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 ة:ــخاتمال

 
 يف البشرية املوارد إدارة مراجعة مسامهة مدى معرفة حاولنا  املوضوع هلذا ومعاجلتنا دراستنا خالل نم 

 ةيف تنمي لعب دورا هامات البشرية املوارد إدارة مراجعة نستنتج من البحث أن، و سؤسسةامل يف العاملني أداء حتسني
مبا أنه يضع منهجا  سؤيف عمليات القياس والتحكم والتنب وتطوير أداء املوارد البشرية وميكن أن يشكل بديال شامال

 عمل صارمة ةملسريين، هذا املنهج يعتمد أساسا على منهجيبني أيدي ا ، عمليا واسرتاتيجيا متكامالاعلمي
من التقنيات العلمية والعملية يف جتميع املعطيات وحتليلها  أسباب الظواهر ابستعمال مزيج للوصول إىل تشخيص

ابملسؤسسة والتكاليف غري يطة ة، للوصول إىل ختفيض املخاطر احملابستعمال املسؤشرات، املعايري واملرجعيات الصادق
ة من واقع نية على حقائق مستمدبت املمن التوصيا نتهاز الفرص املتاحة هلا انطالقاة وتدعيم نقاط القوة وااجملدي

 املنظمة.

اخلصوص يف وضع اخلطط والربامج ورسم األهداف االسرتاجتية يف  ن أن يساهم على وجهكما أنه ميك
ميدان تسيري املوارد البشرية يف املدى القصري واملتوسط والطويل، ويعمل على بلوغها يف آجاهلا احملددة من خالل 

 ها مع أهداف املسؤسسة الشاملة.قناسوقت املناسب وقياس مدى تبة يف التوفري الوسائل املادية والبشرية املناس
البشرية ألنه يستوجب وضع نظام معلومات سليم ميكن للمسؤسسات االعتماد عليه يف قياس فاعلية تسيري مواردها 

من  االجتماعية للمسؤسسة، حىت تتمكن يف الوقت املناسب ابملعلومات الصادقة حول الوضعية وصادق يزود اإلدارة
الزمة يف الوقت املناسب، يتحقق هلا ذلك انطالقا من استحداث أجهزة لتدعم ة الختاذ اإلجراءات التصحيحيا

اتيجي الالئق  االسرت  البعدوظيفة للعطى حىت يية مراجعة وظيفة إدارة املوارد البشرية البشرية كخل املوارد تسيري
خاصة لبعض األنشطة اليت تظهر  ريةدو  القيام بتدقيقاتا سبق، ينبغي إىل م كوظيفة رئيسية واسرتاتيجية. إضافة

 ذة.فيها اختالالت جوهرية عميقة، ومتابعة دائمة لإلجراءات املتخ

مدرية الشباب  مسؤسسة يف البشرية املوارد إدارة مراجعة واقع حول هبا قمنا اليت الدراسة امليدانية اشتملو 
ئة ملراجعة تسيري املوارد البشرية رد البشرية واليت أكدت على وجود هيوالرايضة على دراسة تطبيقية ملراجعة إدارة املوا

 و قوي ترابط هناك أن إىل توصلنا كما املسؤسسة، عمال لدى البشرية املوارد إدارة مراجعة و لألداءوعلى فهم جيد 
 . بينهما اجيايب
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 * النتائج: 
 البشرية املوارد إدارةهبا  تقوم اليت لألنشطة املسؤسسة يف مراجعة هناك -
 فعالية حتسني خالل من املسؤسسة داخل العمال أداء حتسني يف كبري بشكل البشرية املوارد إدارة مراجعة تساهم -

 ...الداخلي االتصال و التحفيز و التدريب مثل البشرية املوارد إدارة متارسها اليت أنشطة
 و قدرات ينمي التدريب نأل وظائفهم، ممارسة جلأ من ضرورية عملية املسؤسسة داخل العاملني تدريب عملية -

 ... اتصال و حتفيز و تدريب من الفرد عمل بطبيعة مرتبط األداء وحتسني ، األفراد مهارات
 

 * التوصيات:
 العامل أداء من ترفع اليت الوسائل من اهنأل املسؤسسة يف املراجعة بعملية االهتمام اجلزائرية املسؤسسات على جيب -
 .املسؤسسة أهداف حتقيق ومنه إنتاجيته زايدةابلتايل و 
 موضوعيتها استقالليتها، يضمن مبا اجلزائرية املسؤسسات يف البشرية املوارد إدارة مراجعة وظيفة تنظيم إعادة ضرورة -

 .اهتعمليا وفعالية وكفاءة
 حتقيق على أكثر احلرص جلأ ومن املهين مستواهم رفع جلأ من للعمال تدريبية برامج املسؤسسات ضرورة عمل -

 .املسؤسسة أهداف
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 مقدمة الفصل:

 متتلكها اليت األصول أهم من وأصال املؤسسة موارد أهم من موردا املؤسسات يف البشرية املوارد متثل
 عملية تسبقه مل ما جناح للمؤسسة يكون لن حيث ومرموقة، عالية مكانة البشري للعنصر أصبح لذلك املؤسسة،

 الدائمة ابحلركة يتميز هو بل عليها السيطرة ميكن اثبتة لعوامل خيضع ال فاإلنسان .البشرية للموارد وتنمية تطوير
 العمل وحميط الشخصية أهوائهم حسب بينا اختالفا العاملة القوة يف األفراد اختالف يسبب مما املستمر، والتقلب

  فيه، يعملون الذي
 املوارد إدارة أصبحتو  ا،هتنشاطا أوجه وتعدد حجمها زايدة يف كبرية تغريات املؤسسات تواجهكما 

 . واملعوقات القصور نواحي على التعرف على قادرة غري البشرية
 هلا اليت ابملراجعة، وتعرف الجمل هذا يف اإلدارة ملساعدة فعالة أداة إجياد إىل احلاجة ظهرت فقد املنطلق هذا من

 ارتكاب من التقليل على العمل اهنشأ من واليت املؤسسات، كبار مست اليت ياراتهناال بعد وخاصة كبري أمهية
 . املؤسسة داخل تنشأ اليت االحنرافات وحتديد األخطاء

 البشرية املوارد إدارة وأهداف تعاريف من البشرية املوارد إدارة حول عموميات الفصل هذا يف وسندرج
 وأخريا نشاطاهتا األساسية. تطورها التارخيي والتحدايت اليت تواجهها.، ابإلضافة على أمهيتهاو 

بعض املفاهيم األساسية حول املراجعة الداخلية، من تطورها التارخيي، تعاريف، أمهيتها وأهدافها، و  سنوضح كما
 معايرها وتطبيقاهتا.
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 .البشرية املوارد إدارة مفاهيم أساسية حول  :األول املبحث
يف املؤسسة، وأكثرها حساسية كوهنا تتعامل مع أهم وأحرج  ةإدارة املوارد البشرية من أهم اإلدارات الوظيفيتعد 

عنصر من عناصر اإلنتاج، وأكثر موارد املؤسسة عرضة لتأثر مبختلف التغريات البيئية، وإدارة املوارد البشرية 
ة من التطورات املتداخلة واليت سامهت بشكل بشكلها احلديث ليست وليدة الساعة، وإمنا هي نتيجة جملموع

مباشر أو غري مباشر من ظهور احلاجة إىل إدارة أفراد متخصصة ترعى شؤون العاملني وتعمل على توفري أجنع 
اآلليات إلدارة الطاقات البشرية بكفاءة ومتكن من زايدة إنتاجية العاملني، ومن أجل اإلحاطة ابملفاهيم األساسية 

، أمهيتها و أهدافها، تطورها البشرية املوارد إدارة تعريفرد البشرية تناولنا يف هذا املبحث العناصر التالية: إلدارة املوا
 التارخيي، وأخريا التحدايت اليت تواجهها.

 .البشرية املوارد إدارة تعريف : األول املطلب
واالجتماعية والسياسية مما جيعل من مهمتها أكثر تواجه املؤسسات اليوم حتدايت ممثلة يف املتغريات االقتصادية 

صعوبة خاصة يف جمال القوى العاملة، والتعامل مع النقاابت العمالية ومواكبة التشريعات احلكومية، فضال عن 
املنافسة العاملية واالجتاهات والتغريات يف القيم االجتماعية والعادات والتطلعات العمالية، واليت أصبحت تشكل 

 غاية يف األمهية تقتضي مواجهتها والتعامل معها بكل حرص وفعالية. مسائل
 ومن هذا املنطلق يربز الدور األساسي واحملوري إلدارة املوارد البشرية، فماذا تعين إدارة املوارد البشرية؟.

يل التمثيل ال إن إسهامات الباحثني والكتاب يف تعريف إدارة املوارد البشرية كثرية ومتعددة، نذكر منها على سب
 احلصر: 

 إدارة املوارد البشرية نالحظ أهنا مركبة من جزئني:
  ة" :املوارد البشري"و "اإلدارة"
فإن اإلدارة هي: العملية اليت بواسطتها ميكن  MASSIO DAUGLASSوحسب: ماسيو دوغالس  -

 توجيه أنشطة اآلخرين حنو أهداف مشرتكة.
 هي الوصول إىل األهداف ابلتعاون مع املوارد البشرية املتاحة. FAYOLواإلدارة عند  -
فهي عموما جمموعة من الوظائف املتناسقة واملتكاملة لتوجيه استخدام املوارد املتاحة من اجل حتقيق أهداف  -

 معينة.
درات املناسبة أما املوارد البشرية فهو مصطلح يقصد به تلك اجلموع من األفراد املؤهلني ذوي املهارات والق -

 ألنواع معينة من األعمال والراغبني يف أداء تلك األعمال حبماس واقتناع. 
 من هذا التعريف توجد صفتني أساسيتني يف تركيب املوارد البشرية مها: -
 صفة القدرة على أداء األعمال 1
 صفة الرغبة يف أداء األعمال 2



 األول: مدخل إلى وظيفة المراجعة الداخلية وإدارة الموارد البشريةالفصل 

 

3 
 

 :حبيث البشرية املوارد إلدارة موحد مفهوم حتديد يف النظر وجهات اختلفت لقد و
إدارة املوارد البشرية أبهنا ذلك اجلانب من اإلدارة الذي يهتم ابلناس كأفراد أو جمموعات،  Marting.Jتعرف 

وعالقاهتم داخل التنظيم، وكذلك الطرق اليت يستطيع هبا األفراد املسامهة يف كفاءة التنظيم. وهي تشمل الوظائف 
مكافأة وتعويض -العالقات الصناعية-التدريب والتنمية اإلدارية-ختطيط القوى العاملة -التالية: حتليل التنظيم

 . 1العاملني وتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية، مث أخريا املعلومات والسجالت اخلاصة ابلعاملني
أفرادا، كذلك هي وصف لعمل أما املعهد الربيطاين فيعرف إدارة األفراد أبهنا: مسؤولية كافة هؤالء الذين يديرون 

هؤالء املتخصصني يف هذا اجملال وأهنا اجلزء من اإلدارة املختص األفراد العاملني وبعالقاهتم داخل املشروع، وهي 
 .2تطبق ليس فقط يف جمال الصناعة أو التجارة بل يف كافة جماالت التوظيف

ل على عمليات أساسية ينبغي أداؤها أن إدارة املوارد البشرية تشتم Chruder.Hو  Sherman.Aيرى  و 
وجمموعة من القواعد العامة جيب إتباعها وكذلك جمموعة أدوات وأساليب يتعنين استخدامها إلدارة جمموعة األفراد 
يف التنظيم، واملهمة الرئيسية ملدير إدارة املوارد البشرية هي مساعدة املديرين يف املنظمة وتزويدهم مبا حيتاجونه إليه 

 .3ي ومشورة متخصصة متكنهم من إدارة مرؤوسيهم بطريقة أكثر فاعليةمن رأ

نفهم أن إدارة املوارد البشرية هي إدارة خمتصة بكل األمور املرتبطة ابلعنصر البشري يف املؤسسات، من 
لذي من شأنه البحث عن مصادر القوى البشرية واختبارها وتعيينها وتدريبها وتنميتها وهتيئة املناخ اإلنساين املالئم ا

 أن يدفع األفراد إىل بذل جهد داخل املؤسسات.
 كما ميكن القول أهنا إعطاء أهداف نسبية لألفراد لتحقيقها مث مراقبتها وفق نظام منطقي عادل.  

ومن خالل هذه التعاريف   تتضح لنا إدارة املوارد البشرية على أهنا عبارة عن نشاط إداري يهتم ابلتنبؤ 
كمية والنوعية من القوى العاملة وحتقيق التنسيق بني األفراد واملهام اليت أسندت إليهم، كما يهتم ابالحتياجات ال

بتوجيه ومراقبة األفراد يف أداء أعماهلم... وميكن القول أن إدارة املوارد البشرية هي تطبيق اإلدارة ابلنسبة ملوارد 
 4م،التوجيه،الرقابةالبشرية، ومنه اإلطار العام يشمل كل من التخطيط،التنظي

 .البشرية املوارد إدارة أهداف: أمهية و الثاين املطلب
 الفرع األول: أمهية إدارة املوارد البشرية ابلنسبة للمؤسسة.

 أصول وأعلى ألهم إدارة فهي العصرية، املؤسسة وظائف كإحدى املؤسسة يف كبرية أمهية البشرية املوارد إلدارة
 (مديرين،مرؤوسني) البشرية املوارد أن ابعتبار مفكرة، أصول اهنأ األصول ابقي عن مييزها ما أن حيث املؤسسة،

 ذلك ينمي مناخا يئهتو  واالبتكار لالجتهاد وتدفعهم تشجعهم فهي لذا اإلدارة، تفيد

                                                           
 .03، ص2002حنا نصر هللا، إدارة الموارد البشرية، دار زهران، عمان،  د. 1
  .03المرجع السابق، ص  2
 .18ص، 2002عبد الباقي، االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، دار الجامعة الجيدة للنشر، مصر، صالح الدين -د  3
 .05ص ،2003-2002 ،إدارة الموارد البشري فاطمي فائزة، مذكرة الليسانس، 4
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 لإلنتاج الطموحة األهداف وحتديد األموال ورؤوس احلديثة التجهيزات ابستقدام اإلدارة اهتمام إن
 .الفريق بروح تعمل حمفزة قادرة بشرية موارد اكتساب دون حيدث لن هذا كل املنافسني، على والتميز والتسويق

 لكنها (األداء تلقائية) أوتوماتيكية كاملة آبالت تزودت الشركات من العديد أن الدراسات من الكثري أكدت فقد
 بعض جند املثال سبيل فعلى املتقدمة، التكنولوجيا هذه استيعاب على العاملني قدرة لعدم استغالهلا على متقو  مل

 احلاسب استخدام جهل لكن املاليني، كلفتها ابحلاسب مربجمة اآلالت من أنواعا تقتين واملؤسسات الشركات
 مصري فكان استخدامها، دون حال اآلخر البعض لدى والصيانة التشغيل قدرات وتواضع العمال، بعض لدى

 املايل املركز لتحسني الطموحة أهدافها حددت الشركات بعض جند وكذلك اإلنتاج، من بدال املخازن التجهيزات
 روح وغياب دافعتيهم قدرة واخنفاض العملني أعداد وتضخم املديرين قدرات تواضع لكن السوقية، احلصة وزايدة
 مثل املادية املوارد قيمة تناقصت الوقت مرور مع أنه إىل اإلشارة وميكننا املبتغى، إىل الوصول دون حال الفريق
 ابخلربات وإنتاجيتها قيمتها تتزايد البشرية املوارد أن حني يف والتقادم، ابالستهالك واملباين والتجهيزات املناجم

 .منه االستفادة يستحسن وأمهيته قيمته تتزايد أصال متثل فهي ولذالك الزمن، مرور مع تكتسبها اليت املرتاكمة
 الوظائف أو اإلدارات من وغريها البشرية املوارد إدارة بني تكاملية عالقة توجد أنه نالحظ أن وميكن

 العاملة اليد من اهتابحتياجا والتسويق واملالية اإلنتاج إدارات تزود البشرية املوارد فإدارة املؤسسة، يف األخرى
 .املناسب الوقت يف العمل وأعباء أتديتها املراد األعمال خلصائص املناسبة

 إعاقة إىل يؤدي احلوافز أو التعيني أو االختيار أو البشرية املوارد من االحتياجات تقدير سوء أن كما
 تعذر يف يتسبب كما  البشرية، املوارد إدارة من اهتخدما تلقى اليت أي الذكر، سالفة األخرى اإلدارات أعمال
 يف البشرية املوارد إدارة وفعالية كفاءة  تساهم بينما للمؤسسة، العامة األهداف وحىت اإلدارات هذه أهداف حتقيق
 .األهداف بلوغ وتيسري األخرى اإلدارات أداءات دعم

 
 1.البشرية املوارد إدارة أهدافالفرع الثاين: 

سوف تتنوع األهداف الدقيقة إلدارة املوارد البشرية من مؤسسة على أخرى وسوف تعتمد على مرحلة التطوير 
ذلك، فإنه سوف يتم على سبيل املثال، النظر إىل الشخص املسئول عن املوارد البشرية اخلاص ابملؤسسة. وعلى 

على أنه الشخص الذي يعتين ابجلانب اإلداري من إدارة األشخاص، إعداد عقود العمل واالحتفاظ مبلفات 
سئول عن املوارد املوظفني وما إىل ذلك. على اجلانب اآلخر متاماً من ذلك فإنه سوف يتم النظر إىل الشخص امل

البشرية على أنه جزء متكامل وحيوي من عملية التخطيط للعمل. ولذا، فإن أهداف املوارد البشرية  تعد كثرية 
 ومتنوعة، وسوف تشمل يف أوقات خمتلفة على بعض )إن مل يكن كل( األهداف التالية:

                                                           
 .12، ص 2006باري الكشواي، إدارة الموارد البشرية، دار الفارق للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الثانية،  1
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توجيه النصح إىل اإلدارة بشأن السياسات اخلاصة ابملوارد البشرية الالزمة لضمان أن املؤسسة لديها قوة عامل  -
على مستوى عاٍل من الكفاءة والتحفيز، ولديها جمموعة من األشخاص املؤهلني للتكيف مع التغيري، عالوة على 

 ل.ضمان التزام املؤسسة ابلتزاماهتا القانونية اخلاصة ابلعم
تنفيذ واحلفاظ على استمرارية استخدام كل اإلجراءات والسياسات الضرورية اخلاصة ابملوارد البشرية حىت متكن  -

 املؤسسة من حتقيق أهدافها.
 املساعدة يف تطوير اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة، وبصفة خاصة ابلنظر على ما يتعلق ابملوارد البشرية. -
 سوف تساعد املديرين التنفيذيني يف حتقيق أهدافهم. توفري الدعم والظروف اليت -
التعامل مع األزمات واملواقف الصعبة اخلاصة ابلعالقات بني األشخاص وذلك حىت يضمن أن ال تقف مثل  -

 هذه األشياء يف طريق حتقيق املؤسسة ألهدافها.
 توفري قناة اتصال بني القوة العاملة وإدارة املؤسسة. -
 شرف على القيم واملعايري املؤسسية يف إدارة املوارد البشرية.القيام بدور امل -
 

 1.التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية  :الثالث املطلب
 بواسطة استقر بعدها مث الزمن من طويلة فرتة ضمن متعددة مراحل خالل من البشرية املوارد إدارة مفهوم تطور لقد

 التطورات هذه الوظيفي وتتلخص واجملال العمل مسرية يف العاملون األفراد هبا مر وتغريات تطورات عدة حصول
 تغريات من أفرزته وما الثورة الصناعية من بدايتها كانت بينها، فيما متسلسلة مراحل مخس يف عامة بصفة التارخيية

 احمليط شهدها اليت التغرياتجلملة  نتيجة تعترب البشرية املوارد فإدارة هذا، يومنا غاية إىل االقتصادية البيئة يف
 البيئية للتغريات االستجابة وابلتايل قدرة املؤسسة أهداف وحتقيق البشري العنصر بتنمية تسمح فهي االقتصادي،

 .اخلارجية
 البشرية يف: املوارد إدارة مفهوم تطور هبا مر اليت األوىل املرحلة متثلت وقد
 1856- 1915))العلمية  اإلدارة حركة مرحلة -1

 وضع خالل من والثواب مبدأ العقاب على وركزت اتيلور بقيادة العشرين القرن أوائل يف احلركة هذه ظهرت حيث
 بشكل تناسبها الواجب األمور الزمن من عامل واعتبار العاملني اختيار يف حمددة أسس على تعتمد علمية خطط
 النظر بغض اإلنتاج من عايل حتقيق مستوى على مباشر بشكل احلركة هذه ركزت ولقد األعمال، أداء مع دقيق
 ترعى عمالية تنظيمات حينها يف مل يكن حيث العاملني، وطموحات أهداف من جيدة مستوايت حتقيق عن

 يف: متثلت الثانية املرحلة أما. حقوقهم مجيع لنيل وتطالب العاملني شؤون

                                                           
تخصص تسيير المارد البشرية، جامعة أبو بكر بلقايد،  -ضيافي نوال، المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية، مذكرة ماجستير 1

 50، ص 2010-2009تلمسان، 
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 (1920بعد عام  )ما اإلنسانية العالقات حركة مرحلة -2
 على العاملني حصول عدم خالل من مناسبة غري مستوايت إىل العمل أساليب وصول نتيجة ظهرت واليت

 فقط يكون أن جيب ال األفراد مع التعامل أن احلركة هذه ترى حيث إنسانياً، العمل أرابب والتزامات حقوقهم
 على العمل ملصلحة
 يشجع الذي االجتماعي "االجتاه احلركة هذه اعتمدت بل االجتماعية، وحاالهتم العاملني مشاعر حساب
 اليت املسائل يف معهم والتفاوض العالقات كتحسني الضرورية االجتماعية امليزات وإعطائهم العمال مشاركة

 الكفء العمل على وحتفيزهم طموحاهتم ودعم الشخصية مصاحلهم حتقيق مراعاة إىل ابإلضافة ختصهم"
 .اإلنتاج وزايدة

 هذه أبسس التعامل أن إال 62 الصناعي االجتماع علم وأب اإلنساين االجتاه مؤسس هو مايو وكان إلتون
 تتعارض عالية إمكاانت إىل واحلاجة العاملني متطلبات تعدد بسبب املناسب التطبيقي الصدى له جيد مل احلركة

 يف: فتمثلت الثالثة املرحلة أما .العمل أهداف مع
 (1960بعد عام )ما  األفراد إدارة مدرسة مرحلة -3
 األمثل ابألداء املتعلقة املتطلبات كل لتوفري كافية اإلنسانية والعالقات العلمية احلركتني اإلدارة فلسفة تكن مل إذ

