستقـبلية تطابقا كامال مع مـواقف س
فاملدير الناجح هو الذي ميـكنه تدعيم خربته السابقة بدراسة البيانات و املعلومات املتعلقة 

.باملوقف اجلديد قبل اختاذ القرار

(Experimentation)إجـراء الـتجارب.2 ::

مث انـتقل تطبيقه إىل , بـدأ تـطبـيق أسـلـوب إجراء التجارب يف جماالت البحث العلمي 
اإلدارة وحتديدا جمال اختاذ القرارات و ذلك بأن يتوىل متخذ القرار إجراء التجارب آخذا بعني 
االعتبار مجيع االحتماالت املرتبطة باملشكلة حمل القرار، ومن خالل هـذه التجارب يقوم 

.باختـيار البديل األنسب
أحد البدائل ومن مزايا هذا األسلوب أنه يساعد املدير متخذ القرار على اختيار 

إجـراء جتارب على كل منها و إجراء تغـيريات أو تعـديالت على أفضل بعداملتاحة وذلك
بديل بناًء على التغريات الـيت تكشـف عنها التجارب و بالتـايل هـذا األسـلوب مينـح الـفـرصة 

ارة إىل أن و لكن جيب اإلشاولة جتنبها مستقبال،للـمـدراء للتعلم من األخطاء السابقة و حم
فإجراء التجارب حتتاج إىل ، هـذا األسـلوب عايل التـكاليف كما أنـه يستغرق وقـت طويل

و لعـله من الضروري أن نـشري إىل أنـه ميـكن اجلـمع بني اخلبـرة و .معـدات وآالت ويـد عـاملة 
خربة فقد حتتاج إىل ، الـتجربة ومثال ذلك أنه إذا أرادت شركة ما إنتاج سلعة جديدة

الشركات األخرى املنتجة لسلعة مماثلة مث تـجـري جتـارب على ضوء هذه اخلربات لتتمكن من 
.اختيار البديل األفضل
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Intuitionالبـديهـة و الحـكـم الشخصي.3 )(:
يعـين هـذا األسلوب استخـدام املدير حكمه الشخصي و اعـتـماده على سرعـة البديهـة 

و الـتـقـدير السلـيـم ، الرئيسـيـة اهلـامة للمواقف واملشكالت اليت تـعرض هلايف إدراك العـناصر 
ويف فـحص و حتـلـيل و تقـييم البيانات و املعلومات املتاحة و الفهم العميق ، ألبـعادها

امل لكل التفاصيل اخلاصة به .15والّش

النفسية ولكن يؤخذ على هذا األسلوب أنه نابع من شخصية املدير واجتاهاته 
لكن ميكن أن يكـون هـذا األسلوب جمديا يف اختاذ ، واالجتماعية و هذه مسات غري ثابتة

هنا تظهر كفاءة املدير ، القرارات غري اإلسرتاتيجية أو قرارات موقفية ال حتتمل التأجيل
.ومدى قدرته على حتمل املسؤولية

:و تحلـيـلهاو االقـتـراحاتاآلراءـ دراسـة 4

واالقـتـراحات اليت يقـدمها املـستشارون اآلراءيـتـمثـل هـذا األسـلـوب فـي دراسـة الـمـدير 
و من مزايا هذا ، واملتخصصون حلل مشـكلة ما و حتليلها الختيار البديل األفضل

.كما أنه ال يستغرق وقتا و جهدا كبريين، األسلوب أنه أقل تكلفة

أن األساليب التقليدية الختاذ القرارات تعتمد على يتضح مـن خـالل الـعـرض السابق
وأن هذه األساليب استطاعت ، أسس و معايري نابعة من شخصية املدير و قدراته و معارفه

.معينةأن حتقق قـدرا مـن النجاح يف ظل ظروف و مواقف 

اإلدارة فـي مطلـع القـرن العـشرين أثبـتت شهداإن الـتطورات الـيت :األسـالـيـب العــلمـية)ب
صالحـية األساليب التقـلـيدية يف مـواكـبة هـذا التطور و تطّلب ذلك اللجوء إىل استخدام عدم

املتوفرة تساعد املديرين على مواجهة املشاكل اإلدارية و حتـليل و تقييم البدائلأساليب علمية
الناجم عن الـمـالئـم و ومن ّمث اختيار البديل

األحكام الشخصية إىل حد كيب ومتتاز أيضا باملوضوعية و سنعرض فيما يلي أهم هذه 
:األساليب

.118:، ص1993، منشأة المعارف اإلسكندریة، طصول اإلدارة العامة إبراھیم عبد العزیز شیحا، أ15
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:بـحــوث العـمـليات-1
تطبيق الوسائل و الطرق و الفنون العـلـمية حلـل "ميلر وستارتعين حبوث العمليات عند

" :واجنر، كما عرفها" اليت تواجه املـديـرين بشكل يضمن حتقيق أفضل النتائج املشكالت
وأن حمورها األساسي هو , بأنـها مـدخـل عـلمي حلل املـشكالت اإلداريـة فـي املواقـف الـمـعـقـدة 

"اختاذ القرارات 16

لعمليات يتضح من خالل هذه التعاريف أنه البد من وجود عناصر حمددة إلجراء حبوث ا
أكـثر مـن بـديل حلـل هـذه املشكلة و أن حتدد األهداف اليت يرغب و تتمثل يف ضرورة وجـود

و يعتمد تطبيق أسلوب . يف حتقيقها مسبقا و أن تكون هناك قيود يتم يف ظلها اختاذ القرار 
الجتـماعـية كـما حبوث العمليات يف جمـال اختـاذ الـقـرار على استخدام ما تـوصل إليـه فـي العـلوم ا

.يتم الرتكيز على االستفادة من اإلحصاء و الرياضيات و األساليب األخرى يف بناء النماذج

و تستطيع حبـوث العـمـليات أن تـمكن املـديـرين من اختاذ القـرارات على أفضل وجه 
ى وذلك من خالل إعطائها وصفا دقيقا للمشاكل و حتديدها للبيانات الالزمة للتعرف عل

أا حتدد التكلفة و العائد من كل بديل، أفـضل احللول .كما 

لكن مـن أهـم مـا يـؤخذ عـلى هذه الطريقة تبسيطها للمشكلة حمل القرار من خالل 
، كما أنـها تركـز على العـوامـل اليت ميكـن قياسـها كمـيا فـقـط،صياغتها يف منـوذج رياضـي 

ولكن كل هذا ال يلغي دور هذا ، ـديرين بالنـماذج الرياضيةباإلضافـة إلـى ضرورة إملـام امل
.األسلوب يف ترشيد لقرارات

نواف كنعان، اتخاذ القرارات اإلداریة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة عمان، ط5، 1998، ص185.   16
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:ـ نـظـرية االحتماالت- 2

واملعلومات الالزمة حلـل مـشاكلـهم غري متوفرة بشكل كبري لذا فهم ملزمون باختاذ
؛القرارات يف ظل هذه الظروف

األكـثـر وجودا ويسمى بالوضع االحتمايل لذا ويف الواقـع أن هـذا الـوضع هو
ظهـرت بعض احملاوالت الـيت تستهـدف تـطبيـق نظريـة االحتماالت يف جمـال اختـاذ القرارات 
لـتسـاعد مـتخذي الـقـرارات يف حتـديد درجـة احتـمال حدوث أحداث مـعينة تؤثر يف تنفيذ 

عايري اليت ميكن استخدامها لقياس القرار أو يف حتقيق النتائج املطلوبة ومن أهم امل
على خربته وممارسته السابقة وهـذا مـا باالستناداالحتماالت ما يعتقده متخذ القرار 

.يـعرف باالحتمال الـشخصي
االحتمال املـوضوعي و الذي يتحـدد عـن طريق إجراء أما املـعـيار الثانـي فهـو

يتم حتـديد نسبـة وقوع احلدث ، كما قد يتم جتارب ومن خالل النـتـائج املـتـوصل إليـهـا
حساب االحتمال على أساس معدل تكرار احلدث يف األجل الطويل و هذا ما يطلق 

لـكـن هـذه الـطريقـة كغـريهـا تالقـي صعـوبات فـي التـنـفـيذ و .التكرارياالحتمالعليه 
تساعد متخذ القرار على تقدير ذلك نـتـيجة لعـدم توفر البيانات واملعلومات الدقيقة اليت 

االحتماالت ، كما أن التطور الذي تشهده املؤسسات اليوم و تعقد مهامها و مشـاكـلها 
.اإلداريـة يعـترب عقبة يف عملية التوقع وحتديد درجة االحتمال

:ـ شـجـرة الـقـرارات3

ائل ، هـي عـبارة عن شـكل بياين يساعد يف تسهيل عملية املفاضلة بني البد
تفرتض هذه الطريقة أن هناك سلسلة من التأثريات تؤثر يف عملية اختاذ القرار ، مبعىن 
أن اختاذ أي قـرار فـي نـظام فـرعي ينـتج تأثريا يـكون له ردود فعـل تنتشـر يف سلسلة 
متعاقبـة يف النظام و بـيـئته ، ويـركز هذا األسلوب على مـتابعـة القرار منذ حلظة البدء 

وحىت
األسـلـوب أيضا بكونه يتعامل مع احلاالت واملشاكل اإلدارية الـتـي تتـضمـن معـلومـات  
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كثـرية ومتداخلة ومن خالل متابعة املسارات ميكن توجيه املعلومات اليت تضمن اختاذ 
.القرار الكفء

األسلوب يتطلب االستعانة باحلاسوب لتحـلـيل البـيـانات و املعـلومات تطبيق هذا 
.الختيار البديل الذي حيقق النتائج املطلوبة

:ـ نظرية الـمـباريات اإلداريـة4

تـنـطلق هـذه النـظريـة مـن فـكرة أساسية مفادها أن كل مدير يأمل بتعظيم األرباح و 
سبة ملنافسه ، لذا فإن املواقف اليت يكون فيها مـتخـذ تدنـئة اخلسائر و نفس الشيء بالن

القـرار ملـزم باملفاضلة بني البدائل املتاحة تتم يف إطار املنافسة لقرارات تتخذها شركات 
..تيل هناك مباراة يف اختاذ القراراأخرى و بالتا

أدركت منظمات األعمال مؤخرا مدى ما ميكن أن تسهم به هذه الطريقة يف 
إىل قرارات سليمة ، فقامت بإعداد برامج خاصة لتدريب املديرين على كيفية الوصول

استخدامها ، و تقوم هذه الربامج على تـقـسيم املـباراة إىل عـدد من اجلـوالت يقـوم 
خالهلـا املتدربون باختاذ القرارات على ضوء البيانات املعطاة ، مث يتم على أساس النـتـائج 

دة دراسـة املوقف واختاذ قرار جديد و هكذا تستمر املباراة ، و املـحصل عـليها إعـا
.بذلك يتيح هـذا األسلـوب الفرصة للمتدربني ملعرفة العوامل اليت تؤثر يف اختاذ القرارات

يف األخري جيدر بنا اإلشارة إىل أن ترشيد القرارات ال تأيت من خالل استخدام 
على اعتبارات شخصية ، كما ال تأيت من األساليب التقليدية لوحدها العتمادها 

استخدام األساليب العلمية لرتكيزها على اجلوانب الكمية و إمهاهلا للجوانب السلوكية ، 
لذلك البد من التكامل بني األسلوبني معا ملواجهة املشاكل اليت تزداد تعقدا مع التطور 

.الذي تعرفه اإلدارة
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:اتخاذ القرارالعوامل المؤثرة على عملية /3

عمليةيفتتحكماليتالعواملمنالعديدهناكأمههاومنمتعددة،عواملالقراراختاذعمليةعلىتؤثر
:هيالقراراتاختاذ

القرارالتخاذالالزمةالمعلوماتوتوافردقة:
القرار،الختاذالالزمةاملعلوماتلديهتوافرتإذاأحسنوضعيفالقرارمتخذيكون

أوالواقعمنقريباالقرارالنهايةيفينتجحبيثودقيقةكافيةاملعلوماتهذهتكونأنعلى
.املشكلةحللللتطبيقمالئما

القرارمتخذوخبرةوتعلمذكاءدرجة:
قدرةأكثرشك سيكونالواخلربةوالتعليمالذكاءمنعاليةبدرجةالقرارمتخذيتمتع

اا،ومعرفةاملشكلةحتديدعلى أنكماحللها،املالئمالقراراختاذعلىقدرةأكثروبالتايلأسب
متخذايتمتعاليتاإلبتكاريةأواإلبداعيةالقدرةمدىعلىتعتمداحللولإجيادعلىالقدرة
الكافيةاملعلوماتتوافررغمآخرويفشلالقرارمتخذينجحملاذالنايوضحماوهذاالقرار،
.منهماكللدىالقرارالختاذ

القرارلمتخذالشخصيةالخصائص:
القرارملتخذوالشخصيةالسلوكيةبالسماتاألحيانأغلبيفاملتخذةالقراراتتأثرت
جيدونسوفاجلامدةالعقلياتفذوي،17ابشأقرارواختاذللمشكلةحتديدهعندخاصة
ولديهمواخلربةالتعليممنعاليةبدرجةيتمتعونكانواولوحىتاملشكلةعنالبحثيفصعوبة

تقبلعلىالقدرةلديهذهنيتطلبالفرصاكتشافألنوذلكللمعلومات،جيدنظام
ذهنيتطلبالفرصاكتشافألنوذلكللمعلومات،التفرقةعلىالقدرةولديهاملخاطرة

.والرديئةاجليدةالبدائلبنيالتفرقةعلىالقدرةولديهاملخاطرةتقبلعلىالقدرةلديه

والتوزیعللنشرالمسیرةداراألولى،الطبعة،)اإلدارةفيكميمدخل(اإلداري القراراتنظریةمشرقي،عليحسن17
30:ص،1997عمان،والطباعة،
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العاطفيةالعواملتأثير:
أوحتديدمرحلةويفعامة،بصفةالقراراتاختاذيفهامادوراالعاطفيةالعواملتؤدي

عمليةليستعامةبصفةالقراراتاختاذعمليةأنذلكخاصة،بصفةاملشكلةعلىالتعرف
تأثرياحتمالفإنجامدةمعلوماتعلىبناءالقرارتأسيسمتوإنحىتحمضةرشيدةاقتصادية
هلاباألفعالاملسبوقةللعاطفةاملولدةالداخليةاملشاعروتعدما،بدرجةموجودالعاطفيةالعوامل

القرارعمليايوجدالفإنهوعليهاملنطقيللتفكريبديلةليستاأإال18القراراختاذيفدور
؛بينهمامزيجوإمناواملشاعراملنطقعلىحيتوي

فيهاالتحكميمكنالالتيالعوامل:
،االقتصاديةكالظروفااحمليطةباملتغرياتمباشرةغريأومباشرةبصفةالشركاتتتأثر

تتخذهااليتالقراراتجمموعةإليهاويضافوالعادات،والقيموتقنيةاجتماعيةسياسية،
.19معهامتعاملةأومنافسةكانتسواءتمعايفأخرىاقتصاديةوحدات

20وهيالقراراختاذعمليةيفأيضاتؤثرتنميكنأُخرىعواملعدةهناك:أخرىعوامل:

الفرتةزادتفكلماالقرار،متخذعلىكبرياضغطاالزمنعنصريشكل:الزمنعنصر
والنتائجأكثراملطروحةالبدائلكانتكلماقرارهالختاذالقرارمتخذأماماملتاحةالزمنية
؛صحيحوالعكسأكثرمتاحةللمعلوماتالتحليلوإمكانيةالصوابإىلأقرب

األمهيةوتتعلقالكافية،املعلوماتمجععلىأثرتأمهيتهازدادتكلما:القرارأهمية
والعائد،القراروكلفةالتأثرهذاودرجةبهيتأثرونالذيناألفرادبعددقرارلكلالنسبية
.الختاذهاالالزمالوقت

110:صذكره،سبقمرجعحجازي،حافظمحمد18
29 :صذكره،سبقمرجعمشرقي،عليحسن19
،2006عمان،والتوزیع،للنشرمجدالويدار،األولىالطبعةالقرارات،اتخاذفيالكمیةاألسالیبالمنصور،نصركاسر20
39-38:صص
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أساليب اتخاذ القرار و الصعوبات التي تعترضه:المطلب الثالث
:األساليب المساعدة في اتخاذ القرارات/1

:لوحة القيادة )أ
جمموعة مؤشرات ومعلومات أساسية تسمح بتقدمي نظرة عامة وشاملة هي عبارة عن 

واكتشاف الضغوطات، واختاذ قرارات توجيهية لعملية التسيري بغرض حتقيق األهداف املسطرة، كما 
21:إىل

.قياس الفعالية التسيريية من خالل املقارنة بني احلقيقة والتوقع-
( تقدمي املعلومات الضرورية ألصحاب القرار املتعلقة مبستقبل املؤسسة -
.)الستثماراتا
املالية ةاملر دوديمن املؤشرات تتعلق باخلزينة، اهليكلة املالية و حتتوي على جمموعة -

.الكليةةاملر دوديلرؤوس لألموال، واليت من خالهلا ميكن مراقبة التوازن املايل الشامل و 
:المقارنلقياس ا)ب

وهو عبارة عن طريق للتصنيف والرتتيب من أجل حتديد التطبيقات واملمارسات األكثر 
كما عرفه املركز األمريكي للجودة واإلنتاجية أو وظيفة ما واختاذه كهدف يرقى إليهنشاطجناعة يف

ئدة يف أي عملية قياس منظمة ومستمرة ملقارنة وقياس أداء أي منظمة بأداء املنظمات الرا"بأنه 

.إجراءات لتحسني أدائها
:منها نذكروجند له أنواع 

وتتم عملية املقارنة بني البيانات الداخلية مع أنشطة : القياس المقارن الداخلي
.لسهولة احلصول عليها النعدام السريةمماثلة يف إدارات تشغيلية للمؤسسة نظرا 

يتم مقارنة األداء احلايل للمؤسسة مع األداء احلايل : القياس المقارن التنافسي
.للمنافسني احلاليني الذين يقدمون نفس املنتجات

.195 ، دار الفكر العربي، مصر، 2006، ص ص 194 21توفیق محمد عبد المحسن، قیاس الجودة و القیاس المقارن
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:إلبالغ المالي ا)ج
يتم اإلفصاح عنها يف البيانات املالية احملتواة يف القوائم املعلومات املالية اليت تتمثل

املالية التقليدية امليزانية، جدول حسابات النتائج، تدفقات اخلزينة، باإلضافة إىل معلومات أخرى 
لتعذر اإلفصاح عنها يف صلب القوائم املالية تعرض يف املالحظات تعترب ضرورية ولكن نظرا 

.22و اليت تعترب جزءا من القوائم املاليةاملرفقة بالقوائم املالية

:القراراتاتخاذالصعوبات التي تعترض عملية /2

جيد متخذ القرار نفسه معرضا لكثري من العوائق اليت متنعه من الوصول إىل القرار كثريا ما
:إمجال هذه العوامل يفاملناسب، وميكن 

:عدم إدراك المشكلة وتحليلها .1
يلقي متخذ القرار 

عدم القدرة على متيزها بدقة وبالتايل تتجه جهوده ملعاجلة املشكلة الفرعية وعدم 
؛التعرض للمشكلة احلقيقية لعدم قدرة حتديدها وتعريفها

:القرارتي يمكن أن تتحقق باتخاذ عدم القدرة على تحديد األهداف ال.2
إن القرارات تسعى دائما إىل حتقيق جمموعة من األهداف، هذه األخرية قد تتعارض  
مع بعضها وقد تتعارض مع أهداف بعض اإلدارات و األقسام أيضا، كما قد ختتلف 

األهداف أمهية، مت يف أمهيتها مما يتطلب من متخذ القرار أوال التمييز من بني أقل 
؛داف أمهيةتوجيه اجلهود إىل حتقيق أكثر األه

: شخصية متخذ القرار.3
قد يكون متخذ القرار واقعا عند اختاذ قراره حتت تأثري بعض العوامل كالقيود الداخلية 
اليت تشمل التنظيم اهلرمي الذي تقرره السلطة، وبالتايل ينجم عنها خضوع متخذ 

