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 املقدمة العامة:

ت التي ًلىم بها الادازي في أي مظخىي  ت عىصسا زئيظيا وهاما مً عىاصس العمليت الاداٍز حعخبر السكابت الاداٍز

اليشاطاث التي جخم في املىظماث مً أجل ادازي، وجظهس أهميتها وىنها أداة حعمل على جددًد وكياض دزجت أداء 

 جدليم أهدافها.

ت الهامت النها تهدف الى الخؤهد مً خظً الادلسة، ومً جدليم  ت حعد مً العملياث الاداٍز فالسكابت الاداٍز

سها  ألاهداف املسطىمتفي الادازة مع ماًسافم ذلً مً جىجيه الادازة الخىجه الصحيذ والعمل على جطٍى

 واصالخها.

عمليت كياض الىخائج الفعليت في ملازهت هره الىخائج بؤهداف الخطت وحشخيص وجدليل طبب اهدسافاث فهي 

الىاكع، واجساء الخعدًالث اللصمت لظمان عىدة الاوشطت الى املظاز املخطط لها وبالخالي جدليم ألاهداف 

 امليشىدة.

ت ألاخسي.هما أن هىان أوعياض مباشس لىظيفت السكابت وجلييم ألاداء على ول   الىظائف الاداٍز

 اشياليت البدث:

حعد السكابت مً الىظائف الاطتراججيت الحظاطت داخل الجهاش إلادازي، خيث جخطلب فهما مسها وشامال 

العاملين في املىظمت وفي طسق أدائهم، وعلى إلعخبازاتها الظلىهيت والاوظاهيت التي جئثس في العالكاث بين ألافساد

ليم للسكابت مً أجل جدليم ألاداء الجيد ٌعخمد على مشازهت ألافساد املعىيين ومدي ذلً فبن املفهىم الظ

كىاعتهم بعدالت ملاًيع ألاداء ختى اذا أدزوىا أن السكابت ماهي اال أداة لخدظين مظخىي أدائهم وجلدمهم 

 وشٍادجت فسصتهم في امليافآث والتركياث.

 شياليت يتآجيت:وبىاءا على ما جلدم ، طىف هداٌو إلاجابت على إلا 

 هيف ًمىً جىظيف السكابت في جلييم وجدظين أداء العاملين؟ -

 وجيخج عً هره إلاشياليت جدث مجمىعت مً الدظاإالث الفسعيت:

ت لها عالكت مع جلييم أداء العاملين؟ -1  هل السكابت الاداٍز

ت وعمليت جلييم أداء العاملين في شسهت الحساطت واملس  -2  اكبت؟ماهى واكع السكابت الاداٍز
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 الفرضيات:

ت في املىظمت ٌظاعد على جدظين أداء العاملين. -  جىفس زكابت اداٍز

 السكابت املظخمسة على ألاداء حظمذ لىا بالخلييم ألاهجع ألداء العاملين في شسهت الحساطت واملساكبت. -

 أهمية البحث:

ت  على جلييم أداء العاملين، ان مبعث اهخمام البدث وطسوزجه ًىصب على اشياليت أهميت السكابت إلاداٍز

وخيىما هلٌى اشياليت فىدً هلصد برلً وجىد مظؤلت ججابه هظاما أو مجخمعا هيل وهيفيت جصىز أبعادها 

ت لها دوز فعاٌ لدي العاملين، فهي جلىم بالخىجيه ومدى ألاخطاء التي  واًجاد الحلٌى لها، فالسكابت الاداٍز

جلض ي على الظلىهياث، باإلطافت الى دوزها في مدازبت  حعيم الخطىز الاكخصادي للمئطظت، هما أنها

الخصسفاث الخازجت عً هطاق هظام املئطظت، هما حعخبر عمليت جلييم العاملين مً أهثر املىطىعاث الهامت، 

س  لها ًخمىً الفسد مً جطٍى فمً خاللها ًخعسف الفسد العامل على هلاط اللىة والظعف في أدائه وعً طٍس

ت هلاط الظعف،وطبب هرا الخؤثير فلد أولذ املىظماث اهخمام خاص وخصصذ الىثير هلاط اللىة ومعالج

م عامليها وهرا ما ختى بالىثير مً الىخاب والباخثين في أدب  مً املىازد لدعم وجىجيه عمليت كياض وجلٍى

ت باعخباز العمليت مفخاح الىجاح للمىظمت ووطيلت مً وطائل زدم الفجىة بين ألاد  اء والعاملين.املىازد البشٍس

 منهج البحث:

ت وجلييم أداء العاملين ومً  ان الهدف مً هره الدزاطت هى جدليل العالكت املىجىدة ما بين السكابت الاداٍز

أجل الىصٌى الى هرا اعخمدها على املىهج الىصفي الخدليلي واطخعملىا اطلىب دزاطت الحالت مً أجل حظليط 

ت وعمليت ج  لييم أداء العاملين على شسهت الحساطت واملساكبت.الظىء على السكابت الاداٍز

 خطة البحث:

بىاءا على الاشياليت السئيظيت للبدث والدظاإالث الفئعيت املساد الاجابت عنها، وبعد أن جم وطع الفسطياث 

اللصمت لالهطالق في البدث فاهىا هسي أن هدىاٌو هرا البدث مً خالٌ خطت مخىاشهت اشخملذ على ثالثت 

، ف  الفصل ألاٌو والثاوي هظسي،أما الفصل الثالث والاخير جطبيلي بديث:فصٌى

ت،خيث جىاٌو املبدث ألاٌو مفهىم  جم جخصيص الفصل ألاٌو لعسض املفاهيم ألاطاطيت خٌى السكابت إلاداٍز

ت ووشاتها ومخخلف أهدافها، أما املبدث الثاوي جطسكىا الى ول مً أهىاع وخصائص السكابت  السكابت الاداٍز

ت وأهميتها.الا  ت وخطىاتها، وجاء في املبدث الثالث أطاليب السكابت الاداٍز  داٍز
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أما الفصل الثاوي جطسكىا الى عسض مفاهيم زئيظئت عً عمليت جلييم أداء العاملين، خيث جىاٌو املبدث ألاٌو 

عمليت جلييم  ول مً مفهىم جلييم أداء العاملين وخصائصه، وأهميخه، أما املبدث الثاوي حعسطىا الى أهداف

ت بعمليت جلييم أداء  أداء العاملين ومشاوله ومساخله، وفي املبدث الاخير جم الخطسق إللى عالكت السكابت الاداٍز

 العاملين.