 على ينصب اهتمامها جل كان األفراد إبدارة تسمى إدارة الفرتة هذه يف نشأت العاملني لذا احلاجات وإشباع
 على حترص فهي العاملني وبني العليا اإلدارة بني كوسيط وتعمل واالجتماعية، والرعاية الصحية اخلدمات توفري
 االهتمام توجيه

 . املؤسسة إنتاجية يف أمثل مستوى إىل للوصول وإنتاجيتهم مهاراهتم وتنمية العاملني بتوظيف
 فهي: الرابعة للمرحلة وابلنسبة

 (1980عام البشرية )ما بعد  إدارة )تسيري( املوارد مدرسة مرحلة -4
 إدارة على تعتمد جديدة مفاهيم املدرسة هذه انتهجت وإدارية وتكنولوجية واجتماعية اقتصادية فبسبب عوامل
 يف الكفاءة زايدة خالل من النجاح حتقيق على املؤسسات ساعدت معينة وظائف خالل من املوارد البشرية

أكثر  بشكل العاملني إدارة على البشرية املوارد إدارة مدرسة قبل من االهتمام تسليط نتيجة تكونت اإلنتاجية واليت
خالل  من األفراد خربة زايدة على العمل وحوافزهم، أجورهم وحتديد األفراد وتعيني كاختيار وفاعلية توسعاً 

 يف حل والتدخل العاملني بني تعاونية عالقات بناء إىل إضافة هلم، الكايف الدعم وتقدمي املهارات وتنمية التدريب
 املختلفة، مشاكلهم

 العاملني بني والتوافق لتحقق التناسب وذلك الوظائف وتوصيف حتليل يف البشرية املوارد إدارة مدرسة سامهت كما
 وأخريا:. املوجودة واألعمال
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 (2000عام  بعد )ما البشرية املوارد إدارة إسرتاتيجية مدرسة -5
 اهتمت حيث سبقتها اليت البشرية املوارد إدارة مدرسة ايدلوجية على معتمدة  أبفكارها احلايل، القرن بداية يف واليت

 كبري بشكل ساعد الذي اإلنتاج ونوعية مستوى وزايدة اإلنتاجية، الكفاءة إدارة األداء، أسس وتنظيم إبجياد
 بقضية اهتمت أيدلوجيتها إن كما ، ذلك لتحقيق املوجودة الصعوابت رغم العاملية ولوج األسواق على املؤسسات

 العملية يف شركاء إىل اعتباراي العاملني مع التعامل حتويل على وعملت ، املناسب املكان يف الرجل املناسب حيل أن
 .كبرية بقدرة أهدافها حتقيق من املؤسسات متكن إىل أدى مما املؤسسة يف اإلنتاجية واالستثمارية

 إدارة إىل األفراد إدارة إىل اإلنسانية العالقات إدارة إىل الصناعية العالقات إدارة إىل املستخدمني إدارة ومن"
 املقرتنة ابلفكر املسميات رحلة تسلسل كان البشرية، املوارد تسيري أو إدارة على االستقرار وأخريا اإلدارية الشؤون

 البشرية"  الناحية يف
 

 .البشرية املوارد إدارة اههتواج اليت التحدايت : الرابع املطلب
 1: التحدايت أهم ومن األهداف تطور ظل يف وخاصة التحدايت من الكثري البشرية املوارد إدارة واجهت

 Total quality manajaementإدارة اجلودة الشاملة :  -1
 من وغريها والياابن األمريكية املتحدة كالوالايت املتقدمة البلدان يف وخاصة الشاملة اجلودة إدارة تطبيق انتشار
 العاملني، كمسامهة جديدة مفاهيم ظهور من ذلك صاحب مما البشري، العنصر علي الرتكيز خالل من األقطار
 . املستمر والتحسني العمليات، علي والرتكيز العالج، من خري والوقاية املستهلكني، رضا وحتقيق

 يف وواسعة شاملة أدوارا البشرية وارد امل إلدارة تعطى املؤسسات من جعلت املنطلقات هذه خالل ومن
 بلوغها. املتوخى األهداف حتقيق حنو املتسارعة واالستجابة التغري ملتطلبات االستجابة

 : التنافسية العوملة -2
 سهل مما صغرية، قرية العامل أصبح حبيث العاملية األسواق يف شامل توسع خلق يف العوملة أسهمت لقد

 أن حبيث املتباينة القيمة اهتوإفرازا اإلنسانية الثقافات خمتلف مع التعامل وكذلك الدول، مجيع يف السلعي التبادل
 واملعايري االتفاقيات عليها نصت اليت االعتبارات من للعديد خضعت واختيارهم البشرية املوارد علي احلصول سبل

 سبل من جعلت اجلنسيات املتعددة املؤسسات بني املستخدمة التنافسية أن كما السائدة، العمل ومعايري الدولية
 . املختلفة التشريعية واملتغريات اآلاثر من العديد العاملني اختيار

 : التكنولوجية التحدايت -3
 من العديد إحداث يف ابرز دور واإلتصاالت املعلومات ثورة وحتدايت التكنولوجية التطورات لعبت لقد

 التكنولوجية يف املالحظة التغريات هذه أدت حبيث واحلضاري، واإلجتماعي االقتصادي الصعيد على التطورات
                                                           

 26 -24، ص 2007األويل، سنة  خظري كاظم محود، ايسني كاسب اخلرشة،إدارة املوارد البشرية، دار امليسرة للنشر والتوزيع، الطبعة 1
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 استخدام يف التوسع هذا أدى وكذلك املؤسسة، إليها حتتاج اليت واملهارات األعمال أنواع يف جدري تغري إىل
 . العاملني من العديد عن االستغناء إيل التكنولوجي

 : البيئية التحدايت -4
 الواقع يف أفرزت املتسارعة للمتغريات إستنتاجتها خالل من معاملها جتسدت اليت اخلارجية البيئة نإ

 اعتبار على يقوم البيئة مع للتعامل العام اإلطار أن حيث اثبتة أو مستقرة غري بنية أي ديناميكية، بيئة العلمي
 ومهارات العمل سوق على أثرت املتغريات هذه إن شاذة، حالة فهو االستقرار أو الثبات أما طبيعية ظاهرة التغري
 والعشرين احلادي القرن للمنظمات والتنظيمي اإلسرتاتيجي البناء فأن ولذا الثقافية، ومتطالبتهم العاملة القوى
 الفعالة واالستجابة الشاملة ابملرونة التحلي خالل من املعطيات هلذه الشاملة النوعية اإلستجابة ضرورة على ركزت

 . املختلفة اهتوإفرازا للمتغريات

 : والثقافية اإلقتصادية اإلسرتاتيجية التحدايت -5
 إسرتاجتية من جزء تعد واليت البشرية املوارد إدارة إسرتاتيجية وضع يف اإلسرتاتيجية التحدايت تتمثل

 ميكن العاملية، األزمة نتائج ستعرضنا وإذ كساد، أو رواج من السائدة الظروف يف فتظهر اإلقتصادية أما املؤسسة،
 إىل يعود والذي الثقايف التنوع يف فتتمثل الثقافية وكذلك البشرية، املوارد إدارة على أتثريها مدى نعرف أن
 1ذلك وغري واجلنس واملهنة، العمل، يف والتخصص العمر، حيث من العاملني بني املدركة فروقاتال

 

 .البشرية املوارد دارةإل النشاطات األساسية الثاين:  املبحث
 اإلدارة، قبل من املخول اهلدف بلوغ ابلضرورة يعين ال كتعداد عاملة قوى من يكفيها ما على املؤسسة احتواء إن

 تدارك املؤسسة حتاول أن املهم من يصبح والكفاءات املهارات حيث من نقص من تعاين العمالة هذه كانت فإذا
 تكون اإلدارة طرف من منجزة وأساليب وبرامج سياسات إبتباع البشرية مواردها تثمني وراء والسعي النقص، هذا
 البحث إىل تلجأ البشرية املوارد بتخطيط قيامها بعد فاملؤسسة لألخرى، مكملة والواحدة متسلسلة الغالب يف

 وتقوم اجلديد، للعمل الفرد تقدمي بعد التدريب بسياسة اخلطوة هذه وتتبع عمال، من حتتاجه ملا واالستقطاب
 مناسبة خطط إعداد يف املؤسسة مهمة تسهل حىت سيقيم الذي األداء، وترية من والرفع العاملة عناصرها تطويرب

 لتحسني كنتيجة املعيشي مستواهم بتحسني العامل معنوايت من ترفع اليت التحفيز سياسة إطار يف للحوافز
 هتتم اإلدارة بتخطيط وتطوير املسار الوظيفي ملواردها البشرية. أن جيب كما  .أدائهم

 

                                                           
 43 ، ص2010 سنة األوىل، الطبعة األردن،- للنشر،عمان وائل دار البشرية، املوارد إدارة جودة، أمحد حمفوظ 1
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 املوارد البشرية. توظيف: األول املطلب

 .التوظيف مفهوم :األول الفرع
 عملية التوظيف تتكامل إبجناز جمموعة من األنشطة تتمثل يف االستقطاب واالختيار والتعيني، 

" Recrutement - Sélection - Placement"  على ابقي وظائف إدارة وينسحب اخلطأ يف أنشطة التوظيف
جناح املنظمة والوسيلة اليت متكنها من اكتساب قيمتها التنافسية، املتمثلة بنوعية املوارد البشرية لذا تعد مفاتيح 

املوارد البشرية وميكن القول أن انتج عملية التوظيف جيب أن يكون تطبيق مبدأ وضع الشخص املناسب يف املكان 
 املناسب والوقت املناسب.

 1االستقطاب. -1
أنه عملية اكتشاف وحتديد وجذب املرشحني من األفراد املهتمني  ميكن تعريف استقطاب املوارد البشرية على

والقادرين على استالم الوظائف الشاغرة أو املتوقعة. ولكي يكون االستقطاب فعاال البد من وضع اسرتاتيجيات 
 له كونه ميثل شكال من أشكال املنافسة، فكما تتنافس املنظمات يف تكوير اإلنتاج وتسويق السلع واخلدمات،

فإهنا تتنافس أيضا يف البحث عن وجذب واستقطاب األفراد األكفاء، إضافة إىل أن املنظمة وإدارة املوارد البشرية 
تواجه الكثري من التغريات املؤثرة على استقطاب وجذب املوارد البشرية وحتديد أي من املصادر ميكن الرتكيز عليها 

 حاليا ومستقبال
 2االختيار والتعيني. -2

املفاهيم اليت يعرب هبا عن عملية االختيار، فيعتربها البعض عملية مجع املعلومات احملمية قانوان، أو وسيلة  تتباين
مواءمة ما بني الفرد واملنظمة، وعملية االختيار أتيت كأداة أو دليل لتحقيق هذه املواءمة،  وتعترب جمموعة 

اسب، وبناء على ذلك فإن عملية االختيار ميكن أن اإلجراءات اليت تكفل وضع الشخص املناسب يف املكان املن
يعرب عنها "أبهنا إجراءات تتبع من قبل املنظمة يتم من خالهلا مجع معلومات عن املتقدم لشغل وظيفة شاغرة 

 تكون هذه املعلومات دليل املنظمة يف اختاذ قرار قبول أو رفض املرشح".
 حالة اختياره ملنظمة ما ووظيفة حمددة، فقرار االختيار قرار وميكن أن يستخدم نفس املفهوم إىل جانب الفرد يف

احتمايل وهلذا يعترب من القرارات املخاطرة اليت تتضمن أخطاء حمتملة، مثل قبول شخص غري مؤهل لشغل الوظيفة 
 الشاغرة، أو رفض شخص مؤهل لشغل الوظيفة الشاغرة.

فرد املناسب من بني جمموعة من األفراد املتقدمني لشغل ومنه ميكن تعريف ببساطة االختيار على أنه انتقاء ال
وظيفة معينة، ونعرف التعيني على أنه وضع الفرد املناسب يف الوظيفة اليت تتناسب شروط ومستلزمات القيام هبا 

 مع مؤهالته وكفاءاته.

                                                           
 36، ص 2011د.شنوفي نور الدين، أنظمة و آلية تسيير الموارد البشرية في المؤسسات واإلدارات العمومية، الجزائر،  1
 38المرجع السابق، ص  2
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الذي تتنبأ مبوجبه املنظمة أن وعادة ما يبىن قراري االختيار والتعيني على التنبؤ، فاالختيار يعين اختاذ القرار 
الشخص الذي اختري للوظيفة سوف يكون أفضل من سواه من األشخاص الذين رفضوا، أما التعيني فيعين اختاذ 

املنظمة للقرار الذي تتنبأ مبوجبه املنظمة أن الشخص الذي اختري سوف يكون مناسبا لوظيفة ما وليس سواها من 
 الوظائف.

 .التوظيف أهداف :الثاين الفرع
 1:إىل التوظيف سياسة دفهت

 العاملة؛ القوى من املؤسسة الحتياجات اجليد التقدير1-
 والقدرات؛ املهنية اخلربة جانب من املرتشحني أفضل على التعرف2-
 يف وترغيبهم وحثهم للعمل، وإعدادهم أعضاءها ليكونوا وترغيمهم متيزا، العناصر أكثر استقطاب3-

 واالستمرارية؛ العمل
 الطارئة، املتغريات مع والتالؤم جبدارة به املكلفني العمل إمتام على القادرين املرتشحني وتوظيف فرز على القدرة4-

 املرتشح؛ وخصائص النصب خصائص بني توليفة عن عبارة التوظيف ونوعية
 األفراد؛ حلاجات األمثل اإلشباع درجة إىل الوصول5-
 العاملني؛ وكفاءة الذاتية، القدرات لتنمية الفرص وضمان أتكيد6-
 القرار؛ اختاذ عملية يف العاملني إشراك مبدأ تشجيع7-
 ا.لتحقيقه وتشجيعهم للعاملني الشخصية ابألهداف املؤسسة أهداف ربط8-

 املطلب الثاين: تدريب وتنمية املوارد البشرية.

 .التدريب مفهوم :األول الفرع
 .األخرى عن ختتلف زاوية من التدريبية العملية يتناول منها وكل التدريب تعاريف تعدد لقد

 :كالتايل وهي هامة نراها اليت التعاريف بعض نعرض وسوف
"العمل على زايدة قدرات األفراد العاملني ومهاراهتم لرفع مستوى قيامهم مبهامهم وأدائهم لوظائفهم احلالية، 

 2.وكذالك لغرض اكتساب قدرة على تويل مسؤوليات أكرب" 
 املوظفني ملساعدة املؤسسات تستخدمها اليت الرمسية الربامج هو التدريب" عمر الباقي عبد الرمحان عبد يرى

 والعملية الفكرية العادات تنمية طريق عن واملستقبلية، احلالية أعماهم يف والكفاءة الفعالية، كسب على والعمال
 3.ة"املنشأ أهداف حتقيق يناسب مبا واالجتاهات واملعارف واملهارات، املناسبة

                                                           
  23، ص2005ابملدية  اجلامعي املؤسسة، املركز أداء حتسني يف البشرية املوارد حتفيز أمهية بعنوان خترج مذكرة جازية، بوزاين -نسيمه زايد بن 1
 88، ص 1993أحمد طرطار، الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
 6يرقي حسني، أسس وتقييم الفعالية يف املؤسسات الصناعية، حالة مركب السيارات الصناعية ابلروبية، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، ص  3
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 إحداث إىل دفهت جممله، يف الفرد حمورها مستمرة منظمة عملية "أبنه التدريب عرف الوهاب عبد حممد علي أما
 يؤديه، الذي والعمل الفرد يتطلبها ومستقبلية حالية حمددة، احتياجات مبقابلة وذهنية وفنية سلوكية حمددة تغيريات

 1.الكبري تمعجملوا فيها يعمل اليت واملؤسسة

 التدريب نظام مكوانت استخالصه ميكننا خالله ومن األمشل هو التعريف هذا فإن نظران وجهة ومن
 :التايل الشكل يف موضحة

 
 .التدريب نظام مكوانت (:1-1) رقم شكل

 
 

 
 
 
 
 
 
 تغذية عكسية      

 
علي السلمي، إدارة املوارد البشرية واإلسرتاتيجية، دار الغريب للنشر والتوزيع، القاهرة  املصدر:

 232، ص 2001

 

 .واملؤسسة للفرد ابلنسبة التدريب مهيةالثاين: أ الفرع
 خالل من التنافسية املزااي حتقيق لعرض التدريبية براجمها يف النظر إعادة يف املؤسسات من العديد بدأت

 التدريبية الربامج خمرجات أو نتائج بني الربط يتم املفهوم هذا مبوجب إذ العالية، التدريبية ابلرافعة يسمى ما
 يكون أن بد ال بكلفتها مقارنة التدريبية الربامج وجودة نوعية على فالرتكيز للمنظمة اإلسرتاتيجية واألهداف

 املنتجات من الزابئن حاجات بتلبية املتمثلة التنافسية املزااي حتقيق إىل ويؤدي املنظمة إسرتاتيجية مع متوافقا
 .املرغوبة ابلنوعية واخلدمات
 

                                                           
 19، ص 1981علي حممد عبد الوهاب، التدريب والتطوير، مدخل علمي لفعالية األفراد واملنظمات، معهد اإلدارة العامة، الرايض  1
 

 

 المخرجات
 

 عمليات المعالجة
 

 المدخالت

 الموارد البشرية ذات كفاءة عالية -
 جو عمل مالئم -
 ةنتائج اقتصادي -
 تحسين مستوى المتدربين -
 إعطاء سمعة جيدة للمؤسسة -
 
 

 وتحليل االحتياجاتتحديد  -
 التصميم -
 التنفيذ -
 التقييم -

 معلومات عن الفرد -
 المستوى التعليمي -
معلومات وقواعد  -

 العمل
 معلومات عن التنظيم-
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 .التالية التجملاا يف التدريب وفوائد أمهية تتمثل
 أمهية التدريب للعاملني -1
 أمهيته ابلنسبة للمؤسسة -2
 

 .للعاملني التدريب أمهية -1
 :أمهها من للعاملني أخرى فوائد التدريب حيقق

 فيها؛ أدوارهم وتوضيح للمنظمة فهمهم حتسني يف مهتمساعد1-
 العمل؛ يف مشاكلهم حل يف مهتمساعد2-
 العاملني؛ لدى التطور فرص وخيلف األداء حنو الدافعية وينمي يطور3-
 كليهما؛ أو املهارة أو املعرفة يف النقص عن الناجم التوتر تقليل يف مهتمساعد4-
 التدريبية للربامج فوائد من أعاله ذكر ما إن العاملني لدى والرفاهية اإلدارة الذاتية القدرات تنمية يف يساهم5-

 هذه من كال أو جزءا حيقق ال قد املبادئ هذه من خيلو الربامج أي أن إذ التالية املبادئ توفر مبدى تتحدد
 1.الفوائد أو األهداف

 .للمؤسسة ابلنسبة -2
 األداء أو حاليا ذلك كان سواء األداء، ضعف نقاط معاجلة أو إبزالة تتمثل التدريب أهداف أهم إن

 اجيابية بنتائج ينعكس مما األخري، هذا يتحسن أن ميكن األداء ضعف نقاط معاجلة طريق فعن املتوقع، املستقبلي
 ال التدريب كلف أبن يقينا أصبح كما  واستمرارها، تطورها يف ويسهم للمؤسسة الكلية اإلنتاجية مستوى على
 عن يتحقق ال الكلية اإلنتاجية التكلفة حتقيق أبن امليدانية الدراسات أثبتت فقد عوائده، من أعلى تكون أن ميكن
 وتقليل العمليات، تبسيط جمال يف البشرية املوارد تدريب طريق عن وإمنا املؤسسة، يف العاملني عن االستغناء طريق
 .املبيعات ومضاعفة والوقت واملادة املال يف اهلدر

 مهتقدرا من تزيد معينة، سلوكية مهارات مهبواكتسا مهتمهار  وزايدة العاملني وخربات كفاءات تنمية على يعمل -
 .مبؤسستهم العمل تطوير على

 .املنشأة داخل العمل مستوايت مجيع على القيادية الوظائف لشغل األفراد من أجيال إعداد -
 يف السائدة والتكنولوجي العلمي التطور ومواكبة واالجتماعية، االقتصادية النظم يف حتدث اليت التغريات مواجهة -
 2املتقدمة. التجارية و الصناعية تمعاتجملا
 
 

                                                           
 188، ص 2003عباس، إدارة الموارد البشرية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن  سهيلة محمد 1
 189المرجع السابق، ص  2
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 املطلب الثالث: التحفيز.