؛القرار لسلطة أعلى حتدد الغايات الكربى الواجب حتقيقها

.198توفیق محمد عبد المحسن ، نفس المرجع السابق، ص  22
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: المعلومات المتاحةنقص جودة .4
يعد نقص جودة املعلومات من أهم الصعوبات اليت تواجه متخذ القرار، إذ تعد 

املعلومات من أهم موارد املؤسسة يف العصر احلديث حيث جيب أن تعطي صورة 
؛متجددة عن بيئة العمل وظروف وإمكانات املؤسسة
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:خالصة 

إن عملية اختاذ القرارات هلا أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسة و اإلدارة بشكل خاص هلذا اعتربت نقطة 
؛بداية جلميع النشاطات الن التوقف على اختاذها يؤدي إىل فشل عمل املؤسسة و نشاطها 

ك عوامل فبالرغم من أن هناك مراحل حمددة يتبعها متخذ القرار للوصول إىل قرارات سليمة إال أن هنا
متعددة تؤثر على هذه العملية تتمثل يف تأثري البيئة الداخلية و اخلارجية كما تتأثر أيضا بشخصية متخذ القرار 
و الظروف احمليطة بالقرار كما تنتهج عملية اختاذ القرار مراحل متسلسلة الختاذ القرار األنسب و املتمثلة يف 

وتقييمها للوصول إىل اختيار البديل املناسب، وميكن التمييز تشخيص املشكلة، البحث عن البدائل املتوفرة 
األسلوب التقليدي الذي يعتمد على اخلربة وإجراء التجارب والبديهة واحلكم : بني أسلوبني لعملية اختاذ القرار

وث يعتمد على حبالشخصي ودراسة اآلراء واالقرتاحات وحتليلها، أما األسلوب الثاين فيعترب أكثر علمية حيث 
.العمليات، نظرية االحتماالت، شجرة القرارات ونظرية املباريات اإلدارية
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:تمهيد

االهتمام البالغ بالرقابة التسيريية أدى إىل ظهور نظام متطور هدفه األساسي هو فرض الرقابة كاملة إن
وشاملة هذا النظام هو نظام مراقبة التسيري ويعترب هذا النظام من األنظمة اهلامة داخل املؤسسة لذلك جيب أن 

الدور األساسي الذي وجد من يطبق بشكل صحيح ولكي يؤدي هذا النظام وظيفته بشكل جيد و يقوم ب
.أجله جيب أن يعتمد على جمموعة من األدوات اليت تؤدي إىل تثبيت ركائزه داخل املؤسسة 

أهم األدوات املوجودة داخل املؤسسة تعترب هذه األدوات اليت يعتمد عليها نظام مراقبة التسيري من 
وهذا ما سنتناوله يف ،ات املستخدمة ملراقبة التسيريأهم و أوىل األدو حيث جتد أن احملاسبة التحليلية مها من 

فصلنا هذا حيث قسمناه إىل ثالثة مباحث و سنتطرق يف املبحث األول إىل دراسة التسيري بصفة عامة أما 
املبحث الثاين فخصصناه لدراسة نظام مراقبة التسيري ويف األخري تطرقنا إىل أهم عنصر يف هذا الفصل و 

.ب مراقبة التسيريأدوات و أساليهو 
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مراقبة التسيير ماهية: لمبحث األولا

contrôle de gestionو الرتمجة احلرفية للكلمة الفرنسيةإن كلمة مراقبة التسيري هي املقابل
ومثل هذا )العفوية ،التحقيق و التدقيق يف مدى احرتام املعايري(تعين إذواليت ال يستلطفها الفرنسيون أنفسهم 

.واجتاهها الصحيحهدفهااملعين يثري اخلوف لدى األشخاص ويبعدها كليا عن 

ة اإلدارية و اليت ترمجت بدورها من الكلمة أما يف املشرق العريب فيطلق اسم الرقابة اإلدارية أو احملاسب
القيادة والتحكم (واليت تعين management contrôle)أكثر حتديدا من أمريكا الشمالية(اإلجنليزية 
واملتحكم يف التسيري هو الشخص الذي حيسن الشراء، التصنيع بفعالية والبيع بدهاء، ومثل هذا ) يف التسيري

املعىن سيزيل اخلوف ويشعر األشخاص باألمان وجيعلهم يتخذون أفضل القرارات لبلوغ ذلك، وبالتايل 
.سيتجاوزون قاعدة وخلية مراقبة التسيري

تعريف مراقبة التسيير:المطلب األول

:مالييتأخذ مراقبة التسيري عدة مفاهيم ومن أبرزها نذكر 

تلك العملية اليت تسمح للمسريين بتقييم أدائهم ومبقارنة ":التعريف األول
اإلجراءات التصحيحية ملعاجلة الوضعيات غري باختاذاملسطرة و واألهدافنتائجهم مع املخططات 

1"ةاملالئم

التسلسل الذي من خالله يقوم مسؤويل املؤسسات ":التعريف الثاني
بضمان استغالل املوارد املتاحة بأقل التكاليف وأكثر فعالية وجناعة للوصول إىل األهداف املسطرة 

2"مسبقا

مسار العمل املوضوعي يف خدمة ": االثالثالتعريف 
املؤسسة لضمان التنشيط والتحريك الفعال واملستمر للطاقات واملوارد املتاحة لبلوغ اهلدف من قبل هذا 

3" الكيان

.10، ص2003ناصر دادي عدون وآخرون، مراقبة التسییر في المؤسسة اإلقتصادیة، دار المحمدیة، الجزائر،1
27، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، مدخل للتسییرمحمد رفیق الطیب ، .د2

3 A. khemakhem, dynamique de contrôle de gestion, éd dunod, France,1977,p14
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د من خالهلا املسريين أن تلك اإلجراءات اليت يتأك":التعريف الرابع
4" املوارد مت احلصول عليها ويتم استعماهلا بفعالية وفاعلية وذلك لتحقيق أهداف املؤسسة

العملية اليت من خالهلا يتحقق املسريون أن املوارد موجودة " مراقبة التسيري هي:التعريف الخامس
ؤسسة وأن املساعي والتوجيهات تسري ومستعملة بصفة فعالة ومالئمة مبا يتماشى مع حتقيق أهداف امل

5"احملددة اإلسرتاتيجيةجيدا وفق 

فهي اليت تسمح بالتأكد من االستعمال العقالين . من أجل حتقيق أهدافها املسطرة والتأكد من حتقيقها
ؤسسة حتقيقها وأخريا التأكد من للموارد والطاقات املتاحة وكذلك حتديد األهداف القصوى اليت هي مبقدور امل

. حتقيق هذه األهداف

خصائص وأهمية مراقبة التسيير:المطلب الثاني

اخلصائص األساسية ملراقبة التسيري اليت جيب أن متيزها حىت تؤدي دورها يف إىليف هذا املطلب سنتطرق 
.جوةاملؤسسة ومن مث ندرك أمهيتها وضرورة تطبيقها لتحقيق أهداف املؤسسة املر 

خصائص مراقبة التسيير.1

وهو ما أدى إىل - بالرغم من االختالف يف النظر غلى دور مراقبة التسيري وحتديد تعريف دقيق هلا
–تعدد مفاهيمها وتنوعها 

:فيما يلي األساسية ملراقبة التسيري اليت خنتصرها 

.الرقابة وظيفة وليست سلطة متلك حق املساءلة)أ

يسري يف مساره الطبيعي وفقا للخطط املوضوعة والكشف عن األخطاء أن ما جيري داخل املؤسسة
.واالحنرافات واختاذ القرارات التصحيحية املناسبة 

Dunod, paris, 2007,p 04.management et contrôle de gestion,Pascal Fabre,4

5 Michel Gervais, contrôle de gestion,7emeédition,Economica,2000,p20.
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غري أن هذا ال يعين أن الرقابة ال متارس عن طريق سلطة ما، فعملية الرقابة متارس يف حدود 
ية املتابعة وكشف االحنرافات السلطة التنفيذية املخولة هلا، غري أن هذه السلطة تقتصر على عمل

وإبالغها إىل املسؤولني و اختاذ القرارات املصححة هلذه االحنرافات وال متتد لتشمل حماسبة املسؤولني عن 
.ه االحنرافاتذه

وال شك أن ذلك يفيد يف خلق جو من الثقة و التعاون بني أجهزة الرقابة وبني من تقع الرقابة 
ؤسسة، وذلك عكس املفهوم السابق للرقابة الذي يركز على مبدأ اجلزاء عليهم، من أجل حتسني أداء امل

.6العقاب و
.الرقابة عملية مستمرة  باستمرار املؤسسة يف أداء وظائفها)ب

هنا املؤسسة تبدأ مع النشاط وتستمر معه وال تتوقف وال تنتهي بل تبدأ من حيث تنتهي، كذلك 
أفرا آخرون وال على مرحلة دون مرحلة، بل تشمل مجيع فإن الرقابة ال تقتصر على نشاط وال على 

7األوضاع وتسري على كافة األفراد

:الرقابة ليست عملية قاصرة على مستوى إداري معني)ج

مستوى إداري دون اآلخر سوف يؤدي إىل فشل نظام اإلدارية األخرى، فاالهتمام بالرقابة على أداء
الرقابة املتبع مما يتطلب االهتمام جبميع املستويات اإلدارية، وذلك ألن الوسائل الرقابية تعترب يف حد 

ملستويات اإلدارية تربطها ببعضها عن طريق خطوات عمل وإجراءات حمددة وتتطلب اتصال بني مجيع ا
8استخدام وجتميع البيانات بشكل معني وفقا الحتياجات كل مستوى ودوره يف تطبيق الرقابة

حمددة سلفا لضمان سريها حنو حتقيق " مالية وغري مالية "الرقابة تسعى إىل قياس األداء وفقا ملعايري )د
. األهداف املرجوة

الرقابة متكن من متابعة تنفيذ اخلطة ملعرفة مدى حتقيق األهداف املرجوة، والتأكد من أن األداء يسري )ه
.من أنه ينفذ بأفضل الطرق وأكثرها فعاليةضمن اللوائح واألنظمة وإلجراءات والسياسات والتحقق

6 Cloude Alazar,Sabine Sepri , O p .Cit, p 13
7 Norbert GUEDJ et collaborateurs, Le contrôle de gestion pour améliorer la performance de l'entreprise,
les éditions d'organisme,2éme Edition, Paris,1996, p50.
8 P.L Bescos et collaborateurs" Contrôle de gestion et management" Montchrestier,4éme
édition,Paris,1997,p 74.
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الرقابة تساعد على اكتشاف األخطاء واالحنرافات وتسعى إىل تصحيحها من خالل البحث عن )و
.  الوسائل الالزمة ملواجهتها قبل تفاقمها وعدم تكرارها مستقبالوإجياداألسباب اليت أدت إىل وجودها 

:أهمية مراقبة التسيير.2
ؤسسات االقتصادية تظهر أمهية مراقبة التسيري حيث أنه يف بعض املؤسسات الفردية من خالل تطور امل

إنتاجية، (تلفة 
) تسويقية، إدارية، ومتويلية 

ضرورة إدارة املؤسسة على أسس علمية وعملية إىل

9اإلمكانيات املتاحة وذلك من خالل 

.تقسيم املؤسسة إىل وحدات إدارية، أو ما تعرف مبراكز املسؤولية - 
.وحدة وسلطات أو مسؤوليات املستوايات اإلداريةحتديد اختصاصات كل - 
وضع القواعد التنظيمية اليت حتكم تنفيذ العمليات املختلفة وتتضمن تدفقها يف ظل نظام رقابة - 

دقيقة 
.تسجيل جممل املؤشرات املالية وغري املالية اليت متكن من قياس أداء كل مستوى من املستويات - 
. اليت تساعدها يف اختاذ القرارات ورسم السياساتإمداد إدارة املؤسسة بالبيانات- 

كذلك فقد تأكد أن وجود نظام للرقابة على أنشطة املؤسسة ضرورة حتمية تقتضيه اإلدارة العلمية 
.احلديثة الكتساب امليزة التنافسية

:10وتستمد مراقبة التسيري أمهيتها من العوامل التالية
:تغيير الظروف- أ

وتتخلل املدة بني صياغة . تواجه كل املنظمات تغري الظروف البيئية، وبشكل متزايد
األهداف ووضع اخلطط وتنفيذها تغريات كثرية يف املنظمة ويف البيئة معا، مما قد يعيق األهداف 
وتنفيذ اخلطط، ويساعد نظام مراقبة التسيري إذا ما صمم ومتت ممارسته بشكل سليم يف توقع 

137: ،ص1977دار النھضة العربیة، القاھرة، تقییم األداء مداخل جدیدة لعام جدید،عبد المحسن، توفیف محمد 9
،  2007، 5، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، طمبادئ اإلدارة مع التركیز على إدارة األعمالخلیل محمد حسن الشماع، 10

.306-305: ص ص
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االستعداد لالستجابة له، وكلما طال األفق الزمين للتخطيط كلما ازدادت أمهية مراقبة التغيري و 
. التسيري

:تراكم األخطاء- ب
ال تؤدي األخطاء البسيطة أو احملدودة إىل إحلاق الضرر باملؤسسة بشكل كبري، غري أنه 

فعدم االستفادة .بدون معاجلة مبرور الوقت قد ترتاكم هذه األخطاء، ويتعاظم أثرها، إذا ما بقيت 
من خصم ممنوح من قبل املوردين على طلبية واحدة مثال قد ال يشكل خطأ جسيما، ولكن 
االستمرار يف سياسة من هذا النوع يعين تضحية املؤسسة بفرص مالية مهمة قد تؤثر يف أرباحها 

.
:التعقيد المنظمي -ت

وتشرتي  عددا حمدودا من املواد عندما تقوم املؤسسة بإنتاج نوع واحد من السلع، 
ضمن هيكل بسيط، وتواجه سوقا رائجة، فإن مهمة مراقبة التسيري تبدو أيسر األولية، وتعمل

بالنسبة للمسري،غري أن توسع املؤسسة يف املنتجات و املشرتيات واألسواق، وتعقيد هيكلها ، 
بة، واالستفادة من نتائجها يف 

.التخطيط واختاذ القرار
وبالتايل فهي ترشيد علمي للقرارات اليت يتخذها املسؤولون يف عملية التسيري اليت تبدأ 

وهي أحد العناصر األساسية بالتخطيط والتنظيم والتوجيه و التنسيق و التنفيذ واملتابعة والتقييم،
ستخدام األمثل للوسائل املتاحة للمؤسسة، وقياس كفاءة اإلدارة هلا، كما تلعب دورا هاما يف اال

.11يف حتقيق األهداف و النتائج املرجوة
ولكي حتقق الرقابة أهدافها ال بد أن تقرتن بوظيفة التخطيط وذلك من خالل اهتمامها 

إال إذا كانت بقياس ما مت اجنازه فعال باملقارنة مع اخلطط اليت مت وضعها،إذ ال ميكن القيام مبهمة 
هناك خطط أو أهداف حمددة مسبقا ويف الوقت ذاته فإن الرقابة تعد وسيلة هادفة يف اكتشاف 

.12وإجراءات قادرة على حتقيق كفاءة وفعالية اإلجناز املراد حتقيقه

.19:،ص2008دار كنوز المعرفة، عمان، الرقابة،اإلدارة بمحمد عیسى الفاعوري،11
.384:، ص2008، اثراء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولىمبادئ إدارة األعمالخضیر كاظم محمود،موسى سالمة اللوزي، 12
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للرقابة دور هام لتحسني أداء املؤسسة وضمان استمراريتها وحتقيق أهدافها ولذلك فإن 
اإلسرتاتيجية، كما تتمكن اإلدارة بواسطتها من متابعة وقيادة خمتلف األعمال كما هو خمطط هلا 
وتنفيذها يف أحسن الظروف، ومن خالل تلك األدوات واملؤشرات املستخدمة يف الرقابة تستطيع 

داء خمتلف العناصر ذات الصلة، من مسؤولني ، أفراد، أنشطة، منتجات ومراكز املؤسسة تقييم أ
.13مسؤولية وغريها، وتتخذ يف ذلك القرارات الالزمة

:وميكن إجياز أمهية  الرقابة كما ذكرها العديد من الكتاب يف النقاط التالية
قصد التنفيذيالوقوف على املشاكل والعقبات اليت تعرتض انسياب العمل .1
.تدليلها
اكتشاف األخطاء فور وقوعها أوهي يف سبيل الوقوع لكي تعاجل فورا أو .2

.يتخذ ما يلزم ملنع حدوثها
من أن القواعد املقررة مطبقة على وجهها الصحيح، وخباصة يف األمور أكد الت.3

.املالية وحدود التصرف فيها 
مث تقومي املعوج منها التأكد من أن العمليات الفنية تؤدى وفقا لألصول املقررة .4

.
سلوكهم .5
احملافظة على حقوق األطراف ذات املصلحة يف قيام املنشأة مثل العاملني فيها .6

واملتعاملني معها وذلك منعا للتعسف يف استعمال السلطة من جانب املديرين وحتقيقا 
.مات والوفاء بااللتزاماتللعدالة يف أداء اخلد

التأكد من توافر االنسجام بني خمتلف األجهزة اإلدارية وسريها مجيعا يف اجتاه .7
.اهلدف الواحد وفقا للسياسات املقررة

التثبت من أن القوانني مطبقة متاما دون إخالل وأن القرارات الصادرة حمل .8
.احرتام اجلميع

اإلسراف الزائد وضغط اإلنفاق يف احلد من تكاليف العمل ونفقاته وإيقاف .9
.