ت وجلييم أداء العاملين في شسهت الحساطت واملساكبت، خيث جظمً  أما الفصل الثالث اشخمل عً السكابت الاداٍز

شسهت –يداهيت مً خالٌ املبدث الاٌو جم الخعٍسف باملئطظت مدل الدزاطت املساخل املىهجيت للدزاطت امل

ت وعمليت جلييم  -بمظخغاهم SGSالحساطت واملساكبت  أما املبدث الاخير جم الخعسف فيه على واكع السكابت الاداٍز

 أداء العاملين في شسهت الحساطت واملساكبت.
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 جمهيد : 

ت في جه اًت مشاخل اليشاؽ إلاداسي ؤي بعذ الخخؿُـ و الخىكُم و الخىـُز ، ؿيل مً وقائف جلع الشكابت إلاداٍس

اليشاؽ إلاداسي بداحت بلى الشكابت في الخخؿُـ و الخىكُم و الخىـُز وهزالً الشكابت بىـعها بداحت بلى 

ت ، بر حعخبر بخذي  جخؿُـ وجىكُم وجىـُز ، بر جلىم الشكابت بىـعها بهزه الىقائف املهمت في العملُت إلاداٍس

الععي بلى وأ  هذاؾ املعؿشةكماث و املاظعاث ليي حعير هدى لاأالىقائف الشئِعُت البذ مً وحىدها في املى

أوهزلً لخدلُم الجىدة و الخميز في لاداء وهزا ما ًىعىغ باإلًجاب على ؤداء لاؿشاد . جدلُلها

وشإة و مـهىم و ـطل بلى زالر مباخث ؤظاظُت ، خُث خطظ املبدث لاٌو ؿلذ جم جخطُظ هزا ال

ت و  ت ، و ؤما املبدث الثاوي ؿخطظ لذساظت خطائظ و ؤهىاع و ؤهذاؾ الشكابت إلاداٍس خؿىاث الشكابت إلاداٍس

ت و ؤهمُتها .في املبدث الثالث و لاخير جؿشق بلى  أؤظالُب الشكابت إلاداٍس

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 إلاداريت. م خطواث الرقابتومفهو  ألاول:وشأة املبدث

ت و ؤهذاؿها ورلً مً خالٌ وشإتها ومـهىمها وهزلً  خاولىا في هزا املبدث الخؿشق بلى مـهىم الشكابت إلاداٍس

ت . ألاهذاؾ التي ًمىً ؤن جدللها الشكابت إلاداٍس

 إلاداريت. الرقابت  املطلب ألاول: وشأة

ت   أ1ؿُما ًلي: جخمثل وشإة الشكابت إلاداٍس

ت و الترجِب املعخاد الشكابت ت واخذة مً الىقائف الشئِعُت لاسبعت التي جخيىن منها العملُت إلاداٍس هزه ل إلاداٍس

له  ،والشكابت،بن ولمت الشكابت و مىكعها في جشجِب وقائف إلاداسةالخىحُه ،الخىكُم ،الخخؿُـ2:وهىالىقائف 

ت لاخشي بل حضء ًىخمل  لاداء  بهيداللت معُىت ،وهي ؤن الىقُـت لِعذ مىـطلت عً الىقائف إلاداٍس

زهش الىثير مً مخؼيراث ووىاسر مخخلـت) لعلىا هخ باملجخمعاث إلاوعاهُت لاعماٌ، بن ما مشمىكماث  إلاداسي في

خ  لحلىكه كذ هخج املديىم ؤو املعاوٌ لعلؿاجه وضالخُاجه  ؤو لخجاوص  خجاوص الحاهم ل ( هدُجتمنها عبر الخاٍس

عُت، و اللػائُت ، و بالىكش   بلىعىه في هكام الذولت مبذؤ الـطل بين العلؿاث الثالر: الخىـُزًت ، الدشَش

ادة املػؿشدة  الخىىىلىجي  املعخخذم و الزي هخج عىه مبذؤ الـطل بين  خلذماملاظعاث والفي حجم الٍض

ؤهىاع مخخلـت مً  لاعماٌ بهزه املـاهُم الجذًذة للشكابت، مما جشجب علُه قهىسأ داسة و امللىُت ، جإزشث بداسةإلاأ

جدلُم الخيامل  ، وضىال بلىو اخخطاضاتهاهزه العلؿاث  جىـُز باعخباسها جشبـ  وجيعم مماسظاث   الشكابت

أهيل.مع ماظعاث ومً ول مجخلل إلاداسيأؾاس واملعاواة في إلاأ والعذالت

ت ظاهمذ بذوس سئِس ي  خ و الشكابت هؼيرها مً الىقائف إلاداٍس ، في جىكُم املجخمع وماظعاجه عبر مشاخل الخاٍس

مالي ال جخىؿش  وؤداسي ؤي ؤن ؤي هكام بوالاكخطاد  بشؤي علماء إلاداسةالُىم  ؤضبدذختى  وجؿىسث جبعا لزلً

شي هاالء العلماء ؤ يداطخاك ناٌعخبر هكام ؿُه سكابت ؿعالت ومىخكمت،  الشكابتن ؿخلش بلى ملىماث و حىدة ، ٍو

ت و ؾبُعُت أ.الؼير بلىزشه لاعماٌ،  ألجها جمثل الػىابـ ليل جطشؾ بداسي ًخعذي ؤفي مىكماث  قاهشة  غشوٍس

ًترجب على رلً مً اهدشاؿاث والاخخيان وما  ، و بعذ الجهىد الػائعتخؿاءاملعخاد ؤن هجذ  بعؼ لاأومً  

ًىلطه  إلاضالح و الدشىُل الىقُـي والخىكُم ػير وامل  ن الخخؿُـ ذاؾ امللطىدة، ؿلذ ًخطح ؤعً لاه

ػير ظلُم ، و الخىحُه حعىصه الـاعلُت ومثل هزه لاظباب ججعل مً الىقُـت  الشكابُت في مىكماث لاعماٌ 

أ.عنها  ال ػنىغشوسة 

 

                                                           
1
أ. 079م.ص3102عباط، داس املعيرة لليشش و الخىصَع و الؿباعت، عمان، لاسدن، الؿبعت العابعت  _ علي 

أ
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 إلاداريت :  مفهوم الرقابتاملطلب الثاوي

ـاث هىان   ت  ـهىم الشكابتمل ةهثيرأحعٍش أ1:منها و علماء إلاداسة هخاب إلاداٍس

ت هي مخابعت-(0 ٌأوال ؤ إلاعماٌ الشكابت إلاداٍس م  بإو عماٌ الخؿإ الىاجج عً لاأللخعشؾ على مذي كذستها على جلٍى

إلاداسة،  و الشكابت الالخلت في وأ وخذاث جيىن داخل جىكُم الشكابت العابلت ،وعادة مً ًلىم في هزه املشاكبت

أ.جها مً وقائـهاهي كعم ال ًىـطل عً إلاداسة والخخؿُـ والخىحُه أل

ا للخؿت املىغىعت مً احل الىضٌى بالعمل وؿل و جىحُه الجهىد الخاضتدىكُم وقُـت التي حعني ب وهي-(3

أبلى جدلُم لاهذاؾ املشػىبت.