 زالفرع األول: تعريف التحفي
 للتحفيز نذكر منها ما يلي: فهناك عدة تعاري

 أمام املؤسسة إدارة توفرها (اخل...عالوات مكافئات،) وسائل أو فرص: اهنأب احلوافز "عقيلي وصفي محدعرف "
 والعمل اجلهد طريق عن عليها للحصول السعي أجل من الدافع لديهم وختلق مهترغبا اهب لتثري العاملني، األفراد
 1ع.إشبا  إىل حتتاج واليت اهب يشعرون اليت مهتحاجا إلشباع وذلك السليم، والسلوك املنتج

 :التعريف هذا ويفرتض املتميز، األداء مقابل مبثابة" :احلوافز عرف قدف "ماهر أمحدأما "
 وطبيعة للحياة األساسية ابملتطلبات الوفاء على قادر وابلتبعية الوظيفة بقيمة الوفاء على قادر املرتب أو األجر

 املنصب". وقيمة الوظيفة
 يستحق الذي األداء وأن األداء، يف متيزهم عن العاملني مكافأة على تركز احلوافز أن التعريف هذا يفرتض كما

 عن يزيد أيضا تعويض إىل العاملني استحقاق إىل تشري أخرى للمعايري وفقا ورمبا عادي، غري أداء هو احلوافز
 2ر.األج

 وسيلة ابعتباره الفرد إليه جيذب تمعجملا أو العمل حميط يف يوجد خارجي شيء: "أنه على أيضا ويعرف
 ".اهب يشعر رغبة إشباع

 احلافز على احلصول يصبح حينما األداء توجيه على وتساعد اإلنساين، السلوك حترك مثريات واحلوافز
 3د.للفر  ابلنسبة مهما

 ويبذلون أفضل، حنو على بعملهم ينهضون األفراد جتعل اليت العوامل: "اهنأ على احلوافز "ميوك"د ويعرف
 ".غريهم يبذله مما أكرب جهدا معه

 4".اـمـدهـــاحأو  اً ــوعـون ماً كـ همـأدائ دــزيــي اـمب نـليـالعام دراتـــق كـــحتري اليبـــأس:  "  اهنـأ على رفتـع و 

 خلص حبيث "عودة سعيد صالح "به جاء الذي الشكل على للتحفيز شامل تعريف تقدمي ميكن كما
 بذل على وحتثهم العاملني األفراد سلوك يف للتأثري تستخدم اليت واألساليب العوامل جمموعة "هي احلوافز أن إىل

 .مهتذا األفراد حاجات وإشباع املؤسسة أهداف حتقيق دفهب ونوعا، كما األداء وزايدة أكرب جهد

 

                                                           
 284 ص ،1991 األردن ،زهران مؤسسة ،البشرية الموارد إدارة ،عقيلي وصفي عمر 1
 236 ص، 1999 اإلسكندرية ،الجامعية الدر ،البشرية الموارد إدارة ،ماهر أحمد 2
  327ذكره، ص سبق مرجع السلمي، علي 3
 289 ص، 1994 طرابلس ، المفتوحة الجامعة منشورات ،األفراد إدارة ،سعيد عودة صالح 4
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 1الفرع الثاين: أهداف التحفيز وفوائده.
 يلي:إن عملية التحفيز يف أي منظمة هلا أهداف عديدة ومن بني تلك األهداف ما األهداف:  -1
 ؛يهدف التحفيز إىل اخنفاض نسبة تغييب العامل يف املنظمة وأتخره عن العمل -
 يكسب العاملني سلوكاً اجيابيا أفضل؛ -
 حتقيق األهداف اليت خيطط هلا العامل أو رئيسه أو الدائرة ككل؛ -
 اإلمكان.الطاقة واجلودة يف اإلنتاج أي مقاربة خمرجات العمل اليومي إىل مدخالهتا قدر  -
 هناك العديد من الفوائد اليت حيققها النظام اجليد للحوافز من أمهها:الفوائد:  -2
 زايدة نواتج العمل يف شكل كميات وجودة يف اإلنتاج؛ -
ختفيض الفارق يف املوارد ختفيض الفارق يف العمل، ومن أمثلته ختفيض لتكاليف، ختفيض كمية اخلدمات،  -

 األخرى؛البشرية واملوارد 
 إشباع احتياجات العاملني أبنواعها خصوصا التقدير واالحرتام والشعور ابملكانة. -
 

 ختطيط املسار الوظيفي.املطلب الرابع: 

تعد عملية ختطيط املسار الوظيفي إحدى وظائف إدارة املوارد البشرية اليت "يتم مبوجبها املواءمة بني اعتبارات الفرد 
 2ي، وبني احتياجات املنشأة ملستقبلية وفرصها يف النمو"ورغبته يف التقدم الوظيف

إان الفرد الراضي يف العمل هو الذي جيد الطريق مفتوحا أمامه دون عوائق، املؤسسة الناجحة هي اليت تتيح فرص 
 للعاملني لكي يربزوا مهاراهتم وخيرجوا مكامن طاقاهتم يف خدمة املؤسسة وحتقيق أهدافها، وابلتايل فإن عملية

ختطيط وتكوير املستقبل الوظيفي هي عملية مشرتكة بني املوظف واإلدارة قوامها إدراك املوظف لقدراته الشخصية، 
 وإدارك املؤسسة حلاجاهتا هلذه الطاقات مبا حيقق أهدافها يف احلاضر واملستقبل، 

  .الفرع األول: تعريف املسار الوظيفي
املرتبطة اليت ختطط مسبقا، ويتم تعيني العامل فيها تدرجييا  واليت متتد "يتكون املسار الوظيفي من جمموعة املناصب 

طوال حياته املهنية، وتتأثر هذه الوظائف ابجتاهات الفرد وطموحاته وأماله ومشاعره، و ينظر إىل املسار الوظيفي 
 3يفة معينة"على أنه مار للحراك داخل املنظمة أو تراكم جمموعات من املراكز واخلربات خالل شغله لوظ

ويعترب ختطيط املسار الوظيفي وظيفة رمسية ومنظمة يف إطار تسيري املوارد البشرية . ألنه "غالبا ما يوضع الفرد يف 
وظيفة ال تتناسب مع مؤهالته وميوله فيصيبه اإلحباط نتيجة عدم وجود فرص لنموه وتنميته، فيصبح الفرد عبء 

                                                           
 234، ص2007، 5خليل محمد الشماع، مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال، دار المسيرة، عمان، الطبعة  1
 .285، ص2002الفعال في المنظمات، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، د.صالح الدين محمد عبد الباقي، السلوك  2
 113، ص 2004حمداوي وسيلة، إدارة الموارد البرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3



 األول: مدخل إلى وظيفة المراجعة الداخلية وإدارة الموارد البشريةالفصل 

 

15 
 

ائه الضعيف أو إهناء عمله إجباراي، لذلك فإنه من مصلحة املنظمة أن و إلتزاما على املنظمة وهذا من خالل أد
 1تساعد أفرادها على ختطيط وإدارة مساراهتم الوظيفية"

وهتتم بتوجيههم وتطويرهم مما يؤدي إىل حتفيزهم وابلتايل حتقيق األهداف التنظيمية للمؤسسة، "وهذه الوظيفة 
تد لتشمل كافة املستوايت اإلدارية، فهي ختتص بتطوير الطاقات ليست قاصرة على مستوى اإلدارة العليا بل مت

اإلدارية لرجال اإلدارة احلاليني إىل جانب هتيئة مديري املستقبل وتسليحهم ابلقدرات اإلدارية اليت متكنهم من تويل 
 2مناصب القيادية يف املستقبل"

 الفرع الثاين: أمهية ختطيط املسار الوظيفي.
و تطوير املستقبل الوظيفي يف أنه يسعى إىل حتقيق األهداف اليت يسعى إليها العاملون تتضح أمهية ختطيط 

واملؤسسة يف نفس الوقت، فإن كان للعامل طموحات ورغبات لتحقيق ذاته وإشباع حاجاته املادية واملعنوية، 
قيق أقصى إنتاجية ممكنة، والسعي لتحقيق االستقرار والنمو والرضا عن العمل، فإن املؤسسة يف املقابل تسعى لتح

وحتقيق أهدافها بفعالية والتالؤم مع التطورات السريعة يف احمليط. وهذا بطبيعة احلال حيتاج إىل ديناميكية يف تسيري 
الوظيفية وحتقيق التوافق بني األهداف اخلاصة لألفراد وأهدافها، ويتم جتميع كل هذه األهداف يف برامج  امساراهت

وظيفية، وفيما يلي أهم األسباب اليت أدت إىل اهتمام املؤسسات بتخطيط وتطوير املستقبل تسيري املسارات ال
 الوظيفي لألفراد:

إعداد املؤسسة خطط املسار الوظيفي للعمال، حيسن من مسعتها خارجيا ويزيد من جاذبيها يف استقطاب  -1
 املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية.

م ابلتخطيط والتطوير الوظيفي ستواجه مستقبال حاالت من التكدس، واالختناقات إن املؤسسات اليت ال هتت -2
 يف اهليكل التنظيمي وقد يؤدي هذا إىل اجلمود الوظيفي يف خمتلف املستوايت.

إن التخطيط والتطوير الوظيفي يساعد على تنمية العمال ورفع مهاراهتم، مما يؤدي إىل سد الفجوة بني قدرات  -3
 بات الوظيفة بسبب خمتلف التغريات.الفرد ومتطل

إن إحساس العاملني أبن املؤسسة حريصة على ختطيط وتطوير مسارهم الوظيفي إلشباع طموحاهتم   -4
 الوظيفية، يعلهم أكثر ارتباطا ابملنشأة وحيقق الستقرار الوظيفي ويقلل من معدل دوران العمل

لوظائف اليت تتفق مع قدراهتم واستعداداهتم، وابلتايل تنخفض  زايدة الطاقات اإلنتاجية للعمال إذا عملوا يف ا -5
 كتلة العمالة وتزيد قدرة املؤسسة على املنافسة.

 حتفيز العمال من خالل إطالعهم على الفرص املستقبلية املتاحة هلم يف املؤسسة. -6
 الوظيفية.زايدة فعالية التدريب من خالل إجياد الصلة بينه وبني رغبات األفراد  -7
 

                                                           
 338 ، ص2003د.راوبة حسن، مدخل إستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  1
 113مرجع سبق ذكره، ص  وي وسيلة،حمدا 2
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 الداخلية. املبحث الثالث: وظيفة املراجعة
 اإلدارة قرارات دعم يف دور من تلعبه ملا املؤسسة، داخل الرقابية األنظمة أهم أحد الداخلية املراجعة تعترب

 حيدث ما كل بواسطتها تراقب اإلدارة بيد أداة الداخلية املراجعة تعد كما .عليها امللقاة املسؤولية من والتخفيف
 من طرف كل يستفيد إذ اخلارجية، واملراجعة الداخلية املراجعة بني التكامل من نوع بوجود وذلك املؤسسة، داخل
 .وجه أكمل على مهمته أداء يف اآلخر

 
 .الداخلية املراجعةتطور وتعريف ول: األ املطلب

 1املراجعة. عن اترخيية حملة  :األول الفرع
 بسط بغية هلا املاسة احلاجة نتيجة جاءت األخرية هذه أبن يدرك التاريخ عرب املراجعة ألثر املتتبع نإ

 التحصيل، بعملية يقيمون الذين على واحلكومات املال أصحاب أو اجلماعات أو القبائل رؤساء طرف من الرقابة
 ماء قدا إىل ترجع املراجعة فأن أمني خالد حسب فعلي عنهم، نيابة احملزوانت يف ابملواد االحتفاظ أو الدفع

 . العامة احلساابت صحة من التأكد بغية املراجعني استخدموا الذين واليوانن املصريني
 التالعبات كل من سالمتها مدى على للوقوف والسجالت ابلدفاتر املثبتة القيود إىل يستمع وقتها املراجع وكان

 " ومعناها يستمع.audit" تينيةالال الكلمة من مشتقة" audit" املراجعة. صحتها ابلتايل واألخطاء،
 كانت أخرى جهة ومن جهة من منها املتواخاة األهداف رهينة كانت للمراجعة املتالحقة التطورات إن

 عرفتها اليت الكبرية والتغريات تتماشى جعلها بغية النظري اجلانب من األخرية هذه لتطوير املستمر البحث نتيجة
 لذالك اخلصوص، وجه على اإلقتصادية املؤسسة اهتشهد واليت عام، بشكل العاملي واإلقتصاد العاملية التجارة حركة
 . للمراجعة التارخيية املراحل خمتلف بني فيه منيز خالله من اجلدول سنورد

 
 للمراجعة. التارخيي (: التطور1-1اجلدول رقم )

 أهداف املراجعة املراجع األمر ابملراجعة الرحلة
 امليالد قبل 2000 من
 م 1700 إىل

 الكنيسة امللك، -
 اإلمرباطور -
 احلكومة -

 .الدين رجل -
 كاتب  -

 على السارق معاقبة
 محاية و األموال اختالس
 األموال

 إىل م 1700 من
 م 1850

 التجارية حماكم احلكومة،
 .املسامهني و

 معاقبة و الغش منع احملاسب.
 األموال محاية و فاعليه

                                                           
 الطبعة ،الجامعية المطبوعات ديوان ،التطبيقية والممارسة النظري اإلطار الحسابات وتدقيق المراجعة طواهر، التهامي محمد مسعود، صديقي 1

 8-6، ص 2005الثانية، 
 



 األول: مدخل إلى وظيفة المراجعة الداخلية وإدارة الموارد البشريةالفصل 

 

17 
 

 إىل م 1850 من
 م 1900

 احملاسبة يف مهين شخص احلكومة واملسامهني.
 .القانون أو

 أتكيد و الغش جتنب
 امليزانية مصداقية

  إىل م 1900 من
 م 1940

 احملاسبة يف مهين شخص احلكومة واملسامهني.
 .املراجعة أو

 األخطاء، و الغش جتنب
 مصداقية على الشهادة

 إىل 1940 من
 م1970

 احلكومة،
 البنوك املسامهني.

 املراجعة يف مهين شخص
 احملاسبة و

 و صدق على الشهادة
 القوائم انتظام سالمة
 التارخيية املالية

 إىل 1970
 م1990

 .احلكومة
 .أخرى هيئات

 .املسامهني

 املراجعة يف مهين شخص
 .االستشارة و احملاسبة و

 نوعية على الشهادة
 احرتام و الرقابة النظام
 ومعايري احملاسبية املعايري

 املراجعة
 .احلكومة م1990ابتداًء من 

 .أخرى هيئات
 .املسامهني

 املراجعة يف مهين شخص
 .االستشارة و احملاسبة و

 الصور على الشهادة
 و للحساابت الصادقة

 ظل يف الرقابة نظام نوعية
 الغش ضد املعايري احرتام
 العاملي

 7 ص ذكره، سبق مرجع طواهر، التهامي حممد مسعود، صديقي :املصدر

 بشكل أنه حني يف اهتمميزا مرحلة لكل متعددة مبراحل مرت املراجعة أن نالحظ اجلدول هذا خالل ومن
 على الوقوف و األصول محاية و السرقة و والتالعب الغش منع حول تتمحور كانت املراجعة أهداف عام

 .احلساابت مصداقية
 .الداخلية املراجعة تعريف :الثاين الفرع

 الوصول أجل ومن أخرى إىل هيئة ومن أخرى إىل مرحلة من الداخلية املراجعة حول التعاريف عددتـت
 :التالية التعريفات نقرتح شامل تعريف إىل

 جاء حيث التعريفات أوائل من" I.I.A " األمريكي الداخليني املراجعني معهد عن الصادر التعريف ديع
 واملالية، احملاسبية العمليات ملراقبة األعمال منظمة يف يوجد مستقل تقييمي نشاط هي الداخلية املراجعة'': أن فيه

 هبا املنوطة ابملسؤوليات للقيام التنظيم داخل لإلدارة، وعالجية وقائية خدمات تقدمي أجل من األخرى، والعمليات
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 تتعلق اليت واملعلومات واملشورة والتوصيات والتقييم التحليل توفري طريق عن وذلك الكفاءة، من عالية بدرجة
 1مراجعتها". مت اليت ابألنشطة

ا على تعرف كما  مساعدة إىل الداخلية املراجعة وهتدف التنظيم داخل تنشأ مستقلة تقييمية وظيفة: "أهنن
 التحليل، توفري طريق عن وذلك الكفاءة من عالية بدرجة هبا املنوطة ابملسؤوليات للقيام التنظيم داخل األفراد

 2".مراجعتها تتم اليت ابألنشطة تتعلق اليت واملعلومات املشورة التوصيات، التقييم،
 مستقل نشاط:"أهنا على عرفها فقد" T.F.A.C.I " الداخلية والرقابة للمراجعة الفرنسي املعهدأما 

 القيام أجل من نصائح وإعطاء العمليات يف التحكم درجة حول الكافية الضماانت املنظمة إعطاء إىل يهدف
 3".مضافة قيمة خلق يف تساهم اليت الالزمة ابلتحصينات
 نعترب إذ هلا، شامال تعريف نستخلص أن ميكننا الداخلية للمراجعة املختلفة التعاريف هذه خالل من

 للمؤسسة، اتبعني أشخاص جمموعة أو شخص هبا يقوم املؤسسة، داخل مستقلة وظيفة الداخلية املراجعة
 مديرية تصرف حتت املوضوعة للوسائل الدوري الفحص بعملية القيام يف الوظيفة هذه نشاطات تتمثل حيث

 الضماانت تتضمن هبا املعمول اإلجراءات كانت  إذا فيما والتحقيق املؤسسة، سري مراقبة أجل من وهذا املؤسسة،
 .املوضوعة للنظم وفقا تسري املؤسسة داخل األنشطة مجيع وأن صادقة واملعلومات شرعية العمليات وأن الكافية

 
 .الداخلية املراجعة وأهداف املطلب الثاين: أمهية

 خمتلف أداء على املسؤولني تساعد رقابية كأداة إليها احلاجة تزايد مع الداخلية املراجعة أمهية تزايدت
 .املختلفة املصاحل ذوي احتياجات من ممكن قدر أكرب إشباع لتحقق تطورت أهدافها أن كما وظائفهم،

 األول: أمهية املراجعة الداخلية.الفرع 
 فلم التنظيم، مستوايت أبعلى ارتبطت حيث املؤسسة يف ابرزة مكانة الداخلية املراجعة لوظيفة أصبح لقد

 والنشاطات العمليات خمتلف وفحص ملراجعة تقييمي نشاط متثل أصبحت بل فحسب، الرقابة على تقتصر تعد
 من خاصة بصورة وتتضح املؤسسة، إلدارة الرقابية الوظيفة تدعيم يف تؤديه الذي ابلدور املراجعة أمهية وحتدد

 أن وميكن للمؤسسة الرقايب األداء حتسني بضرورة تنادي واليت األخرية، العشر السنوات خالل املتزايدة االجتاهات
 الدراسات خلصت حيث وإفالسها، املؤسسات فشل حاالت زايدة مثل عوامل لعدة االجتاهات هذه ظهور نرجع

 األداء ضعف يف يكمن املشكلة هذه وراء الرئيسي السبب أن املؤسسات هذه اهنيار أسباب تتناول اليت والبحوث

                                                           
 /www.sqarra.wordpress/inauditالكترونية،  مدونة الداخلية، المراجعة القرا، محمد صالح 1
 66 -65، ص 2002اإلسكندرية  للنشر، الجديدة الجامعة دار الداخلية، المراجعة و الرقابة الحديثة في وآخرون، االتجاهات السوافري رزق فتحي 2

3 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, audit internequalité www.ifaci.fr, P 4 

 

http://www.ifaci.fr/
http://www.ifaci.fr/
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 أو املراجعة جلان أداء جودة اخنفاض أو اإلدارة جملس استقاللية يف قصور وجود نتيجة املؤسسة داخل الرقايب
 1.الداخلية املراجعة وظيفة غياب

 تركزت اليت املؤسسات ملكية أنشطة يف كبرية تغريات األخرية السنوات شهدت أخرى انحية من
 الرقايب واألساليب واإلجراءات اإلدارية املواصفات يف التغيري بضرورة اندوا الذين املستثمرين من قليل عدد يد يف
 رغباهتم تلبية م 1987 سنة أصدر الذي تريدواي جلنة تقرير جاء ولقد ملصاحلهم، احلماية حيقق مبا 

 دقيق وإشراف وفاعلة، مستقلة مراجعة جلان وجود ضرورة على التقرير نص حيث -املستثمرين رغبات أي- 
 2.الداخليني واملراجعني اخلارجي املراجع من كل استقاللية من للتأكد املراجعة للجان

 أمهية نظهر اليت والتوصيات التقارير من املزيد إبصدار الرمسية وغري الرمسية اهليئات تقوم احلني ذلك منذ
 للمراجعة أي- إليها احلاجة تربز اليت الواضحة األمثلة من ولعل املؤسسة، ضمن داخلية مراجعة خلية وجود

 معلومات توفري خالل من للمؤسسة العليا اإلدارة مستوى على املتخذة القرارات وترشيد تقومي هي -الداخلية
 .عليها ترتكز اليت املعلومات لنوعية القرارات حساسية ظل يف خاصة الثقة، عالية درجة على

 
 الفرع الثاين: أهداف املراجعة الداخلية.