13 P.L Bescos et collaborateurs,op,cit,p74
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الوصول إىل معلومات واقعية عن سري العمل من أجل ترشيد عملية اختاذ .10
. القرار وخباصة ما خيتص منها بالسياسات العامة للعمل وبأهدافه

خطوات وأهداف مراقبة التسيير : المطلب الثالث
: راقبة التسيير خطوات م-1

تتمثل وظيفة مراقبة التسيري يف التأكد من أن ما مت حتقيقه أو ما يتحقق مطابق لألهداف املرسومة ألي نشاط، 
وذلك باتباع خطوات معينة اتفق عليها الكثري من رواد اإلدارة والتسيري باختالف مدارسهم الفكرية واليت 

:نوجزها فيما يلي
تصحيح االحنرافات.....تقييم األداء.....قياس األداء .....حتديد معايري األداء 

: تحديد المعايير الرقابية1- 1
تعترب املعايري الرقابية األساس الذي تقوم عليه مراقبة التسيري، ففي غياب املعايري ال ميكن تقييم 

ك احنراف يستدعي اختاذ إجراء معني للتصحيح أم ال األداء الفعلي وبالتايل ال ميكن معرفة هل هنا
. يوجد احنراف

املقاييس املوضوعة اليت تستخدم لقياس النتائج الفعلية " 
األهدافوهي متثل 

؛14من املمكن استخدامها لقياس التحقيق الفعلي للواجبات املخصصة
: قياس األداء الفعلي وتحديد االنحرافات1-2

وة الثانية وهي بعد أن يتم حتديد املعايري الرقابية حتديدا واضحا وربطها مبراكز املسؤولية تأيت اخلط
مجع املعلومات الضرورية املعربة عن خمتلف جوانب نشاط مراكز املسؤولية أو نشاط املؤسسة ككل 

املقارنة بينه وبني األداء إجراءباالعتماد على نظام املعلومات، مت قياس األداء الفعلي عن طريق 
.احنرافات اليت قد تنشأ عن عملية املقارنةإىلاملخطط أو املعايري الرقابية احملددة مسبقا، والوصول 

: تقييم األداء وتحليل االنحرافات1-3
يف سلسلة متكاملة ومرتابطة من عملية التسيري متثل عملية تقييم األداء إحدى احللقات

والرقابة، تكون بعد وضع املعايري الرقابية وامتما التنفيذ الفعلي حيث يبدأ دور التقييم ومعرفة مدى 

د.دیالة الحج،الرقابة اإلداریة ودورھا في تحقیق كفاءة العمل اإلداري في أجھزة اإلدارة في القطر العربي السوري، رسالة دكتوراه غیر 
14منشورة ، جامعة دمشق ، كلیة االقتصاد ،قسم إدارة األعمال، 1996،ص116.
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ا
.  املناسبة هلا 

:تقييم األداء- أ
حول عملية تقييم األداء، فريى البعض أن التقييم هو قياس مراجعة تعددت املفاهيم

ملؤثرة على النتائج وتشخيص املشاكل النتائج اليت حتققت مقارنة باألهداف وحتديد العوامل ا
تقييم األداء هو عملية اختاذ القرارات بناء : علي السلمي أن . وحتديد املسؤولية اإلدارية ويرى د

.15على معلومات رقابية إلعادة توجيه مسارات أنشطة املشروع مبا حيقق أهدافا حمددة من قيل
األعمال اليت (األداء هي مقارنة األداء الفعلي ويعترب الكثري من الباحثني أن عملية تقييم 

بني األداء ) إن وجدت(باملعايري اليت وضعت مسبقا، والقيام بعملية حتليل لالحنرافات ) متت
الفعلي واملعايري املوضوعة، ويتم تقييم أداء األعمال يف جماالت متعددة يف املؤسسة، فهناك تقييم 

.16إلنتاجي، التمويلي، التسويقي أو املؤسسة ككلأداء األفراد، وتقييم أداء النشاط ا
:تحليل االنحرافات- ب

تتحقق الرقابة باالستفادة من االستنتاجات النامجة عن تقييم األداء ومعرفة االحنرافات 
ومدى حتقيق األهداف اليت رمستها املؤسسة، وجتدر اإلشارة إىل أن وجود االحنراف ال يعين 

إنبالضرورة أن األداء الفعلي ليس يف حالة جيدة، إال إذا زاد االحنراف عن حدود الضبط، أي 
االحنرافاتبينها، ولذلك تركز عملية الرقابة على حتليل االحنرافحدودا ميكن أن حيدث هناك 

اليت تكون حمل تقييم، ويف هذه احلالة جيب أن نفرق بني األعراض واألسباب واآلثار النامجة من 
.وجود احنراف داخل املؤسسة 

ا أريد اجنازه، وهنا جيب فقد ترجع االحنرافات إىل وجود قصور يف األداء الفعلي مقارنة مب
حتديد اجلهة املسؤولة عن هذا القصور ودراسة العوامل اليت أدت إىل ذلك من أجل حتديد العالج 

. املناسب
وعن طريق الرقابة وتقييم األداء تظهر عيوب التنظيم أو التعقيد يف إجراءات العمل 

ر يف التوجيهات الصادرة أو عدم واللوائح، ومن هنا ميكن إعادة التنظيم، كما تظهر نواحي القصو 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  تقییم نظام المعلومات المحاسبیة بقطاع الدواء ألغراض الرقابة وتقییم األداء، ماجدة محمد عفیفي،
.49:، ص2000عین شمس، القاھرة  15

، ص:393. 16صدیق محمد عفیفي، إدارة األعمال في المنظمات المعاصرة، مكتبة عین الشمس ،ط2003،10
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عدم الفهم السليم للسياسة واألوامر اإلدارية وجود االتصال املزدوج بني اإلدارة واألفراد أو
ومعىن ذلك أن لوظيفة . الصادرة، وهنا يعاد النظر يف سياسة التوجيه أو يف سياسات األفراد

.دارية األخرىالرقابة وتقييم األداء انعكاس مباشر على مجيع الوظائف اإل

:االنحرافاتتصحيح 1-4
. كأساس يرتكز عليه تصحيح تلك االحنرافات.. اخلطوة السابقةمتثل

فعند سباب ميكن اختاذ إجراء حمدد وذلك إلعادة العمليات املختلفة إىل وضعها الصحيح، وقد تكون هذه 
اإلجراءات التصحيحية فورية أو على املدى الطويل، ففي كل احلاالت جيب مراعاة أثر هذه القرارات

.د ومدى انسجامها مع إسرتاتيجية املؤسسةالتصحيحية على التنظيم وعلى األفرا
املوجودة أو اليت االحنرافات

يف األداء الفعلي مقارنة مبا مت رمسه أصال من أهداف، وتقدير درجة اخلطورة يف الفروقات احلاصلة أو قد توجد
.17القرارات املناسبة بالتصحيحواختاذققة دى تأثريها يف األهداف اإلسرتاتيجية احملاليت ستحصل، وم

:مراقبة التسييرأهداف-2
إن اهلدف الرئيسي هو ضمان التسيري احلسن واألداء اجليد جلميع وظائف املؤسسة وأن هذا ال يتحقق 

.18إال إذا قام املسري باجناز املهام امللقاة على عاتقه بأحسن وجه
:19ومن بني األهداف الفرعية اليت تعمل مراقبة التسيري على حتقيقها  

 العمل على حتسني مستوى اإلنتاجية وزيادة رقم األعمال.
 مراقبة مستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية واملوارد االقتصادية املتاحة واختاذ القرارات اليت تضمن

.استغالهلا أفضل استغالل
 قديرات لعناصر التكاليف املختلفةطريق حتديد املعايري و التمراقبة التكاليف عن.
متابعة تنفيذ اخلطط املوضوعة واملعرب عنها بامليزانيات التقديرية.
حتديد االحنرافات وحتليلها واختاذ القرارات الالزمة ملعاجلتها.

.124:دلیلة الحج عارف، نفس المرجع السابق، ص. د17
18 Norbert GUEDJ et collaborateurs,meme sourse,p:45
19 Michel Gervais, contrôle de gestion, édition Dund,paris,1976,p:16
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املايل على املدى القصري
.البعيد و املتوسط و
 اختاذ القرارات الالزمة فيما يتعلق باالستثمارات الطويلة املدى اليت تسعى املؤسسة الوصول أو
ام ا لقي .ا

:20كما ميكن إمجال أهداف مراقبة التسيري يف العناصر التالية

 احلقيقي و النشاط املعياري وإبراز األسباب حتليل االحنرافات اليت تكون ناجتة بني النشاط
.اليت أدت إىل هذه االحنرافات وذلك يتم عن طريق املوازنات التقديرية



.الفعالية ال بد من ديناميكية أنظمة املعلومات 

 الضعف اليت تعاين منها املؤسسة لتصحيحها واستنتاج نقاط القوة للرتكيز الوقوف عن نقاط
.على تدعيمها

 حتقيق الفاعلية ويعترب املبدأ األساسي يف النظرية النيوكالسيكية من االستعمال العقالين
وما و الرشيد ملوارد املؤسسة ويتم حتقيق ذلك عن طريق وضع ميزانيات تقديرية مت مقارنة ما خطط له 

.مت حتقيقه

 املالئمة أي التأكد من أن األهداف املسطرة تتماشى مع الوسائل املتاحة وذلك بتبين حتقيق

.االستغالل وبالتايل حتقيق األهداف بأقل التكاليف 

 يف املؤسسة بدور مهم والذي يربز من خالل الوظائف اليت يؤديها هذا تقوم مراقبة التسيري
النظام داخل املؤسسة واملتمثلة خاصة يف التخطيط والرقابة ومن طبيعة العالقة اليت تربطه مع خمتلف 

.الوظائف داخل املؤسسة سواء مع اإلدارة العليا أو الوسطى أو التشغيلي

20Michel Gervais, meme sourse, p 17
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أهداف مراقبة التسيير): 1-2(الشكل

الطالبة باالعتماد على كتب يف مراقبة التسيريإعدادمن :المصدر

)شاملة(أھداف عامة

المدیرین والمسؤولین على اتخاذ القرارتساعد 

األھداف الجزئیة

معالجة المعلومات قبل اتخاذ -
.القرار

تخطیط القرارات-
تنظیم وتنسیق النشاطات-
مراقبة النشاطات-
المراجعة-
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رأدوات مراقبة التسيي: المبحث الثاني

إن مراقبة التسيري بطبيعتها ترتكز على أسس للتأكد من جناعة استغالل موارد املشروع لتحقيق 
األهداف و دلك عن طريق مقارنة األداء احلقيقي باملعياري و على أساس نتيجة املقارنة يتم حتديد اإلجراءات 

ك ميكن للمؤسسة استخدام تقنيات عديدة تعمل يف نطاق واحد أال التصحيحة الالزمة و للوصول إىل دل
:وهو التحكم يف التسيري منها 

األدوات التقليدية : المطلب األول

:نظم المعلومات-1-

:مفهوم نظم المعلومات - أ
ميكن تعريفه من الناحية الفنية على أساس أنه جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم جبمع 

تشغيل و ختزين و توزيع املعلومات لتدعيم اختاذ القرارات و الرقابة يف التنظيم، و اسرتجاع و 
والرقابة، وميكن لنظم املعلومات أن تساعد املديرين باإلضافة إىل تدعيم اختاذ القرارات و التنسيق

.21والعاملني يف حتليل املشاكل  وتطوير املنتجات املقدمة وخلق املنتجات اجلديدة
مل يكن املديرون يهتمون بكيفية مجع و تنظيم و تشغيل و بث 1980و حىت عام 

بالرغم من ظهور و املعلومات يف املنظمة و مل يكونوا يعلمون الكثري عن تكنولوجيا املعلومات
والتشغيل، وظهر احلاسبات اآللية و استخدامها يف جمال نظم املعلومات سواء يف عملية التخزين

. ساعد يف فعالية العملية اإلدارية واختاذ القراراتالربامج املتطورة اليت ت
لكن يف اآلونة األخرية و و كانت املعلومات نفسها ال ينظر إليها كأصل هام يف املنظمة

النظر للمعلومات  و و حاليا ال ميكن للمديرين أن يتجاهلوا كيفية إدارة املعلومات يف املنظمة
.نظمة يف املنافسة و البقاء يف جمال األعمال كمورد اسرتاتيجي له تأثري على قدرة امل

وختفض املعرفة املرتبطةإىلكما ذكرنا فان املعلومات تضيف : صائص المعلوماتخ- ب
و تؤيد عملية اختاذ القرارات يف املنشأة ،مع دلك فهناك أنواع خمتلفة من عدم التأكد

العلومكليةالتسيري،علوميفاملاجستريشهادةمتطلباتالستكمالمقدمةمذكرة،العاملینأداءعلىالبشریةالمواردالمعلوماتنظامأثر،،رجم،خالد21
24 .:ص،4104اجلزائر،ورقلة،مرباح،قاصديجامعةمنشورة،غريوعلوم التسيري،االقتصادية
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وسنوضح خصائص من املعلومات و طرق خمتلفة لوصف املنشأة أو اهلدف أو املوقوف
:املعلومات فيما يلي 

قد تكون املعلومة صحيحة أو غري صحيحة، دقيقة أو غري دقيقة، : الدقة -أوال
، أو إعداد التجهيزون خالل عملية اجلمع، أو فاملعلومات الدقيقة هي نتيجة أخطاء تك

الة طاملا أن يف هده احلقد يعتقد مستخدمها أو التقارير
ا ذ

.الشخص

قد تكون املعلومات كمية أو وصفية، رقمية أو بيانية، مطبوعة على الورق : الشكل -ثانيا
عادة ما حتتاج إىل عدة أشكال من البدائل و أو معروضة على الشاشة، ملخصة أو مفصلة

.املتاحة وفقا لكل موقف 

.و جتميعها وإنتاجهايقيس التكرار مدى تكرار احلاجة إىل معلومات :التكرار-ثالثا

مشول املعلومات مداها فقد تكون بعض املعلومات عامة تغطي مدى كبري : المدى-رابعا
.بينما قد يكون البعض األخر ضيق املدى، حمدد يف االستخدام املطلوب 

قد تكون املعلومات مرتبطة إذا ما ظهرت احلاجة إليها يف موقف معني : طاالرتبا-خامسا
من املعلومات اليت ظهرت إليها احلاجة يف وقت ما قد ال تكون مرتبطة يف وقت أخر لدلك 

.فان املعلومات اليت حنصل عليها 

توفر املعلومات الكاملة للمستخدم كل املطلوب معرفته عن موقف : الكمال- سادسا
.معني

املعلومات املوقوتة هي اليت جندها حني احلاجة إليها أي ال تكون متقادمة : التوقيت-سابعا
.حني وصوهلا

.ادر داخلية للمنشأة أو من خارجهاقد تنشأ املعلومات من مص:النشأة-ثامنا
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قد تكون املعلومات مستمدة من املاضي، أو من القدرة اجلارية أو : الفترة الزمنية-تاسعا
.طة مقبلةمن أنش

:المحاسبة العامة -2-

املتمثل يف متابعة املضبوطهي عبارة عن فن للتسيري احملكم و : مفهوم المحاسبة العامة - أ
اليت متكننا من معرفة احلالة املالية و و معاينة كل احلركات املخصصة لالستثمار داخليا و خارجيا

.حيث الربح أو اخلسارةللمؤسسة يف مدة معينة، مع جتديد النتيجة من 
:تتمثل أهداف احملاسبة العامة يف : أهداف المحاسبة العامة- ب

 النشاطمعرفة نتائج.
معرفة مدى تطور الذمة .
تزويد احملاسبة التحليلية و احملاسبة التقديرية بالبيانات الالزمة .
 متثل احملاسبة العامة قاعدة لكل حتليل مايل.

:باملؤسسة أما بالنسبة للغري فهيه األهداف خاصة ذه



إا تزود كل من يتعامل مع املؤسسة  لالزمة، ف ات ا املسامهون، املوردون،الزبائن،(بالبيان
).اخلواص، البنوك، وكل اهليئات األخرى

 الدخل (على مستوى األمة مبا حتتاجه من أجل التخطيطتزود احملاسبة الوطنية
.)ميزان املدفوعات

 تزود مصلحة الضرائب بالبيانات، مما يسمح باملراقبة و فرض الضرائب املختلفة على
.النشاط و األرباح

).امللحقاتو جدول حسابات النتائج،امليزانية(ا أنه جيب أن حتضر القوائم املاليةذنستخلص من ه

بكل عناية أن وضوحها و دقتها و صدقها و موضوعيتها مرهون بتطبيق املبادئ احملاسبية األساسية، 
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عمال، وإن استعملت فستكونتلك القوائم املختلفة من مؤسسة إىل أخرى شكال و مضمونا غري قابلة لالست
.22هلا آثار وخيمة على اجلميع 

تتصف هده املبادئ بالقوة القانونية أن احملاسبني حياولون دائما تقدمي : المبادئ المحاسبية- ث
.صورة صادقة لوضعية املؤسسة متمثلة يف القوائم املالية

:احملاسبية املتعارف عليها عمومامن املبادئ األساسية

 النشاط ةاستمراريمبدأ.
استقاللية الدورات و النتائج الدورية مبدأ.
ستقرارية الوحدة النقدية امبدأ.
 الطرق احملاسبية ةاستمراريمبدأ ثبات أو.
مبدأ احليطة و احلذر.
 مبدأ القيد املزدوج.
 مبدأ أحسن البيانات أو املوضوعية.

و معاملة البيانات احملاسبية إعداد خمتلف الوثائق تسجيل : العمل المحاسبي بالدرجة األولى- ج
.احملاسبية الشاملة 

 خلارجيةامهمة مراجعة و مراقبة احلسابات الداخلية و.
 مهمة تدقيق احملاسبة من طرف مصلحة الضرائب.
ل الدراسات مهمة مجع البيانات االقتصادية اخلاصة باملؤسسات من أج

اإلحصائية و التخطيط 
 التحليل املايل لألوضاع و نتائج املؤسسات عملية.
 مهمة تعليم احملاسبة يف قطاع التعليم.

جمموعة من كما أشرفنا فان مراقبة التسيري هي :استعمال المحاسبة العامة في مراقبة التسيير - ح
احملاسبة التقنيات الكمية اليت ميكن استخدامها لتسهيل واختاذ القرار واليت منها 

بة التسيري تستعمل معلومات و أنباء كثيفة جدا حيث أن جزء هام منها العامة فمراق
.14:، ص1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة المحاسبة العامة للمؤسسةمحمد بوبین ، 22
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مأخوذ من احملاسبة العامة حيث تأخذ املعلومات املقاسة بصفة إمجالية مثال رقم 
حيث أن مراقبة التسيري املخزونات،األعمال، حجم اإلنتاج، حجم املشرتيات،

وهي تقوم بتحديد النتائج العامة 
23للسنة املالية بصفة إمجالية و حتدد امليزانية العامة آلخر السنة

:المحاسبة التحليلية -3

احملاسبة التحليلية هي تقنية معاجلة املعلومات املتحصل عليها من : مفهوم المحاسبة التحليلية- أ
نتائج يتخذ على إىلاحملاسبة العامة، باإلضافة إىل مصادر أخرى و حتليلها من أجل الوصول 

ضوئها مسريوا املؤسسات القرارات املتعلقة بنشاطها و تسمح بدراسة و مراقبة املر دودية
أا تسمح مبراقبة املسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو حتديد فعالية تنظيم املؤسسة و  ،كما 

.24مستوى اإلدارة 
:أهداف احملاسبة التحليلية تتجلى فيما يلي : أهداف المحاسبة التحليلية - ب

و يعترب اهلدف األساسي للمحاسبة التحليلية، إذ تقوم :تحديد تكلفة اإلنتاج-أوال
جممل التكاليف يف خمتلف مراحل اإلنتاج، باإلضافة و باستخراج سعر تكلفة اإلنتاج التام

.إىل استخدام هده التكلفة لتحديد سعر البيع 

:ضبط رقابة التكاليف -ثانيا
حتقيق اجلودة املطلوبة لنجاح تسويقه لدلك يعترب و احلفاظ على املواصفات اخلاصة باملنتج

و رقابة استخدام هده العناصر املهمة أساسا لتحقيق هدف خفض التكلفة و حتقق ضبط 
هده املهمة من خالل تصميم اإلجراءات و النظم و الدورات املستندية اخلاصة لكل 

.عنصر من عناصر التكاليف 

: مكانية تقييم المخزوناتإ-ثالثا
.33،34،35،36: ة احلسابية اخلاصة بالنسبة حلساباتالفرت 

15د خیرت ضیف، مرجع سابق، ص 23

8، ص1988التسییر، الجزء الثاني، قسنطینة،سنة ناصر دادي عدون، المحاسبة التحلیلیة وتقنیات مراقبة  24
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و تتمثل يف إمكانية : مقارنة النتائج الفعلية بالتقديرية و تحليل االنحرافات-رابعا
البيانات املمثلة للتنفيذ الفعلي و حتليل كل من البيانات املعربة عن اخلطط املعيارية 

.الختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبةواملقارنة بينهما وحتليل االحنرافاتاحلقيقي،

يتحقق و حماسبة التكاليف بتوفري بيانات لكل بديلتم: اختيار أفضل بديل-خامسا
دلك من خالل حتليل بيانات التكاليف وفق مفاهيم و طرق معينة، حبيث ميكن هلا إعداد 

العائدات املرتتبة عن  تقارير مالئمة تتضمن بيانات مقارنة عن تكلفة القرارات البديلة و 
.كل بديل منها 

ملعرفة التكاليف و سعر التكلفة نستطيع قياس مردودية : قياس النتائج التحليلية- سادسا
يتحدد سعر البيع على أساس سعر إذحدااملنتوجات املختلفة أو املبيعات كل منها على 

.ي حتققه املؤسسةذديد املردودية على أساس الربح الالتكلفة و حت

عن طريق تزويدها بكل املعلومات املتعلقة بتطورات : إكمال المحاسبة العامة-سابعا
ا واألعباء غري االستثمارات اليت متوهلو بعض عناصر األصول كمخزونات السلع، املنتوجات

.لك العناصر اإلضافية ذاملعتربة وك

التحليلية جزء من التسيري و تعترب احملاسبة : عالقة المحاسبة التحليلية بمراقبة التسيير - خ
التنظيم داخل املؤسسة ، إن ألغلب املؤسسات الكبرية حماسبة التكاليف اليت تعتمد بشكل 

نظر لألمهية البالغة اليت تكتسبها احملاسبة التحليلية و طبيعي على تنبؤات تسمح مبراقبة التسيري
:حيث هي الوحيدة اليت تسمح ب

فقاتاملراقبة الفعالة للمصاريف الن.
 توجه اجلهود للعمل على أساس ختفيض التكاليف و التكلفة النهائية.
 قياس مردوديات التصنيع.
 التزويد العام بكل املعلومات الضرورية لتسيري املؤسسة.
التنبؤات بتبين سياسة معينة ،التقديرات.
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كل ا و أن كل مؤسسة ناجحة جيب تقسيمها إىل أقسام بغية حتديد املسؤولية يفذه
أن احملاسبة التحليلية هي اليت حتدد عالقات األقسام ببعضها، كما و أن كل قسم يوزع و قسم

.إىل أجزاء أو وحدات صغرية حتمل كل منها مسؤولية خاصة 

:و على دلك فانه ميكن تقسيم املؤسسة إىل األقسام التالية

.األقسام املختلفة اخلاصة باإلنتاج و تسمى مبراكز اإلنتاج .1
.قسام املختلفة اخلاصة باخلدمات و تسمى مبراكز اخلدمات األ.2
نها قسم احملاسبة التحليلية، مأقسام احملاسبة العامة و يتفرع .3

و يالحظ بأن قسم التكاليف هو من أهم أقسام املصنع الرئيسية اهلامة، فهو جيمع  
و اإلحصاءات املالية العائدة ألوجه نشاط األقسام األخرى اليت تكون أساسا كافة املعلومات

يقوم بإجراء املراقبة الكاملة على كافة األقسام، بينما يف األقسام و الكشوف و التقاريرإلعداد
.األخرى نرى كل قسم مسؤول عن مراقبة قسمه فقط 

األدوات الحديثة : المطلب الثاني

:التحليل المالي-1-

: مفهوم التحليل المالي )أ
يعين التحليل املايل إجياد النسب املالية للبنود املتناسقة يف القوائم املالية اخلتامية و غريها 

أن الرقم املايل يف إذاالستخالص املعلومات اليت تعطي صورة واضحة عن تقدم املشروع و منوه، 
جيب أن ننظر إليه يف و إليه بشكله املطلقنظرنا إذاأي قائمة ال تظهر أمهيته و ال تتضح داللته 

عالقته مع غريه من األرقام املرتبطة به، ليعطي صورة هلا مدلوهلا اخلاص ومفهومها الواضح، بل أن 
ميكن داللة األرقام املطلقة مشكوك يف صحتها و االعتماد عليها غالبا يؤدي إىل نتائج ال

.االعتماد عليها
:من املمكن تلخيص املعلومات املنتقاة من التحليل املايل بصفة عامة يف اآليت 

معلومات عن مستقبل املشروع و بيانات ميكن االستفادة منها يف فحص أعماله عن طريق 
:التحليل املايل للقوائم اخلتامية و تربز هده املعلومات املعاين التالية 



اإلطار المفاهيمي لمراقبة التسيير الفصل الثاني   

48

 أو اخلسارة يف قائمة الدخل و مدى مدى متثيل هده القوائم لرقم الربح
.متثيل املركز املايل السليم يف قائمة املركز املايل 

 مدى التطبيق السليم للمبادئ احملاسبية املقبولة بصدق.