ت التي جلىم على املخابعت املعخم-(2 لألعماٌ في ؤي ماظعت لخدلُم الىخائج املشحىة مً  شةهي الىقُـت إلاداٍس

ت التي خؿـ أ.جؿبُم الخؿـ  بن وحذث في خاٌخؿاء لها معبلا في معالجت لاأ املاظعت إلاداٍس

ت ال جيىن إلاداسة واملتفي العمل هي ؤهم وقُـت -(4 ت ألن الشكابت جلىم مً ب ُت إلاداٍس ال بىحىد الشكابت إلاداٍس

عً الاهدشاؿاث التي  ئج و لاهذاؾ املشحىة مً الخؿـ و جلىم بمعالجت لاخؿاء الىاججتمعشؿت  جدلُم الىخا

أهدُجت البعذ عً الخؿـ املىغىعت. جيىنأ

ـاث العابلت جياد جيىن مدشابهت - ؤن الشكابت لها دوس هبير في هجاح إلاداسة و في  الىدُجتوأ بن حمُع  الخعٍش

أ.ظابلا تـ املىغىعالخؿهجاح الخؿـ والخإهذ مً عذم وحىد بعذ 

 إلاداريت: ) دورة ( الرقابت خطواث :لث املطلب الثا

تللشكابت الاأ ت لاخشي والخخؿُـ خؿىات دوسة معُىت ججعل داٍس  ها جخذاخل وجخالءم مع الىقائف إلاداٍس

أ2:وهي حعخمذ على عىاضش معُىت ولىً الذوسة التي جيىن منها الشكابت الذاخلُت ، ....الخ والخىكُم والخىحُه

أ.وغع معاًير -0

أاللُام بامللاسهت. -3

أ.جلُُم الىخائج-2

أ.عمل الخصحُحيالاللُام ب -4

 :واالحيهزه العىاضش  اوس ول  واخذة مًعلى الىدى الخالي وجخد هزه العىاضش وخؿىستها في دوسة جخم 

أ

                                                           
1
أ. 3117هني مدمذ عُاضشة، مشوان مدمذ بً ؤخمذ، اللُادة والشكابت وإلاجطاٌ إلاداسي، عمان، داس الحامت الؿبعت الاولى _  

2
ت  -مدمذ دًشيأصاهذ _    .06، ص3100عمان، داس املعيرة لليشش والخىصَع والؿباعت، الؿبعت الاولى  –الشكابت الاداٍس
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أ:وضع املعايير-0

لت ؤو بحشاء بلىػها، مؿلىب  حعبر عً ػاًت املعُاس هى هذؾ ؤو ؤداء  جخؿُؿُت وكذ ٌعىغ خؿت ؤو ؾٍش

 وظُؿا ٌعىغوكذ ًيىن  ىـُز ،مشاخل الخألداء وشاؽ معين ، وكذ ًيىن جهائُا ظدىهي عىذه م ٌعخخذ

عخبر بذاًت الخم.اليشاؽ العابم أ، َو

أ: شروط املعيار

ليي ال ًيىن هىان جدٍشف مً  الهامت، ؿال بذ مً ؤن ًدذد بذكت، زم ًذون  الشكابت ؤدواثاملعاًير مً  حعخبرأ

استهم بىاظؿتالزًً ًشاكبىن  لاشخاصكبل  ؤدواث الخخؿُـ  بخذياملعاًير هي  ؤنهزه املعاًير وجبين  ؤزىاء ٍص

أمدشابهت. الخمعت التي جلعم مشاخل الشكابت الذاخلُت بلى ؤكعام عذدًت ولىنها

ت للشكابت ؤو  عاًير املوحعخبر   خخز إلاحشاء على ؤوػالبا ما ًخم ، الخلُُم غشوٍس  ؤوأ ظاط املعاًيرأالحىم ٍو

ولزلً ؿةن إلاخطائُاث والسجالث لها  لاخشيأ الشكابت ؤدواثىض على جاملعاًير جشأ اللٌى بإن عً ، وػنىالىمارج

 وال وإلاحشاءاث ولاهكمت هي مجمىعت مً املعاًير املخطلت و املىـطلت الىظائل  ، برن ًصح اللٌى بإن همُتهاؤ

ؿػل املعاًير ًىحذ معُاس حامذ ولىً ًجب ؤن ًيىن املعُاس مشها بما ؿُه الىـاًت، وكذ ًيىن معُاس املؿبم هى ؤ

اًير خالله مدل املعًخم اهدشاؾ املعُاس لاؿػل الزي ًمىً املخىشس كذ  ، بال اهه باالظخعماٌعىذ وغعه 

ت التي جيىن لها ظلؿت بٍا ؤن ٌعاد الىكش ؿيها دوسأًجب  املشوهتلهزا ؿان  املؿبلت، اث إلاداٍس ىاظؿت املعخٍى

أؿعال . املىحىدةمع املعاًير  بدماحهاو  الخيعُم بين املعاًير الجذًذة

التي  ؤمثلت لبعؼ املعاًير الىمىرحُتجلذم  آلاجُت تعً اخخالؾ املعاًير وحعذدها ؿان اللائم إلعؿاء ؿىشة 

أ1:ًمىً اظخخذامها في مجاالث اليشاؽ الخجاسي والطىاعي

أ:التي حعخخذم في مجاالث اليشاؽ الخجاسي والطىاعيبعؼ املعاًير الىمىرحُت  : )I-1) الجدول رقم 

 هوع املعيار اليشاط

أمعذالث ؾبُعُتأإلاداسة املالُت

ت م امليزاهُاجالخلذًٍش أسجالث الخجشبتأالشكابت عً ؾٍش

أمعاًير صمىُتأالطُاهت

أالجذولتأإلاهخاج وكاًت

أاملىاضـاث أالخـخِش

أالؿلباث الىمُت أسكابه املخضون

بألاعماٌ جلُُم أؤصمىت الخذٍس

أمشاث الخىكفأدسحت الخذمت

أدوسة إلاهخاجأإلامذاداث

أ08املطذس: صاهذ مدمذ دًشي .ص

                                                           
 .81نفس المرجع السابق ، زاهد محمد ديري .ص –1
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 القيام باملقارهت : -2