 نعترب حبيث منها، املرجوة األهداف أهم حتديد ميكننا الداخلية للمراجعة أمهية من إليه تطرقنا ما خالل من
 فعالة بطريقة مسؤولياهتم أتدية على املؤسسة إدارة أعضاء مجيع مساعدة هو الداخلية للمراجعة الرئيسي اهلدف
 تقسيم وميكن عام بوجه املشروع نشاط عن صحيحة وبتقارير للبياانت، موضوعية بتحاليل بتزويدهم وذلك

 3:كالتايل أقسام ثالثة إىل املراجعة أهداف
 :الفحص -1

 من والتحقق األصول ومراقبة احملاسبية السجالت فحص إىل احلالة هذه يف الداخلي املراجع يهدف
 ، ومن نشاطات املؤسسة يف خمتلف األقسام.املالية التقارير

 :التقييم -2
 ككل املؤسسة تقييم مث فيه، والضعف القوة نقاط وإظهار املؤسسة داخل املوضوع النقام على احلكم يتم

 .املناسبة التعديالت واقرتاح واحملاسبية، اإلدارية التشغيلية، النواحي من
 
 

                                                           
جانفي  الرياض، الوطنية، فهد الملك مكتبة السلوك المهني، قواعد و الداخلية المراجعة معايير مشروع القانونيين، للمحاسبين السعودية الهيئة 1

 19، ص 2004
 145مرجع سبق ذكره، ص  آخرون، و السوافري رزق فتحي 2
 24 -20، ص 1989الجامعة، اإلسكندرية،  شباب مؤسسة الحسابات، مراجعة و الرقابة نور، أحمد.د الصحن، الفتاح عبد 3
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 :التنفيذ مراقبة -3
 هو كما  مت قد العمل أن من والتأكد السجالت وفحص والسؤال املالحظة خالل من التنفيذ مراقبة تتم

 : مها قسمني إىل تقسيمها نستطيع فإننا أخرى زاوية من األهداف هذه إىل وابلنظر .له مرسوم
 :احلماية أهداف -4

 سياسات :من لكل مسبقا املوضوعة واملعايري الفعلي األداء بني واملطابقة الفحص أبعمال القيام يتم
 .التشغيل وأنشطة املؤسسة أصول املؤسسة، سجالت الداخلي، الضبط نظم احملاسبية، اإلجراءات املؤسسة،

 :والتطوير البناء أهداف -5
 الداخلي املراجع يلعبها اليت واإلرشادية العالجية الرقابية الوظيفة خالل من والتطوير البناء أهداف تظهر

 اختاذ أجل من لإلدارة النصح وتقدمي واملطابقة الفحص نتائج لتصحيح الالزمة اخلطوات اقرتاح يتم إذ املؤسسة، يف
 .وفعالة سليمة قرارات

 
 : معايري املراجعة الداخلية.الثالثاملطلب 

 رمسية، وغري رمسية جهات من املهنة هذه على القائمني قبل من الداخلية املراجعة مهنة لتطوير تبذل اجلهود تزال ال
 املتحدة ابلوالايت الداخليني املراجعني معهد قبل من م 1978 سنة الداخلية الراجعة معايري أصدرت ولقد

 الداخلية للمراجعة املختلفة اجلوانب تغطي أقسام مخسة إىل الداخلية املراجعة معايري تقسيم مت حيث األمريكية،
 قسم وإدارة املراجعة أعمال أدوات العمل، نطاق املهنية، العناية االستقاللية، يف األقسام تلك وتتمثل تنظيم أي يف

 1.املراجعة
 

 الفرع األول: االستقاللية.
 الوظائف ابقي عن مستقال أي مبراجعتها، يقوم اليت األنشطة عن مستقال الداخلي املراجع يكون أن جيب

 ابستقاللية يتمتع الداخلية املراجعة لقسم التنظيمي الوضع يكون أن ضرورة يتطلب وهذا املؤسسة، يف املتواجدة
 .املراجعة لعمال أدائه يف موضوعيا املراجع يكون أن جيب كما هبا، املنوطة املسؤوليات أبداء يسمح مبا كافية

 الفرع الثاين: العناية املهنية.
 2:يتطلب ما وهذا الالزمة املهنية والعناية يتفق مبا مهامه يؤدي أن الداخلي املراجع على جيب

 :الداخلية املراجعة لقسم ابلنسبة -1
 :يلي مبا القيام جيب
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 املناسبني والعملي العلمي التأهيل لديهم الداخليني املراجعني أن الداخلية املراجعة قسم عن املسؤول يتأكند أن -
 .الصحيحة صورهتا يف املراجعة بعملية للقيام

 .املراجعة ملسؤوليات ألدائه الالزمة واألصول املهارات املعرفة، الداخلية املراجعة قسم لدى يكون أن جيب -
 املراجعة أعمال مجيع على الكايف اإلشراف توفر من الداخلية املراجعة قسم عن املسؤول يتأكد أن جيب -

 .الداخلية
 :الداخلي للمراجع ابلنسبة -2

 :يلي ما توفر جيب
 .املهنة سلوك مبعايري االلتزام الداخلي املراجع على جيب -
 .بفاعلية االتصال على والقدرة األفراد مع ابلتعامل اخلاصة املهارات الداخلي املراجع لدى يتوفر أن جيب -
 .املستمر التعلم طريق عن والعلمي الفين أتهيله من والزايدة احلفاظ الداخلي املراجع على جيب -
 .املراجعة ألعمال أدائه يف الالزمة املهنية العناية بذل الداخلي املراجع على جيب -

 الداخلية املراجعة نظام خمرجات مصداقية إضعاف شأنه من الكافية املعنية العناية بذل عدم إن
 املختلفة القرارات ملتخذي ومرشدة حمسنة ال مهدمة أداة وتصبح بل مدلوليتها، الداخلية املراجعة سيفقد ما وهذا

 .اإلدارية املستوايت خمتلف يف
 

 الفرع الثالث: نطاق العمل.
 الداخلية الرقابة نظام وفاعلية كفاية مدى وتقييم فحص الداخلية املراجعة عمل نطاق يتضمن أن جيب

 املختلفة، ابملسؤوليات يتعلق فيما األداء جودة من والتأكد معني تنظيم داخل
 1:يلي مبا القيام املراجع على يتعني ذلك ولتحقيق

 املعلومات هذه على للتعرف املستخدمة والوسائل والتشغيلية املالية املعلومات على االعتماد إمكانية مراجعة -
 .املختلفة القرارات اختاذ يف اعتمادها مث وتصنيفها

 .والنلوائح القوانني اإلجراءات، اخلطط، السياسات، بتلك االلتزام من للتحقق املوضوعة النظم مراجعة -
 .ممكنا ذلك كان كنلما األصول هذه وجود من والتحقق األصول، على واحملافظة الوسائل مراجعة -
 .األصول استخدام يف االقتصادية الكفاءة مدى تقييم -
 .املوضوعة األهداف مع متماشية النتائج كانت إذا ما من للتحقق الربامج أو العمليات مراجعة -

 :ومها أساسيني بعدين يف الداخلية املراجعة نطاق حصر نستطيع فإننا سبق ما ضوء على
 مسؤوليات ليحدد جاء املعيار هذا فإن ومنه ؟، األعمال تلك يؤدي وأين عمله، الداخلي املراجع على جيب ماذا

 .دقة بكل املؤسسة يف الداخليني املراجعني
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 املراجعة. عمل : أدواتعالفرع الراب
 عن والتقارير املعلومات وتقييم فحص املراجعة، لعملية التخطيط من كل املراجع أعمال تتضمن أن جيب

 على واحلصول للعمل ونطاق للمراجعة أهداف وضع ضرورة املراجعة ختطيط يتضمن إذ التوصيات، ومتابعة النتائج
 املراجعة عملية ألداء الالزمة املوارد وحتديد مراجعتها تتم سوف اليت النشطة عن خلفية لتكوين كافية معلومات
 الرقابية واإلجراءات املخاطر األنشطة، مبسح القيام مث املعينة، املراجعة بعملية عالقة له تكون من بكل واالتصال

 املشرف من املوافقة على احلصول وأخريا املراجعة عملية أثناء أكرب اهتماما حتتاج اليت اجلوانب تلك لتحديد وذلك
 قيام ضرورة املعلومات وتقييم فحص يتضمن حيث املراجعة، أعمال خطة على الداخلية املراجعة قسم على

 املعلومات وتقييم فحص عملية وتتم املراجعة، نتائج لتدعيم وتوثيقها وتفسريها وحتليلها املعلومات بتجميع املراجع
 1:التايل النحو على

 العالقة بدراسة وذلك املراجعة عملية ونطاق أهداف مع يتفق مبا املراجعة مبوضوع تتعلق اليت املعلومات جتميع -
 .له املخطط والداء الفعلي األداء بني واملقارنة املالية وغري املالية املعلومات بني
 إليه االستناد ميكن قوي أساس لتوفري ومفيدة مالئمة عليها، االعتماد وميكن كافية املعلومات تكون أن جيب -
 .فيها املرغوب والتوصيات النتائج إىل الوصول يف
 كافيا أتكيدا يوفر مبا وتوثيقها تفسريها، حتليلها، املعلومات، جتميع عملية على الكايف اإلشراف توفري جيب -

 .املراجعة موضوعية على للحفاظ
 إدارة على املشرف مع األوراق هذه مراجعة مع املراجع، قبل من املراجعة عملية لتوثيق العمل أوراق إعداد جيب -

 .الداخلية املراجعة قسم
 يعد وقد والتقييم الفحص نتائج يتضمن تقرير إبعداد املراجعة، عملية من انتهائه بعد املراجع، يقوم

 من عالية درجة على التقرير يكون أن جيب األحوال مجيع ويف املراجعة، عملية خالل مؤقتة تقارير أيضا املراجع
 اليت النتائج مبناقشة اخلري هذا يقوم حيث املراجع، قبل من عليه موقعا يكون أن جيب كما والوضوح املوضوعية

 .للمؤسسة العليا فإلدارة املوجه النهائي تقريره إصدار قبل املناسب اإلداري املستوى مع إليها توصل
 اإلدارية املستوايت مساعدة يف الداخلية املراجعة تلعبه الذي الدور مدى املستوى هذا من نالحظ

 .املتخذة واإلجراءات القرارات متابعة على املساعدة مث الصائب والتدابري القرارات اختاذ أجل من وهذا املختلفة

 املراجعة. قسم الفرع اخلامس: إدارة
 املراجعة قسم العليا اإلدارة قبل من معني مشرف يدير أن بضرورة الداخلية املراجعة معايري تقتضي

 2:حبيث مناسبة بطريقة وذلك الداخلية
 .اإلدارة وقبلها العليا اإلدارة اعتمدهتا اليت واملستوايت العامة األغراض املراجعة حتقق -
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 .وفاعلية بكفاءة الداخلية املراجعة لقسم املتاحة املوارد تستخدم -
 املراجعة قسم على املشرف يتمكن وحىت الداخلية املهنية املمارسة معايري مع املراجعة أعمال مجيع تتماشى -

 :يلي ما توفر جيب العامة األهداف تلك حيقق مبا القسم غدارة من الداخلية
 

 القسم ومسؤوليات سلطات أبهداف، الئحة الداخلية املراجعة قسم على املشرف لدى تكون* 
 .القسم مسؤوليات لتنفيذ خطط بوضع الداخلية املراجعة قسم على املشرف يقوم* 
 .القسم يف معه للعاملني مرشدا تكون مكتوبة وإجراءات سياسات القسم على املشرف يوفر* 
 .الداخليةة املراجع قسم يف البشرية املوارد وتطوير الختيار برانجما القسم على املشرف يضع* 
 .اخلارجية واملراجع الداخلية املراجع قسم من كل جهود بني ابلتنسيق املراجعة قسم على املشرف يقوم* 

 األهداف حتقيق يضمن حمكم بتنظيم الداخلية املراجعة قسم حيظى أن وجوب إىل اإلشارة جتدر كما
 .اخللية هذه مبخرجات الوثوق إىل القرار متخذي يدفع مما املراجعة، خلية من املرجوة

 
 .الداخلية املراجعة تطبيقاتاملطلب الرابع: 

 املؤسسة، يف التسيريية العملية على أتثري هلا اليت اجملاالت من العديد يف الداخلية املراجعة تطبق
 :يف الداخلية املراجعة تطبيقات وتتمثل

 .العمليات مراجعةالفرع األول: 
 بوظائف املرتبطة املسؤوليات أداء وجودة الداخلية الرقابة أنظمة وتقييم فحص العمليات مراجعة تشمل

 الفاعلية درجة على احلكم حول رأي بتكوين العمليات مراجعة خالل من الداخلي املراجع ويقوم املؤسسة، تشغيل
 بنتائج االستعانة من إمكانية مع فيها، واملرغوب املسطرة األهداف حتقق مدى مراجعة خالل من املؤسسة داخل

 1األداء. وتقارير التدريب وبرامج السابقة املراجعات
 األداء. الفرع الثاين: مراجعة

 الركيزتني ألنهنما والفاعلية الكفاءة مفهومي توضيح إىل أوالً  نعرج األداء، مراجعة إىل التطرق قبل
 فريتبط الكفاءة مفهوم أما املسطرة، األهداف حتقيق مستوى إىل الفاعلية مفهوم فيشري األداء، ملراجعة األساسيتني

 إىل ونرجع. أكرب كفاءة حتقيق يعين أقل، بدرجة موارد استخدام أي األهداف هذه لتحقيق املستخدمة ابملوارد
 األداء نتائج هبا تقارن مقبولة كأهداف تعمل تشغيلية معايري وضع ضرورة هبا القيام يتطنلب حيث األداء مراجعة
 ذاهتا، اإلدارة أداء لتقييم بديل أو إحالل مبثابة تعترب ال فإهنا األداء مقاييس والفاعلية الكفاءة كانت وإذا الفعلي
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 تعتمد كما األداء، تقييم عملية يف اإلدارة ملساعدة للمعلومات مصدرا يعترب الداخلية املراجعة تقنيات تقدمه ما إن
 .1األداء مراجعة لتنفيذ موضوعية مقاييس على الداخلية املراجعة

 .ابلسياسات االلتزام الفرع الثالث: مراجعة
 ابلسياسات االلتزام عملية يرعى التنظيم كان إذا ما حتديد على ابلسياسات االلتزام مراجعة هتدف

 االلتزام مراجعة وإلجنازااللتزام،  هذا درجة حتديد إىل ابإلضافة احلكومية، والتعليمات والقوانني واملعايري واإلجراءات
 وحيدد املطلوبة، واملعايري واإلجراءات السياسات هي ما وبدقة يعرف أن الداخلي املراجع على ينبغي ابلسياسات

 عدد وكذلك املتطلبات هلذه احملققة العناصر عدد إىل وبشري الفعلية امااللتز  درجة عادة الداخلية املراجعة تقرير
 ميتد وقد ابلسياسات، االلتزام عدم أسباب إىل الداخلية املراجعة تقرير يشري قد كما  استثناءات، متثل اليت العناصر
 التطابق، عدم عن انجتة مشاكل أية عن اإلدارة وإبالغ القانونية ابلتعليمات االلتزام إىل الداخلي املراجع فحص

 عقوابت من عنها يرتنتب وما القانونية االنتهاكات جتننب يف يساعد هلا املبكر والتصحيح التجاوزات اكتشاف وإن
 .2وغرامات

 .املالية الرقابة أوجه الفرع الرابع: مراجعة
 عن واحملاسبة املوال تدفق على الرقابة مها جمالني إىل املالية الرقابة أوجه بصدد الداخلية املراجعة فحص ميتد

 3هي:  داخلية رقابية أهداف ثالثة حتقيق ألجل املالية الرقابة وتصمم األموال، هذه
 .للمؤسسة املالية األصول محاية -
 .املالية املعلومات يف والتكامل الثقة توفري -
 .عموما املقبولة احملاسبية ابملبادئ االلتزام -

 اليت املتكاملة الفرعية الوظائف مراجعة خالل من املالية الرقابية األنظمة هذه بتقييم املراجع يقوم كما
 كذلك الذكر، السالفة الرقابية اهلداف لتحقيق املراجعة هذه جاءت ولقد للمؤسسة، املالية اإلدارة وظيفة تشمل
 فإن كذلك  جهة، من نسبيا هامة غري أو هامة كانت سواء أخلطاء من املالية القوائم خلو من املراجع يتأكند
 نطاق تطبيق وابلتايل اخلارجي، املراجع جيريها اليت الفحص لعملية أفضل صورة يعطي فيها اخلطاء من التقليل

 .أخرى جهة من اخلارجي املراجع أتعاب قيمة من خيفض مما الداخلية الرقابة لنظام الفحص
 فإننه اخلفية، أو منها الظاهرة كانت سواءا مالية آاثر هلا املؤسسة يف االقتصادية األحداث مجيع أن مبا

 من ستكون واليت املؤسسة واثئق على الظاهرة املالية املعلومة ودقة صحة ن التأكد الداخلية املراجعة على جيب
 .املختلفة القرارات اختاذ عملية يف املختلفة مبستوايهتا اإلدارة عليها تعتمد اليت املرجعية النقاط
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 بلوغ يف األخرية هذه تساعد أهنا إذ املؤسسة، تنظيم يف الوظائف أهم من الداخلية املراجعة وظيفة تعد
 وابرزة هامة مبكانة الداخلية املراجعة حتظى كما املصداقية، ذات املعلومات هلا تقدميها خالل من املسطرة أهدافها

 ابقي عن االستقاللية من املزيد إلعطائها العليا لإلدارة مباشرة اتبعة جعلت البالغة ألمهيتها إذ املؤسسة تنظيم يف
 معا تكاملهما عن ينتج إذ مهامه أداء على اخلارجي املراجع مساعدة يف كبري بشكل الداخلية املراجعة الوظائف

 كفاءة مدى بقياس الداخلية املراجعة تساهم كما والفعالية، الكفاءة من عالية بدرجة ألهدافها املؤسسة حتقيق
 درجة ذات معلومات تقدمي إىل خالهلا من تسعى شىت تطبيقات الداخلية للمراجعة أن كما الداخلية الرقابة نظام
 .قراراهتم اختاذ يف القرار ومتخذي اإلدارة تساعد واليت اخلطأ من أقل
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 خامتة الفصل:

األساسية للمؤسسات بعد دراستنا ألساسيات املوارد البشرية إتضح أهنا تشكل بال منازع الثروات 
وكفاءهتا  اومصدر للنجاح والتفوق، وهذا ابعتبارها أحد الدعائم اليت تستند إليها املؤسسات يف رفع مرد وديته

اإلنتاجية ةتكميل ابقي الوظائف، فاملورد البشري هو العنصر املفكر يف املؤسسة والقادر على االبتكار والتجديد 
خاصة يف إدارة املوارد البشرية والتوجه إىل إدارته وتسيريه بطريقة علمية  لذلك تسعى املؤسسات إلعطائه مكانة

فعالة، ويف هذا السياق جند إدارة املوارد البشرية تقوم مبجموعة من النشاطات والوظائف من بينها ختطيط القوى 
ي... اخل. إذن فبتغيري العاملة، سياسة االستقطاب واالختيار والتعيني، التنمية والتدريب، ختطيط املسار الوظيف

 املؤسسة نظرهتا جتاه أمهية تسيري املوارد البشرية وإعطائها أمهية ابلغة تتمكن من حتقيق أهدافها ومفاهيمها.
 هلا، تنظيم أي يف الداخلية للمراجعة مستقلة إدارةيف املنظمة  وجود أمهية لنا يتبني ذكره سبق ما حسبو 

 على فقط تقتصر ال اجلودة من عالية درجة على موضوعية معلومات إىل حاجة يف عادة تكون اإلدارة إن
 وتقييم فحص إىل الداخلية املراجعة متتد أن ضرورة إىل للعمليات التكاملية الطبيعة أدت ولقد ،املالية املعلومات

 .املالية ابإلدارة تتعلق أو حماسبية أو تشغيلية أو إدارية كانت سواء األنشطة كل
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 مقدمة الفصل:
 أداءدورها يف التحكم يف و  البشرية املوارد إدارة ملراجعة النظرية األدبيات إىل دراستنا يف تطرقنا بعدما

 مراجعة واقع دراسة خالل من الواقع رضأ على املفاهيم إسقاط الفصل هذا يف سنحاول العاملني
 مت حيث مديرية الشباب والرايضة لوالية مستغامن مؤسسة يف العاملني أداء على انعكاسه و البشرية املوارد إدارة

 ثالث مباحث: إىل الفصل هذا تقسيم
 تقدمي عام ملؤسسة مديرية الشباب والرايضة  : األول املبحث
 الطريقة واألدوات املستخدمة يف الدراسة :الثاين املبحث

 امليدانية النتائج حتليل املبحث الثالث :
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 املبحث األول : تقدمي عام ملؤسسة مديرية الشباب والرايضة.
لوالية مستغامن واليت هي حمل الدراسة  ؤسسة مديرية الشباب والرايضةسنتطرق يف هذا املبحث إىل التعريف مب

 ونعرض يف األخري اهليكل التنظيمي. مميزات العامة واخلاصة ونشأهتا ومراحلها مث
 

 .عنها ةابملؤسسة ونبذة اترخيياألول: التعريف  املطلب
 التعريف ابملؤسسة.الفرع األول: 

تعترب مديرية الشباب و الرايضة لوالية مستغامن أحد فروع وزارة الشباب والرايضة وممثلها على املستوى 
والسياسة احمللي وهي بذلك تشكل الوسيط بني اإلدارة املركزية واجملتمع احمللي وحلقة الوصل بني شرحية الشبان 

 املتبعة من طرف الوزارة .
هتتـم بكل مـا يتعلـق مـن أنشطـة شبانيـة ورايضيـة وكـذا املتابعـة امليـدانيـة للمؤسســات القطـاعيـــة إىل جانـب وهي 

 . التــأطــري البيداغــوجـي والتسيـري اإلداري

 الفرع الثاين: اتريخ ونشأة املؤسسة.
 لقد مرة مديرية الشباب والرايضة يف سياق نشأهتا بعدة مراحل متعاقبة كل مرحلة متيزت خبصوصيتها 

 إىل ما يلي: تسيريها وميكن تقسيم هذه املراحل ومنط
 مرحلة التأسيس األوىل : -1

 يز هذه املرحلةميباب دون شك وأهم ما  ههور الوزارة نفسها وهي مكسب للشوتتجسد أساسا يف
 بلم شتات خملفات االستعمار من عتاد وهياكل وبرامج ضمن ما كان يعرف ابملراكز االجتماعية القيام هو

les Centres Sociaux اليت أعلن عن أتسيسها احلاكم العام للجزائر جاك سوستيل Jaque Soustelle يف 
 البشرية لوزارة الشباب والرايضة. لك القاعدة اهليكلية املادية و كل ذلتكون من   1955أكتوبر  27
 مرحلة التأسيس الثانية : -2

 حمددات  استكمالجديد على رأس الوزارة، وفيها مت  مسئولوهي مرحلة مكملة لألوىل وتبدأ من تعيني 
  عتماد معظم التوجيهات وبرامج املراكز اإلجتماعية اليت كانت ترتكز أساسا على ماالقطاع اهليكلية  والتوجيهية إب

 لتستبدل مبصطلح الرتبية الشعبية  Education De Baseكان يعرف يف عهد االستعمار ابلرتبية القاعدية 
Education Populaire ة األسالك الرتبوية املشرتكة هي نفسها إىل غاية صدور قانون الوهيف العمومي وبقي 

 كز ومساعد رئيس املركز وهي مفتش ورئيس املر  1968و 1967اجلزائري الذي شهد تطبيقات له سنيت 
 واملمرن .
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 مرحلة أتصيل الرتبية الشعبية : -3
تتميز هذه املرحلة بتعميم مصطلح الرتبية الشعبية كإطار عام ألي نشاط وكانت النشاطات املوجهة 

املدرسي والتمهني واملخيمات الصيفية واحلقائب الثقافية ورحالت  واالستدراكألمية  للشباب تتمثل أساسا يف حموا
املنصوص عليها يف قانون  معرفة اجلزائر، كما بدأت احملاوالت األوىل لتبيان معامل الطريق لتكوين األسالك اجلديدة 

ة األفكار و لتكوين إطارات  الشباب وبقي الوهيف العمومي وهي املمرن واملريب واملدرب وذلك بتأسيس مدارس 
 قلبا وقالبا . البشرية املوروثةت املسيطرة هي توجيهات التشكيلة التوجيها

 مرحلة الكشافة : -4
وتبدأ مع بداية السبعينيات مع املسئول اجلديد الذي جاء بشعار وبرانمج جديد لقطاع الشباب وهو 

فرض السراويل القصرية على كل   الربانمج الكشفي، واندي بتعميمه وإحالله حمل كل نشاط إىل درجة حماولة
 ملدرسيا كواالستدرا األميةالعاملني يف القطاع خاصة األسالك البيداغوجية ، وقد مت التخلي عن برامج حمو 

ت وتكوين اإلطارات يف حني بقي آملحوظ من حيث املنش ازدهار الرايضةوالتمهني، ويف هذه املرحلة شهد قطاع 
 ( .االستعماري)األرشيف السنني قطاع الشباب يعيش على مرياث 

 مرحلة بداية الثمانينات : -5
 ومسية كذلك مرحلة الفريق الوطين حيث مل يكن يف االهتمام سوى الفريق الوطين وتشكيالته وتتميز هذه 

 املرحلة مبا يلي :
 مل يتم ترسيم أي مدير ويف نفس الوقت مت اإلستغناء عن عدد هام من اإلداريني املركزيني . -
 حذفت كلمة شباب من تسمية الوزارة لتصبح هذه تسمى وزارة الرايضة يف غياب الشباب . -
 نذاك يف آ 14ترقية منظومة تكوين إطارات الرايضة حيث أصبحت مدة التكوين مخس سنوات وسلم  -

 . 11، مدرسة عادية، سنتان تكوين و سلم تكوين إطارات الشباب يراوح مكانهحني بقي 
 بقاء الباب مغلق أمام الرتقيات الداخلية بعد أن مت غلقه يف املرحالت السابقة .   -
 مرحلة التشريع : -6

الذي حيدد وينظم اهلياكل  1986فيفري  18املؤرخ يف  86/30 ومتيزت هده املرحلة بصدور املرسوم رقم
يف كل والية مصلحة خاصة ابلشباب اإلدارية اهلامة للوالية ومهامها التنظيمية حيث يف ملحقاته أصبحت توجد 

 ما يلي : 6والرايضة اتبعة قسم تثمني املوارد البشرية، إذ جاء يف املادة 
 مصلحة الشباب و الرايضة تتضمن حسب الشكل التنظيمي .