إيضاحات خاصة بالبنود احملاسبية يف القوائم املالية اخلتامية مع توضيح أسباب الزيادة أو 
.ة أو الفرتات املالية املتعاقبة النقص يف البنود املهمة خالل الفرت 

أا مقياس لألداء عن مدة ماضية ة  ي املال سب  ن لى ال اب ع يع ملا كانت مؤسسة و و 
األعمال تعمل داخل اقتصاديات احلركة، فان النسب املالية تكون غري سليمة حينما تستخدم يف 

معني لنسبة الرحبية مثال من املمكن وضع منط و تقييم العمليات املالية اخلاصة مبستقبل املشروع
ااحىت يتسىن حتديد درجة جناح املشروع و استخالص االحنرافا مسبب لها و معرفة  . 25ت و حتلي

:أهداف التحليل المالي )ب

:يليتستخدم املؤسسة التحليل املايل من أجل حتقيق عدة أهداف أمهها ما

معرفة درجة أداء املؤسسة من خالل التقارير املالية اليت تعدها يف السابق ومن مث : الرقابة-أوال
إمكانية إعداد برنامج للمستقبل خيص السياسات املالية اليت تتبعها يف عدة دورات من نشاطها، 

لبيات يف السياسة املالية املطبقة خالل فرتة معينة وعلى أثر دلك يتم االتفاق على والس
.كانت النتائج سلبية إذاكانت نتائجها جيدة أو تعديلها أو تغيريها إذااالستمرار يف تطبيقها 

تتمثل القرارات املالية يف قراري االستثمار و مصادر التمويل، : اتخاذ القرارات المالية-ثانيا
فاألول يعين اختيار املشاريع املناسبة لالستثمارات، بينما القرار الثاين فهو إجياد مصادر كافية 

يصب احمللل اهتمامه و القروضكذلكو من أمهها رأس مال املؤسسة اخلاصة و  لتمويل املشاريع 
و تطور شروط التمويل ل و قدرة املؤسسة على االقرتاض و التسديدحنو دراسة هيكل األصو 

سوءا ذاتيا أو عن طريق االقرتاض يستطيع احمللل تسيري هيكل األصول يف فرتة معينة، ومنه فان 

.65،66،ص ص 1999، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، ، التحلیل المالي وإدارة األموالد أبو الفتوح علي فضالة25
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كانت وضعية االنطالق اإذطرف جملس اإلدارة يصعب حتقيقه وضع أي برنامج متوازن منت
.خمتلفة 

ي دلك إىل حتاليل مالية تبعا لسياستها املالية اجتاه السوق املالية ،هده يؤد: إعالم الغير-ثالثا
.التحاليل يتضمنها تقارير جملس اإلدارة و غالبا ما تتصف سياسة املؤسسة جتاه متعامليها باحلذر

ومالية اليت دلك بتوفري بيانات حماسبيةو بصورة عامة ميكن الكشف عن حقيقة املركز املايل
.26التخطيط للسياسات املايلبالتايلو النتائج املعربة عن املركز املايلمنها تستخلص 

:الميزانية التقديرية-2

تتناول كل صور العمليات املستقبلية لفرتة حمدودة، أو بعبارة اليتطةاخلهي : مفهوم الميزانية التقديرية-أ
أخرى هي للتعبري عن أهداف و سياسات و خطط ونتائج، تعد مقدما بواسطة اإلدارة العليا لكل قسم من 

.أقسام املشروع باعتباره وحدة واحدة 

تتكون هده األخرية و قسمو تتكون امليزانية التقديرية املوحدة للمشروع من عدة ميزانيات فرعية لكل 
بدورها من عدة ميزانيات أصغر لكل فرع من هده األقسام، فامليزانية التقديرية مبثابة أداة تستخدم يف التعبري 

.عن هدف معني تسعى إىل حتقيقه إدارة املؤسسة

و قد حيدث العكس لدلك كان من الضروري متابعة تنفيذ إلجراء تعديالت معينة تكفل جناح اخلطة 
27شامل على الربنامج املرسومملوضوعة، بل قد يتطلب األمر إدخال تعديلا

و للميزانية التقديرية ثالث وظائف إدارية 

توضع األهداف و و هو وضع األهداف و إعداد التنظيمات الالزمة لتحقيقها:وظيفة التخطيط-أوال
يف صورة خطط طويلة األجل و خطط قصرية األجل، بالنسبة للمؤسسة و بالنسبة لكل قسم من 

.11،ص1988، دار البعث،  قسنطینة سنةتحلیل ماليناصر دادي عدون، 26
27 Willsmore,Awcc, business budgets and budgetary contrôle , london, sir isaac pitman and 1960,p05
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ي إىل حتقيق بعد أن يتم التخطيط يصبح من الضروري تنظيم عوامل اإلنتاج تنظيما يؤدو أقسامها
.28األهداف املوضوعة

اجلهود بني األقسام املختلفة للمؤسسة و هو العملية اليت مبوجبها يتم توحيد : وظيفة التنسيق-ثانيا
ا فانه جيب أن ال يصدر أحد األقسام قرارات ذوهلحبيث يعمل كل قسم منها حنو حتقيق اهلدف املوضوع

فمثال البد أن يكون هناك .ختصه يكون هلا أثر على األقسام األخرى دون الرجوع إىل هده األقسام 
يث ال ينبغي أن ترسم إدارة املبيعات سياسة بيعه لكميات تزيد توافق تام بني إدارة املبيعات و اإلنتاج حب

ال ينبغي أن تقوم سياسة اإلنتاج على إنتاج كميات و عن الكميات اليت ميكن إنتاجها يف قسم اإلنتاج
.د عن الكميات اليت ميكن تسويقهاتزي

و استخدام امليزانيات هي عملية متابعة تنفيذ اخلطط و األهداف املوضوعةالرقابة: وظيفة الرقابة-ثالثا
التقديرية للرقابة حيتم ضرورة إبالغ اإلدارة مبدى مالءمة اخلطط و األهداف والسياسات املوضوعة مقدما

متابعة و مقارنة نتائج العمليات الفعلية يف مجيع أقسام املشروع باخلطط و األهداف املوضوعة مقدماو 
.حتدث نتيجة للتنفيذ الفعلي االحنرافات اليت

:المراحل التي يمر بها إعداد مشروع الميزانية التقديرية -ب

نيات التقديرية و الوقت الالزم جيب مراعاته يف أعداد امليزاالذيمن الضروري وضع جدول زمين حيدد الرتتيب 
.لك ذل

:امليزانيات التقديرية مرتبة ترتيبا زمنيا على الوجه اآليت 

 إعالن السياسة العامة للمؤسسة.
 إعداد التقديرات.
 مراجعة امليزانيات التقديرية املختلفة و التنسيق بينها.
 املصادقة النهائية على امليزانيات التقديرية.

.

13- 08:، ص ص مرجع سابقخیرت ضیف، 28
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تقوم إدارة املؤسسة بإعالن اخلطوط الرئيسية للسياسة : إعالن السياسة العامة للمؤسسة-أوال
العامة

يتم حتديد هده اخلطوط على أساس التنبؤ باملبيعات و على ضوء التغريات و للشركة للسنة التالية
.املنتظرة يف مستويات األسعار 

بغي العمل على االحتفاظ ية بالغة فانه ينو نظرا ألن هده اخلطوط الرئيسية تعترب ذات أمه
.بسريتها

يقوم كل مشرف مسؤول يف مستويات اإلدارة التنفيذية بإعداد : إعداد التقديرات -ثانيا
تقديرات عن املفردات اليت يعترب مسؤوال عنها مسرتشدا يف دلك اخلطوط الرئيسية للسياسة املوضوعة

تقديرات املماثلة اإلدارة عليها مبوقف الرئيس املباشر، مث جتمع اليتم مناقشة هده التقديرات و التصديقو 
.العليا

ي يقوم عادة بإعداد البيانات التارخيية الالزمة اليت يعتمد ذأن قسم احلسابات هو الو يالحظ 
.

كشوف كل نوع من التقديرات حبيث إلعدادالنهائية و يف خالل هده الفرتة يتم حتديد املواعيد 
.

تسلم تقديرات امليزانيات التقديرية إىل السلطة التنفيذية حيث يتم : المراجعة و التنسيق-ثالثا
امليزانيات اإلمجالية لدراسة مدى إمكان تنفيذها التنسيق بني امليزانيات التقديرية املختلفة، مث تراجع هده 

قد تؤدي عملية املراجعة إىل إظهار حاجة الشركة إىل إدخال تعديالت جديدة بعد استشارة و عمليا
.املختصني

فادا بقيت بعض املشاكل فانه ينبغي عرضها على جلنة امليزانية التقديرية لدراستها و اختاذ قرار 
أا  .بش

منها امليزانية العمومية و الفرتة أيضا يتم إعداد املرفقات و القوائم اإلمجاليةو يف خالل هده
.التقديرية و حساب األرباح و اخلسائر التقديرية
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يقوم رئيس جملس اإلدارة أو جملس اإلدارة جمتمعا باملصادقة على : المصادقة النهائية-رابعا
ارة املختلفة بامليزانيات التقديرية املعتمدة و بداية إبالغ مشروع امليزانية التقديرية، مث تبلغ مستويات اإلد

.29هده األهداف خالل السنة التاليةهده املستويات بأهداف الشركة و باخلطط املوضوعة لتحقيق

لوحة القيادة- 3

على شك متابعة النسب و البيانات 1930لقد ظهرت عبارة لوحة القيادة عام : مفهوم لوحة القيادة-أ 
دلك عن طريق املقارنة و ورية اليت تسمح للمسري أو القائد مبتابعة تسيري املؤسسة حنو األهداف املسطرةالضر 

و  1948ليتطور هدا املصطلح بالواليات املتحدة األمريكية عام . بني النسب احملصل عليها و النسب املعيارية
ديري و قد اختلفت تسمية هده األداة كان معمول به من طرف املؤسسات اليت تقوم على نظام التسيري التق

، إال أن جل التعريفات املقدمة هلده األداة هلا معىن "لوحة القيادة"، "جدول املراقبة"، "جدول التسيري"من 
.واحد 

لوحة القيادة هي جمموعة مهمة من املؤشرات اإلعالمية اليت تسمح باحلصول على نظرة :التعريف األول
لك باختاذ القرارات التوجيهية ذختالفات احلاصلة واليت تسمح كاليت تكشف االو شاملة للمجموعة كلها

.30املؤسسةإسرتاتيجيةهدا لبلوغ األهداف املسطرة ضمن و يف التسيري

لوحة القيادة تطابق نظام معلومات يسمح يف أقرب وقت ممكن مبعرفة املعلومات :الثانيتعريف ال
31الضرورية ملراقبة مسرية املؤسسة يف مدة قصرية و تسهل هلده األخرية ممارسة املسؤوليات

تعرف :التعريف  الثالث
سن لوسائل االستغالل املتاحة نشاط التجمع البشري املتواجد حتت السلطة حنو االستعمال احللتوجيه

.32هلم

تتنوع لوحة القيادة حسب طبيعة املسؤوليات املتواجدة باملؤسسة و عموما جند : أنواع لوحة القيادة-ب
:األشكال التالية 

.22- 21:، ص ص مرجع سابقخیرت ضیف، 29
30 Nguedj, le contrôle de gestion, ED d'organisation,1995?P285.
31 M.Gevais, contrôle de gestion, ED économica,1997,p593.
32 J.Rsulzer, comment construire le tableau de bord, les objets et les méthodes délaboration, EDdunod
,1991, p127
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منها وسيلة مساعدة لتقييم أداء وظيفة ما، بشكل جيعلتصاغ: لوحة قيادة االستغالل الوظيفية - أوال 
:وتتفرع إىلحيث توفر املعلومات املباشرة و املفهومة يف الظرف الزمين املالئم

oاخيل دمتدنا جبميع املعلومات املتعلقة باحلالة املالية للمؤسسة من م: لوحة قيادة مالية
.33)اخل....أجور، عالوات، تكاليف خارج االستغالل (تكاليف
oهده اللوحة متدنا جبميع املعلومات باملستخدمني املهنية منها :لوحة قيادة اجتماعية

).اخل...عدد املستخدمني، اإلطارات، التوظيف، التكوين، حوادث العمل (واالجتماعية 
oعدد اآلالت ، حاالت العطب، الصيانة (هده اللوحة متس اجلانب التقين: لوحة قيادة تقنية

.)اخل.....
o أرصدة خمتلف احلسابات، (متدنا جبميع حقوق املؤسسة :قيادة الخزينة لوحة

.)اخل ......الديون

: لوحة قيادة التسيير-ثانيا
لسياسات املسطرةاو السابقة حتتوي على املؤشرات و املعلومات األساسية ملتابعة النشاط حسب االجتاهات 

.مستوايات املؤسسة توجه إىل املديرية العامةهدفها متابعة النتائج و مراقبة التنفيذ احملقق بني و 

:من بني أهداف لوحة القيادة جند : أهداف لوحة القيادة-ج

لك ألا تقوم مبقارنة األهداف املعيارية : لوحة القيادة أداة رقابة و مقارنة -أوال املسطرة و د
سابقا مع النتائج احملصل عليها و إظهار االحنرافات على شكل نسب أو قيم مطلقة و هي بالتايل تلفت 

و الضعف يف املؤسسة تشخيص نقاط القوةو االنتباه إىل النقاط األساسية يف التسيري

عملية إن اهلدف الرئيسي للوحة القيادة هو تسيري: لوحة القيادة أداة حوار و تشاور-ثانيا
ميكن لألفراد التابعني للمسري إذنطالقا من االجتماعات املختلفة احلوار عرب كافة مراكز املسؤولية،و هدا ا

33. Jerone De puis , le contrôle de gestion dans les organisation publique , 1 er Edition pu f paris,
1991,p127
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ملقرتحة من طرف مجيع املستويات رغبة اإلجراءات التصحيحية املتخذة خبلق تالؤم بني خمتلف إجراءات ا
.منه يف توحيد املعايري و خلق خطاب مشرتك بني أفراد املنظمة 

: لوحة القيادة تسهل عملية االتصال و التحفيز-ثالثا
جليد و تبادل تساعد على االتصال اكذلكو بالنتائج احملصلة على مستوى كافة مراكز املسؤوليات

املعلومات بني املسؤولني و ميكن أن تساهم أيضا يف حتفيز العمال و هدا بإمدادهم مبعلومات أكثر 
.34)اخل............زيادة يف األجر، عالوات (التقييم إلمكانيةموضوعية و أكثر وضوح 

الكافية عن النقاط تقدم لوحة القيادة املعلومات : لوحة القيادة أداة التخاذ القرار-رابعا

ميكن و والضعف اليت يعاين منها كل مركز مسؤولية و القيام باإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب
أا متكن املؤ  بؤ كون  لة للتن ارها وسي .دي االنزالقات مستقبالسسة من تفااعتب

34 Claude Alazard et sabine Sebine, contrôle de gestion, épreuve n 07,DECF, 3 eme édition, ED Dunod
,1996,p333.
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:خالصة

نستخلص أن هده التسيريملراقبة اإلطار املفاهيميتضمن الذيمن خالل دراستنا هلدا الفصل و 

املؤسسة كما تسمح مبقارنة السرتاتيجيهالتجارية الصناعية و اخلدماتية من اجل بلوغ األهداف املسطرة وفقا 
ات واستخرج الفرو قات و اختاذ القرارات والتدابري التصحيحية االحنرافكذلكاألهداف بالنتائج احملققة و  

احملاسبة ،التحليل املايل(لتفادي الوقوع يف مثل هده االحنرافات مستقبال و هدا باألخذ مبختلف أدوات املراقبة 
.)اخل....... احملاسبة التحليلية ،العامة
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:مهيدت

خاصة يف مؤسسة اتصاالت االقتصاديةأغلب املؤسسات ىرب مراقبة التسيري موضوع حساس لدتعت
،املوجودة بعد قياسهاات حبيث يعمل على تصحيح االحنرافات وهذا ملا له أمهية كبرية يف اختاذ القرار ،اجلزائر

املتعلقةالتغرياتمبعرفةيسمحتوفر أدوات مراقبة فعالة، ووضع نظام للمعلومات ىهذه األخريةتطلبحبيث ت
.املناسبةاألوقاتيفالسلميةالقراراتاختاذمنتتمكنحىتباملؤسسة

،حماولني لقراراالتسيري على اختاذاقبةعرفة أثر مر ملعلى مؤسسة اتصاالت اجلزائرنااختيار وقعوقد 
. بذلك إسقاط اجلانب النظري على املؤسسة حمل الدراسة
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التعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر: المبحث األول
لالقتصاد املضافةاملسامهة يف زيادة القيمة العموميةمن املؤسساتسسة اتصاالت اجلزائر تعد مؤ 

. حيث استطاعة هذه األخرية ويف ظرف قياسي حتقيق العديد من اإلجنازات يف جمال نشاطها.اجلزائري

تقديم مؤسسة اتصاالت الجزائر: المطلب األول
2000- 03اتصاالت اجلزائر مؤسسة عمومية اقتصادية حديثة النشأة، تأسست مبوجب القانون 

واصالت؛ والذي فرق متاما بني النشاطات الربيدية املتعلق بإصالح قطاع الربيد وامل2000أوت05املؤرخ يف 
ونشاطات االتصاالت، وقد فوض هذا القانون ملؤسسة اتصاالت اجلزائر نظاما أساسيا ملؤسسة عمومية 

دج بدأت 150.000.000.000:شركة ذات أسهم برأمسال قدره" اتصاالت الجزائر: "اقتصادية مسماة بـ
هلا مواقع متعددة ووحدات عملياتية منفصلة تشرف بنفسها على ، 2003جانفي01رمسيا يف نشاطها منذ 

:مديريات إقليمية وهي08نشاطات متارس يف مواقع جغرافية خمتلفة، تعمل حتت وصايتها 

.، سطيف، بشار، ورقلةقسنطينةاجلزائر العاصمة، شلف، وهران، عنابة، 

).DTT(المديريات اإلقليمية التصاالت الجزائريوضح ): 1-3(الشكل 

الوثائق املقدمة من طرف املديريةإىلبالرجوع من إعداد الباحثة:المصدر

1- Algérie Télécom ;Notice d'information ,document inteme de l'UOT de Batna,2005,pp 6,7.