ملاسهت العمل املىجض باملعُاس العابم جدذًذه ، ؿةرا قهش مً امللاسهت ؤن الخؿىة الثاهُت في دوسة الشكابت ؿهي 

العمل جم جىـُزه خعب املعُاس ؿةن لادب ًيىن خاغعا للعُؿشة ؤما برا قهش مً امللاسهت ؤن هىان اهدشاؿا 

ظهلت وعبُا ؿةن لاداء ًيىن  خاسحا عً العُؿشة و برا وان املعُاس املعخخذم همُا ؿةن عملُت امللاسهت جيىن 

 بظتراجُجُتولىً امللاسهت ال جخم بال في مىاؾم ،  ؤما املعُاس الىضـي ؿُجعل عملُت امللاسهت ضعبت بلى خذ هبير .

الاهدشاؾ عىذها كبل ؤن ًخعلذ املىكف وجطبذ عملُت  اهدشاؾحعىغ مدطلت لعذة ؤوشؿت بدُث ًمىً 

أ.كهش ؤهمُت جدذًذ مجاالث الشكابت الشكابت ولها مخإخشة ومً هىا ج

طبذ عمال ػير  ال حعخؿُع بداسة الشكابت على واؿت ؤوحه اليشاؽ ألن مثل هزا العمل ٌعتهلً الجهذ و الىكذ ٍو

حعىغ هخائج ؤو مدطلت عملُاث  بظتراجُجُتاكخطادي ولىً البذ مً اخخُاس مجاالث معُىت للشكابت هىلاؽ 

، هجذ ؤن امليشأث التي جبُع باألحل ؤو جبُع على الحعاب ظىق تهخم جـطُلُت ظابلا ؿعلى ظبُل املثاٌ 

بالشكابت على خعاباث العمالء ، و املذًش في املعدشـى كذ ًـػل الشكابت على املشجباث و لاحىس ألجها كذ جمثل 

جطلح  بظتراجُجُتمً الخيالُف.و الخطيُف املعخخذم في اللائمت الخالُت ًخيىن مً خمغ مىاؾم  81%

 1ظخخذام همجاالث مخخاسة للشكابت .لالأ

أ: مجاالث الرقابت إلاداريت :(  I -2) رقم ول الجد

الرقابت على 

إجمالي 

 ألاوشطت

الرقابت 

 الجزئيت

الرقابت على 

 القسم

رقابت 

 العملياث

 الرقابت الوظيفيت

 ألافراد ألابداث الخمويل املبيعاث

ألاسباح.-0

املشهض -3

باليعبت 

أللطىاعت.

أالعُاظاث .-2

4- ً الخيٍى

أالخىكُمي.

أإلامذاداث.-5

ل.-6 أالخمٍى

أاملبُعاث.-7

أ.ارالابد -8

ألاسباح.-0

اليعبت -3

ت مً  املئٍى

أالعىقأ

همُت -0

أإلاهخاج.

3-

ف،املىاد الخيالُ

أو لاحىس.

أهىع إلاهخاج-2

معاًير -0

أالعمل.

معاًير -3

أاملىاد.

ف -2 املطاٍس

الطىاعُت 

أاملخؼيرة.

أالعادم-4

إلاهخاج و -0

أاملىاؾم.

أإلاعالن.-3

2- 

أاملذًىىن.

عماٌ -4

أالبُع 

حشىُلت -5

أاملىخجاث

أالىلذًت.-0

3-

املخدطالث 

و 

أاملذؿىعاث.

2-

املطشوؿاث 

أالشؤظمالُت.

4- ً جيٍى

أسؤظماٌ

أ

0-

الخؿبُلُت      

ت  أو الىكٍش

املىخجاث -3

أالجذًذة.

الخيالُف -2

أ.

4-

أاملششوعاث

الاخخباس -0

ب  أو الخذٍس

3-

أالحىاؿض 

لاحىس -2

أو املشجباث
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 جقييم الىخائج: -3

الخؿىة الثالثت في جلُُم الىخائج ، و الخلُُم كذ ًيىن دوسٍا ؤو عىذ ؿترة صمىُت معُىت ولىً في ول لاخىاٌ 

للخلعُم ؤن ٌعىغ ؤوحه الاجـاق ؤو الاخخالؾ في لاداء عً الىخائج املدللت وجدخاج عملُت الخلُُم بلى الىثير 

املعلىماث التي جخخز ضىسا مخخلـت ، ؿهي كذ جيىن في شيل حذاٌو سكمُت ؤو في شيل خشائـ بُاهُت ؤو مً 

اغُت ...الخ. أمىدىُاث ٍس

لىم الخلُُم على  وفي ول لاخىاٌ البذ ؤن جطىف ؤو حعشع املعلىماث ، بدُث حعىغ هدُجت امللاسهت ، ٍو

 الاهدشاؾلعالب هالهما ػير مشػىب ؿُه، ألن املىحب و ا ؿاالهدشاؾجدذًذ ؤظباب الاهدشاؾ العالب، 

لاداء املىحب كذ ًيىن هدُجت لعذم الىـاءة في جدذًذ الخؿـ ؤو املعاًير ، وبالخالي وان مً املمىً ؤن ًيىن  

أالعالب ، بما ؤن ًيىن هدُجت لاداء الخاؾئ. الاهدشاؾؤؿػل مما هى علُه في ف املعُاس الحالي ، وهزلً ؿةن 

يبغي ؤن هشهض على ؤهمُت املىغىعُت في عملُت  لالزىيناًير ػير العلُمت ؤو هدُجت ؤو هدُجت للمع معا هزا ٍو

الخلُُم بدُث ًخم الخلُُم ليل مً اليشاؽ و وظائل ؤداء هزا اليشاؽ هزلً البذ ؤن جخىؿش املىغىعُت لذي 

ألاؿشاد اللائمين بالشكابت بدُث ال ًخإزشون بعىامل شخطُت عالكتهم باألعماٌ.