 أربعة مكاتب :( 1
 مكتب التنشيط القاعدي
 مكتب الرايضة اجلماهرية

 مكتب رايضة النخبة
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 مكتب التفتيش والتكوين
 ربعة مكاتب :أ( 2

 مكتب التنشيط القاعدي
 مكتب ترفيه الشباب

 مكتب الرايضات
 مكتب التفتيش والتكوين

 مكاتب : ( ثالث3
 مكتب الشباب
 مكتب الرايضة

 مكتبني :( 4
 مكتب الشباب ، التكوين والتفتيش

 مكتب الرايضات ، التكوين والتفتيش
 مصلحة ترقية الشباب : -7

 يف هذه املرحلة مت تغيري التسمية لتصبح مصلحة ترقية الشباب للوالية وهذا بعد صدور املرسوم التنفيدي 
الذي حيدد القواعد التنظيمية وسري مصاحل ترقية الشباب للوالية،  1990جويلية  28املؤرخ يف  234-90رقم 

يرية ترقية نشاطات دوالثقافة جمتمعة يف محيث تنص املادة على أن املصاحل املكلفة بنشاطات الشباب والرايضة 
، قية النشاطات الرتفيهية، و هذه املصاحل تقوم مبهمة البحث، التنسيق وتر ضمن مصاحل مهيكلةالشباب واليت تت

 لك النشاطات البدنية والرايضية .فئة الشباب وكذ ابجتاهالرتبوية، الثقافية والعلمية 
 مديرية الشباب والرايضة :-8

 23املؤرخ يف  93/283لك طبقا للمرسوم التنفيدي رقم بظهور التسمية احلالية وذ إتسمت حيث
الذي يتضمن تغيري التسمية من مصلحة ترقية الشباب إىل مديرية الشباب و الرايضة، وبقية على  1993نوفمرب 

لقواعد حيدد االذي  2006سبتمرب  28املؤرخ يف  06/345هذا احلال إىل غاية صدور املرسوم التنفيدي 
ريية ملديرايت الشباب والرايضة للوالية، حيث حيدد مهام املديرايت حيث تقوم لتطوير وتنشيط التنظيمية والتسي

والتعبري بني الشباب والرقية والتطوير وتنظيم  اآلراءواملتابعة للربامج السوسيوتربوية والرتفيهية وخلق فضاءات لتبادل 
 وهيكلتها .احلركة اجلمعوية )الشباب والرايضة( 
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 املطلب الثاين: املميزات العامة واخلاصة .
 الفرع األول: املميزات العامة.

 لنا أن هناك الكثري من اخلصائص بنظرة تقسيمية بسيطة ملديرية الشباب والرايضة لوالية مستغامن يتبني
والتبليغ التوجيه الرتبية و  من حيثالعامة متيزها عن ابقي القطاعات األخرى هاته اخلصائص تربزها كقطاع حيوي 

والتنشيط والرتفيه من شأهنا إذا انلت اإلهتمام املطلوب أن تكون دعامة قوية وحقيقية تساعدها على واإلتصال 
 هذه املميزات ما يلي : التطور ومسايرة اهتمامات خمتلف فئات الشباب، وأبرز

 عزز مبدأ إهتمام الدولة ابلشباب.الشباب مما ي نوجود وزارة هبياكلها الوطنية واحمللية هتتم بشؤو  -
 وجود مؤسسات الشباب معرتف هبا على إختالف تسمياهتا ومهامها . -
 وجود أسالك تربوية خاصة ابلقطاع ضمن قانون الوهيف العمومي . -
: ضة مثلوجود عدد من الؤسسات ذات أمهية كبرية يف قطاع الشباب وأغلبها حتت وصاية مديرية الشباب والراي -

 ديوان مؤسسات الشباب، الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ، معاهد تكوين إطارات الشباب ... 
 رغم املشاكل املوضوعية وغري املوضوعية اليت تعرقل تسيري املديرية فإن النشاط مل يتوقف أبدا . -
والعلمية ارسة هوايته الثقافية ملديرية الشباب دور فعال يف توفري األجواء املناسبة للشباب الراغب يف مم -

 والرايضية.
 الفرع الثاين: املميزات اخلاصة.

إن ما مييز مديرة الشباب والرايضة طبيعتها اليت تتماشى مع التغريات الطارئة على اجملتمع حسب املراحل 
 التارخيية ومن مت ميكن ختصيصها مبا يلي:

 .والتبليغ واإلتصال واإلعالم التوجيه مبجال تصخت -
 استثمار األوقات احلرة للشباب ابلعمل على تنويع وتوسيع نطاق النشاطات الثقافية والرتبوية والرتفيهية. -
 ختتص بدعم وتشجيع ومتابعة نشاطات ومبادرات احلركة اجلمعوية الناشطة يف جمال الطفولة والشباب. -
 ات االجتماعية.رعاية الطفولة والشبيبة ومحايتها من خطر السلوك اإلحنرايف واآلف -
 دعم وتشجيع إجناز البحوث والدراسات والنشر يف جمال الطفولة والشباب. -
 املسامهة يف بناء مشروع جمتمع حسب التصور الرمسي يف الدستور. -
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 املطلب الثالث: اهليكل التنظيمي.
 للمؤسسة التنظيمي اهليكل (: يوضح1-3الشكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 المدير

 هيئة التفتيش خلية اإلعالم األمانة

ةالتربية البدنية والرياضمصلحة  مصلحة نشاطات الشباب مصلحة االستثمارات والتجهيزات مصلحة التكوين وإدارة الموارد  
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االستثمارات  -)التكوين وإدارة املوارد أربع مصاحل  يتكون من جمموعة من للمديريةنالحظ أن اهليكل التنظيمي 
 ثالث مكاتب.( وتكون حتتها الرتبية البدنية والرايضة - نشاطات الشباب - والتجهيزات

 
 .يف الدراسة املستخدمةالطريقة واألدوات املبحث الثاين: 

 املنهج املتبع.املطلب األول: 
 يدور حبثنا وابعتبار املسطرة، األهداف إىل الوصول قصد املتبع األسلوب امليدانية، الدراسة يف املنهج ميثل

 وأثرها البشرية املوارد مراجعة وفاعلية أمهية هناك كان إذا ما حتديد أوضح مبعىن البشرية، املوارد إدارة مراجعة حول
 احملصل واملعلومات البياانت حتليل يف التحليلي املنهج على دراستنا يف نعتمد سوف لذلك ،األداء حتسني على

 .إليها املتوصل النتائج حتديد مث ومن عليها
 

 الدراسة. أدواتاملطلب الثاين: 
 االستبيان: -1

 كوسيلة األداة هذه إستخدمنا حيث البياانت، مجع يف املستخدمة األدوات أكثر من االستبيان يعد
 أبعاد حصر ومت ،للمرؤوسني و للرؤساء موّجهة تقييمهم، أسلوب عن العاملني ومواقف آراء عن للكشف حبث
 االستبيان يف املطروحة األسئلة خالل من وهذا فرضياتنا صحة من للتأكد دفهت معينة
 املقابلة:  -2

 ملستغامن مديرية الشباب والرايضة يف البشرية املوارد قسم مسئول مع مباشرة مقابلة كانت حيث
 .له املوجهة األسئلة على اإلجابة و

 الوسائل اإلحصائية: -3
 أسئلة بدائل من بديل كل اختاروا الذين العينة أفراد نسبة ملعرفة املئوية النسب البحث بياانت حتليل يف استخدمنا
 .االستبيان

 
 املطلب الثالث: خصائص عينة الدراسة.

 استمارة 20 توزيع مت حيثمديرية الشباب والرايضة  داخل ومرؤوسني، رؤساء من البحث جمتمع يتكون
 ، وتتمثل خصائص العينة يف ما يلي:استقصاء

 إانث، 6 و ذكرا 14 منهم فردا، 20 من الدراسة عينة تتكون :اجلنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع -1
 كانت الذكور نسبة أن اجلنس، متغري حسب الدراسة عينة توزيع يف واملتمثل أدانه، الشكل يوضح حيث
 .%30 بـ اإلانث نسبة قدرت حني يف ، % 70 الذكور نسبة بلغت حيث اإلانث بنسبة مقارنة مرتفعة
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 اجلنس متغري حسب العينة توزع (:1-3) اجلدول رقم
 النسبة التكرار اجلنس 
 %70 14 الذكور
 %30 6 اإلانث
 %100 20 اجملموع

 
 اجلنس متغري حسب العينة توزع (:2-3الشكل رقم )

 
 من إعداد الطالب. املصدر:

 : السن حسب الدراسة عينة أفراد توزيع -2
 أعمارتباين يف  نالحظ العمر متغري حسب الدراسة عينة أفراد بتوزيع اخلاص و( 2-3) رقم اجلدول خالل من

 50 إىل سنة 41 من العمرية الفئة هي الدراسة عينة يف تكرارا األكثر العمرية الفئة وأن الدراسة عينة أفراد
أتيت الفئتان  مث ، % 30 مئوية بنسبة سنة 40 إىل 31 من العمرية الفئة تليها ، % 40 مئوية بنسبة سنة

 %15النسبة سنة بنفس  50سنة، واألكرب من  30العمريتان األقل من 
 

 .السن حسب العينة توزيع (:2-3اجلدول رقم )
 اجملموع سنة 50أكرب من  سنة 50-41 سنة 40-31 سنة 30أقل من  العمر
 20 3 8 6 3 التكرار
 100 %15 %40 %30 %15 النسبة

 
 
 

70ذكور 

 %

30إناث 

 %
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 .السن حسب العينة توزيع يوضح(: 3-3الشكل رقم )

 
 
 :األقدمية حسب الدراسة عينة أفراد توزيع -3

 يف لديهم خربة العينة أفراد أغلب أن جند حيث اخلربة، متغري حسب العينة أفراد ( توزيع3-3رقم ) اجلدول ميثل
 تفضي أن املمكن من إذ جدا مهمة نسبة وهي % 45 مئوية بنسبة سنوات 10 من أكثر هم العمل
  %30 سنوات 5 من األقل العينة أفراد بتقريب تتساوى مث الواقع، من أكثر والقرب الدقة من نوع الدراسة على
 .%25 مئوية بنسبة سنوات 10 إىل 5 من العينة أفراد مع

 األقدمية حسب العينة توزيع(: 3-3اجلدول رقم )
 اجملموع سنوات 10كثر من أ سنوات 10-5 سنوات 5أقل من  العمر
 20 9 5 6 التكرار
 %100 %45 %25 %30 النسبة

 
 األقدمية حسب العينة يوضح توزيع(: 4-3الشكل رقم )

 
 

أقل من 

30

31-40
30%41-50
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 امليدانية. النتائج املبحث الثالث: حتليل
 .داخل املؤسسة البشرية املوارد إدارة مراجعة بواقع األسئلة املتعلقة املطلب األول: حتليل

 البشرية املوارد إدارة ملراجعة هيئة ابملديرية يوجد هلالسؤال األول:  -1
 بوجود  املستجوبني من %70 نسبة ( عربت4-3رقم ) اجلدول يف مبني هو كما النتائج خالل من

 املوارد ملراجعة هيئة بوجود علمهم عدم عن عربت اليت  %20 النسبة وأتيت البشرية، املوارد إدارة للمراجعة هيئة
 . البشرية املوارد إدارة للمراجعة هيئة وجود عدم على يعربون الذين األفراد على النسبة إنعدام ومع البشرية،

 
 البشرية املوارد إدارة للمراجعة هيئة وجود يوضح (:4-3اجلدول رقم )

 ملراجعة هيئة ابملديرية يوجد هل
 اجملموع ال أعلم ال نعم البشرية املوارد إدارة

 20 5 0 15 التكرار
 %100 %25 %00 %75 النسبة

 
 )األجور( املالية للعمليات البشرية املوارد ملراجعة نظام يوجد ( السؤال الثاين: هل2

غالبية  ( أن5-3رقم ) اجلدول يف الواردة النتائج خالل من فنالحظ األول احملور من الثاين السؤال أما
 %25 النسبة وأتيت ، % 65 بنسبة املالية للعمليات البشرية املوارد إدارة للمراجعة نظام وجود على يعربون األفراد
 للمراجعة نظام وجود عدم على يعربون الذين ألفرادل %10 نسبة مث أتيت ، علمهم عدم على يعربون الذي لألفراد
 . املالية للعمليات البشرية املوارد إدارة

 (.األجور) املالية للعمليات البشرية املوارد إدارة مراجعة نظام وجود يوضح :(5-3اجلدول رقم )
 املوارد ملراجعة نظام يوجد هل

 )األجور( املالية للعمليات البشرية
 اجملموع ال أعلم ال نعم

 20 5 2 13 التكرار
 %100 %25 %10 %65 النسبة

 
 املالية للعمليات البشرية املوارد مراجعة بنتائج دورية تقارير عمل يتم ( السؤال الثالث: هل3

على عمل  املستجوبني من  %40 نسبة ( عربت6-3رقم ) اجلدول يف مبني هو كما النتائج خالل من
األفراد الذين لكال  % 30، وأتيت نسبة املالية للعمليات البشرية املوارد إدارة وهيفة مراجعة بنتائج دورية تقارير

 يعربون على عدم علمهم بوجود تقارير، ولألفراد الذي يعربون على عدم عمل تقارير.
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 املالية للعمليات البشرية املوارد إدارة وهيفة مراجعة بنتائج دورية تقارير عمل يوضح هل (:6-3اجلدول رقم )
 بنتائج دورية تقارير عمل يتم هل

 اجملموع ال أعلم ال نعم املالية للعمليات البشرية املوارد مراجعة

 20 6 6 8 التكرار
 %100 %30 %30 %40 النسبة

 
املناسب ألنشطتها هل تقوم إدارة املوارد البشرية بدراسة دورية  ملدى اإلجناز الصحيح و ( السؤال الرابع: 4

 مثل التوظيف، التدريب، احلوافز
 % 75( أن أغلبية األفراد يعربون بنسبة 7-3نالحظ من خالل النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )

، وأتيت دراسة دورية  ملدى اإلجناز الصحيح و املناسب ألنشطتها مثل التوهيف، التدريب، احلوافزعلى وجود 
 لعدم وجود دراسة. %5لألفراد الذين يعربون على عدم علمهم بوجود دارسة، مث نسبة  %20نسبة 

دراسة دورية  ملدى اإلجناز الصحيح و املناسب ألنشطتها مثل التوهيف، يوضح وجود  (:7-3اجلدول رقم )
 التدريب، احلوافز

سة دورية  هل تقوم إدارة املوارد البشرية بدرا
ناسب ملدى اإلجناز الصحيح و امل

 ألنشطتها مثل التوهيف، التدريب، احلوافز

 اجملموع ال أعلم ال نعم

 20 4 1 15 التكرار
 %100 %20 %5 %75 النسبة

 
 
معايري توظيف املوارد البشرية لضمان توظيف دوراي تغيري طريقة و  ( السؤال اخلامس: حتاول املديرية5

 الشخص املناسب يف املنصب املناسب
طريقة ل دوري تغيري وجودب املستجوبني من %45( عربت نسبة 8-3) رقم اجلدول يف مبني هو وكما

لألفراد  % 30، وبنسبة ومعايري توهيف املوارد البشرية لضمان توهيف الشخص املناسب يف املنصب املناسب
 .د الذي يعربون على عدم وجود تغيريلألفرا %25الذين يعربون على عدم علمهم بوجود تغيري، و نسبة 
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طريقة ومعايري توهيف املوارد البشرية لضمان توهيف الشخص ل دوري تغيري يوضح وجود(: 8-3اجلدول رقم )
 املناسب يف املنصب املناسب

حتاول املديرية دوراي تغيري طريقة ومعايري 
توهيف املوارد البشرية لضمان توهيف 
 الشخص املناسب يف املنصب املناسب

 اجملموع ال أعلم ال نعم

 20 6 5 9 التكرار
 %100 %30 %25 %45 النسبة

 
 
 البشرية املوارد إدارة مراجعة تقارير تقدمي يتم مستوى أي إىل( السؤال السادس: 6

 مستوى يف %50 بنسبة يعربون األفراد أغلبية أن( 9-3) رقم اجلدول يف مبني هو كما النتائج خالل من نالحظ
 تقدمي مستوى يف يعربون الذي ألفرادل  %30وأتيت نسبة  خمتلط، بشكل البشرية املوارد مراجعة تقارير تقدمي
 األخري ويف ،%20للمديرية بنسبة  عام مدير إىل ، مثالبشرية للموارد عام مدير إىل البشرية املوارد مراجعة تقارير

 . آخرين إىل النسبة إنعدمت

 البشرية املوارد إدارة مراجعة تقارير تقدمي مستوى يوضح (:9-3اجلدول رقم )
 تقدمي يتم مستوى أي إىل

 املوارد إدارة مراجعة تقارير
 البشرية

 عام مدير إىل
 للشركة

 عام مدير إىل
 املوارد للشؤون

 البشرية

 اجملموع خمتلط آخرين إىل

 20 10 0 6 4 التكرار
 %100 %50 %00 %30 %20 النسبة

 
 البشرية املوارد إدارة مراجعة تقرير صياغة يتمأبي طريقة ( السؤال السابع: 7
 األفراد( أن غالبية 10-3) رقم اجلدول يف الواردة النتائج خالل من فنالحظ األول احملور من السابع السؤال أما

وأتيت نسبة  ،%60 بنسبةية وشفو  كتابية بطريقة البشرية املوارد إدارة وهيفة مراجعة تقرير صياغة على يعربون
 لكال األفراد الذين يعربون على أهنا كتابية ولألفراد الذين يعربون على أهنا شفوية. 20%
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 البشرية املوارد إدارة وهيفة مراجعة تقرير صياغة طريقة يوضح (:10-3اجلدول رقم )
 مراجعة تقرير صياغة أبي طريقة يتم

 اجملموع خمتط شفوية كتابية البشرية املوارد إدارة

 20 12 4 4 التكرار
 %100 %60 %20 %20 النسبة

 
 املديرية تشمل اليت البشرية املوارد إدارة مراجعة أنواع خمتلف ماهي( السؤال الثامن: 8

 ( 11-3رقم) اجلدول يف مبني هو كما النتائج خالل من فنالحظ األول احملور من الثامن السؤال وعن
 املؤسسة تشمل اليت البشرية املوارد إدارة وهيفة مراجعة أنواع خمتلف عن املستجوبني من % 65 نسبة عربت
 فهي % 5 نسبة أما )األجور(، مالية مراجعة أبهنا عربوا الذين لألفراد % 20 النسبة وأتيت خمتلط، بشكل

 . اإلتصال املراجعة يف متثلت واليت النسبة إنعدمت األخري ويف والتكوين، التوهيف مراجعة أهنا على تعرب
 

 املديرية تشمل اليت البشرية املوارد إدارة مراجعة أنواع خمتلف يوضح(: 11-3اجلدول رقم )
 مراجعة أنواع خمتلف ماهي
 اليت البشرية املوارد إدارة

 املديرية تشمل

 سياسة مراجعة
 التوهيف
 والتكوين

 املالية مراجعة
 )األجور(

 مراجعة
 االتصال

 اجملموع خمتلط

 20 13 0 4 3 التكرار
 %100 %65 %00 %20 %15 النسبة

 
 

 حتسني األداء. يف املوارد البشرية إدارة مراجعة فاعلية بتقييم الثاين: حتليل األسئلة املتعلقة املطلب
 مبتابعة نظام تقييم أداء العاملني تقوم اليت اجلهة ( السؤال األول: ماهي1

عربوا على أن اجلهة اليت تقوم مبتابعة  %90بنسبة عن السؤال األول للمحور الثاين نالحظ أن األغلبية الكربى 
للمدير العام للمدرية، وبنسبة منعدمة  %10، وأتيت نسبة نظام تقييم أداء العاملني هو املدير العام للموارد البشرية

 لنظام املراجعة وأخرى أذكرها.
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 العاملنيمبتابعة نظام تقييم أداء  تقوم اليت اجلهةيوضح  (:12-3اجلدول رقم )
 تقوم اليت اجلهة ماهي

مبتابعة نظام تقييم أداء 
 العاملني

 العام مدير
 البشرية للموارد

املدير العام 
 للمدرية

 نظام
 املراجعة

 أخرى 
 أذكرها

 اجملموع

 20 0 0 2 18 التكرار
 %100 %00 %00 %10 %90 النسبة

 
 
 الرائسي لتقييم األداء اهلدف ( السؤال الثاين: ماهو2
 األشخاص على هدف اختيار %80( عربت نسبة 13-3رقم ) اجلدول يف مبني هو كما النتائج خالل من

التدريبية، وأتيت  االحتياجات عن هو الكشف األداء تقييم من اهلدف أن فرتى %15، أما نسبة للرتقية املؤهلني
 واملكافئات. العالوات حلساب 5%

 األداءالرائسي لتقييم  اهلدف (:13-3اجلدول رقم )
 الرائسي اهلدف ماهو

 لتقييم األداء
 اختيار

 األشخاص
 للرتقية املؤهلني

 حساب
 العالوات

 واملكافئات

 عن الكشف
 االحتياجات
 التدريبية

 اجملموع

 20 3 1 16 التكرار
 %100 %15 %5 %80 النسبة

 
 خدمتك طوال تدريب من استفدت هل( السؤال الثالث: 3
 ما يفوق أي العينة أفراد من % 60 نسبة ( عربت14-3رقم ) اجلدول يف مبني هو كما النتائج خالل من

 تدريب على يتحصلوا مل العينة أفراد من%40 نسبة أما ، تدريب على حتصلت العينة نصف
 خدمتك طول تدريب من إستفدت هل (:14-3اجلدول رقم )