(DTT)
عنابة

(DTT)
وهران

(DTT)
الشلف

(DTT)
عنابة

(DTT)
قسنطينة

(DTT)
ورقلة

(DTT)
بشار

(DTT)
سطيف

(D.G)ر ـاتـصـاالت الجـزائ
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 الهيكل التنظيمي:
وحدة عملياتية  50مديريات إقليمية و08يتكون اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر من

.متواجدة يف  كامل واليات الوطن ووكاالت جتارية موزعة على الدوائر التابعة للوحدات العملياتية بكل والية
:شرح خمتصر للهيكل التنظيميإىلوسنتطرق 

هو رئيس جملس اإلدارة، وبعد املسؤول األول عن األعمال القائمة، ):PDG(المدير العام .1
حيث يتوىل مع مساعديه مهمة حتقيق األهداف املرسومة من قبل املصاحل املختصة، ومن مهامه 

:السهر على ما يلي
 على احلصص السوقية، وتطوير ثقافة الشركة يف سوق املنافسةاحلفاظ.
السهر على تطبيق الربامج املوافق عليها، والتنسيق بني املصاحل.
 من املصاحل إليهامراقبة تسيري النشاطات املختلفة يف املؤسسة من خالل التقارير اليت تصل

.املختلفة
افظة على السري احلسن والعادي يف النظر يف اقرتاحات املقدمة من طرف املصاحل، وكذلك احمل

.املؤسسة
:ويقوم باملهام التالية:)IDT(المشروعمدير .2

العامةاإلعالميةالتغذية.
ديريات عرب املعلوماتيةدير العام ، والتنسيق ما بني املتطبيق املهام املوكلة عند طلب الرئيس امل.
ليص أو تعطالتاخيص الفواتري من ختليص أو عدم ختاالطالع على كل م.

:الرقابة املباشرة للمدير،وهي مكلفة بوهي حتث على :المفتشية العامة.  3
قاعدة األعمال السنوية.
املهام املفاجئة بطلب من املدير العام شخصيا، والقيام بتحقيقات يف حالة أي مضرة تنفيذ

بالشركة
 تنسيق ومتابعة ومراقبة مصاحل املفتشيات اإلقليمية، وتطبيق املخطط السنوي اجلهوي مبوافقة

.املدير العام
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:من مهامها مايلي:المفتشية المركزية. 4
األهداف املسطرة واحرتام ، ورقابة ري القانوين ملهام ومصاحل الشركةرقابة السري القانوين أو غ

. مواعيدها
تشخيص وحتليل أي خلل يف الشركة وتقييم نوعية اخلدمة للزبون.
:وهي مكلفة ب:مديرية الوسائل العامة اليومية. 5
 املخططات السنوية للشركةإعداداملشاركة يف.
 تسري مشاريع، التطوير املضبوطة، باخلصوص حتديد التقنيات، التخطيط العملي، خالصة

.العقود، التحقيق، استقبال املراجع، تأدية اخلدمات وإرساهلا إىل التشغيل تسيري املراكز امللحقة
التجاري،والنوعية، مدير الصفقات التجارية وتتكون من أربعة مديرين هم على التوايل مدير التسيري 

.الدولية، مدير احلسابات الكربى، مدير الدراسات الربجمة
خاصة أسالكخيص أجهزة االتصال من هواتف، :مديرية تجهيزات الربط.6

.اخل..باالتصال، جهاز احلاسويب
.ة املراسالت بني الشركة والزبائنمهمتها التزويد باألجهزة اخلاصة بعملي:مديرية التواسل. 7
:وهي مكلفة ب:تصاالتمديرية التسيير التقني لشبكة اال.8
 املخططات السنوية ولعدة سنوات أخرىإعداداملشاركة يف.
 سري اخلدمات والبحث عن توسيع الشبكات، تسيري املراكز الوطنية وإعادة ربطهامراقبة وحتليل.
 لالتصاالت من أجل التدخالت غري النمطية عن طريق الصيانةتدعيم املديريات اإلقليمية.
:وهي مكلفة ب:مديرية مشروع موارد الحاسوب.9
حتديد فرضيات لتطوير شبكة االتصال، إعداد الدراسات قبل مشاريع الربامج العملية.
متابعة خمططات االستثمارات.
 ختطيط تصميم واملساعدة يف الصيانة وتطوير األنظمة العامة فيها، خاصة فيما خيص اإلعالم

.اآليل والتسيري 
وهي مكلفة بكل ما خيص الطاقة املستعملة من طرف املؤسسة، باإلضافة :مديرية الطاقة والبيئة. 10

.إىل دراسة احمليط العام هلا
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:بالقيام باملهام التاليةوهي مكلفة :مديرية الموارد البشرية.11
 تعترب العمود الفقري للشركة، حبيث تقوم بإعداد الدراسات وإنشاء اإلحصائيات ومتابعة مؤشرات

.التسيري
املشاركة يف إعداد املخططات التنموية مع األخذ بعني االعتبار تسيري املال و الكفاءات.
 تسيري أنظمة املكافأة ومليالعإنشاء خمططات وبرامج التكوين وتنشيطها وفقا لوضعها ،

.التحفيزات
:وتقوم ب:واإلمداداتالعامة اإلدارةديرية م.12
معاجلة النصوص التنظيمية األساسية لتنشيط أنظمة الشركة.
احملافظة على هياكل الشركة يف معاجلة املسائل القضائية.
 امللفات العقاريةتسيري ومحاية الذمم املالية، وإعادة تسجيل عقود امللكية وإعادة.
.
:وهي مكلفة ب:و المحاسبةمديرية المالية .13
واملايل للشركة تقدمي املساعدة للهياكل وتنشيط السري احملاسيب.
والسهر على تطبيقهاتسيري امليزانية واجلباية، وإعداد القواعد وإلجراءات.
:وهي على التوايل:الخطوط المباشرة. 14
وهو خط خاص باهلاتف النقال : خط موبيليس
وهو اخلط املباشر التصاالت اجلزائر مع احملطة الفضائية: خط اتصاالت اجلزائر للقمر الصناعي.
ت اجلزائروهو خط مباشر خاص باملمول الرئيسي خلدمات االنرتنت لشركة اتصاال: خط جواب.

باإلضافة إىل مثانية مديريات إقليمية لالتصال تشرف عليها مديرية التسيري التجاري والنوعية، 
حيث توجد وحدة واحدة يف كل (وكل مديرية إقليمية لالتصاالت تشرف على وحدة عمليات لالتصاالت 

، وخيتلف عدد )Actel(، وكل وحدة عملية لالتصال تشرف على الوكاالت التجارية لالتصاالت)ةوالي
.حسب الكثافة السكانيةالوكاالت

:ويلخص الشكل املوايل اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر
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)وحدات عملياتية لالتصاالت بوالية الجزائر 03+ وحدة عملياتية لالتصاالت والئية 47(وحدة عملياتية لالتصاالت50

موبيليسفرع 

)FAWRI(مشروع يةمدير 
)IDT(مدير مشروع 

مديرية الدراسات
و البرامج

المخابرات الهاتفيةمديرية 

الرئيس المدير العام

الحاسوبمواردمدير مشروع 
مكلف بالمهام

مستشارين

)EASY(مديرية مشروع 

مديرية الحسابات الكبرى

مديرية السلوك التجاري

العامةهيئة التفتيش 
مديرية تكنولوجيات االتصال 

و المعلومات

مديرية الطاقة و البيئة

مديرية التراسل

)DJAWEB( إلنترنتلفرع

مديرية المالية 
و المحاسبة

ت الجزائر للقمر الصناعياتصاال

مديرية الوسائل 
العامة اليومية

مديرية 
المحافظات
و التنظيم
لالتصاالت

مديرية تجهيزات الربط

مدير التسيير التقني لشبكات 
االتصاالت

مديرية الموارد 
البشرية

مديرية اإلدارة العامة 
لإلمداد

مديرية التخطيط 
لنظم المعلومات

الصوتمديرية نظم
لالتصاالت

بشاروهرانالجزائر  الشلف سطيفورقلة  مستشارينقسنطينة

الهيكل التنظيمي لمؤسسة اتصاالت الجزائريوضح :)2-3(الشكل 

.15/01/2016- ,اهليكل التنظيمي للمديرية العامة إلتصالت اجلزائر:المصدر
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ونظرا ألن دراسة احلالة تقتصر على اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر  واهليكل التنظيمي للوحدة 
-3(فإن اهليكل التنظيمي التصاالت اجلزائر موضح يف الشكل . العملياتية التصاالت اجلزائر  مبدينة مستغامن

: مستغامنتية التصاالت اجلزائر مبدينة وفيما يلي الشكل الذي يوضح اهليكل التنظيمي للوحدة العمليا)2

مستغانمفرعدة العملياتية التصاالت الجزائر يوضح الهيكل التنظيمي للوح): 3-3(الشكل

..اتصاالت اجلزائر مبدينة مستغامنمقدمة من طرف مؤسسة وثيقة:لمصدرا
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راقبة التسيير بالمؤسسة المستقبلةدور م:الثانيالمطلب

واإلدارة العامة على التحكم يف ملنياالعتتمثل املهمة األساسية ملراقبة التسيري يف مساعدة املسؤولني 
ة عمليات قائمة على وضع املوازنات وخطط العمل، والربط ر نشاطهم وحتقيق أهدافهم من خالل سريو تسيري 

ومساعدة املسؤولني على شرح االحنرافاتبني أقسام املؤسسة، كما يقوم مراقب التسيري مبتابعة النتائج، حتديد 
املعلومات الضرورية حول سري النشاط إىلرفع، إضافة إىل التصحيحية املناسبةاإلجراءات

.ديرية العامة للمؤسسةامل

األدوات المستعملة في مراقبة التسيير بالمؤسسة محل الدراسة:المطلب الثالث

ة كوا إلزامية التطبيق، احملاسبة  ام لع ة ا اسب احمل من  لى كل  امن ع مبستغ ر  ئ اجلزا الت  ا تص تمد مؤسسة ا تع
واقع بعض هذه األدوات املستعملة يف لذا سيتم التعرف على التحليلية، موازنة التسيري لوحات القيادة 

.املؤسسة

تستعمل مؤسسة اتصاالت اجلزائر مبستغامن احملاسبة التحليلية، اليت من خالهلا :المحاسبة التحليلية.1
نا باملقابلة مع مراقب التسيري توصلنا إىل املهام اليت تسعى سؤوليات األقسام، فعند قياممديد يتم حت

:نذكرلتحقيقها
 حتديد نتائج النشاط، تقوم احملاسبة فيما خيص العمل املنجز من أجل الوصول إىل:التكاليفقياس

ن خالل سسة املستقبلة بتقسيم التكاليف مالتحليلية مبتابعة التكاليف عرب الزمن، حيث تقوم املؤ 
ىن ول حسب كل منتوج والثاين حسب األقسام، مبعاأل: أساسينياحملاسبة التحليلية حسب معيارين

سعر تكلفة املنتوج (من أجل معرفة تكلفة كل منتوج املنتجاتنه يتم تقسيم التكاليف على خمتلف أ
، وتقسيم النتائج االنرتنتالواحد فبالنسبة للمؤسسة املستقبلة فإنه يتم حتديد تكلفة توزيع اهلاتف و 

لى شكل تقارير ة كل قسم ، مث تقدم هذه النتائج ععلى خمتلف األقسام من أجل حتديد مسؤولي
.  وتقام اجتماعات ملناقشة التكاليف اليت مت التوصل إليها الختاذ القرار الالزم

تعرف املؤسسة كيف تبيع لتحقيق النجاح،  فلم يعد يكفي يف اقتصاد السوق أن :مراقبة التسيير
فنجاح املؤسسة يتوقف على تكييف عرضها مع من يطلبه السوق، وتعمل احملاسبة التحليلية على 
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ارنتها مع املبالغ يف املؤسسة وذلك مبتابعة تطور التكاليف مع الزمن ومقمراقبة نتائج خمتلف األقسام
ح بتحديد الفروقات مكاليف التقديرية أو املعيارية يسة بالتاحملددة مسبقا، فمقارنة التكاليف احلقيقي

للمراقبة سبية 
.ويف هذا املنظور تعترب احملاسبة التحليلية أحد أدوات مراقبة التسيري 

تقدم احملاسبة التحليلية معلومات يتم اعتمادها يف :تسييرالمساعدة على اتخاذ قرارات ال
تطلب ،فكلما أقدمت املؤسسة على مشروع ما.الدراسات والتحاليل اليت تساعد على اختاذ القرارات

فهذه الدراسات تتطلب ،ختص هيكلة التكاليفاليتجتميع معلومات حماسبيةو دراسة امللفذلك 
يضمن بشكلمستوى من التنظيمعلى حتليال مقارنا للتكاليف، لذا على احملاسبة التحليلية أن تكون 

وعليه فإن احملاسبة التحليلية هي األداة األساسية تساعد ، معلومات أساسية ملتخذي القراراتتقدمي
احملاسبة التحليلية يف املؤسسة من تطبيق على اختاذ القرارات، إال أننا الحظنا بعض النقائص حول 

بينها وجود صعوبة يف حتديد أين يتم تصنيف بعض التكاليف، فمثال يف املؤسسة قسمت التكاليف 
.بشكل عام إىل قسمني، قسم خاص بتكاليف اهلاتف وقسم خاص بتكاليف األنرتنت

ملختلف أقسامها، حيث يتم التعبري يزانيات اخلاصة املبإعدادم املؤسسة سنويا تقو :تسيير الميزانية.2
، وكذا استعماهلااملوارد الواجب حتصيلهافيها عن اخلطط املفصلة يف شكل قيم كمية كما يتم إظهار

مهام ونشاطات كل مسؤول أيا كان مستواه التنظيمي،و الدور وترفق هذه املوازنات بوثيقة حتدد فيها 
ل الدراسة هو الرتمجة الكمية للخطة اإلسرتاتيجية، األساسي الذي تلعبه امليزانيات يف املؤسسة حم

مما يسمح بتحقيق الالمركزية، تقييم أداء األقسام ،حتديد مسؤوليات كل مدير وتفويض الصالحيات
كما يتم التشارك يف إعداد ،  احملددةاألهدافواملصاحل، حيث يتم شهريا مقارنة النتائج الفعلية مع 

:مراحل وهيومتر عرب مخسواإلدارة العامة للمؤسسةامليزانيات بني رؤساء املصاحل
حيث تستقبل مؤسسة اتصاالت اجلزائر :تتمثل في تحضير الميزانياتىالمرحلة األول

لتوجيه امليزانية ، يتم من خالهلا حتديد أهداف السنة املقبلة، و التعبري عنها يف شكل مذكرة
ويتم ذلك على ، مراعاته إلعداد امليزانيةحتديد اإلطار الواجبإىلأرقام لتوضيحها إضافة 

.مستوى املديرية العامة
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فبعد القيام بتحديد األهداف اخلاصة : إعداد الميزانية المبدئيةالثانية تتمثل فيمرحلةال
بالسنة املقبلة يتم القيام بإعداد ميزانية مبدئية من طرف رؤساء املراكز على مستوى مديرية 
اتصاالت اجلزائر مبستغامن وكذالك على مستوى كل املديريات األخرى، كما يطلب منهم 
كتحديد حجم رقم 

ا يأيت الدور الرئيسي ملراقب التسيري واملتمثل يف عملية التقييم هلذه املوازنات ناألعمال، وه
لتأكد من مدى مصداقية األرقام و القيم اليت حددها رؤساء املراكز، إضافة إىل املبدئية، وا

.النظر يف مدى التناسق فيما بينها
خالل هذه املرحلة :التناقش حول الميزانيات مع اإلدارة العلياالثالثة تتمثل في مرحلةال

ديريات الفرعية التصاالت لكل هذه امليزانيات و امليتم التفاوض ومناقشة امليزانيات املبدئية
اإلدارة أهدافاجلزائر، هنا يقوم مراقب التسيري يف كل مستوى تنظيمي بضمان وجود تناسق 

.العليا
بالتكفل يقوم مراقب التسيري إلدارة مراقبة التسيري:تحضير الميزانية النهائيةالمرحلة الرابعة

جبميع العمليات اليت تسمح باالنتقال من برامج مصادق عليها من طرف اإلدارة العليا إىل 
.امليزانيات مفصلة حتدد فيها مسؤوليات و املهام بوضوح

فبعد املوافقة على امليزانيات : المرحلة الخامسة تتمثل في مرحلة المتابعة والتحديث
دأ مرحلة التنفيذ مع القيام بعملية املتابعة وحتديث وختصيص املوارد الالزمة لكل مركز تب

امليزانيات مبعىن مراقبة النتائج الفعلية ومقارنتها باألهداف املسطرة ونتائج السنوات السابقة، 
أي خلل يف التنفيذ مع مراعاة وذلك من أجل القيام باإلجراءات التصحيحية يف حالة وجود 

املعطيات والنتائج الفعلية للسنة احلالية يف إدراجإىل ضرورة التطورات احلاصلة يف احمليط، إضافة 

رؤساء املراكز للتنافس حول اإلجنازات احملققة وتسليط الضوء على االحنرافات غري املالئمة مت 
ومن هنا فاملؤسسة تساعد على دراسة ،التصحيحية املناسبة وتقسيم امليزانياتاإلجراءاتاختاذ 

مردودية املشاريع وعلى هذا األساس تتمكن املؤسسة من اختاذ قرار القبول باملشروع أو رفضه،  
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بالتايل نقول أن تسيري امليزانية أداة تساعد على و، متكنها من االختيار بني مشروعنيوكذلك 
. راراتاختاذ الق

يقوم مراقب التسيري بتحليل شامل للوضعية املوجودة وذلك جبمع كل املعلومات :لوحة القيادة.3
املتعلقة باملؤسسة ومبجاالت نشاطها من أجل حتليلها بصورة معمقة، فعلى كل مستوى يتم حتديد 

على مستوى واليت تكون فيما بعد أهداف مسطرة بعد املصادقة عليها )املؤشرات(كل قسمأهداف
ومن بني هذه املؤشرات يتم أخد املهمة منها واألساسية من أجل متابعة مدى حتقيقها األفراد العامة،

الفرتة للسنة السابقة، يتم يف إطار لوحة القيادة باإلضافة إىل مقارنة نتائج السنة اجلارية مع نفس
لوحة القيادة شهرياإعداد

ات املستعملة يف املؤسسة فهي تقدم جمموعة من املؤشرات اليت تساعد تعد لوحة القيادة أهم األدو 
أا تضم ،على اختاذ القرار، رغم هذه األمهية اليت تكتسيها يث  وب، ح ي لع عض ا ب ا  يه ا ف ا الحظن إال أنن

.دة ذات األصل احملاسيب و املايل فقطعة من املعلومات املرتجممو 
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لنتائج االستبيانالدراسة التحليلية: المبحث الثاني
يف هذا املبحث سوف نقوم بتحليل عينة الدراسة  مؤسسة اتصاالت اجلزائر بوالية مستغامن من خالل 

.استبيان املوزع على املوظفني
تصميم االستبيان: المطلب األول

:مت إعداد االستبيان على النحو التايل

 مجع البيانات و املعلوماتإعداد استبيان أويل من اجل استخدامه يف.
عرض االستبيان على املشرف من اجل اختيار مدى مالئمتها جلمع البيانات.
 توزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة يف مؤسسة اتصاالت

.اجلزائر
بناء االستبيان:

لى أسئلة واضحة و سهلة كما كانت صمم هذا االستبيان وفقا لذلك بطريقة مبسطة و احتوى ع
:اإلجابة على األسئلة وفق منهج األسئلة املغلقة، احتوى االستبيان على ما يلي

مقدمة الدراسة:
تعد مقدمة االستبيان ضرورية حيث كانت مقدمتنا عبارة عن رسالة موجهة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر 

ثر مراقبة التسيير في ديد اهلدف من الدراسة و املتمثل يف معرفة أو ذلك لتقدمي موضوع الدراسة، و قد مت حت
.اتخاذ القرار في مؤسسة اتصاالت الجزائر 

محتوى الدراسة:
:مت تقسيم االستبيان إىل جزأين كما يلي

.فقرات5يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة و يتكون من : الجزء األول- أ
:القرار و مت تقسيمه إىلواختاذيتناول مراقبة التسيري : الجزء الثاني- ب

فقرة09و يتكون من أسئلة تتعلق باختاذ القرار : أوال.
فقرات05و يتكون منبة التسيريأسئلة تتعلق مبراق: ثانيا.
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فقرات7و يتكون من أسئلة تتعلق بعالقة مراقبة التسيري بالوظائف األخرى: ثالثا.