 باألعمال الخصحيديت:القيام  -4

، الخصحُدُت باألعماٌهي اللُام  ؤو ظالبت ؿةن الخؿىة الخالُت بر قهش مً الخلُُم ؤن هىان اهدشاؿاث مىحبت

ٌأالعامل هـعه بعبب عذم هـاءجه  ىهؿلذ ًيىن ظبب الاهدشاؾ  ب ؤهه ؤو ٌعاوي  ألهه ؤو،ماصاٌ جدذ الخذٍس

أ.ني ره ؤوذوي ب بحهادمً 

ادةمنها بعبب  مثال( هما لى اظتهلً حضء آلالت) ادي بها العملالعبب في رلً الىظُلت التي ًكذ ًيىن   ٍص

 برا قهشأ وأ،او الىىع املؿلىب  بالىمُتعبب عذم جىؿش املىاد وكذ ًيىن الاهدشاؾ ب ؤخشأظبب  ألي ؤواظخعمالها 

ؿاهه ًجب  املشيلتواهذ املىاد هي التي حعبب  براالطُاهت، وأ بلىجداٌ  ؿةجها آلالتمً  الخؿإ ؤن الشكابتمً 

 بسظاٌعذم  بلىوان العبب املىاد ؿان رلً كذ ًشحع  برا بماؤخش  الخعامل مع مىسد ؤوأاضـاث املىاد حعذًل مىأ

 لاخؿاءواهذ ؤظىاء ،و املدذدةعذم كُام املىسد بدعلُم املىاد في املىاعُذ  ؤوأالىكذ املىاظب في الؿلباث 

اث  إلداسةل ؤو بعبب العام  باليعبتت لامش ٌعخلضم اجخار بحشاء علاب اججاه ول منهمؿان ، املىسد  ؤوأاملشتًر

 هللخؼلب على الطعىباث التي جلابل لـشضت ابعؿائه ل بجلاها مع اك عمل بلىىلله بٌعاكب  املخؿئ كذللعامل 

ب  الخاضت باإلداسة .  وجخىكف العلىباث لى الـطلوكذ ًطل العلاب في بعؼ لاخُان بورلً بالخذٍس

اث على حعامت لاخؿاء املالُت  الىاشئت عً به  الالصمت الخدلُالث بحشاء بعذ لإلداسةجبُين ، و برا مالهااملشتًر

ليي ًطبذ املعُاس  الالصمت اللُام بعمل الخعذًالث الحالتهزه في  ًجب ػير معلٌى ؿاههالىمي  املعُاسأ ؤن

 لمااملعُاس الى كُام العهل ظُادي اهخـاع  ًبعهىلت،ولى دلُلهجمخىظـ للختى ًمىً للعامل  معلىال،

وما اوعياط اهخـاع املعُاس على العامل  ؟التي حعادٌ ؿيها مع املعُاس الىلؿتختى جطل الى  خخـُؼ ظشعخهب

ع ً ختى ال ٌعخؼلىا اهخـاع  ٌعخلضم وحىد خىاؿضأ لامشأن ؤاملجاٌ هجذ  في هزا.والعَش ت للعماٌ املمخاٍص مجٍض
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ه في  ذًالثلم جدذر حع ذٌ ماؤن حعال ًجب  الىمُت عاًيرأاملعاًير مً ظشعتهم ، و مً املخـم علُه،ؤن امل حىهٍش

أ1.واملىاد آلاالثو  الىظائل

 :إلاداريت الرقابت وأهداف وأهواعص خصائ :املبدث الثاوي

التي ًلىم بها املذًشون في مداوالتهم للخإهذ مً ؤن العملُاث الـعلُت هؿابم ؤو الشكابت جخػمً حمُع لاوشؿت 

ت و ؤهىاعها و املشاخل التي  جمازل العملُاث املخؿؿت وظىلىم ؿيها بخدذًذ ول مً خطائظ الشكابت إلاداٍس

أجشجىض عليها.

 ت:الداخلي تخصائص الرقاب :ألاول  املطلب

ت مً اللختى جخمىً الشكابت  ام بمهامها بشيل ؿاعل،ًدلم الىجاح الزي ًيىن في املاظعت البذ ؤن ُإلاداٍس

أ1:يالخًخىؿش في الشكابت خطائظ جمخاص بها وهي وال

أ:املروهت-1

،و ما ًؿشؤ للخؼُير والخبذًل خعب قشوؾ العمل و هزا ٌعني ؤن جيىن وظائل الشكابت الذاخلُت و خؿىاتها كابلت

أاملماسظت. ؤزىاء مً معخجذاث في املاظعت

 :املالئمت-2

مً  و هزه خاضُت مهمت في هجاح الشكابت الذاخلُت، خُث ٌشترؽ ؤن جدىاظب مع ؾبُعت العمل امليلف به

لها وؤهذاؿها املاظعتقشوؾ  غىء اخخالؾ في الخؿـ والبرامج في بلىالتي جادي وأ املاظعتكبل  مثال  وجمٍى

لعاملين وعلى الىخذاث على ا ًيىن مىاظبا ليي جخم العُؿشة ؤنب ًج هكام الشكابت في املاظعاث الطخمت

ضؼش املاظعت وال  ٌعخىعب ًيىن هكام الشكابت ظهل وبعُـ الطؼيرةاظعاث في امل التي ٌعملىن بها العاملين

أاملؿلىبت الحاحتًيىن صائذ عً 

 الوضوح:-3

الاصدواحُت مع لاحهضة  ؤوجمىع مً الىكىع في الخىاكؼ التي  و هي ؤن جخخاس الشكابت الذاخلُت الىظائل الىاضحت

أ.في العمل املشابهت

ألن الهذؾ هى ،ُع لاحهضة الخاغعت للشكابت ؤن جلم بهاجمى جدذًذ هزه الىظائل بشيل ٌعمذ لعلحعمل  ؤن

أ.ولِغ حهاص سكابي جدعس يُيىن بزلً هى حهاص العُىب ؿلـ،ؿ بلى،و لِغ الىكش سشاد والخصحُذالخىحُه ولاأ

                                                           

 
ت ، داس إلاعطاس العلمي لليشش و الخىصَع ،عمان ،الؿب –1 عت عبذ الشصاق ظالم الشخاخلت  وهاضش حماٌ خػىس ، مـاهُم خذًثت في الشكابت إلاداٍس

أ. 43م .ص3103لاولى ،
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 قلت الخكاليف:-4

بدُث جيىن العىائذ  تاملاظع ٌشيل عبئا على مىاسدالذاخلُت بإجها كلُلت الخيالُف، الشكابت  جمخاصأ ؤنًجب 

أت.ولىً بامللابل جيىن كلُله الخيلـ مع حىدة عالُت هبير بهخاجت،مً الخيالُف في املاظع ؤهثرأ

 الدقت:-5

ع في جدذًذ لاخؿاء كبل خذوثها ألهه ٌعاعذًجب ان ًيىن الجهاص الشكابي  بشيل  في املاظعت هى حهاص ظَش