 طوال تدريب من استفدت هل
 اجملموع ال نعم خدمتك

 20 8 12 التكرار
 %100 %40 %60 النسبة
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 ( السؤال الرابع: هل احلصول على التدريب املناسب بعين أكثر قدرة على أداء العمل بشكل جيد4
احلصول على التدريب ت على أن عرب  %90( أن األغلبية الكربى بنسبة 15-3نالحظ من خالل اجلدول رقم )

 لألفراد الذين يعربون على عدم علمهم. % 30جيد وبنسبة املناسب بعين أكثر قدرة على أداء العمل بشكل 
 هل احلصول على التدريب املناسب بعين أكثر قدرة على أداء العمل بشكل جيد(: 15-3اجلدول رقم )

هل احلصول على التدريب املناسب بعين 
 اجملموع ال أعلم ال نعم أكثر قدرة على أداء العمل بشكل جيد

 20 2 0 18 التكرار
 %100 %10 %00 %90 النسبة

 
 بداية عملك منذ ترقيتك متت هل :اخلامس( السؤال 5

  % 40 النسبة ترقيتهم، وأتيت بعدم املستجوبني من % 60 نسبة ( عربت16-3كما هو مبني يف اجلدول رقم )
 برتقيتهم. عربت اليت

 بداية عملك منذ ترقيتك متت هل (:16-3اجلدول رقم )
 بداية عملك منذ ترقيتك متت هل

 اجملموع ال نعم
 20 12 8 التكرار
 %100 %60 %40 النسبة

 
 ارسها على يميع الظروف لتحقي  أداء أفضلهل تتوفر الوظيفة اليت مت: السادس( السؤال 6

من املستجوبني بتوفر مجيع الظروف لتحقيق أداء  %65( عربت نسبة 17-3) رقم اجلدول يف مبني هو وكما
 عربوا بعدم توفر مجيع الظروف. لألفراد الذين %35، وأتيت نسبة أفضل

 هل تتوفر الوهيفة اليت متارسها على مجيع الظروف لتحقيق أداء أفضل(: 17-3اجلدول رقم )
هل تتوفر الوهيفة اليت متارسها على 

 مجيع الظروف لتحقيق أداء أفضل
 اجملموع ال نعم

 20 7 13 التكرار
 %100 %35 %65 النسبة
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 خامتة الفصل:

 ،أداء العاملني حتسني يف البشرية املوارد إدارة مراجعة دور حول أساسي بشكل امليدانية الدراسة استهدفت
 مراجعة واقع حول مرؤوسني، و رؤساء من املؤسسة عمال شرائح كافة آراء و اجتاهات معرفة خالل من وهذا
 التقييم نظامنظام املراجعة و  فحص خالل من وهذا األفراد أداء حتسني على أتثريها ومدى البشرية، املوارد إدارة

 إىل الوصول ابلتايل و ،هابتطبيق حتيط اليت والظروف املشاكل و الصعوابت على الوقوف قصد املؤسسة، يف السائد
 األداء. حتسني خالهلا من ميكن اليت الفجوة
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 مقدمة الفصل:
 املؤسسة تساعد اليت الوسائل أهم من البشري العنصر نأل املؤسسة يف الوظائف أهم من البشرية املوارد إدارة تعترب

 الغاية هذه بلوغ جلأ ومن فيها العمال أداء بتحسني مرتبط املؤسسة فنجاح ،املستوايت أعلى إىل االرتقاء يف
 هلذا و ،أهدافها إىل للوصول أداءهم حتسني جلأ من وذلك البشرية املوارد ملراجعة نظام وضع املؤسسة على وجب

 خالل من العاملني أبداء عالقتها و البشرية املوارد إدارة وظيفة ملراجعة املفاهيم اإلطار لدراسة الفصل هذا خصصنا
 ثالث مباحث: إىل الفصل هذا تقسيم

 مفاهيم أساسية حول مراجعة إدارة املوارد البشريةاألول:  املبحث
 عملية مراجعة إدارة املوارد البشريةالثاين:  املبحث

 األداء يف التحكم البشرية يف املوارد إدارة مسامهة مراجعةاملبحث الثالث: 
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 إدارة املوارد البشرية.املبحث األول: مفاهيم أساسية حول مراجعة 

 البعد على املفهوم هذا يستند و البشرية، املوارد إدارة يف احلديثة املفاهيم من البشرية املوارد تدقيق مفهوم يعد
 هبا تقوم اليت اإلدارية العمليات مجيع أن من التأكد علي يعمل إداراي   مطلبا   ابعتباره التدقيق يطرح الذي اإلداري

 (،املهنية الصحة قوانني لاالعم قانون ) العمل عالقات حتكم اليت القوانني مع تتوافق البشرية املوارد إدارة
 .املنظمة إدارة تصدرها اليت واإلجراءات السياسات جبانب

 .حول مراجعة إدارة املوارد البشريةتطرق يف هذا املبحث إىل بعض املفاهيم األساسية نلذا سوف 
 
 
 

 .وتعريف مراجعة إدارة املوارد البشريةتطور  : األول املطلب

 .عن مراجعة املوارد البشرية ةحملة اترخيي : األول الفرع

عدة تسميات، فهناك من أطلق عليه تدقيق األفراد، تدقيق تسيري املوارد  لقد أطلق على مراجعة املوارد البشرية
البشرية، التدقيق االجتماعي والذي يعد األكثر استعماال، اختالف تسميات يرجعه البعض إىل تعدد املصطلحات 

 تدقيقات.اخلاصة ابلوظيفة ويرجعه آخرون إىل املفاهيم واخلصائص اليت متيز التدقيق االجتماعي على ابقي ال
إن تطور االهتمام بتكييف تقنيات التدقيق مع اخلصوصيات واملشاكل املتعلقة ابجلانب االجتماعي للمؤسسة 

أدت إىل اقرتاح أسلوب ووسائل علمية للتدقيق االجتماعي. واكتساب اجلانب   استلزم أحبااث ودراسات خمتلفة
انتج عن تلك الضغوطات الداخلية واخلارجية من ين اليت حظي هبا من طرف املسري  االجتماعي املكانة املرموقة

 ري يف رفع اإلنتاج من جهة أخرى .جهة وتكون بذلك قناعة لدى املشرفني أبن العنصر البشري له دور كب
ابلوالايت املتحدة األمريكية  1940احملاوالت األوىل لتقييم اجملال االجتماعي للمؤسسة إىل حوايل سنة  وترجع

النتائج االقتصادية لبعض العمليات يف جمال تسيري املوارد البشرية ابالعتماد على أجهزة خارجية وارتبطت بقياس 
 .للتقييم

سنوات اخلمسينات اليت أتت ابجلديد؛ ابلنظر لتطور حجم املؤسسات بعد السنوات املوالية للحرب 
تفكر يف إجياد الطرق السليمة العاملية الثانية حبيث أهنا أصبحت تضم عددا كبريا من العمال، وهلذا بدأت 

متعددة على خمتلف  والسديدة للتقييم املنظم والدوري لنشاطاهتا يف اجملال االجتماعي ابالعتماد على مناهج
 املستوايت.

 



 الفصل الثاني: اإلطار النظري لمراجعة إدارة الموارد البشرية وعالقتها بأداء العاملين
 

29 
 

ترجم إىل ابللغة الفرنسية و  1975وكان ظهور أول كتاب متخصص يف جمال دراسة التدقيق االجتماعي سنة 
سنوات السبعينات وهي   Audit social au service d’un management االجنليزية بعنوان

 François Dalleدال السنوات اليت شهد فيها التدقيق االجتماعي تطوره الكبري، حيث ألف فرنسوا 
 1. كتااب عنوانه "عندما تستيقظ املؤسسة على الضمري االجتماعي"

 J.M.Perittiمث جاءت كتاابت جومناري برييت وتطور نظام املسئولية االجتماعية، مفهوم   ووضح من خالله
الذي طرح تساؤال حول توسيع مسؤولية املنظمة يف اجلانب االجتماعي  J.L.Royروي  1977ويف ستة 

وابلنظر إىل التطور االقتصادي ومنو املنافسة بشكل ملفت لالنتباه والتطور الصناعي والتكنولوجي برز حجم 
… جتماعي سواء كانت ظاهرية مباشرة كاألجور مكافآت، تكوين، تعويضات النفقات املتولدة من اجلانب اال

اخل وغري مباشرة كظهور بعض الظواهر كالتبذير والتبديد والتخريب والتغيب ودوران العمل....اخل ومدى أتثري 
لطرق العلمية ذلك على القيمة املضافة، على سعر التكلفة والعائد. مما استلزم وأجرب املسؤولني على اللجوء إىل ا

 للبحث عن الوسائل الناجعة لعملية التسيري للموارد البشرية ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة.
 Société" يف الشركة األوربية للدفع 1979ظهور املدققني االجتماعيني داخل املؤسسة كان سنة 

européenne de paiement  " اإلطارات لتسيري  لتشغيلكما أن ملف الشغل من طرف الوكالة اخلاصة
ومن مثة  -منصب املدقق االجتماعي -أن من بني املناصب اجلديدة اليت ظهرت 1980املوارد البشرية خالل سنة 

تبني أن هذه الوظيفة جديدة النشأة جندها يف املؤسسات كبرية احلجم مرتبطة ابإلدارة العامة جنبا إىل جنب مع 
 مصلحة التدقيق.

يظهر وينمو داخل املؤسسة للتدقيق االجتماعي، ابملوازاة مع ذلك بدأ االهتمام يظهر من  إن التطور الذي بدأ
خارج املؤسسة أدى إىل اختصاص بعضهم يف عملية التدقيق االجتماعي فظهرت مجعيات خاصة ابملوضوع، ففي 

وث التحليلية كما برزت جمموعة الدراسات والبح  1982فرنسا ظهر املعهد الدويل للتدقيق االجتماعي سنة 
 1984واجلمعية املهنية للخرباء االجتماعيني يف سنة  1983االجتماعية يف هناية سنة 
زاد االهتمام ابلتدقيق االجتماعي خاصة من خالل كثرة إجراء امللتقيات  1990 خالل سنوات التسعينات

يه كلما استدعت الضرورة املنظمة من طرف املعاهد واملدارس واجلمعيات املتخصصة، وزاد جلوء املؤسسات إل
لذلك ويضاهي التدقيق املايل واحملاسيب، وأصبح اجلانب االجتماعي يؤدي دورا مهما يف حتديد االختيارات 

االسرتاتيجية للمؤسسة، وأصبحت يف فرنسا الواثئق واجلداول اخلاصة ابألفراد ختضع لإلشهاد القانوين من طرف 
 2ئق امليزانية االجتماعية.املدققني االجتماعيني ومن أهم هذه الواث

 

                                                           
 حول الدولي العلمي الملتقي الخارجي، االنفتاح ظل في اجتماعيا المسؤولة الحوكمة إطار في االجتماعي التدقيق دور هباش، فارس سكاك، مراد 1

 10ص أكتوبر،  21 -20أيام   عباس فرحات جامعة العالمية، الدولية والحوكمة واالقتصادية المالية األزمة
 .74، ص2005، 14مجلد  البعد االجتماعي وأثره على الوحدة المحاسبية والقرارات االستثمارية، عمان، ،أبو الفتوح سمير 2
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 ظهور مع التسعينيات سنوات بداية واملهنيني الباحثني بعض طرف من ابملوضوع االهتمام بدأ اجلزائر يفو 
 وانفتاح املؤسسات استقاللية الوطنية، للمؤسسات واملالية العضوية اهليكلة وإعادة االقتصادية اإلصالحات

 OMC للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام مفاوضات خالل من الدولية األسواق على الوطنية األسواق
 ما وظهور الباحثني طرف من املوضوع حول األكادميية البحوث تزايدت فقد األورويب، االحتاد مع الشركة ومعاهدة

 بشؤون واملهتمني املوضوع يف املتخصصني بعض تظم اليت ALGRH البشرية للموارد اجلزائرية ابجلمعية عرف
 وأن حمتشمة تبقي الفعلية التطبيقات أن غري 2005 سنة يف AAAS اجلزائري االجتماعي لتدقيق البشرية املوارد
 1مكلفة. جد ومببالغ دولية مكاتب طرف ومن الدولية املعايرة إطار يف تتم فهي متت

 
 .البشرية املوارد إدارة مراجعة تعريف : الثاين الفرع
 كفاءهتا لتحديد واملمارسات واإلجراءات السياسات وتقييم فحص إيل البشرية املوارد مراجعة مفهوم يشري

 .املستقبل يف فعله جيب ال وما فعله جيب ما حتديد إيل ابإلضافة األفراد، وممارسات برامج كفاءة ويقيس 
 ابملنظمة املختلفة واإلدارات البشرية املوارد تطبيق ىمد فحص عملية البشرية املوارد إدارة بتدقيق يقصدكما 

 إدارة وظائف كافة يغطي حبثي نظام خالل من التدقيق عملية وتتم .البشرية املوارد إدارة وإجراءات لسياسات
 .2إدارهتا وكيفية البشرية املوارد أداء جودة يف حتكم كنظام النظام هذا ويعمل البشرية، املوارد

 حتقيق أبنه يعرف و البشرية املوارد وظائف كفاءة عكس علي تعمل ومقارنة، حتليلية استقصائية عملية أبنه يعرف
 يف تعيينهم سيتم والذين املنظمة بواسطة تعيينهم مت ابلذين املتعلقة القضااي ومجيع وهيكل ومهارات حجم يف

 .املستقبل

 منظم حتديد أبنه ويعرف حمددة أزمنة يف البشرية املوارد قسم أنشطة واثر طبيعة لتحديد طريقة أبنه آخرون ويعرفه
 3.التنظيمي األداء سياق ضمن احلالية البشرية املوارد حتتاجه الذي والتطوير الضعف و القوة لنقاط

 مع املمارسات مطابقة مدي ملعرفة البشرية، املوارد إدارة لوظائف وحتليل منظم مسح أبنهوأخريا ميكن القول 
 ملعاجلة والتوصيات ابلنتائج تقرير ورفع البشرية، املوارد إبدارة اخلاصة واالسرتاتيجيات واإلجراءات السياسات
 .البشرية املوارد إدارة نظام يف والكفاءة القوة مواقع ومعرفة السالبة االحنرافات

 
 
 

                                                           
أحمد قايد نور الدين، دو التدقيق االجتماعي في دعم حوكمة الشركات، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي  1

 9، ص 2012بسكرة،  -جامعة محمد خيضرواإلداري، 
2 R.C. Goyal, Hospital Administration and Human Resources Management, 4th edition, Askek Ghosh-Hall, 2005, 
P293. 
3 Pravin Durai. Human Resource Management, India, Dorling Kindersley India, 2010, P 566 
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 خصوصيات مراجعة إدارة املوارد البشرية. : الثاين املطلب
أساسا يف توسِع وتشعب أنشطتها ومهامها،  إن أهم اخلصوصيات اليت متيز وظيفة تسيرِي املوارد البشرية واملتمثلة

وتعدد املعلومات املتعلقة هبا ومتيزها ابلطابع النوعي، وجزئيتها، كما تعترب يف بعض األحيان غري دقيقة وصعبة 
للحصول عليها نظرا  لالمتزاج والتداخل الكبري بني جماالت العلوم فيه وارتباطها ابجلوانب السيكولوجية لألفراد، 

لى التدقيق االجتماعي وجتعله ذا خصوصيات معينة، فالتشخيص واملنهجية صارمان للتمييز بني السبب تنعكس ع
والنتيجة ألن هناك تشابكا  بينهما، فالنتيجة قد تكون سببا  لظاهرة أخرى، كما أنه ميكن لنتيجة معينة أن يشرتك 

لذلك وقبل فرِض الفرضيات املسبقة ال بد  فيها العديد من األسباب وقد يؤدي سبب واحد إىل ظهوِر عدة نتائج،
من إجراء حتليٍل موضوعيٍ  للظواهر، فمثال لو أخذان ظاهرة التغيب فقد ترجع إىل عدم رضى العمال أو سوء 

الظروف أو أجوٍر غرِي عادلة أو توقيت عمٍل غرِي مناسب والتغيب بدوره يساهم يف رفِع معدالت امللفات التأديبية 
بني العمال واملسؤولني فهو نتيجة وسبب يف آن واحد، لذلك فهذا يستلزم تدقيقا صارما أو وجود صراعات 

 أشخاٍص ذوي كفاءة عالية. وموضوعيا ممارسا من َطرف
تسيري املوارد البشرية كالتوظيف، والتعيني، والتكوين، واألجور،  اليت متارسها وظيفة بني األنشطة كما أن الرتابط

إخل يقود إىل أن قرارا غري صائب يف جمال ما يؤدي إىل انعكاسات و أتثريات على بقية  وحتليل وتصنيف العمل...
األنشطة، كمثال على ذلك وضع فرد يف مكان غرِي مناسب يرتتب عنه عدم رضا الفرد ذاته وميكن أن ميتد إىل 

 أفراد آخرين، وابلتايل إىل تبذيِر الطاقات و األجور... إخل
موِر الداخلية يزداد خطورة إذا ما تدعم بتعقيدات خارجية، فالعوامل الداخلية من ظروف أخريا إن التعقيد يف األ

العمِل السائدة، وتوزيع أوقات العمل، والنقاابت العمالية، والعمال، وأرابب العمل... إخل وهناك أتثري لعوامل 
 هنية... إخلخارجية كالسلطات احلكومية، والزابئن، واملوردين، واملنافسة، واجلمعيات امل

إضافة إىل كل ما سبق يتميز التدقيق االجتماعي خبصوصيات منهجية تندرج ضمن الطابع املنهجي للبحث 
العلمي املستعمل يف العلوم االجتماعية لتحويل املعطيات النوعية إىل كمية، كما يرتكز على الطرق اإلحصائية 

 اآلراء اخلاصة ابألفراد.البيانية، والتحقيقات الشاملة الستخراج االنطباعات و 
كل هذه العوامل الداخلية و اخلارجية جيب أن تؤخذ يف احُلسبان يف عمليات التشخيص الداخلي واخلارجي 

 1اخلاصة ابلتدقيق فذلك يفرض أهدافا ومنهجية وطرقا تدخل خاصة  يف التدقيق االجتماعي.
 
 
 
 

                                                           
 في التدقيق مهنة حول الثامن المؤتمر الوطني اإلقتصادية، العلوم الحقوق المستقبل،كلية وتحديات الواقع رهانات بين االجتماعي التدقيق سكاد،  مراد1

5 ص ، 2010 أكتوبر 12 و 11 أيام - سكيكدة 55 أوت 20 جامعة واألفاق، الواقع الجزائر  
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 .البشرية املوارد إدارة مراجعة أهداف: أمهية و الثالث املطلب
 الفرع األول: أمهية مراجعة إدارة املوارد البشرية.

 إدارة تدقيق أمهية وتنبع وأنظمتها وسياساهتا البشرية املوارد إدارة احرتام مدي تقييم علي عملت املراجعة نإ
 1:انه من البشرية املوارد

 (.اجلودة ضبط أداة) الشاملة اجلودة لنظام مدخل -1
 .البشرية املوارد إدارة يف حتكم أداة -2
 .القرار اختاذ يف مساعدة أداة -3
 .البشرية املوارد إدارة أداء لتقييم حتليلية تشخيصية كأداة يعمل -4
 .وممارساهتا واسرتاتيجياهتا البشرية املوارد انحية من املنظمة هيكلة إعادة يف يساعد -5
 أهداف حتقيق علي تعمل واليت البشرية للموارد الضرورية واالحتياجات واجلدارات واملهارات املعرفة ويغري جيدد -6

 .املنظمة

 الفرع الثاين: أهداف مراجعة إدارة املوارد البشرية.
 التدقيق أهداف ختتلف ولذلك إجراءه، تطلب اليت اجلهة بواسطة البشرية املوارد تدقيق إجراء من اهلدف حتقيق يتم

 2:إيل التدقيق يهدف عامة وبصورة وغرضها، اجلهة هذه ابختالف
 .البشرية املوارد ممارسات ونتائج املنظمة أهداف بني الفجوة حتدد -1
 .املنظمة إسرتاتيجية مع البشرية املوارد إسرتاتيجية ومطابقة مواءمة من التأكد -2
 املوارد بواسطة املضافة القيمة بقياس للمنظمة تسمح بشرية موارد ومصفوفة بشري مال لرأس مقاييس تطوير -3

 .البشرية
 .بواسطتها أهدافها حتقيق جلأ من البشرية مواردها إدارة يف املنظمة إدارة قدرة ىمد كشف  -4
 تالفيها، جيب اليت لألخطاء تصحيحي تقرير وتقدمي .البشرية املوارد تطوير يف املؤثرة العوامل حتليل -5

 املعايري مع الفعلي األداء مطابقة مدي األهداف، وضوح درجة السياسات، عن االحنراف مقدار :املثال سبيل علي
 .حدث وملاذا حدث ما ملعرفة إيضاح وتقدمي املوضوعة

 املنظمة تواجه اليت التحدايت ملقابلة الصحيحة املمارسات من االستفادة وتعظيم اخلاطئة املمارسات تصحيح -6
 ومعرفة فاعليتها مدي وتقييم .تطبيقها يتم والقوانني واإلجراءات السياسات أن من التأكد و البشرية، واملوارد

 .تطبيقها تواجه اليت املشاكل
 

                                                           
1 Tapomoy Deb. Strategic Approach to Human Resource Management, New Delhi India, Atlantic publishers & 
distributers, 2006, page 364. 