تحليل االستبيان: المطلب الثاني

استمارة 30يتكون جمتمع البحث من رؤساء ومرؤوسني داخل مؤسسة اتصاالت اجلزائر حيث مت توزيع
كما يوضحه 04أما عدد االستمارات امللغاة 26عليها اإلجابةفكان عدد االستمارات اليت مت استقصاء

:اجلدول التايل
الموزعةتااالستمار بيانات ) :1-3(الجدول

االستمارات الموزعةاالستمارات غير المسترجعةاالستمارات المسترجعةالبيان
26430االعدد
86.6613.34100النسبة

عملية توزيع اإلستمارتمن إعداد الطالبة اعتمادا على : المصدر

استمارة 26اسرتجاع مت استمارة موزعة على عينة الدراسة 30من خالل اجلدول السابق تبني أنه من بني 
مل نتمكن من %13.34استمارات أي بنسبة 4، أما باقي االستمارات وعددها %86.66فقط، أي بنسبة 

. اسرتجاعها، وهذا ألسباب عديدة جنهلها

خصائص و سمات عينة الدراسة
:توزيع العينة حسب الجنس: أوال

الشكل أدناه واملتمثل يف وضحهو مكما ذكرا،17أنىت و09فردا، منهم 26تتكون عينة الدراسة من 
يف توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس، فنالحظ أن نسبة الذكور كانت مرتفعة مقارنة بنسبة اإلناث 

%34.6يف حني قدرت نسبة اإلناث %65.4حيث بلغت نسبة الذكور 



حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر دراسة :       الفصل الثالث

70

توزيع العينة حسب الجنس): 2-3(جدولال

االستبياننتائج علىاعتماداةمن إعداد الطالب: المصدر

الجنستوزيع العينة حسب): 2-3(الشكل

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن: ثانيا

واخلاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر نالحظ تباين أعمار ) 2-3(اجلدولخالل من
25أفراد عينة الدراسة وأن الفئة العمرية األكثر تكرارا يف عينة الدراسة هي الفئة العمرية اليت ترتاوح عمرها من

الفئة أي أن %46.2سنة بنسبة مئوية 40تليها  الفئة األكرب من %53.8سنة بنسبة مئوية40اىل
هلا خربة معتربة يف التعامل ميدانيا أناألكثر تكرار ا يف عينة الدراسة متيل إىل األعمار الكبرية يف السن أي 

.وهذا ينعكس اجيابيا على نتائج البحث

المجموع ذكر ىأنث الجنس
26 17 09 التكرار

100 65,4 34,6 النسبة
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السنالعينة حسب توزيع:)3-3(جدول ال

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر
الجنسالسن توزيع العينة حسب): 3-3(الشكل

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفةأفرادتوزيع : ثالثا

اخلاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املنصب يتضح لنا أن أغلبية أفراد )3- 3(اجلدولمن خالل 
وتليها أفراد العينة من فئة %53.8فردا بنسبة مئوية 14العينة من فئة رؤساء املصاحل حيث بلغ عددهم 

%23.33بنسبة مئوية 6رؤساء القسم وأخرى بنفس القيمة حيث بلغ عددهم 

11

11,5

12
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13

13,5

14

سنة40الى25من

النسبة سنة40أكثر من  سنة40الى25من العمر
26 12 14 التكرار
100 46,2 53,8 النسبة
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العينة حسب الوظيفةتوزيع):4-3(جدول ال
المجموعأخرىرئيس قسمرئيس مصلحةالوظيفة
146626التكرار
83.823.123.1100النسبة

االستبيانمن إعداد الطالبة حسب نتائج : المصدر
العينة حسب الوظيفةتوزيع):4-3شكل ال

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة :المصدر

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي: رابعا

اخلاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املؤهل الدراسي أن ) 4- 3(نالحظ من خالل اجلدول 
وهي نسبة مرتفعة يف %88.5فرد بنسبة 15أغلبية أفراد العينة من مستوى جامعي حيث بلغ عددهم 

بنسبة 1وعدد األفراد الذين حيملون شهادات أخرى %7.7بنسبة 2حني بلغ عدد ذوي املستوى الثانوي 
.، أي أن معظم أفراد العينة لديهم مستوى جامعي وهذا ما يزيد من أمهية البحث ونتائج الدراسة3.8%
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يع العينة حسب المؤهل الدراسيتوز ):5-3(جدول ال
المجموعاخرىجامعيثانويالدراسيالمؤهل
223126التكرار
7.788.53.8100.النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادالطالبة من إعداد ا:المصدر
توزيع العينة حسب المؤهل الدراسي):5-3(الشكل

من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان: رالمصد

سنوات اخلدمةتوزيع العينة حسب :خامسا

توزيع أفراد العينة حسب متغري سنوات اخلربة، حيث جند أن أفراد العينة الذين لديهم ) 5- 3(اجلدولميثل 
وهي نسبة مهمة جدا إذ من املمكن أن %57.7سنوات بنسبة مئوية 10خربة يف العمل هم فئة أكثر 

ويف األخري %26.9سنوات بنسبة 05من نوع من الدقة ، مت تليها أفراد العينة  أقل تقضي على الدراسة 
.%15.4سنواتبنسبة مئوية 10و05أفراد العينة ما بني 
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توزيع أفراد العينة حسب متغري سنوات اخلربة، حيث جند أن أفراد العينة الذين لديهم ) 5- 3(اجلدولميثل 
وهي نسبة مهمة جدا إذ من املمكن أن %57.7سنوات بنسبة مئوية 10خربة يف العمل هم فئة أكثر 

ويف األخري %26.9سنوات بنسبة 05من نوع من الدقة ، مت تليها أفراد العينة  أقل تقضي على الدراسة 
.%15.4سنواتبنسبة مئوية 10و05أفراد العينة ما بني 

التكرار
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سنوات الخدمةتوزيع العينة حسب ):6-3(جدول ال
المجموعسنوات10أكثر من سنوات10و 5مابين سنوات5أقل من سنوات الخدمة

741526التكرار
26.9715.457.7100النسبة

على نتائج الدراسةاعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

توزيع العينة حسب سنوات الخدمة)6-3(الشكل 

من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج الدراسة: المصدر

ومراقبة التسيرياألسئلة املتعلقة باختاذ القرارحتليل :الثالثالمطلب

باختاذ القرارحتليل األسئلة املتعلقة :الفرع األول
هل تعترب عملية اختاذ القرار جوهر العملية اإلدارية:السؤال األول

من املستجوبني بنعم على أن عملية %92.3عربت نسبة ) 6- 3(اجلدولمن خالل النتائج كما هو مبني يف 
%7.7اختاذ القرار هي جوهر العملية اإلدارية أما نسبة 

.اختاذ القرار جوهر العملية اإلدارية
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القرار جوهر العملية اإلداريةاتخاذ) : 7-3(الجدول
المجموعالأحيانانعم:1س

242026التكرار
92.37.70100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر
؟هل تواجه مشكلة عند اختاذ القرار:السؤال الثاني

أن أغلبية متخذين القرار يواجهون %73.1عربت نسبة ) 2-7(من خالل النتائج كما هو مبني يف اجلدول
فهي تعرب عن األفراد الذين جيدون %19.2يف بعض األحيان مشاكل عند اختاذهم القرار، أما نسبة 

اختاذمشاكل يف فهي تعرب عن األفراد الذين ال جيدون أي%7.7لقرار، أما نسبة هم لمشاكل يف اختاذ
.القرار

متخذ القرارتواجه يوضح المشكلة التي :)8-3(الجدول
المجموعالأحيانانعم:2س

519226التكرار
19.273.17.7100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر
؟هناك جتهيز مسبق لقرارات بديلة من قبل متخذ القرارهل :ثالثالسؤال ال

من األفراد بنعم على %53.8سبة  نمن خالل النتائج كما هو مبني يف اجلدول أدناه ، عربت فيه
فهي ال %3.9أما نسبة _أحيانا_ من األفراد ب%42.3وعربت نسبة ، التجهيز املسبق لقرارات بديلة 

.لقرارات بديلةتقوم بتجهيز مسبق 
يوضح التجهيز المسبق لقرارات بديلة:) 9-3(الجدول

المجموعالأحيانانعم:3س
1411126التكرار
53.842.33.9100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : رلمصدا
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؟هل تشارك صغار املوظفني يف قرارات إدارية حامسة:الرابعالسؤال 
يرى بعض األفراد مشاركة صغار املوظفني يف من خالل النتائج كما مبني يف اجلدول أدناه نالحظ أن

" أحيانا"ب%46.2النسبةو"نعم"ب%26.9احلامسة وهذا ما عربت عليه النسبةاإلداريةاختاذ القرارات 
رارات احلامسة وهذا ما عربت ضرورة إلشراك صغار املوظفني يف اختاذ القأي دبأنه ال يوجاآلخرين،كما يرى 
".ال"ب%26.9عنه النسبة

ات اإلدارية الحاسمةيوضح مشاركة صغار الموظفين في اتخاذ القرار ) 10-3(الجدول 
المجموعالأحيانانعم:4س

712726التكرار
26.946.226.9100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

؟هل تلجأ يف بعض القرارات اإلدارية إىل املوظفني الدين يعملون لديك:لخامسالسؤال ا
عربت %57.7من خالل النتائج كما هو مبني يف اجلدول يف اجلدول املبني أدناه نالحظ أن النسبة 

لتعرب على أنه يف %30.8وتأيت النسبة إىل املوظفني الدين يعملون لديهم،اإلداريةيف بعض القرارات باللجوء 
األحيان يلجأ أفراد العينة إىل املوظفني الدين يعملون لديهم يف اختاذ القرارات اإلدارية، أما النسبة عض ب

.فعربت على أنه ال داعي  اللجوء إىل املوظفني الدين يعملون لديهم يف اختاذ القرارات اإلدارية  11.5%
الموظفين الدين يعمون لديهاللجوء في بعض القرارات اإلدارية إلىيوضح :)11-3(الجدول 

المجموعالأحيانانعم5س
158326التكرار
57.730.811.5100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر
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؟ك لقرار معنيجه اعرتاض من املوظفني حيال اختاذهل توا:سادسالسؤال ال
واليت عربت على %65.4أن أعلى نسبة هي ، نالحظمن خالل النتائج كما هو مبني يف اجلدول أدناه

%23.1أنه يف بعض األحيان يواجهون اعرتاض مكن املوظفني حيال اختاذهم لقرار معني، مت تليها النسبة
اليت كانت %11.5ري تأيت النسبة اليت ال يواجهون اعرتاض من املوظفني حيال اختاذهم لقرار معني، ويف األخ

." نعم "إجابتهم ب

يوضح اعتراض الموظفين حيال اتخاذ قرار معين:)12-3(الجدول 
المجموعالأحيانانعم6س

317626التكرار
11.565.423.1100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر
؟فرتة زمنية طويلة يف اختاذ القرارتأخذهل :السؤال السابع 

أي ال " ال"من املستجوبني ب%38.5هو مبني يف اجلدول أدناه عربت النسبة من خالل النتائج كما 
، ويف األخري " أحيانا"اليت كانت إجابتهم ب%34.6ت، مث تليها النسبة ايأخذون فرتة طويلة يف اختاذ القرار 

.اختاذ القراروقت طويل يف يأخذوناليت عربت على أنه %26.9النسبة 

القراراتاتخاذاستغراق فترة طويلة في يوضح :)13-3(الجدول 
المجموعالأحيانانعم7س

791026التكرار
26.934.638.5100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

هل تضطر الختاذ قرار سريع حلل مشكلة طارئة:السؤال الثامن
أ%61.5، عربت النسبةنالحظ من خالل نتائج اجلدول املبني أدناه بني ب تجو ملس ا ون يضطر ممن 

من املستجوبني فقد عربت %15.4سريع حلل مشكلة طارئة وهذا قبل تفاقم األمر، أما النسبة الختاذ قرار



حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر دراسة :       الفصل الثالث

78

%23.1على أنه يف بعض األحيان يضطرون الختاذ قرار سريع حلل مشكلة طارئة، ويف األخري جاءت النسبة 
لة أكرب منلتعرب عن ال وجود داعي الختاذ قرار سريع حلل مشكلة طارئة و هذا حىت ال يقعون يف مشك

.املشكلة اليت هم بصدد معاجلتها

يوضح اتخاذ قرار سريع لحل مشكلة طارئة:)14-3(لجدول ا
المجموعالأحيانانعم8س

164626التكرار
61.515.423.1100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : رالمصد

هل يعتمد املدير على املعلومات اليت تقدمها مراقبة التسيري عند اختاذ القرار:السؤال التاسع
نالحظ من خالل نتائج اجلدول املبني أدناه أ ن أغلبية األفراد يرون أن املدير يعتمد على املعلومات اليت 

يرى آخرين أن املدير ، يف حني %73.1تقدمها مراقبة التسيري عند اختاذ القرارات وهذا ما عربت عليه النسبة
وذلك بنسبة يف بعض األحيان يعتمد املدير على املعلومات اليت تقدمها مراقبة التسيري عند اختاذ القرار

26.9%  .

يوضح اعتماد المدير على المعلومات التي تقدمها مراقبة التسيير:) 15-3(الجدول 
المجموعالأحيانانعم9س

917026التكرار
73.126.90100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر



حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر دراسة :       الفصل الثالث

79

حتليل األسئلة املتعلقة مبراقبة التسيري: نيالفرع الثا

:مراقبة التسيير هل هي: السؤال األول

دناه ترى نصف العينة أن مراقبة التسيري هي أاجلدوليفمبنيهوكماالنتائجخاللمن
، و بصفة فجائية وهذا ما %26.9وتكون دورية وهذا ما عربت عليه النسبة %50وذلك بنسبة مستمرة

.%3.8على مستوي األفراد بنسبة %، 19.2عربت عليه النسبة 

مراقبة التسييريوضح :) 16-3(الجدول 
المجموعفرادعلى مستوى األمستمرةدوريةمفاجأة1س

5713126التكرار

19.226.9503.8100النسبة
االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

الدور الذي يقوم به مراقب التسيير: السؤال الثاني 
على أن الدور الذي يقوم به %76.9دناه عربت نسبة أاجلدوليفمبنيهوكماالنتائجخاللمن

.%23.1املعلومات وهذا ما عربت عليه النسبة بإنتاجوذلكالقراراتاختاذيفاملساعدةهوالتسيريمراقب
الدور الذي يقوم به مراقب التسييريوضح :)17-3(الجدول 

المجموعالمعلوماتإنتاجالقراراتخاذالمساعدة في 2س
20626التكرار
76.923.1100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : رالمصد
النشاطات التي يقوم بها مراقب التسيير: الثالثالسؤال 

يقوم بوضع أوال:التاليةالنشاطات نالحظ أن مراقب التسيري يقوم بمن خالل النتائج كما هو مبني يف اجلدول 
التقرير إعدادومن مت حتليل االحنراف مت يليها %30.8سبة النعربت عليه امليزانيات التقديرية وهذا ما 
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ويف %7.7مث تليها الرقابة الداخلية والتدقيق بنسبة%26.9وهذا ما وضحته النسبةالداخلي واخلارجي 
.و احملاسبةاألخري توضع اإلجراءات 

النشاطات التي يقوم بها مراقب التسييريوضح :) 17-3(الجدول 
الميزانية 3س

التقديرية
تحليل 
االنحراف

التقرير 
الداخلي

و الخارجي

وضع 
اإلجراءات

الرقابة 
الداخلية
والتدقيق

المجموعالمحاسبة

87712126التكرار
30.826.926.93.87.73.8100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : رالمصد
المهام المسندة لمراقب التسيير : السؤال الرابع

من أفراد العينة ، أي ما %57.7املوضح أ دناه نسبة اجلدوليفمبنيهوكماالنتائجخاللمن
يفاملؤسسة،يفالرقابةهيالتسيريمراقبةتؤديهااليتاألساسيةاملهمةأنترىالعينةأفرادمنفرد20يعادل 

بالتوجيهتقومالتسيريمراقبةأنالعينةمنمتوسطةنسبةهيوالعينةأفرادمن%38.5نسبةتقرحني
.االستشارةو 

واحد من العينة وهدا إن دل على شيء فإنه يدل على يعادل فردأي ما%3.8النسبة األخريو يف
يففعالالتسيريمراقبةنظاملقيامأساسيدورتلعباليتوالتنبؤيةللمهمةاهتمامأيتويلالاملؤسسةأن 

.املؤسسة

التسييرالمهام المسندة لمراقب يوضح :) 18-3(الجدول 

المجموعتنبؤاو استشارةتوجيهرقابة4س
1510126التكرار
57.738.53.8100النسبة

االستبيانعلى نتائج اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر



حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر دراسة :       الفصل الثالث

83

رهل تعتبر لوحة القيادة أداة هامة  في عملية اتخاذ القرا: السؤال الرابع 

أن أغلبية األفراد يعربون على أمهية مراقبة أسفله، اجلدوليفمبنيهوكماالنتائجخاللمننالحظ
ة ليست أداة هامة أن لوحة القيادالبقيةاعتربتحنييف، %88.5بنسبةوذلكالتسيري يف عملية اختاذ القرار 

.ملراقبة التسيري

أهمية لوحة قيادة في اتخاذ القراريوضح :)23-3(الجدول 

المجموعالأحيانانعم4س
250326التكرار
88.5.011.5100النسبة

من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان: المصدر
تقوم مراقبة التسيير: السؤال الخامس

املبني أدناهاجلدوليفمبنيهوكماالنتائجخاللمن

واستغالله علوماتللمنظامبوضعتقومالتسيريمراقبةأنعلىالعينةأفرادمن%76.9نسبةعربت.1
لتعرب عن األفراد %7.7نسبةتأيتمثالعكسعلى%15.4نسبةعربتحني،يفاستغالال جيدا

. اجلوابعناحملايدين

.عن اجلوابباحلياد%100بنسبةالعينةأفرادمناألغلبيةعربت.2

التعلمعلىالعملينياملسؤولنيتساعدالتسيريمراقبةبأنالعينةأفرادمن%76.9نسبةأقرت.3
ا جاءتاألخرييفواجلواب،عنباحلياد%15.4نسبة وعرباألداءوحتسنيبيوالتدر 
إىليعودوهذا.على التعلم والتدرب مراقبة التسيري ال تساعد املسؤولنيأن علىلتعرب %7.7النسبة
.املرؤوسنيبنيالتسيريعلىالرقابةثقافةغياب
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يفاملرتكبةاءاألخطبتصحيحفعالتقومالتسيريمراقبةترىالعينةأفرادمن%61.5نسبةإن.4
ما%11.5نسبةتأيتبالعكس،مثالعينةمن%26.5نسبةأقرتحنييف، السابقةالنشاطات