ع على  أ.شيل الصحُذالب ؤن ًيىن هىان عىائم حعُم خشهت املاظعت دونأ ىاظباملشيل الالحلٌى ب بًجادظَش

 الت:فع-6

معالجت لخؿإ مع  امً اهدشاؿ ؤعمالهجؿبُم هزه الخطُطت على الجهاص الشكابي الزي ًيىن كائم بجمُع 

أ.التي وغع لها تًدلم الؼاً الجهاص الشكابي ؿعاٌ،ؿُيىن  ،الطىاب الخؿإ والاهدشاؾ بلى

 :إلاداريت الرقابت أهواعاملطلب الثاوي: 

ت جماسط الشكابت أ1باظخخذام ؤي مً لاهىاع الخالُت: إلاداٍس

 الرقابت الوقائيت: -1

لطذ بهزا الىىع مً الشكابت اهدشاؾ الخؿإ والاهدشاؾ كبل وكىعه   والاظخعذاد هخذوز مداولت مىع وؤ ٍو

املُذاهُت الذوسٍت و  الحمالث الجىالث سها و ٌعخمذ هزا الىىع مً الشكابتزابًلاؿه ؤو الخخـُف مً ؤ وأ ملىاحهخه

،و املثاٌ ششاؾ املعخمشلألعماٌ ولاأ  تخابعظلىب امللخـخِشُت باإلغاؿت الى اظخخذام ؤا املـاحئت و الحمالث

مهذؾ مىع اسجياب ال ت خُث ًخم اللُام بالشكابت الىكائُتمىُعلى رلً في املاظعاث لاأ و اهدشاؿه كبل  تلجٍش

في مىكع جطيُع  الخؿإهدشاؾ ُمىً اؿ الذوسٍاث املىثـت، ؤما في وشإث لاعماٌ اظخخذامخذوثها مً خالٌ 

أع مشخلُت.ججمُ وؤه بعذ ول عملُه جطيُع خمً خالٌ اظخخذام مدؿاث مشاكب النهائُتا هتطىسأالعلعت كبل ب

 الرقابت العالجيت: -2

مت ومً زم اللُام بمهمت الشكابتامللطىد بو ؤن  وحعشؾ بالشكابت العلبُت  ها هى الاهخكاس لحين وكىع الجٍش

مت ومً جم ني هى مو املثاٌ على رلً في املجاٌ لاأ ؤظبابهاواهدشاؾ  هاهدشاؿ الاهخكاس لحين وكىع الجٍش

واجخار إلاحشاءاث اللاهىهُت بدم  ظباب اسجيابهامشجىبيها وؤ الالصمت خىلها ملعشؿت حشاء الخدلُلاثاهدشاؿها وب

ا النهائُت و مً بطىسته إلهخاج الخذمت ؤوا لحين جطيُع العلعت الاهخكاسألاعماٌ هى  ميشئاثاملجشم و في مجاٌ 

املؿابلت لالظخعماٌ وػير  للشكابت إلاخطائُت الهدشاؾ العلع الؼير الطالحت املخبري ؤوزم بخػاعها الـدظ 

                                                           
ت،داس البلذًت هاششون ومىصعىن ،عمان.الؿبعت لاولى ، –1 أ. 99م.ص3103مدمذ مدمىد مطؿـى، الشكابت إلاداٍس



 الفصل األول :                        مفاهيم عامة عن الرقابة اإلدارية .
 

12 
 

عخبر هزا الىىع مً الشكابتجطيُعها بعادة ؤو بجاختهاهذؾ للمىاضـاث وامللاًِغ ورلً ل على املذي  ميلـا . َو

 .اللطير والبعُذ

 الرقابت املفاجئت: -3

لاؿشاد في  اهػباؽعُىت و في قشوؾ ومدذدة للخإهذ مً ٌعخخذم في الحاالث م توهزا الىىع مً الشكاب

 ـاحئت.ت املُخـخِشال ثورلً باظخخذام الجىالاأو ًدبع  عماٌ خعب الخؿتالعمل و ظير لاأ

 :الرقابت املسخمرة -4

مىً عملُي ًلطذ بها الخابعت املعخمشة و املالصمت لتبالشكابت الذائىت ؤو الالصمت و ال ؤًػاو حعشؾ  ت الخىـُز ٍو

شأ جؿبُلها و سجالث الخذوام الُىمُت و  وباظخخذام بؿاكاث ولاظبىعُت( املعخمشة)الُىمُت باظخخذام الخلاٍس

باظخخذام املشاكبين املُذاهُين هما هى الحاٌ في وسشاث  ؤوأ  تعلى مىحىداث املاظع بؿاكاث الجشاد الُىمُت 

أ.ولاظبىعُت تالُىمي خعب البرامج الُىمُ إلاهخاجالعمل لػمان 

 

 :تالدوري تالرقاب -5

ش  لاعماٌ على وسيذال إلاششاؾ تو ًلطذ بهزا الىىع مً الشكاب ورلً مً خالٌ اظخخذام الخلاٍس

 ت.الذوسٍ تباظخخذام الجىالث املُذاهُ الشبعُت(وؤًػا ؤو تالشهٍشت)ؤظبىعُت ؤو الذوسٍ

 ت:الداخلي تالرقاب -6

ت  ت مهمت اللُام بعملُت الشكابتاملىكم كعم ؤو دائشة ؤو حهاص داخلي في  وحىدبهزا الىىع مً  و امللطىد  إلاداٍس

ًخم هزا الىىع مً  ؤنو ًمىً  ت،واملىاد واملمخلياث الذاخلُ لاؿشادعلى  تاملخخلـ وإلاعماٌ على لاوشؿت

 بمهمت لُاملل تىكمالعلُا في امل ةداسأؤو لجىت ًخم جيلُـها مً كبل إلاأ اخذ املىقـين  بىاظؿت ؤًػا الشكابت

 .في وكذ صمني مدذد مهمت مدذد ؤوعلى وشاؽ  الشكابت

 ت:الخارجي تالرقاب -7

 تىكماملث خاسحُت جلىم بمهمت الشكابت على وشاؾاجؤو ماظعا بإؿشاد الاظخعاهتت ٌعني و هزا الىىع مً الشكاب

املالُت في الذوائش الحيىمُت ان املداظبت على اليشاؾاث دًىأ شاؾاتها هما هى الحاٌ في مشاكبتوبعؼ و تاملعىُ

وسكابت وصاسة الذاخلُت  الخاضتواملاظعاث  امليشأثعلى  واملاظعاث العامت وسكابت وصاسة الطىاعت والخجاسة