2 Pravin Durai 566، مرجع سبق ذكره، ص 
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 .البشرية املوارد ونتائج وسياسات أنشطة جودة تقييم -7
 تطبيق وعند البشرية املوارد أدارة وظائف تنفيذ أثناء حيدث مل وما حدث؟ ما حدث؟ ملاذا أجوبة عن البحث -8

 .وإجراءاهتا؟ سياساهتا
 التنظيمي اهليكل وتقييم هلا، االسرتاتيجي التقييم علي ويعمل كأولوية، املنظمة أهداف التدقيق ويضع

 التدقيق يعمل ال العادة ويف .وتناسقهم عملهم أسلوب و ومهاراهتم العمال وتقييم املنظمة، به تعمل الذي والنظام
 الضعف ونقاط األخطاء لتحديد كوسيلة يعمل ما بقدر املنظمة، تواجهها اليت املشاكل لكل حلول تقدمي على

 املدقق يقدم مث ومن .والعمال املنظمة بني الصناعية العالقات مشاكل لذلك وكمثال بشأهنا؛ قرار اختاذ الواجب
 رفع على يساعد فهو األخرى العوامل جانبإىل  .املنظمة مصلحة يف يراه ما علي بناء مكتوب تقرير يف توصياته
 للمؤسسة. الشاملة اإلسرتاتيجية مع االجتماعية للتشريعات االندماج حتقيق خالل من وذلك األداء مستوى

 للمؤسسة االجتماعية الدراسة خالل من األفراد فعالية من الرفع إىل البشرية املوارد التدقيق يهدف عامة بصفة
 على للقضاء االقرتاحات وتقدمي احلقيقية األسباب عن للبحث فعالة وسائل ابستعمال والعقبات العراقيل لتحديد

 رافات.واالحن االختالالت
 

 املبحث الثاين: عملية مراجعة إدارة املوارد البشرية.
للتشخيص االسرتاتيجي للوضعية االجتماعية إن عملية مراجعة املوارد البشرية تعترب وسيلة منهجية صارمة 

 اختالالت واحنرافات ابملقارنة معاليت يتبعها شخص مستقل للكشف على نقاط القوة ونقاط الضعف، يف شكل و 
مرجعيات أساسية لتحسني فاعلية املؤسسات وقدرهتا على التكيف مع املتغريات اليت حتدث بواسطة توصيات 

نتاجي واستداليل وأية منهجية موضوعية مستمدة من معطيات حقيقية وصادقة. والتدقيق عبارة عن أسلوب است
حكاما من خالل التحليل، يعلق عليها أيستعملها املدقق االجتماعي تنطلق من حوادث واقعية يصدر عليها 

 ويعطيها تقييما معينا يؤدي إىل توصيات.

 .البشرية املوارد مراجعة إدارة األول: معايري ونطاق املطلب
 1.البشرية معايري مراجعة املواردالفرع األول: 
 مكررة وبطريقة خالله من يتم عليه متفق مقارنة مقياس أبنه البشرية املورد تدقيق عملية يف للمعيار ينظر

 مصممة تقنيات علي وحيتوي للجميع معروفا يكون أن املعيار يف ويشرتط .املنظمة يف البشرية املوارد أنشطة قياس
 .وفعاليته العمل واقعية وتدعم احلقائق اكتشاف يف تساعد وموجهات هبا االلتزام جيب كقواعد لتستخدم

 يشري كما مسبقا. واحملددة املعلنة واألهداف التدقيق عملية لنتائج وصف ومقارنة قياس أداة املعيار يعترب
 يكون، أن جيب كما أو له خطط ما ووفق إبتقان اجنازه مت ما متييز خالله من ميكن الذي املؤشر إيل املعيار

                                                           
1 S. k. Basu, Fundamentals of Auditing, India, Dorling Kindersley India, 2009, Page 113. 
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 ويستفاد .ال أو فعال حتقق قد إذا ما ومعرفة له املخطط اهلدف حتقيق مدي يقيس مقياس إيل يؤشر نهأ ابعتبار
 قواعد أو متطلبات يعترب املفهوم هبذا فهو اخلطط، إجناز مدي على احلكم يف املدقق إليه يستند مرجعا   ابعتباره منه
 .البشرية املوارد إدارة اجناز على للحكم كأساس املدقق يعتمدها توقعات أو

 و القواعد حتدد اليت والوصف واملقارنة القياس أدوات من جمموعة أبهنا البشرية املوارد تدقيق معايريوتعرف 
 هبا قومي اليت اخلدمات أو املمارسات أو السياسات أو اإلجراءات أو األداء بقياس املتعلقة املتطلبات، أو الشروط

 .البشرية املوارد قسم
 أصحاب جلميع والتجارب اخلربة بني املزج طريق عن البشرية املوارد تدقيق عملية يف املعايري وضع يتم

 يف هبا والقياس عليها االعتماد إمكانية خبصوصية املوضوعة املعايري تتصف وبذلك .التدقيق عملية من املصلحة
 بواسطة توضع أخري قانونية معايري علي االعتماد يتم كما.اجملال نفس يف العاملة املنظمات يف أو املعنية املنظمة
 جيب إذ ابلزاميتها املعايري هذه وتتصف والنقاابت، والعمال ابلعمل املتعلقة القوانني مثل واملهنية القانونية اجلهات

 .املصلحة وأصحاب املدقق يضعها اليت املعايري بعكس هبا التام التقيد املدقق علي
 إلجنازاته، ذايت بتقومي القيام إمكانية البشرية املوارد لقسم تتيح جهة من فهي مزدوجة وظيفة املعايري وتؤدي

 الذي البشرية املوارد قسم فموظف اإلتقان، لدرجة احملدد املعيار وبني ينجز ما بني الفارق ابستمرار يقارن أنه إذ
 التعيني، طلب تقدمي اتريخ من أايم 10 بعد اإلنتاج إدارة يف عمال 10 عدد تعيني ينجز أن عليه أن يعرف
 اثنية جهة من واملعيار .مسبقا احملدد الزمن يف منه مطلوب هو ما اجناز يستطيع لكي ذاتيا جمهودا يبذل سوف

 خيتص فيما البشرية املوارد قسم واجناز خاصة بصفة املوظف هذا اجناز مدي عن عكسية تغذية تقدمي للمدقق يتيح
 مدى على بناء وأهدافه لوسائله مستمرة مراجعة بعملية يقوم أن والقسم للموظف ميكن وهبذا التعيني، بعملية
 .اجنازه

 :املعايري من نوعني بني املدقق مييزو  
 أو صحة سيخترب املدقق أن حبيث حمددا يكون هنا فاملعيار واألرقام، التواريخ مثل :مطلقة صبغة ذات معايري -1

 بساعات خيتص فيما العمل قانون يضعها اليت املعايري لذلك مثال وخري .مسبقا حمدد رقم علي بناءا املمارسة خطأ
 .اليومية العمل

 مطابقة ومدي البشرية املوارد ملوظفي هبا املسموح األخطاء عدد مثل )تقديرية(: نسبية طبيعة ذات معايري -2
 .البشرية املوارد إدارة لسياسات املمارسات
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  1البشرية. املوارد إدارة ق مراجعةطاالفرع الثاين: ن
 املوارد حياة مع لتعامله وذلك به، اإلحاطة يصعب عريضا نطاقا البشرية املوارد إدارة تدقيق عمل نطاق يعترب

 .واضح اسرتاتيجي هدف خدمة يف تصب واضحة وإجراءات سياسات حتديد خالل من فيه التحكم ويتم البشرية
 يف التدقيق من اهلدف يكون جوهرية وبصورةق. املدق بواسطة منظمة أي يف التدقيق تاجراءإنطاق و  حتديد ويتم

 .ذكر ما وفق هبا يرتبط وما البشرية املوارد إدارة وأنشطة عمليات وفعالية كفاءة حتديد العادة

 واليت عنها تصدر اليت واإلجراءات والسياسات البشرية، املوارد دارةإ وظائف مجيع التدقيق عملية تغطي
 علي البشرية املوارد إدارة أنشطة اثر إيل التدقيق ميتد كما .ابملنظمة اإلدارية املستوايت مجيع بواسطة ممارستها يتم

 :اباليت التدقيق عملية تشملها اليت املناطق حصر ميكن أدق وبصورة .العاملني

 البشرية: املوارد إدارة وظائف تدقيق -1
 تدقيقها فان معينة، أهداف وحتقق البعض بعضها مع برتابط تعمل البشرية املوارد إدارة وظائف مجيع أن ابعتبار

 .املنظمة أهداف حتقيق يف إجيااب تعمل املنظمة يف البشرية املوارد وان هلا، خطط ما وفق تعمل أهنا من التأكد يعين
 .املنظمة هيكل وحتديث البشرية املوارد قسم هيكل إيل ابلنظر التدقيق عملية وتبدأ

 وجتاوهبا الوظيفية قدرهتا معرفة التدقيق يعين البشرية املوارد لوظيفة وابلنسبة .الوظائف ابقي إيل التدقيقومتتد عملية 
 يتطلب ككل املنظمة فعالية حتقيق يف البشرية املوارد إدارة مسامهة رفع .العمل جماالت كل يف اإلمكان بقدر
فإن  التدقيق هذا إجراء وعند. املنظمة كل يف البشرية املوارد وممارسات سياسات تعمل كيف ملعرفة تدقيق إجراء

 املدقق يعمل على:
 .البشرية املوارد إدارة متارسه ونشاط وظيفة أي من أهداف حتديد -
 .األنشطة أو الوظائف أداء عن املسؤولية حتديد -
 .واألنشطة الوظائف أداء فحص  -
 .املخططة واهلداف واألنشطة الوظائف نتائج بني االحنرافات لتصحيح عمل خطة وتطوير تصميم  -
 .التصحيحية العمل خطة تنفيذ متابعة -

 .اإلداري والتوافق االلتزام تدقيق  -2
 ابلقوانني وااللتزام البشرية، املوارد إدارة وإجراءات بسياسات اإلداري االلتزام مدي معرفة علي التدقيق عملية تعمل

 .فادحة خلسائر املنظمة تعرض خمالفة هبا التقيد عدم يعترب واليت ابلعم،ل اخلاصة والتشريعات

 
                                                           

1 Anne Bogardus, PHR/SPHR Professional in Human Resources Certification Study Guide, 3rd edition, Indiana, 
USA, John Wiley sons, 2009, Page 436- 437 
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 .للمنظمة وثقافية بيئة تدقيق -3
 املنظمة متاسك حافظة أبهنا الثقافة وتتصف املنظمة، بيئة فهم خالهلا من ميكن أداة أبهنا املنظمة ثقافة إيل ينظر

 داخل هبا املعمول الثقافة إن إيل املنظمة ثقافة و بيئة تدقيق أمهية وترجع األعمال جناح يف هاما دورا وتلعب
 الوظيفي الرضا ومقدار املعنوية روحهم ورفع ووالئهم العاملني حتفيز عملية علي كبرية بصورة تؤثر املنظمة

 ثقافة تدقيق وميكن.واالستقاالت الغياب وحاالت العمل إصاابت معدل علي ذلك انعكاس وابلتايل ورفاهيتهم؛
 اليت القصص جبانب معينة، أحداث جتاه أفعاهلم وردود العاملني سلوك ودراسة مالحظة خالل من املنظمة وبيئة

 .عليها تنشا اليت التطورات ومعرفة العاملني بني املستخدمة اللغة دراسة جيب كما  بينهم، فيما يتداولوهنا

 .البشرية املوارد إسرتاتيجية تدقيق -4
 وبناء وتنمية القدرات رفع خالل من تنافسية ميز حتقيق يف املنظمة البشرية املوارد إسرتاتيجية تدقيق يساعد

 تدقيق عملية تعترب و .لديها العاملة البشرية املوارد بشان قراراهتا بتحديد املنظمة إدارة خالله من ولتقوم اجلداراة،
 البشري املورد به يقوم الذي الكبري لألثر وذلك ككل املنظمة أداء قياس وسائل إحدى البشرية املوارد إسرتاتيجية

 حتقيق يف يساعد البشرية املوارد أنشطة من نشاط أي معرفة يف يساعد التقييم وهذا. هلا العام األداء يف
 .اإلسرتاتيجية

 :األيت اإلسرتاتيجية تدقيق عملية تستهدف و
 .عنها وانطباعاهتم األخرى األقسام حلاجات واستجابتها عالقاهتا يف البشرية املوارد إدارة فعالية درجة قياس -
 .البشرية املوارد وقسم للمنظمة املكونة املختلفة التنظيمية الوحدات بني العالقة فعالية -
 .وأهدافها املنظمة رسالة حتقيق يف البشرية املوارد إسرتاتيجية مسامهة درجة قياس -
 .البشرية ابملوارد يتعلق فيما األخرى ابملنظمات مقارنة املنظمة لدي الضعف و القوة جوانب حتديد -
 .التصحيحية اإلجراءات واختاذ اإلسرتاتيجية يف املوضوعة واملعايري الفعلي األداء بني االحنرافات وحتديد الرقابة -

 أو اإلسرتاتيجية تنفيذ يف أبخطاء تتعلق االحنرافات كانت إذا ما بيان االحنرافات أسباب حتديد عملية وتشمل
 .املستخدم املعيار يف تغيري أو اإلسرتاتيجية يف تغيري وابلتايل اخلارجية، البيئة يف متوقع غري طارئ أمر بظهور

 
 .البشرية املوارد إدارة مراجعة املطلب الثاين: مناهج وأدوات

 يتم اليت والطرق األدوات من جمموعة يضم متكامل منهج عادة يستخدم التدقيق، عملية إجراء عند
 :يف وتنحصر التدقيق إلجناح خاصة بصورة تصميمها
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 1واملقاييس. الفرع األول: األدوات
 املقابالت: -1
 يف املنظمة خطط ملعرفة - األول اإلداري املستوي – املنظمة إبدارة العاملني مع منفردة بصورة املقابلة أجراء يتم

 الدنيا اإلدارية املستوايت يف العاملني مع مجاعية مقابالت إجراء يتم كما .فيها العاملني جتاه ونظرهتا املستقبل
 إدارهتا وأسلوب وإجراءاهتا وسياساهتا البشرية املوارد إدارة وظائف وكفاءة فعالية مدى عن املعلومات جلمع

 .وثقافتها
 املفتوحة: النقاش جمموعات -2
 مع املدقق فيها يناقشمجاعية(،  لقاءات) العاملني من كبرية جملموعات مقابالت إجراء يتم الكبرية املنظمات يف

 .وثقافتها إدارهتا وأسلوب وإجراءاهتا وسياساهتا البشرية املوارد إدارة وظائف وكفاءة فعالية مدي العاملني
 املالحظة: -3

 .األهداف لتحقيق مالءمتها ومدي السائدة الثقافة و العمل وبيئة مكان لتقييم للمالحظة أيضا املدقق يلجا
 .واجلماعية الفردية املقابالت خالل املالحظات وتدون

 
 ومقارنتها املستندات حتليل -4
 والشهادات املمنوحة، والفوائد معاينة، وتقييم سنوي، تقييم من العاملني، ملفات يف الواردة املعلومات املدقق حيلل 

 .للوظيفة املطلوبة
 :االستبياانت -5
 .تدقيقها املراد الوظائف حجم حسب علي واحد استبيان أو االستبياانت من عدد تصميم يتم

 تتعلق اليت األسئلة من خمتلفة جمموعة على وحتتوي املراجع طريق عن إعدادها يتم قائمة عن عبارة هيو 
 .العناصر هذه ضعف أو وقوة مدى علي واحلكم تقييم دفهت للمؤسسة الداخلية الرقابة بعناصر

 من اهلدف حتقيق علي تساعد اليت والقواعد اخلصائص من جمموعة مراعاة جيب القائمة هذه تصميم بعد
 : إعدادها

 تكون أن على املستجيب الفرد من البياانت بعض البداية يف يتضمن بشكل القائمة أسئلة تصميم جيب -
 املؤهل الوظيفية، الدرجة الوظيفة، االسم، ومنها للمستجيب ابلنسبة للحرج منعا اختياراي البياانت هذه استيفاء

 .الدراسي
 اختالفعلى  والفنية اإلدارية املؤسسة اتنشاط ،النواحي مجيع تغطي أسئلة على القائمة تشمل أن جيب -

 ا وأنواعها.أشكاهل
                                                           

1 J.M.Peretti, jean Luc vachette, audit social, Les éditions Liaisons,1987, p136 
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 .التأويل يقبل ال بشكل مبهمة وغري وواضحة للمستجوبني ابلنسبة ومفهومه ميسرة بصورة األسئلة صياغة جيب -
 تكون كأن هلا داعي ال معلومات سرد أو شرح إىل حتتاج ال عليها اإلجابة تكون بصورة األسئلة صياغة جيب -

 . موافق غري أو موافق ال، أو نعم األشكال من شكل يف اإلجابة
 وجهة من سليمة يرها اليت اإلجابة أمام xعالمة  جمرد يضع أن األسئلة على املستجيب يستطيع حبيث وهكذا 

 . مطلوب جهد أو عناء دون األسئلة على االستجابة سرعة على يساعد ذلك أن والشك نظره
 تكون حبيث القائمة من أخر مكان ألي أخرى بصورة األسئلة بعض صياغة إعادة االعتبار بعني األخذ جيب –

 األسئلة على ابإلجابة اهتمامه ومدى املستجيب لفردا جدية مدى قياس ميكن لكوبذ واحدة عليها اإلجابة
 .املطروحة

 األساليب.و الفرع الثاين: املناهج 
 اليت املعايري الختيار وأساليب طرق عدة بني من االختيار للمدقق ميكن البشرية، املوارد تدقيق إجراء عند

 :1منها أساسها، علي البشرية املوارد تدقيق سيتم
 :املقارنة طريقة -1
 بعد ويتم به، حيتذي كنموذج وجيعلها املنافسة املنظمات ألفضل وفقا   التدقيق معايري املدقق حيدد الطريقة هذه يف

 .عليه ابملنظمة البشرية املوارد إدارة تتفوق أن هبدف .املنافس ابلنموذج املنظمة يف البشرية املوارد أداء مقارنة ذلك
 :اخلارجية السلطة طريقة -2

 .أساسها علي املقارنة ليتم خارجية استشارية جهة بواسطة وضعها مت معايري علي الطريق هذه يف املدقق يعتمد
 :اإلحصائية الطريقة -3

 .أساسها علي عايرةامل يتم خاصة إحصائية معايري وضع يتم املنظمة يف املتوفرة املعلومات علي بناء
 :االلتزام طريقة -4

 مباشرة غري أو مباشرة عالقة هلا واليت املنظمة داخل تتم اليت اإلدارية املمارسات مجيع عن معلومات املدقق جيمع
 للسياسات وفقا   تتم اإلدارية املمارسات هذه كانت إذا ما ومعرفة وأنشطتها، ووظائفها البشرية املوارد إبدارة

 .املنظمة داخل املمارسات هذه عمل تنظم اليت واللوائح والقوانني واإلجراءات
 :ابألهداف اإلدارة طريقة -5

 .أساسه علي واملعايرة قياسه ميكن معني أداء تقابل معينة أهداف خلق علي الطريقة هذه تعمل
 
 

                                                           
 137المرجع السابق، ص  1
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 .فعال بشرية موارد تدقيق جلأ من أساسية شروطخطوات و املطلب الثالث: 
 البشرية. املوارد مراجعة عملية الفرع األول: خطوات

 يف وحتديدا البشرية، املوارد أنشطة كفاءة مدي ملعرفة ومناسبة فعالة أداة البشرية املوارد تدقيق عملية تعد
 جناح إيل تؤدي حمددة خطوات إتباع منوالبد  .البشري املال رأس علي كبريا اعتمادا تعتمد اليت اليوم منظمات

 1يف: اخلطوات هذه وتنحصر التدقيق عملية

 تطبق اليت واألنشطة واإلجراءات السياسات كفاءة معرفة اهلدف يكون فقد التدقيق، عملية من اهلدف حتديد -1
 البشرية، واملوارد املنظمة إسرتاتيجية بني املواءمة ودرجة والتخطيط املمارسة بني التطابق مدي معرفة أو .املنظمة يف
 .حتدث اليت العمل وإصاابت وغياهبم العمال دوران أسباب معرفة أو عمالية مشكلة حل أو
 احلصول كيفيةو  املعلومات مصادر و التدقيق يبدأ أين من معرفة اخلطة وتضم للتدقيق، مبدئية خطة تصميم -2

 .استخدامها سيتم اليت املوارد و عليها الرتكيز سيتم املناطق أي جبانب .ومعاجلتها عليها
 املنظمة رسالةو  العمل سوقو  املنافسة املنظمات و العمل بيئة عن معلومات وتشمل األولية، املعلومات مجع -3

 .املصلحة أصحاب يتعلق ما وكل البشرية املوارد حتكم اليت والقوانني اإلجراءاتو  والسياسات ورؤيتها
 معاجلتها وكيفية املطلوبة املعلومات طبيعة ويشمل املعلومات، مجع به سيتم الذي واملنهج الطريقة حتديد  -4

 .مجعها أدوات و مجعها زمن و وتقييمها
 لألهداف تغيري من األمر يقتضيه ماو  السابقة اخلطوات علي اعتمادا وذلك للتدقيق، النهائية اخلطة تصميم -5

 .تدقيقها سيتم اليت املناطق و واملصادر
 وتوزيع املقابالت وعقد البعض، بعضها مع املختلفة املعلومات ودمج مجع طريق عن التدقيق بياانت تكملة -6

 .املعتمد واملنهج الطريقة وفق املعلومات حتليل مث ومن امللفات، وتدقيق االستبياانت
 توفري جيب اليت واملناطق تواجهه، اليت واملخاطر احلايل النظام يف القوة نقاط يوضح الذي التدقيق تقرير تصميم -7

 على: بناء املعلومات حتديدو  التدقيق إلجناح املستقبل يف عنها معلومات
 هامة.و  عاجلة احتياجات -
 .هامة ولكنها عاجلة غري احتياجات -
 .هامة وال عاجلة غري احتياجات -
 .املدقق لتوصيات املنظمة إدارة استجابة مدي مبعرفة اخلطوة هذه وهتتم التدقيق، نتائج -8

 

 

                                                           
1 Pravin Durai 571، مرجع سبق ذكره، ص 
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 .فعال بشرية موارد تدقيق جلأ من أساسية الفرع الثاين: شروط
 هذا يف للتحكم جيدة ممارسة بتنظيم هتتم لذلك أصوهلا، أهم هي البشرية مواردها أن املنظمات من العديد تدرك

 البشرية املوارد تدقيق استخدام يتم لذلك .فيه االستثمار من عائد أفضل وحتقيق عليه احملافظة جلأ من األصل
 بد ال املطلوب هدفها وتؤدي فعالة التدقيق عملية تكون ولكي .ككل املنظمة أداء مع أدائها توافق من للتأكد

 1ي:وه لذلك أساسية شروط توفر من
 من بد وال .لنجاحها أساسي أمر التدقيق لعملية العليا اإلدارة دعم إن للتدقيق: العليا اإلدارة ودعم التزام -1
 تقرير بتوصيات العمل خالل من االلتزام هذا يرتجم وأن املنظمة، ورؤية رسالة خالل من االلتزام هذا يظهر أن

 .التدقيق عملية يف الثقة العاملون فسيفقد ذلك وخبالف .التدقيق
 عملية خالل من املدققني تقود اليت هي البشرية املوارد تدقيق أهداف أن ابعتبار التدقيق: أهداف وضوح -2

 .ضروراي أمرا تصبح التدقيق من اهلدف وضوح فان التدقيق، وخطة
 وأن .التدقيق بعملية واملعرفة العالية والقيم واألخالق ابلنزاهة املدقق يتحلي أن جيب املدقق: وكفاءة نزاهة -3