وأهدافمبهامعلمهملعدمرمباوهذاباحليادفردا14يعادل

أا علاملستجوبنيمن%69.2نسبةعربتكما.5 اا أسبوحتديداالحنرافاتباكتشافتقومى 
األخرييفوبالعكس،أجابواحيث%23.5نسبةتأيتمثالتحسنيإجراءاتوأخذواملتسببني

.التسيريمراقبفعاليةعدمأواطالعهملعدمورمباحياديتهاعن%11.5نسبةعربت

تساهمفعالالتسيريمراقبةوظيفةبأنفردا18يعادلماأي%69.2ة بنسبوذلكاألغلبيةأقرت.6
%23.1نسبة وتأيتاإلنفاقوضغطالزائداإلسرافمنواحلدونفقاتهالعملتكاليفمناحلديف

.علمهاعدم%11.5نسبةأيفردينعرباألخريبالعكس،ويفأقرتواليت

وحتليالتمعلوماتبإنتاجتقومالتسيريمراقبةأنعلىباإلجيابالعينةأفرادمن%76.9نسبةعربت.7
عن%15.4نسبةعربتكماالعامةالسياساتوالقراراتترشيدأجلمنالعملسريعنواقعية

.علمهابعدم%19.2نسبةأياألقليةأقرتالعكس،و

لإليراداتالدقيقةواملعرفةبالدرايةيتسمونالتسيريمراقيببأن76.9%بنسبةوذلكاألغلبيةأقرت.8
نسبة                             كانتحنييفالعكسعنلتعرب%15.4نسبةتأيتاملؤسسة،مثيفوالتكاليف

.يديناحم7.4%
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يوضح  الدور الذي تقوم به مراقبة التسيير:) 24-3(الجدول 
غير موافق5س

موافق
التكرارمحايد

النسبة
204226وضع نظام للمعلومات واالستغالل الجيد له.1

76.915.47.7100
002626تصحيح التأثيرات وانحرافات في قياس األداء.2

00100100
مساعدة المسؤولين العاملين على التعلم والتدرب .3

وتحسين األداء
202426

76.97.715.4100
167326تصحيح األخطاء المرتكبة في النشاطات السابقة.4

61.526.511.5100
اكتشاف االنحرافات وتحديد أسبابها وأخذ إجراءات  .5

التحسين
186226

69.223.17.7100
إيقاف اإلسراف الزائد وضبط اإلنفاق في المجاالت .6

غير الحيوية وتحقيق اإلنعاش االقتصادي
185326

69.219.211.5100
العمل الوصول إلى معلومات وتحليالت واقعية عن سير .7

من أجل ترشيد القرارات والسياسات العامة
174526

65.415.419.2100

204226معرفة ودراية دقيقة لإليرادات و التكاليف.8
76.915.47.4100

من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان: المصدر
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:خالصة

على مستوى مؤسسة اتصاالت اجلزائر واليت كان 
اهلدف منها تطبيق ما مت التوصل له يف اجلانب النظري  واختبار مدى تطابقه مع الواقع العملي، تبني 
لنا أن مراقبة التسيري هلا دور كبري يف عملية اختاذ القرار وهذا من خالل دراستنا لبعض األدوات 

.احملاسبة التحليلية، لوحة القيادة،  امليزانية التقديرية:ة يفاملستخدمة يف املؤسسة و املتمثل
حبيث أن هذه األخرية توفر جمموعة من املعلومات اليت تساعد املسريين على اختاذ القرارات 
السليمة والصائبة، وبالتايل نقول أن مراقبة التسيري تعترب وظيفة ضرورية يف املؤسسة تساهم يف رفع  

ءا وحتسني أدا ا .ا يضمن هلا البقاء واالستمراريةءها، ممكف
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:خاتمة 

عليها اللجوء إيل وظيفة حمكمة لدعم كل مؤسسة تسعى جاهدة لتحقيق األهداف املرجوة لدا وجب 
تتكفل هذه األخريةالتسيري، حبيثمراقبة أال وهيهيكلها التنظيمي 

القرارات الالزمة واملناسبة قبل تفاقم األوضاعجمموعة من اختاذوكذلك مساعدة املسؤولني يف املؤسسة علي 
ني املردودية و توجيه املؤسسة وهذا من خالل توجيههم و تصحيح األخطاء املرتكبة من طرف التسيري و حتس

.ما تسعى إليه يف املستقبل من أهداف و إسرتاتيجياتإىل
اكيفيةوعلىالتسيريمراقبةعلىالتعرفهوهذهدراستنامناهلدفكاناملنطلقهذامن

إىلفيهتطرقنانظرياألول، أساسينيقسمنيإىلدراستنابتقسيمقمنااألساسهذاوعلىالقراراتاختاذعلى
.إىل مفاهيم عامة حول اختاذ القرار ومراقبة التسيري

اأهمودرسناهاتصميمكيفيةو مراقبة التسيري إىلتطرقناف اعداكيفيةتوضيحمعاأدو اختاذعلىمس
عنمثااللتكوناجلزائر اتصاالتمؤسسةواخرتناالتطبيقيةللدراسةخصصفقدالثاينالقسمأما,القرارات

.االقتصاديةمؤسساتنا
علىأوالنظرياملستوىعلىسواءنتائجعدةاستخراجاستطعنااملتكاملنيالقسمنيهذينخاللومن

:يليفيماتلخيصهاميكنوالتطبيقياملستوى
:يةالتالالنقاطإىلالنظريةالدراسةخاللمنتوصلنا:النظريةللدراسةبالنسبة•

لتحقيقاملسريونميارسهااليتاملتكاملةالوظائفمنجمموعةعلىالتسيرييةالعمليةتقوم
القرارات،اختاذعلىكبريةقدرةالتسيريرجالمناألخريةهذهممارسةوتتطلب,املؤسسةأهداف
.ككلالتسيرييةالعمليةجوهرالقراراتاختاذعمليةتعتربلذلك

وبأدواتخمتلفةمناطقويفخمتلفةظروفيفاألفرادطرفمناألعمالتنفيذعمليةتتم
مراقبةإىلحاجةيفاملؤسسةجيعلماوهواالحنرافاتظهوراحتمالإىليؤديماوهذاخمتلفة
.التسيري

يفمجيعاتتدفقفهمتعار أنإالالتسيريمراقبةتعريفحولالباحثنياختالفمنبالرغم
وتصحيحللموارداألمثلاالستخدامأجلمنالطاقاتجتنيديستهدفللتعديلدائممسارأا

.االحنرافاتواألخطاء
اموتطوير,املسريينمعلوماتتنميةوهوعامهدفحتقيقإىلالتسيريمراقبةترمي قدر

أداءوحتسنياألفرادكفاءةرفعوهوآخرهلدفوسيلةاهلدفهذايصبحبالتايلواجتاههموتعديل
.وهذا ما يثبت الفرضية الثالثة،ككلاملؤسسة
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أربعةمناملسارهذاويتكونللتعلممسارأنهعلىالتسيريمراقبةمسارإىلالنظرميكن
.االحنرافاتتصحيحوأخرياوالتحليلاملتابعة،التنفيذ،التخطيط:وهيمراحل

هذهألنوهذاالعامباملديرمباشرةالتسيريمراقبإحلاقإىلاحلديثةالتوجهاتمتيل
.أكرببصورةالتدخلعلىقدرةواستقالليةومتنحهأكثرالتسيريمراقبتدعمالوضعية

هذاتصميمعلىالتسيريمراقبيعملباملؤسسةالتسيريمراقبةنظامغيابحالةيف
:التاليةاخلطواتبإتباعالنظام

هذهوتسمحاملؤسسةنشاطوقطاعحمليطعامةدراسةبإجراءاألوىلاملرحلةيفيقوم•
إىلتنتميمؤسسةكلفيهاتتحكمأنالضروريمناليتاألساسيةالنقاطبتحديداملرحلة
.القطاعذلك

كمااملؤسسة،وضعيةحتديدمنمتكنهللمؤسسةداخليةدراسةبإجراءيقوممث•
هلاالتنظيميةاهليكلةعلىاالطالعخاللمنوهذااملؤسسة،تنظيمبتشخيصلهتسمح
اخلاصةاألساسيةاملتغرياتيفاملراكزهذهحتكممدىلدراسةاملختلفةاملسؤوليةمراكزوعلى
علىيقوموجعلهتطويرهعلىويعملاملطبقوالرتقيةالتقييمنظامعلىباالطالعيقوممثا،

.احملسوبيةأواألقدميةأساسعلىوليساحملققةالنتائجأساس
يأيتوالذيالتسيريمراقبةنظامباقرتاحالتسيريمراقبيقوماملواليةاملرحلةويفبعدها•

.وتصحيحهااالحنرافاتعلىللتعرفومتابعتهاوضعهايتمعملخطةشكليف
منجمموعةوإقامةاقرتاحعلىالتسيريمراقبةلنظامتصميمهعندالتسيريمراقبيعمل
وهذا ما يثبت القراراختاذعلىمساعدةأدواتاألدواتهذهوتعترباألولويات،حسباألدوات

:وهيأمههاإىلدراستنايفتطرقناوالفرضية األولى
التسيريمراقبةأدواتأهمبنيمنالتحليليةاحملاسبةتعترب:التحليليةالمحاسبة

واإليراداتالتكاليفبنيالعالقةدراسةطريقعنالقراراتاختاذعلىتساعداليت
تقبلهاأنميكناليتلألسعاراألدىناحلدحتديديفتساعدفهيج،منتبكلاخلاصة
استغاللوأثراإلنتاجمستوياتحتديديفوتساعداملعياريةالتكاليفطريقعناإلدارة
أكربحتققاليتاإلنتاجتشكيلةحتديديفتساعدكما،التكاليفعلىاإلنتاجيةالطاقة
اعداإىلإضافة...ممكنةرحبية .األخرىاهلامةالقراراتمنالعديداختاذيفمس
مرحلتنيعلىالتقديريةاملوازناتنظامينطوي:التقديريةالموازنات:

عمليةوتسمح,مراقبتهابإجراءاتتتعلقوالثانيةاملوازناتووضعبتحضريتتعلقاألوىل
إىلدفاليتالتصحيحيةاإلجراءاتواختاذاالحنرافاتبتحديداملوازناتمراقبة
.املنتظرةللتوقعاتاحلقيقيةالنتائجتقريب
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القراراتمنالعديديفباحلزمالتقديريةاملوازناتإعدادأثناءتتماليتاملناقشاتتسمح
شراء,أخرىملؤسسةعنهالتنازلأواملنتجتصنيعيفاملواصلة:مثلاألساسية

هذاوعلىاهلامةاألخرىالقراراتمنالعديدإىلباإلضافةكرائهاأوالتجهيزات
.القراراتواختاذالتسيريمراقبةيفهامةأخرىأداةالتقديريةاملوازناتتعترباألساس

املؤسسةنشاطعنتفصيليةمعلوماتاملوازناتتسيريوالتحليليةاحملاسبةعنينتج*
ذلكإىلوباإلضافة،وواضحةملخصةمعلوماتإىلحيتاجاألخريةهذهتسيريأنجندوباملقابل

أنميكناليتالنقائصملواجهةكايفغريفقطاملوازنيةواحملاسبيةاألدواتاستعمالأنجند
طبيعةذاتعادةتكونعنهاالناجتةاملعلوماتلكونراجعوهذااملؤسسةتسيريأثناءتظهر
األساسيةاملعلوماتبتقدميتسمحالقيادةلوحاتأنجندالصددهذايفوحبتةوحماسبيةمالية
املالئمةالقراراتاختاذيفاستعماهلاعمليةتسهلملخصةبصورةاملاليةوغرياملاليةالطبيعةذات

.وهذا ما يثبت الفرضية الرابعةاملناسبةاألوقاتيفوبسرعة
وكذلكاألداءبتخطيطتسمحكتقنياتالتسيريمراقبةأدواتاعتبارميكنوبالتايل

النوعيهتمنوعني،إىلاألدواتهذهتصنيفميكنكما،تنفيذهبعدعليهاحلكمومتابعته
املوازناتباستعمالذلكولهالتقديريالتسيريطريقعنلألداءاألماميةبالقيادةاألول

اخللفيةبالقيادةكذلكويسمحلألداءاملتزامنةبالقيادةيقومفهوالثاينالنوعأمامثال،التقديرية
.القيادةلوحاتوالتحليليةاحملاسبةباستخداموذلك

اآلخربعضهاوتصحيحفيهاوالتوسعالفرضياتبعضإثباتمنمتكنااقمنااليتالدراسةهذهبعد
:مبنيهوكما

املعلوماتبتوفرييسمحوهواملؤسسةقلبالتسيريملراقبةاملعلوماتنظامحيتل
نظاممنجزءاميثليبقىولكنه,القراراتاختاذعلىاملسريينتساعداليتاملختلفةاألساسية
.للمؤسسةالكلياملعلومات
املعنينيمبشاركةتتمأنالبدالتسيريمراقبةلنظامالناجحةالتصميمعملية

استخدامعناملسؤولنيأنباعتبار,لوحدهالتسيريمراقبطرفمنوليسالنظامهذاباستخدام
.األهدافبتحقيقاملعنينيهمالنظامهذا

لك وفقا ذات اليت تدرس النشاط االقتصادي و تعد احملاسبة التحليلية من أهم التقني
اليت تعتمد على التحليل الكمي للمعطيات من أجل الوقوف على نقاط القوة ألساليبها 

.الثانيةو هذا ما يثبت الفرضيةوالضعف اخلاصة بالنشاط وبالتايل اختاذ القرارات الالزمة
مايليأمههاالنتائجمنجمموعةإىلتوصلنافقد:التطبيقيالجانبيخصفيماأما:
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هذاوااخلاصةاملصلحةتواجدمنبالرغمباملؤسسةالتسيريمراقبةانعدام
اليتالكيفياتوبالطرقاملصلحةالعاملنيإحاطةلعدمنظرنايفراجع

.االهذايفتكوينهمنقصبسببوكذلكالتسيريمراقبةعمليةاتتم
املؤسسةنشاطاتزيادةمنفبالرغم,انعدامهنقلملإنالتحفيزنظامضعف

.للعمالاتحتفيز أيةهناكتكنملاملاضيةالسنةمعمقارنةنتائجهاوحتسن
وعدمالتسيريمراقبةوأهدافبأدوارواألفراداملسؤولنيمعظممعرفةعدم

.األهدافختطيطعمليةيفاشرتاكهم
وأمهيتهااألهدافالتعريفيفاملسريينتقصري.

:موضحهوكماللمؤسسةوالتوصياتاالقرتاحاتمنمجلةتقدميحاولناهذاعلىبناءاو
تزويدعلىتعملفهيغايةوليستوسيلةأاعلىالتسيريمراقبةإىلينظرأنجيب- 
علىتعملكما,املناسبةالقراراتاختاذعلىتساعدهماليتاملعلوماتمبختلفاملسؤولنيواملسريين

مستقبالتكرارهابعدميسمحمباوتفسريهااالحنرافاتحتديدخاللمنوالكفاءاتالقدراتتطوير
ككلاملؤسسةأداءحتسنيإىلدففهيوبالتايل

هذهإىلالنظرينبغيكمااملستويات،مجيععلىرسكلةوكوينلتا،نشاطاتتنظيمينبغي- 
.االستثماراتباقيعنأمهيةيقلالاستثمارأاعلىالعملية

.ميكنمابأسرعإقامتهيفيسامهواحىتوبأهدافهالنظامهذابأمهيةاألفرادتوعيةضرورة- 

.التسيريمراقبةأدواتأهممنباعتبارهالتحليليةللمحاسبةنظاموضعيفاإلسراع- 

استدعىكلماوالتجديداملتابعةتتطلبمستمرةعمليةأاعلىالتسيريمراقبةإىلالنظر- 
.ذلكاألمر

لديهمتكونحىتاألهدافوحتديدالقراراتاختاذعمليةيفاألفرادإشراكعلىالعمل- 
.لتحقيقهاأكربحمفزات

العمومية،اإلداراتيفللتطبيقحماليكونأنيستدعيالتسيريمراقبةنظامأنانرىللدراسةكأفاق
النتائجتكونماوغالباوالتنفيذ،التخطيطبنياحنرافاتوجودمناألخرىهيتعايناألخريةهذهوأنالسيما
.املنفقةاملبالغضخامةمنبالرغماملطلوباملستوىدوناحملققة
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أربعةمناملسارهذاويتكونللتعلممسارأنهعلىالتسيريمراقبةمسارإىلالنظرميكن
.االحنرافاتتصحيحوأخرياوالتحليلاملتابعة،التنفيذ،التخطيط:وهيمراحل

هذهألنوهذاالعامباملديرمباشرةالتسيريمراقبإحلاقإىلاحلديثةالتوجهاتمتيل
.أكرببصورةالتدخلعلىقدرةواستقالليةومتنحهأكثرالتسيريمراقبتدعمالوضعية

هذاتصميمعلىالتسيريمراقبيعملباملؤسسةالتسيريمراقبةنظامغيابحالةيف
:التاليةاخلطواتبإتباعالنظام

هذهوتسمحاملؤسسةنشاطوقطاعحمليطعامةدراسةبإجراءاألوىلاملرحلةيفيقوم•
إىلتنتميمؤسسةكلفيهاتتحكمأنالضروريمناليتاألساسيةالنقاطبتحديداملرحلة
.القطاعذلك

كمااملؤسسة،وضعيةحتديدمنمتكنهللمؤسسةداخليةدراسةبإجراءيقوممث•
هلاالتنظيميةاهليكلةعلىاالطالعخاللمنوهذااملؤسسة،تنظيمبتشخيصلهتسمح
اخلاصةاألساسيةاملتغرياتيفاملراكزهذهحتكممدىلدراسةاملختلفةاملسؤوليةمراكزوعلى
علىيقوموجعلهتطويرهعلىويعملاملطبقوالرتقيةالتقييمنظامعلىباالطالعيقوممثا،

.احملسوبيةأواألقدميةأساسعلىوليساحملققةالنتائجأساس
يأيتوالذيالتسيريمراقبةنظامباقرتاحالتسيريمراقبيقوماملواليةاملرحلةويفبعدها•

.وتصحيحهااالحنرافاتعلىللتعرفومتابعتهاوضعهايتمعملخطةشكليف
منجمموعةوإقامةاقرتاحعلىالتسيريمراقبةلنظامتصميمهعندالتسيريمراقبيعمل
وهذا ما يثبت القراراختاذعلىمساعدةأدواتاألدواتهذهوتعترباألولويات،حسباألدوات

:وهيأمههاإىلدراستنايفتطرقناوالفرضية األولى
التسيريمراقبةأدواتأهمبنيمنالتحليليةاحملاسبةتعترب:التحليليةالمحاسبة

واإليراداتالتكاليفبنيالعالقةدراسةطريقعنالقراراتاختاذعلىتساعداليت
تقبلهاأنميكناليتلألسعاراألدىناحلدحتديديفتساعدفهيج،منتبكلاخلاصة
استغاللوأثراإلنتاجمستوياتحتديديفوتساعداملعياريةالتكاليفطريقعناإلدارة
أكربحتققاليتاإلنتاجتشكيلةحتديديفتساعدكما،التكاليفعلىاإلنتاجيةالطاقة
اعداإىلإضافة...ممكنةرحبية .األخرىاهلامةالقراراتمنالعديداختاذيفمس
مرحلتنيعلىالتقديريةاملوازناتنظامينطوي:التقديريةالموازنات:

عمليةوتسمح,مراقبتهابإجراءاتتتعلقوالثانيةاملوازناتووضعبتحضريتتعلقاألوىل
إىلدفاليتالتصحيحيةاإلجراءاتواختاذاالحنرافاتبتحديداملوازناتمراقبة
.املنتظرةللتوقعاتاحلقيقيةالنتائجتقريب
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القراراتمنالعديديفباحلزمالتقديريةاملوازناتإعدادأثناءتتماليتاملناقشاتتسمح
شراء,أخرىملؤسسةعنهالتنازلأواملنتجتصنيعيفاملواصلة:مثلاألساسية