ت لاأ ؤو  )مطذس العلؿت( سكابت خاسحُتمً خُث املطذس  تداٍسإلاأ الشكابت هما كذ حعخبرأ ،مً العامعلى مذًٍش

ذوائش الترخُظ والخدلُم ه لامًالتي ًلىم بها مذًش  خِشُت ؤو املُذاهُتالجىالث الخـ حعخبرأ سكابت داخلُت،

على معخىي  تداخلُ تحعخبر سكاب ؤجهاهما  ة املعىُت،على معخىي الذائشأ سكابت خاسحُت الىكائي لامًالجىائي و 

تي ال خُث حعخبر الجىالاث الخـخِشُت إلاعماٌ،ماظعاث  وأ مليشئاث باليعبت لامشهزلً  ،العام لامً تمذًٍش
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خاسحُت على معخىي اللعم و  'ؤو كعم التزوٍذ سكابتمثال ًلىم بها املذًش العام للماظعت على كعم الطُاهت

أت.على معخىي املاظع سكابت داخلُت

 :داريت :أهداف الرقابت لا املطلب الثالث

ت تالشكاب ًمىً جلخُظ لاهذاؾ التي جدللها لىا أ1بماًلي: إلاداٍس

م هشف لاأاهدشاؾ  -0 بهامعخىي اللُام بالعمل إلاداسي بشيل صحُذ عً ؾٍش أ.خؿاء وجطٍى

أالخإهذ مً ؤن الخؿـ جىـز هما هى مدذد مً كبل إلاداسة. -3

 لاؿػل بلىلخؼُيرها  الياملت باألهمُت ؤخزهاة مً احل الاهدشاؿاث املىحىد ؤمام العلُا وغع الشكابت -2

أولاخعً.

 عخدباملعخىي الزي ًدلم الهذؾ املشحى مً هزا ال ؤؿػلجدذًذ مىاؾً الػعف و معالجتها في  -4

ادبل  ، لاداء إلاخباؽ ، الىاؾً الػعفملالشذًذ  ت تفي العملُ تجـعُل ةمً احل ٍص أ.إلاداٍس

ت العاخت بلىاملجتهذ  ببشاصأمً احل  املاظعتعلى خلىق العاملين في  املداؿكت -5 أ.إلاداٍس

 بعذادو  والحشهتالىكذ  دساظتالعاملين هما هى الحاٌ في  بإداءالخىاؿم  ؤوأ الىمؿُتجدلُم هىع مً  -6

أ.حذٌو العمل

أ.وجدـيزهم لاؿشاد ؤداءاللُام بخىحُه  -7

 أهميتها.و  ,مجاالتها إلاداريت, تالرقاب الثالث:أساليب املبدث

الشكابت في بلىغ لاهذاؾ التي ًشجى بليها ، هما حعخخذم الشكابت عذة ؤظالُب سكابُت وهزا وي ًىجح هكام 

ت و  لها ؤهمُت بالؼت في جدلُم ميزة جىاؿعُت للماظعت ؿاظخمل هزا املبدث بلى ؤظالُب الشكابت إلاداٍس

أؤعمُتها .

 (سائلها و )أدواتهاإلاداريت تالرقاب ألاول:أساليباملطلب  

ؤدواث ووظائل الشكابت،ؿىما مخعذد بزلً  هاشوؿها ومجاالث وشاؾوحعذد ق املاظعتخاحاث  حعذد

أبلى هزه لاهكمت في املششوعاث الطؼيرة.في املششوعاث هبيره الحجم  تالشكاب تهكمبلى لاأ جخخلف الحاحت

الىظائل حعخخذم  وؤ لادواثو بعؼ  ،خخالؾ هىع وحجم اليشاؽجخخلف وظائل و ؤدواث الشكابت وؿلا لالأ

عذها ٌعخخذم في املششوعاث الطؼيرة راث وب ،ذدةاليشاؾاث املخعراث  في خاالث املششوعاث الىبيرة

املهام املدذدة،و بعػها ؤدواث و ظائل الشكابت ٌعخخذم في ؤداء امليشإة الىلي ؿلـ و ٌعخخذم بعػها في 

أ.لاوشؿت املعخخذمت

ت الاأ تووظائل الشكاب ؤدواثهم وابعـ ؤ و مً أ:داٍس

                                                           
1
أ.07، داس آسام للذساظاث واليشش والخىصَع، عمان الاسدن،ص3102ؤبى اضبع ضالح خلُل، اداسة املاظعاث الاعالمُت في الىؾً العشبي _  
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لها املالخكت الصخطُت:  -0 مع املعخىي املؿلىب  جدذًذ مذي جلذم العمل ومذي اجـاكهًخمىً عً ؾٍش

املالخكت الصخطُت جدخاج بلى  ومً زم حصجُع العاملين ؤو جصحُذ الىغع ؤن لم جىً هدُجت مشغُت

 جىاحذ شخص ي ختى ًشي بعُىه ما ًجشي.

ش و بسظالها بلى سئظاء ؤو ببالػها في الخلُـىن.  مً وسائل الرقابت الداخليت: -2  الخلاٍس

ت واملىخىبت ؤو بجباع بعؼ بحشاءاث الهُاول  وسائل الرقابت أيضا:مً  -3 اظخخذام لاوامش الشـٍى

 الخىكُمُت املشبىؾت باليشاؽ املؿلىب.

الؼشع مً اظخخذام الىظائل العابلت هى حؼُير ظلىن إلاؿشاد، ألن العلىن إلاوعاوي باللذس العافي ؿال   -

أؿائذة مً اظخخذامها لهزه لادواث .

كذ ًشجبـ اظخخذام ؤي ؤداة مً هزه لادواث في هكام الخدـيز ؤو الخإدًب ؤو ؤهكمت لخىمُت العالكاث  لهزا -

أإلاوعاهُت بين العاملين لذعم الخؼُير املؿلىب.

أ1لاظالُب العابلت اظخخذامها و هما: ششح ألزش ؿُما ًلي

ش: -0 أؤداة الخلاٍس

ش مً الىظائل الشكابُت املعشوؿت في ول  املىكماث وان واهذ جخخلف مً خُث الؿٌى ومً خُث  حعخبر الخلاٍس

ش على ولمت واخذه ؤو ولمخين هما كذ جبلؽ ؾٌى بعػهما بلى  اللطش ؤو لاهذاؾ، و كذ جلخطش بعؼ الخلاٍس

أاملجلذاث. عششاث

ش هى بعؿاء املعلىماث عً لاداء الىلي للماظعت في ؿتراث صمىُت مخخلـت بلى بعؿاء  الهذؾ مً الخلاٍس

أاملعلىماث عً بعؼ الىىاحي الاظتراجُجُت و بعؿاء معلىماث ملخطت عً لاوشؿت.