 .التدقيق تقرير من املصلحة أصحاب كافة من االحرتام لتجد واالحرتافية ابحليادية توصياته تتصف
 سلطاهتم وحدود يؤدونه الذي عملهم العاملون يعرف أن جيب العاملني: ومسؤوليات سلطة وضوح -4

 غري ألهنم يؤدونه شيء أي علي حياسبهم أن للمدقق ميكن فال بذلك العاملون يعرف مل إذا وعليه. ومسؤولياهتم
 . عنه مسؤوليني

 مجيع بني املعلومات انسياب علي تعمل فعالة، اتصال قنوات توفر من تتأكد أن اإلدارة علي فعال: اتصال -5
 أدين إىل واللوائح والقوانني واإلجراءات السياسات إيصال القنوات هذه وتضمن .اإلدارية العمل مستوايت
 .عليه سيحاسبون اليت ومسؤولياهتم سلطاهتم حبدود معرفتهم لضمان وذلك .اإلدارية املستوايت

 سيساعد وذلك .الراجعة التغذية عملية من كجزء العاملني مع التدقيق نتائج مشاركة جيب الراجعة: التغذية -6
 . وقوهتم ضعفهم مناطق معرفة يف العاملني

 .هبا علم علي العاملون يكون وان ومستمرة منتظمة بصفة التدقيق عملية تتم أن جيب واالستمرارية: االنتظام -7
 
 
 
 
 

 األداء. يف التحكم يف البشرية املوارد إدارة مراجعةمسامهة   :الثالث املبحث

                                                           
 572المرجع السابق، ص  1
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 تساعد اليت الوسائل أهم من البشري العنصر الن املؤسسة يف الوظائف أهم من البشرية املوارد إدارة تعترب
 من وذلك البشرية املوارد ملراجعة نظام وضع املؤسسة على وجب لذا ، املستوايت أعلى إىل االرتقاء يف املؤسسة

والعوامل  وأمهيته األداء مفهوم إىل املبحث هذا يف نتطرق سوف لذا أهدافها إىل للوصول أداءهم حتسني جلأ
 .أداء العاملنيكذلك إىل أثر ومسامهة مرجعة إدارة املوارد البشرية يف حتسني و  احملددة واملؤثرة عليه،

 
 ماهية األداء.  :األول املطلب

 حىت فيه وتتحكم حتدده عوامل عدة وهناك متيزه خصائص ولعدة الباحثني ابختالف خيتلف األداء مفهوم إن
  .متميز األفراد أداء يكون
 .األداء مفهوم :األول الفرع

 اهب يشبع أو حيقق اليت الكيفية يعكس وهو الفرد، لوظيفة املكونة املهام وإمتام حتقيق درجة إىل األداء يشري
 األداء أما املبذولة، الطاقة إىل يشري فاجلهد واجلهد داءاأل بني تداخل حيدث ما وغالبا الوظيفة متطلبات الفرد
 1د.الفر  حققها اليت النتائج أساس على قياس

 وجودة كمية حيث من بعمله قيامه عند العامل الفرد حيققه الذي املستوى على األداء مفهوم ويعترب
 2.ومهندسني ومديرين منظمني من ابملؤسسة يعمل من كل يبذله ما هو واألداء طرف، من املقدم العمل

 تلك لتحقيق املستخدمة املوارد ختفيض مع املنتظرة اهلداف تلك حتقيق حماولة أبنه األداء يعرف كما
 املوارد ختفيض وهي "النجاعة"و املرجوة، األهداف إىل الوصول وهي "الفعاليةمفهوم" ويشمل األهداف،
 3ة.املستخدم

 العامل الفرد حتقيق درجة هو األداء :قال حيث ابلشمولية "كالدة حممود هرةطا "تعريف يتميز بينما
 4ة.املستخدم املورد تكاليف ختفيض علة العمل مع احملققة والنوعية واجلودة اجلهد حيث من إليه املوكلة، للمهام

 
 .لألداء احملددة العوامل :الثاين الفرع

 يف األداء أن هذا ويعين واملهام، الدور وإدراك ابلقدرات تبدأ اليت الفرد جلهود الصايف األثر هو الوظيفي األداء إن
 :من كل بني املتداخلة للعالقة نتائج انه على إليه ينظر أن ميكن معني موقف
 اجلهد 1-

                                                           
  25ص، 2001 اإلسكندرية، الجامعية، الدار مستقبلية، رؤوس البشرية. الموارد إدارة حسن، محمد راوية 1
  143ص ،2004قائمة،  الجامعية النشر مديرية البشرية، الموارد إدارة حمداوي، وسيلة 2
-2003الجزائر، ، جامعةماجستيراالقتصادي للمؤسسة، مذكرة  األداء تحسين على وتأثيرها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا علوطي، لمين 3

 146ص ،2004
  242ص األردن، والتوزيع، للنشر زهران دار اإلدارية، القيادة في الحديثة االتجاهات كالدة، محمود طاهر 4
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 القدرات 2-
 (.املهام) الدور إدراك 3-

 يزيد ما وبقدر عملهألداء  الفرد محاس درجة عن ويعرب مهمته ألدائه الفرد حصول من الناتج إىل اجلهد ويشري
 العمل أداء واقعية درجة ويعكس يعرب ما بقدر جهده من العامل

 زمنية فرتة عرب القدرات هذه تنقلب أو تتغري وال الوظيفة ألداء املستخدمة الشخصية اخلصائص فهي القدرات أما
 .قصرية

 من العمل يف جهوده توجيه الضروري من انه الفرد يعتقد الذي االجتاه إىل املهمة أو الدور إدراك ويشري
 .الدور إدراك بتعريف مهامه أداء يف أبمهيتها الفرد يعتقد الذي والسلوك األنشطة وتقوم خالله،

 األفراد أن مبعىن األداء، حمددات كل يف اإلنفاق من دينأ حد وجود من بد ال داءاأل من مرض مستوى ولتحقيق
 هذا نإف العمل يف الكبرية اجلهود بذل من رغمالبف اآلخرين، نظر وجهة لديهم ويكون فائقة جهود يبذلون عندما
 ولكن عمله ويفهم كبري جبهد يعمل الذي فإن الطريقة، وبنفس الصحيح الطريق يف موجها يكون لن العمل
 لديه تكون قد الفرد أن وهو أخري احتمال وهناك منخفض، كأداء أدائه مستوى يقيم ما فعادة القدرات تنقصه

 مثل أداء فيكون العمل، يف كبريا جهدا يبذل وال كسول ولكنه به يقوم الذي للدور الالزم والفهم الالزمة القدرات
 1الفرد أيضا منخفضا. هذا

 اإلدراك× القدرة × األداء = الدافعية 
 

 .األداء على املؤثرة الثالث: العواملالفرع 
 هذه بعض أن من وابلرغم أدائه مستوى على تؤثر أن ميكن واليت الفرد سيطرة نطاق خارج العوامل بعض هناك

 األداء عوائق أكثر ومن ابلفعل وموجودة حقيقية اهنأل االعتبار يف تؤخذ أن جيب أنه إال كأعذار أتخذ قد العوامل
 2:جند شيوعا

  والتجهيزات؛ والرتكيبات العمل تسهيالت يف الكفاية عدم -
  الوظيفة؛ على تؤثر واليت للعمل احملددة السياسات -
  اآلخرين؛ مع التعاون نقص -
  والضوضاء؛ واحلرارة واإلضاءة اإلشراف منط -
  اآلالت؛ ترتيب -
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 البيئية العوامل هذه إىل النظر وجيب به، التحكم ميكن مال وهو لألداء، عائق يكون أن ميكن والصدفة احلظ حىت
 :مها اإلدارة مسؤوليات وأهم أكرب من فإنه ولذلك، واالجتاه والقدرة اجلهد على مؤثرات اهنأ على
 العاملني؛ مبناسبة كافية عمل شروط توفري 1-
 ممكن. حد أقصى إىل األداء عوائق فيها تقل مدعمة بيئة توفري 2-

 
 الفرع الرابع: أمهية األداء.

 مركز األداء ميثل النظرية الناحية فمن ، إداراي و جتريبياو  نظراي أبعاد ثالث خالل من تظهر أن ميكن األداء أمهية نإ
 أو ضمين بشكل سواء ابألداء ختتص دالالت و مضامني على اإلدارية املنطلقات مجيع حتتوي حيث اإلدارة
 أما اإلدارة، قبل من املتبعة لإلسرتاتيجية زمنيا اختبارا ميثل األداء أن ىلإ ذلك يف السبب يرجع و مباشر، بشكل
 االسرتاتيجيات الختبار األداء اإلدارة حبوث و دراسات غلبأ استخدام خالل من األداء أمهية تظهر جتريبيا

 االهتمام حجم خالل من واضحة تظهر األداء أمهية فان اإلدارية الناحية من ماأ عنها، الناجتة العمليات و املختلفة
 اعتمادا املؤسسات هذه يف جتري اليت التحوالت و نتائجه و ابألداء املؤسسات إدارات قبل من املميز و الكبري
 1.األداء نتائج على

 
 .يف حتسني األداء البشرية املوارد إدارة دور مراجعةاملطلب الثاين : 

وفعاليتها يكمن يف مدى حتقيق املراجعة أدائها  حتسني يف البشرية املوارد إدارة مراجعةإن مسامهة 
 مسببات يف التحكم خالل من العاملني أداء حتسني هو البشرية املوارد إدارة مراجعة هدف نألهدافها. إذ أ

 األداء. فعالية البشرية املوارد إدارة املراجعة بني طردية عالقة هناك وابلتايل أدائها اخنفاض

 يعمل ال العادة ويف وتناسقهم. عملهم أسلوب و ومهاراهتم العمال تقييمحيث يهدف التدقيق على 
 ونقاط األخطاء لتحديد كوسيلة يعمل ما بقدر املنظمة، تواجهها املشاكل اليت لكل حلول تقدمي على التدقيق
يقدم  مث ومن والعمال. املنظمة بني الصناعية العالقات لذلك مشاكل وكمثال بشأهنا؛ قرار اختاذ الواجب الضعف

 يساعد فهو األخرى العوامل إىل جانب .املنظمة يف مصلحة يراه ما علي بناء مكتوب تقرير يف توصياته املدقق
 الشاملة اإلسرتاتيجية مع االجتماعية للتشريعات االندماج خالل حتقيق من وذلك األداء مستوى رفع على

 للمؤسسة.

                                                           
 للنشر العلمية اليازوري دار طبعة، معاصر، بدون منهج االستراتيجي التخطيط و االستراتيجية ادريس، صبحي محمد حمدان، وائل بن محمد خالد 1

 384 ، ص2007 التوزيع، االردن، و
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 االجتماعية الدراسة خالل من األفراد فعالية من الرفع إىل املوارد البشرية التدقيق يهدف عامة بصفة
 االقرتاحات وتقدمي احلقيقية األسباب عن للبحث فعالة ابستعمال وسائل والعقبات العراقيل لتحديد للمؤسسة

 1لعدة أهداف أمهها: التدقيق وهو يستجيب واالحنرافات. على االختالالت للقضاء

عاينة الدقيقة لتحصيل املعلومات الصادقة حول جمال األهداف اخلاصة ابألفراد كالتوظيف من خالل القيام ابمل -
 تحسني ظروف العمل واألجور العادلة.بوضع الفرد املناسب يف املكان املناسب، ورفع الروح املعنوية 

ه واضحة وقابلة للقياس كما ة بعد أخرى، بطريقة ضمنية تشاركينمتكني املنظمة من حتسني أدائها االجتماعي س -
 يشجعها على االستمرار.

 كمية يف جماالت نوعية .  عقالين لألفراد ابستعمال أدواتالصارم و  تسيري -
 .تقدمي جلمهور املنظمة جمال واسع للتأثري على أدائها وسلوكها وعلى سياساهتا املستقبلية. -
 ل إىل النتائج الصادقة.التشخيص الدقيق لألسباب للوصو  -
 .ية املباشرة منها وغري املباشرةم األمثل يف التكاليف االجتماعالتحك -
 .واملؤطرين األفراد وإشراك التحفيز يف املشاركة -
 لتفادي التعقيدات اليت قد حتدث من جراء التأخر يف عالجها.التنبؤ السريع ويف الوقت املناسب ابألخطار  -
ما وتكون هناك متابعة دائمة  سؤولني تكون نتائجها مضمونة نوعااملإذا كانت هذه العملية انبعة من إرادة  -

ة وحتسني على الظواهر السلبية املشخص اإلرادة من أجل القضاء رلتوف مة نظرالتنفيذ التوصيات واحللول املقد
 أداء األفراد. الظروف لرفع
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 خالصة الفصل:

 العاملني ودورها يف التحكم يف أداء ،ملراجعة إدارة املوارد البشريةاإلطار النظري لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل 
 البشرية املوارد حتكم اليت املعايري مطابقة مدي على العمل هو البشرية املوارد إدارة وظيفة مراجعة هدفحيث أن 

 الضعف ونقاط قوةال نقاط حتديد مث ومن خمطط، هو مبا الفعلي األداء مقارنة خالل من وهذا أداءهم تقييم أتناء
 تنفيذ يف التقدم مدى معرفة جانب إىل معينة، زمنية فرتة يف ملهامهم أتديتهم أثناء عامليها أداء يف للتحسني القابلة
 كما  مستقبال، لتطو رها والتخطيط تسيريها، إسرتاتيجية تصميم على القدرة تعطيها اليت البشرية مواردها سياسة

 والنقل كالرتقية مهنبشأ اإلدارية القرارات واختاذ أدائهم حتسني حنو وتوجيههم عماهلا ملكافأة كمقياس تعتمدها
 .أداءها حتسني على تؤثر اهنشأ من واليت واالختيار، والتدريب
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 ة:ـالمقدم

 بعده، حممد وعلى آله وصحبه، وبعد: من ال نيب ىوالسالم عل ةاحلمد هلل وحده، والصال
 

 د:ــالتمهيأوال: 
لقد انصب اهتمام املؤسسات يف بداية القرن العشرين ابلوظيفة اإلنتاجية أساسا بغرض زايدة اإلنتاج ملواجهة زايدة 

الطلب على السلع واخلدمات، مث اهتمت بعد ذلك ابلتسويق حماولة اكتشاف حاجات املستهلك متهيدا لتقدمي 
ابلوظيفة املالية نظرا لزايدة حدة املنافسة بني  السلع أو اخلدمات اليت تشبع هذه احلاجات، مث جاء االهتمام

املؤسسات يف احلصول على األموال، مما أدى إىل ندرة رأس املال األمر الذي دفع إىل اهتمام اإلدارة ابحملافظة على 
يمهية املوارد املالية املتاحة ومحايتها من الضياع واإلسراف وهكذا ويف منتصف القرن العشرين جاء التسلم املتأخر أب

 ابعتبارها البشرية مواردها تنظيمالعنصر البشري، ابعتباره املتغري احملوري يف املؤسسة. وقد سعت املؤسسات حنو 
 مستوى رفع أجل من وتدريبها بتوجيهها وذلك املؤسسة، داخل نشاط ألي األساسية والدعامة هاما عنصرا

 عالية. جودة وحتقيق إنتاجيتها
 رأس يف الزايدة على تعمل كانتو  البشري، العنصر على املادي للجانب األولوية تعطي املؤسسات كانتفقد  
 داخل البشرية مواردها أداء حتسني أيمهيةظهرت  مرور ومع والطلب العرض بقانون أتثرها نتيجة وإنتاجيتها ماهلا

 من لرفعل قابلية واألكثر اإلنتاج عوامل أحد ابعتباره ذاته، حد يف البشرى العنصر أيمهية من انطالقا املؤسسة،
 فمهما للمؤسسة، اإلسرتاتيجية األهداف حتقيق هو البشرية املوارد إلدارة األساسي الدور نفإ بتايل. و اوديتهمرد

 . األعمال هذه إجناز يتخلل األخطاء من وهامشا   جماال يبقى انه إال أعماهلا املوارد هده أتقنت
 خالل من وهذا املؤسسة يف البشرية املوارد أداء على والرقابة للمراجعة نظام لوضع الضرورة ظهرت املنطلق هذا من

 اختاذ مث مصدرها، ومعرفة النقائص واستبيان واكتشافها االحنرافات بتحديد تسمح اليت و لديها التدقيق خلية
 عمليات مجيع يف األداء على تركز اليت التدقيق عمليات مبوجب يتم وهذا وتصحيحها منها للحد اإلجراءات

 صححت كلما دقيق عملي أبسلوب التدقيق عمليات متت كلما إذا البشرية، املوارد قسم فيها مبا األقسام
 األعمال

 اإلشكالية صياغة ميكن األساس هذا وعلى أخرى جهة من العليا اإلدارة ومع املصاحل خمتلف بني التعاون وقوى
 : التالية الرئيسية

 : إشكالية البحث:اثنيا
 ؟إلدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء العاملني تساهم املراجعة الداخليةكيف 

  : ، تتمثل فـيفرعيةحتت هذه اإلشكالية الرئيسية تندرج أسئلة 



 
 

 ب
 

 ما هي املهام األساسية إلدارة املوارد البشرية؟ -1
 ماذا نعين مبراجعة إدارة املوارد البشرية؟ -2
 إدارة املوارد البشرية وأداء العاملني؟ ما العالقة املوجودة بني مراجعة -3

 اثلثا: الفرضيات:
 : التالية الفرضيات نطرح السابقة التساؤالت على لإلجابة

 من أبرز مهام إدارة املوارد البشرية: التوظيف، التدريب، التحفيز، ختطيط املسار الوظيفي... -1
 .إدارة املوارد البشرية واملمارسات إجراءاتو  لسياسات وتقييم فحص -2
 التحكم والرفع من كفاءة وفعالية العاملني. إىل هتدف مراجعة إدارة املوارد البشرية -3

 رابعا: أمهية الدراسة:
 االستغناء ميكن ال فعالة رقابية كأداة تعترب البشرية املوارد إدارة وظيفة املراجعة أن يف املختار املوضوع أيمهية تكمن
 إعادة آو التعزيز مدى حتديد وابلتايل الفجوات معرفة تسهيل على تعمل اهنأ حبيث استغالهلا، حسن إذا عنها

 و اإلجراءات تطبيق من التأكد على تعمل كما البشرية، املوارد إدارة وظيفة مستوى على املطلوب التأهيل
 .األداء علي مساعدة أداة فهي وبتايل املوضوعة اللوائح

 املوضوع:خامسا: أسباب اختيار 
 املوارد إدارة مراجعة وظيفة مبراجعة يتعلق ما خاصة اجلزائر يف املوضوع هذا تناولت اليت الدراسات ندرة -1

 حتديدا البشرية
 على أساسا تتوقف اليت الكفاءة حتقيق قصد البشرية املوارد إدارة وظيفة ملراجعة اجلزائرية املؤسسات حاجة 2-

 ذاته حد يف البشري العنصركفاءة  مدى
 لتطبيقها املستعملة األدوات و حتديدا البشرية املوارد إدارة مراجعة وظيفة على التعرف 3-
 البشري ابلعنصر املتعلقة املواضيع هذه مبثل املكتبة إثراء يف املسايمهة 4-

 سادسا: أهداف الدراسة:
 ا؛هب فعالة أداة ابعتبارها ابملؤسسة البشرية املوارد إدارة وظيفة مراجعة أيمهية إبراز حماولة -1

 القيمة خلق يف مسايمهتها ومدى البشرية املوارد إدارة وظيفة مراجعة اهب تقوم اليت األعمال إظهار حماولة 2-
 املؤسسة؛ طرف من استغالهلا تم  إذا ما حالة يف املضافة

 . األداء على احلسن البشرية املوارد إدارة وظيفة مراجعة أتثري مدى توضيح 4-
 
 



 
 

 ج
 

 سابعا: منهج الدراسة:
 التارخيي الوصفي واملنهج املنهج على اعتمدان الفرضيات، صحة اختبار و املطروحة التساؤالت عن لإلجابة

 من حالة دراسة منهج على اعتمدان مثم  ومن البشرية، املوارد إدارة وظيفة للمراجعة التارخيي التطور لدراسة التحليلي
 . واالستبيان املقابلة طريقة استخدام خالل

 اثمنا: الكلمات املفتاحية:
 املراجعة الداخلية، إدارة املوارد البشرية.

 اتسعا: هيكل البحث:
 .التطبيقي اجلانب ميثل الثالث الفصل و النظري جانبلل أول فصلني فصول، ثالث إىل موضوعنا قسمنا لقد

إىل تعريفها، أيمهيتها وأهدافها، تطورها ابلتطرق  إدارة املوارد البشرية خصصناه كمدخل لدراسة الفصل األول:
من تعريفها وتطورها، أيمهيتها وأهدافها، معايريها  املراجعة الداخليةالتارخيي وحتدايهتا، وأخريا نشاطاهتا، وكذا 

 وتطبيقاهتا.
 يف التحكم يف، وكذا إىل مسايمهتها مراجعة إدارة املوارد البشريةتناولنا يف مفاهيم أساسية حول  الفصل الثاين:

 .األداء
وظيفة  مراجعة تشخيص يف يتمثل الذي النظري اجلانب تعكس اليتيتضمن دراسة حالة تطبيقية،  الفصل الثالث:

 .األداء وحتسني املؤسسة يف البشرية املوارد إدارة
 
 
 



 

 
 

  وفرت يل شروط الراحة التامة،وفرت يل شروط الراحة التامة،إىل اليت محلتين وهَنا على وهن، و إىل اليت محلتين وهَنا على وهن، و 

  أمي العز يزة حفظها هللا.أمي العز يزة حفظها هللا.

  إىل الذي حثين على العلم و العمل كل هذه السننيإىل الذي حثين على العلم و العمل كل هذه السنني

  أيب الكرمي حفظه هللا.أيب الكرمي حفظه هللا.

  ،،أخوايت وكل أفراد عائليتأخوايت وكل أفراد عائليتإخويت و إخويت و إىل إىل 

  إىل كل األصدقاءإىل كل األصدقاء

  إىل زمالئي يف الدراسةإىل زمالئي يف الدراسة

  ..إىل كل طالب علمإىل كل طالب علم
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  العملالعمل  هذاهذا  إلمتامإلمتام  وفقينوفقين  الذيالذي  جلجل  وو  عزعز  هللاهللا  أمحدأمحد  وو  أشكرأشكر  البدايةالبداية  يفيف

  ..  املعرفةاملعرفة  وو  للعلمللعلم  الطريقالطريق  يليل  أانرأانر  وو

  ،،  العملالعمل  هذاهذا  علىعلى  ابإلشرافابإلشراف  تكرمتكرم  الذيالذي  أستاذيأستاذي  إىلإىل  الشكرالشكر  جبزيلجبزيل  أتقدمأتقدم  كماكما
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