هذاوعلىاهلامةاألخرىالقراراتمنالعديدإىلباإلضافةكرائهاأوالتجهيزات
.القراراتواختاذالتسيريمراقبةيفهامةأخرىأداةالتقديريةاملوازناتتعترباألساس

املؤسسةنشاطعنتفصيليةمعلوماتاملوازناتتسيريوالتحليليةاحملاسبةعنينتج*
ذلكإىلوباإلضافة،وواضحةملخصةمعلوماتإىلحيتاجاألخريةهذهتسيريأنجندوباملقابل

أنميكناليتالنقائصملواجهةكايفغريفقطاملوازنيةواحملاسبيةاألدواتاستعمالأنجند
طبيعةذاتعادةتكونعنهاالناجتةاملعلوماتلكونراجعوهذااملؤسسةتسيريأثناءتظهر
األساسيةاملعلوماتبتقدميتسمحالقيادةلوحاتأنجندالصددهذايفوحبتةوحماسبيةمالية
املالئمةالقراراتاختاذيفاستعماهلاعمليةتسهلملخصةبصورةاملاليةوغرياملاليةالطبيعةذات

.وهذا ما يثبت الفرضية الرابعةاملناسبةاألوقاتيفوبسرعة
وكذلكاألداءبتخطيطتسمحكتقنياتالتسيريمراقبةأدواتاعتبارميكنوبالتايل

النوعيهتمنوعني،إىلاألدواتهذهتصنيفميكنكما،تنفيذهبعدعليهاحلكمومتابعته
املوازناتباستعمالذلكولهالتقديريالتسيريطريقعنلألداءاألماميةبالقيادةاألول

اخللفيةبالقيادةكذلكويسمحلألداءاملتزامنةبالقيادةيقومفهوالثاينالنوعأمامثال،التقديرية
.القيادةلوحاتوالتحليليةاحملاسبةباستخداموذلك

اآلخربعضهاوتصحيحفيهاوالتوسعالفرضياتبعضإثباتمنمتكنااقمنااليتالدراسةهذهبعد
:مبنيهوكما

املعلوماتبتوفرييسمحوهواملؤسسةقلبالتسيريملراقبةاملعلوماتنظامحيتل
نظاممنجزءاميثليبقىولكنه,القراراتاختاذعلىاملسريينتساعداليتاملختلفةاألساسية
.للمؤسسةالكلياملعلومات
املعنينيمبشاركةتتمأنالبدالتسيريمراقبةلنظامالناجحةالتصميمعملية

استخدامعناملسؤولنيأنباعتبار,لوحدهالتسيريمراقبطرفمنوليسالنظامهذاباستخدام
.األهدافبتحقيقاملعنينيهمالنظامهذا

لك وفقا ذات اليت تدرس النشاط االقتصادي و تعد احملاسبة التحليلية من أهم التقني
اليت تعتمد على التحليل الكمي للمعطيات من أجل الوقوف على نقاط القوة ألساليبها 

.الثانيةو هذا ما يثبت الفرضيةوالضعف اخلاصة بالنشاط وبالتايل اختاذ القرارات الالزمة
مايليأمههاالنتائجمنجمموعةإىلتوصلنافقد:التطبيقيالجانبيخصفيماأما:
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هذاوااخلاصةاملصلحةتواجدمنبالرغمباملؤسسةالتسيريمراقبةانعدام
اليتالكيفياتوبالطرقاملصلحةالعاملنيإحاطةلعدمنظرنايفراجع

.االهذايفتكوينهمنقصبسببوكذلكالتسيريمراقبةعمليةاتتم
املؤسسةنشاطاتزيادةمنفبالرغم,انعدامهنقلملإنالتحفيزنظامضعف

.للعمالاتحتفيز أيةهناكتكنملاملاضيةالسنةمعمقارنةنتائجهاوحتسن
وعدمالتسيريمراقبةوأهدافبأدوارواألفراداملسؤولنيمعظممعرفةعدم

.األهدافختطيطعمليةيفاشرتاكهم
وأمهيتهااألهدافالتعريفيفاملسريينتقصري.

:موضحهوكماللمؤسسةوالتوصياتاالقرتاحاتمنمجلةتقدميحاولناهذاعلىبناءاو
تزويدعلىتعملفهيغايةوليستوسيلةأاعلىالتسيريمراقبةإىلينظرأنجيب- 
علىتعملكما,املناسبةالقراراتاختاذعلىتساعدهماليتاملعلوماتمبختلفاملسؤولنيواملسريين

مستقبالتكرارهابعدميسمحمباوتفسريهااالحنرافاتحتديدخاللمنوالكفاءاتالقدراتتطوير
ككلاملؤسسةأداءحتسنيإىلدففهيوبالتايل

هذهإىلالنظرينبغيكمااملستويات،مجيععلىرسكلةوكوينلتا،نشاطاتتنظيمينبغي- 
.االستثماراتباقيعنأمهيةيقلالاستثمارأاعلىالعملية

.ميكنمابأسرعإقامتهيفيسامهواحىتوبأهدافهالنظامهذابأمهيةاألفرادتوعيةضرورة- 

.التسيريمراقبةأدواتأهممنباعتبارهالتحليليةللمحاسبةنظاموضعيفاإلسراع- 

استدعىكلماوالتجديداملتابعةتتطلبمستمرةعمليةأاعلىالتسيريمراقبةإىلالنظر- 
.ذلكاألمر

لديهمتكونحىتاألهدافوحتديدالقراراتاختاذعمليةيفاألفرادإشراكعلىالعمل- 
.لتحقيقهاأكربحمفزات

العمومية،اإلداراتيفللتطبيقحماليكونأنيستدعيالتسيريمراقبةنظامأنانرىللدراسةكأفاق
النتائجتكونماوغالباوالتنفيذ،التخطيطبنياحنرافاتوجودمناألخرىهيتعايناألخريةهذهوأنالسيما
.املنفقةاملبالغضخامةمنبالرغماملطلوباملستوىدوناحملققة



92

األقلفعلىجوانبهبكليكنملوإنوعرضهاملوضوعمعاجلةيفوفقناقدنكونأننأملاخلتام،يف
.أمهيةاألكثرللجوانب





88

:خاتمة 

عليها اللجوء إيل وظيفة حمكمة لدعم كل مؤسسة تسعى جاهدة لتحقيق األهداف املرجوة لدا وجب 
تتكفل هذه األخريةالتسيري، حبيثمراقبة أال وهيهيكلها التنظيمي 

القرارات الالزمة واملناسبة قبل تفاقم األوضاعجمموعة من اختاذوكذلك مساعدة املسؤولني يف املؤسسة علي 
ني املردودية و توجيه املؤسسة وهذا من خالل توجيههم و تصحيح األخطاء املرتكبة من طرف التسيري و حتس

.ما تسعى إليه يف املستقبل من أهداف و إسرتاتيجياتإىل
اكيفيةوعلىالتسيريمراقبةعلىالتعرفهوهذهدراستنامناهلدفكاناملنطلقهذامن

إىلفيهتطرقنانظرياألول، أساسينيقسمنيإىلدراستنابتقسيمقمنااألساسهذاوعلىالقراراتاختاذعلى
.إىل مفاهيم عامة حول اختاذ القرار ومراقبة التسيري

اأهمودرسناهاتصميمكيفيةو مراقبة التسيري إىلتطرقناف اعداكيفيةتوضيحمعاأدو اختاذعلىمس
عنمثااللتكوناجلزائر اتصاالتمؤسسةواخرتناالتطبيقيةللدراسةخصصفقدالثاينالقسمأما,القرارات

.االقتصاديةمؤسساتنا
علىأوالنظرياملستوىعلىسواءنتائجعدةاستخراجاستطعنااملتكاملنيالقسمنيهذينخاللومن

:يليفيماتلخيصهاميكنوالتطبيقياملستوى
:يةالتالالنقاطإىلالنظريةالدراسةخاللمنتوصلنا:النظريةللدراسةبالنسبة•

لتحقيقاملسريونميارسهااليتاملتكاملةالوظائفمنجمموعةعلىالتسيرييةالعمليةتقوم
القرارات،اختاذعلىكبريةقدرةالتسيريرجالمناألخريةهذهممارسةوتتطلب,املؤسسةأهداف
.ككلالتسيرييةالعمليةجوهرالقراراتاختاذعمليةتعتربلذلك

وبأدواتخمتلفةمناطقويفخمتلفةظروفيفاألفرادطرفمناألعمالتنفيذعمليةتتم
مراقبةإىلحاجةيفاملؤسسةجيعلماوهواالحنرافاتظهوراحتمالإىليؤديماوهذاخمتلفة
.التسيري

يفمجيعاتتدفقفهمتعار أنإالالتسيريمراقبةتعريفحولالباحثنياختالفمنبالرغم
وتصحيحللموارداألمثلاالستخدامأجلمنالطاقاتجتنيديستهدفللتعديلدائممسارأا

.االحنرافاتواألخطاء
اموتطوير,املسريينمعلوماتتنميةوهوعامهدفحتقيقإىلالتسيريمراقبةترمي قدر

أداءوحتسنياألفرادكفاءةرفعوهوآخرهلدفوسيلةاهلدفهذايصبحبالتايلواجتاههموتعديل
.وهذا ما يثبت الفرضية الثالثة،ككلاملؤسسة
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أربعةمناملسارهذاويتكونللتعلممسارأنهعلىالتسيريمراقبةمسارإىلالنظرميكن
.االحنرافاتتصحيحوأخرياوالتحليلاملتابعة،التنفيذ،التخطيط:وهيمراحل

هذهألنوهذاالعامباملديرمباشرةالتسيريمراقبإحلاقإىلاحلديثةالتوجهاتمتيل
.أكرببصورةالتدخلعلىقدرةواستقالليةومتنحهأكثرالتسيريمراقبتدعمالوضعية

هذاتصميمعلىالتسيريمراقبيعملباملؤسسةالتسيريمراقبةنظامغيابحالةيف
:التاليةاخلطواتبإتباعالنظام

هذهوتسمحاملؤسسةنشاطوقطاعحمليطعامةدراسةبإجراءاألوىلاملرحلةيفيقوم•
إىلتنتميمؤسسةكلفيهاتتحكمأنالضروريمناليتاألساسيةالنقاطبتحديداملرحلة
.القطاعذلك

كمااملؤسسة،وضعيةحتديدمنمتكنهللمؤسسةداخليةدراسةبإجراءيقوممث•
هلاالتنظيميةاهليكلةعلىاالطالعخاللمنوهذااملؤسسة،تنظيمبتشخيصلهتسمح
اخلاصةاألساسيةاملتغرياتيفاملراكزهذهحتكممدىلدراسةاملختلفةاملسؤوليةمراكزوعلى
علىيقوموجعلهتطويرهعلىويعملاملطبقوالرتقيةالتقييمنظامعلىباالطالعيقوممثا،

.احملسوبيةأواألقدميةأساسعلىوليساحملققةالنتائجأساس
يأيتوالذيالتسيريمراقبةنظامباقرتاحالتسيريمراقبيقوماملواليةاملرحلةويفبعدها•

.وتصحيحهااالحنرافاتعلىللتعرفومتابعتهاوضعهايتمعملخطةشكليف
منجمموعةوإقامةاقرتاحعلىالتسيريمراقبةلنظامتصميمهعندالتسيريمراقبيعمل
وهذا ما يثبت القراراختاذعلىمساعدةأدواتاألدواتهذهوتعترباألولويات،حسباألدوات

:وهيأمههاإىلدراستنايفتطرقناوالفرضية األولى
التسيريمراقبةأدواتأهمبنيمنالتحليليةاحملاسبةتعترب:التحليليةالمحاسبة

واإليراداتالتكاليفبنيالعالقةدراسةطريقعنالقراراتاختاذعلىتساعداليت
تقبلهاأنميكناليتلألسعاراألدىناحلدحتديديفتساعدفهيج،منتبكلاخلاصة
استغاللوأثراإلنتاجمستوياتحتديديفوتساعداملعياريةالتكاليفطريقعناإلدارة
أكربحتققاليتاإلنتاجتشكيلةحتديديفتساعدكما،التكاليفعلىاإلنتاجيةالطاقة
اعداإىلإضافة...ممكنةرحبية .األخرىاهلامةالقراراتمنالعديداختاذيفمس
مرحلتنيعلىالتقديريةاملوازناتنظامينطوي:التقديريةالموازنات:

عمليةوتسمح,مراقبتهابإجراءاتتتعلقوالثانيةاملوازناتووضعبتحضريتتعلقاألوىل
إىلدفاليتالتصحيحيةاإلجراءاتواختاذاالحنرافاتبتحديداملوازناتمراقبة
.املنتظرةللتوقعاتاحلقيقيةالنتائجتقريب
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القراراتمنالعديديفباحلزمالتقديريةاملوازناتإعدادأثناءتتماليتاملناقشاتتسمح
شراء,أخرىملؤسسةعنهالتنازلأواملنتجتصنيعيفاملواصلة:مثلاألساسية

هذاوعلىاهلامةاألخرىالقراراتمنالعديدإىلباإلضافةكرائهاأوالتجهيزات
.القراراتواختاذالتسيريمراقبةيفهامةأخرىأداةالتقديريةاملوازناتتعترباألساس

املؤسسةنشاطعنتفصيليةمعلوماتاملوازناتتسيريوالتحليليةاحملاسبةعنينتج*
ذلكإىلوباإلضافة،وواضحةملخصةمعلوماتإىلحيتاجاألخريةهذهتسيريأنجندوباملقابل

أنميكناليتالنقائصملواجهةكايفغريفقطاملوازنيةواحملاسبيةاألدواتاستعمالأنجند
طبيعةذاتعادةتكونعنهاالناجتةاملعلوماتلكونراجعوهذااملؤسسةتسيريأثناءتظهر
األساسيةاملعلوماتبتقدميتسمحالقيادةلوحاتأنجندالصددهذايفوحبتةوحماسبيةمالية
املالئمةالقراراتاختاذيفاستعماهلاعمليةتسهلملخصةبصورةاملاليةوغرياملاليةالطبيعةذات

.وهذا ما يثبت الفرضية الرابعةاملناسبةاألوقاتيفوبسرعة
وكذلكاألداءبتخطيطتسمحكتقنياتالتسيريمراقبةأدواتاعتبارميكنوبالتايل

النوعيهتمنوعني،إىلاألدواتهذهتصنيفميكنكما،تنفيذهبعدعليهاحلكمومتابعته
املوازناتباستعمالذلكولهالتقديريالتسيريطريقعنلألداءاألماميةبالقيادةاألول

اخللفيةبالقيادةكذلكويسمحلألداءاملتزامنةبالقيادةيقومفهوالثاينالنوعأمامثال،التقديرية
.القيادةلوحاتوالتحليليةاحملاسبةباستخداموذلك

اآلخربعضهاوتصحيحفيهاوالتوسعالفرضياتبعضإثباتمنمتكنااقمنااليتالدراسةهذهبعد
:مبنيهوكما

املعلوماتبتوفرييسمحوهواملؤسسةقلبالتسيريملراقبةاملعلوماتنظامحيتل
نظاممنجزءاميثليبقىولكنه,القراراتاختاذعلىاملسريينتساعداليتاملختلفةاألساسية
.للمؤسسةالكلياملعلومات
املعنينيمبشاركةتتمأنالبدالتسيريمراقبةلنظامالناجحةالتصميمعملية

استخدامعناملسؤولنيأنباعتبار,لوحدهالتسيريمراقبطرفمنوليسالنظامهذاباستخدام
.األهدافبتحقيقاملعنينيهمالنظامهذا

لك وفقا ذات اليت تدرس النشاط االقتصادي و تعد احملاسبة التحليلية من أهم التقني
اليت تعتمد على التحليل الكمي للمعطيات من أجل الوقوف على نقاط القوة ألساليبها 

.الثانيةو هذا ما يثبت الفرضيةوالضعف اخلاصة بالنشاط وبالتايل اختاذ القرارات الالزمة
مايليأمههاالنتائجمنجمموعةإىلتوصلنافقد:التطبيقيالجانبيخصفيماأما:



91

هذاوااخلاصةاملصلحةتواجدمنبالرغمباملؤسسةالتسيريمراقبةانعدام
اليتالكيفياتوبالطرقاملصلحةالعاملنيإحاطةلعدمنظرنايفراجع

.االهذايفتكوينهمنقصبسببوكذلكالتسيريمراقبةعمليةاتتم
املؤسسةنشاطاتزيادةمنفبالرغم,انعدامهنقلملإنالتحفيزنظامضعف

.للعمالاتحتفيز أيةهناكتكنملاملاضيةالسنةمعمقارنةنتائجهاوحتسن
وعدمالتسيريمراقبةوأهدافبأدوارواألفراداملسؤولنيمعظممعرفةعدم

.األهدافختطيطعمليةيفاشرتاكهم
وأمهيتهااألهدافالتعريفيفاملسريينتقصري.

:موضحهوكماللمؤسسةوالتوصياتاالقرتاحاتمنمجلةتقدميحاولناهذاعلىبناءاو
تزويدعلىتعملفهيغايةوليستوسيلةأاعلىالتسيريمراقبةإىلينظرأنجيب- 
علىتعملكما,املناسبةالقراراتاختاذعلىتساعدهماليتاملعلوماتمبختلفاملسؤولنيواملسريين

مستقبالتكرارهابعدميسمحمباوتفسريهااالحنرافاتحتديدخاللمنوالكفاءاتالقدراتتطوير
ككلاملؤسسةأداءحتسنيإىلدففهيوبالتايل

هذهإىلالنظرينبغيكمااملستويات،مجيععلىرسكلةوكوينلتا،نشاطاتتنظيمينبغي- 
.االستثماراتباقيعنأمهيةيقلالاستثمارأاعلىالعملية

.ميكنمابأسرعإقامتهيفيسامهواحىتوبأهدافهالنظامهذابأمهيةاألفرادتوعيةضرورة- 

.التسيريمراقبةأدواتأهممنباعتبارهالتحليليةللمحاسبةنظاموضعيفاإلسراع- 

استدعىكلماوالتجديداملتابعةتتطلبمستمرةعمليةأاعلىالتسيريمراقبةإىلالنظر- 
.ذلكاألمر

لديهمتكونحىتاألهدافوحتديدالقراراتاختاذعمليةيفاألفرادإشراكعلىالعمل- 
.لتحقيقهاأكربحمفزات

العمومية،اإلداراتيفللتطبيقحماليكونأنيستدعيالتسيريمراقبةنظامأنانرىللدراسةكأفاق
النتائجتكونماوغالباوالتنفيذ،التخطيطبنياحنرافاتوجودمناألخرىهيتعايناألخريةهذهوأنالسيما
.املنفقةاملبالغضخامةمنبالرغماملطلوباملستوىدوناحملققة
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األقلفعلىجوانبهبكليكنملوإنوعرضهاملوضوعمعاجلةيفوفقناقدنكونأننأملاخلتام،يف
.أمهيةاألكثرللجوانب
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الأحيانا نعم الفقــــــــــــرةالرقم

؟اإلداريةجوهر العملية القراراختاذهل تعترب عملية 1

القرار؟اختاذهل تواجه مشكلة عند 2

القرار ؟متخذهل هناك جتهيز مسبق لقرارات بديلة من قبل 3

حامسة ؟إداريةهل تشارك صغار املوظفني يف قرارات 4

املوظفني الدين يعملون لديكإىلاإلداريةهل تلجأ يف بعض القرارات 5

لقرار معني ؟اختاذكهل تواجه اعرتاض من املوظفني حيال 6

؟القراراختاذفرتة زمنية طويلة يف تأخذهل 7

قرار سريع حلل مشكلة طارئة ؟الختاذتضطرهل 8

هل يعتمد املدير على املعلومات اليت تقدمها مراقبة التسيري عند اختاذ 

القرار 

:التسييرأسئلة تتعلق بمراقبة :ثالثا

:الخانة المناسبةفيضع عالمة

مفاجئة                دورية                مستمرة:          مراقبة التسيير هل هي-1
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المعلوماتإنتاجقرار                     الاتخاذالمساعدة في 
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