ش جىحه بلى الجهاث املعاولت  ش ولُه  حهت الخلاٍس لُخم اجخار اللشاساث، ؿاإلداسة العلُا جدخاج بلى جلاٍس

ش مخخطشة. أالزي ًىضح اليشاؽ الىلي ؿيها ، وعادة جيىن هزه الخلاٍس

 املالخكاث الصخطُت:  -3

املالخكاث عىذ إلاهخاج الـعلي للعلع و الخذماث وجىحذ بىحىد الشئظاء واملشئوظين معا ومما هزه 

أًدُذ الـشضت للخصحُذ ؤزىاء ؤداء العملُت إلاهخاحُت .

ً في املاظعت و على معخىي الىكام العائذ في ميان العمل  خىكف هزا لاظلىب على مهاسة املذًٍش ٍو

ت املى أ2خجت.بلى حاهب العُاظاث إلاداٍس

م مىاكشخه للىضٌى بلى خل الزي ًادي  وهزه  املالخكت جلىم بمعاعذة العامل الزي اخؿإ عً ؾٍش

ش وجدعين لاداء. أبلى جؿٍى

أ

                                                           
1
 .  58الطبعة االولى ص  2102_ توفيق جميل أحمد، مذكرات في ادارة االعمال، بيروت دار النهظة العربية  
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 املطلب الثالث: أهميت الرقابت لاداريت 

ت لها اسجباؽ  كىي حذا في الخخؿُـ و هي الىقُـت التي جبين هلاؽ  هجذ ؤن الشكابت في العملُت إلاداٍس

ت، وجخلخظ ؤهمُت الشكابت ؿُماالػعف  أًلي : في العملُت إلاداٍس

 أوال :الرقابت حشجع إلادارة على جدقيق ألاهداف :

العبب في رلً ؤن الشكابت ًبرص ؿيها الىكىؾ على جىـُز الخؿـ وجلىم على هشف املشاول و الطعىباث 

، وجلىم الشكابت في الىكذ املىاظب بلى جىحُه  اللشاساث  إلاداسة بلى غشوسة اجخاراملترجبت علُه ؤوال بإٌو

أاملىاظبت مً ؤحل جـادي ؤي خؿإ ًلع عىذ جىـُز الخؿـ .

 ثاهيا: الرقابت حساهم في حغيير وحعديل الخطط والبرامج:

م الىكش بلى قشوؾ الدشؼُل الـعلي ؤو الىكش بلى العىامل التي جازش بشيل مهم جؿبُم الخؿـ  ورلً عً ؾٍش

لها الصحُذ كبل ؤن جىبر وحعذًل الخؿـ جيىن عً ؾٍش م جدذًذ إلاحشاءاث الالصمت لىغع لامىس في ؾٍش

أدائشة الاهدشاؿاث بشيل ال ًمىً بعذه مً جدلُم الخؿـ املشحىة .

 في سير العمل: ثالثا: الرقابت

الشكابت جػمً لىا هخائج ظلُمت في العمل ألجها جلىع لاحهضة املعاولت على مذي ما خللخه  الىخذاث  

م الشكابت الذاخلُتالاكخطا ؤو  دًت ؤو اللؿاعاث الىىعُت مً ؤهذاؾ اكخطادًت وضىاعُت ورلً وله عً ؾٍش

أالخاسحُت معا .

 رابعا : الرقابت جدقق العدالت:

ً مً العاملين للعماٌ الزًً ًبزلىن الجهذ لشؿع   العذالت املشحىة مً الشكابت جىمً في معشؿت امللطٍش

لاحهضة املعاولت ؿةن رلً ًىؿش لىا بهخاحُت  ة، و الشكابت برا جمذ مً كبلمعخىي الخؿـ التي وغعتها إلاداسأ

عت بيلـت كلُلت. أظَش

 خامسا: الرقابت جىير الطريق أما إلادارة في معرفت مسخوى العميل:

ت واملىاسد املادًت  ً مً املىاسد البشٍش الزي  ًمىً املذًش مً مخابعت العماٌ  ظىاء  ألجها جلىم بتزوٍذ املذًٍش

ا. وان رلً ؤظبىعُا أؤو شهٍش

 سادسا:  الرقابت فيها ججويد لألداء وجصحيذ ألاخطاء ومىع لاهدرافاث :

ت م الجىدة في إلاهخاج بإكل جيلـت وبمعخىي لاظعاس التي وغعتها العلؿت إلاداٍس ؤو  و ًخم رلً عً ؾٍش

م  الىكش بلى ظشعت إلاهخاج و حىدة الخىـُزًت، و جلىم بخصحُذ الخؿإ الزي ًلع في العملُت إلاهخاحُت عً ؾٍش

أِصجع املعاوٌ على جدعين إلاهخاج .كل وكذ الزي في النهالعلع بإ
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 سابعا : الخيسيق بين املجموعت الواخدة:

ع و هشف مىاؾً الػُاع    التي جلىم على جدلُم ؤكص ى هخائج ظلُمت و جىـُز للخؿـ بشيل ظلُم و ظَش

م الشكابت. عت ورلً  مً خالٌ الخيعُم الزي ًخم عً ؾٍش لت ظَش أبؿٍش

 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 خالصت الفصل:    

ا  داخل املىكمت ألجها جلىم على  مً خالٌ ما ظبم ت جلعب دوسا هاما خٍُى وعخؿُع اللٌى ؤن الشكابت إلاداٍس

جدبع لاعماٌ ولاوشؿت الـشدًت والجماعُت، وحعمل على اهدشاؾ لاخؿاء والاهدشاؿاث ، والخىضل بلى 

مها،  ؤو جـادحها ، الىظائل والؿشق التي ًمىً ؤن ججذ الحلٌى لهزه الاهدشاؿاث مً احل جصحُدها و جلٍى

أورلً مىاحل الىضٌى لألهذاؾ والىخائج امليشىدة.

ت هعملُت ت،  في هكام ؿالشكابت إلاداٍس هؼيرها مً لاهكمت لها مذخالث ومخشحاث حؼزًت  ؤو وقُـت بداٍس

أعىعُت.

م الخؿإ  برا وان ًخمثل مذخالتها في ؤداء لاؿشاد ، ؤما مخشحاتها ؿخخمثل  في حعذًل الـجىة ؤو الاهدشاؾ وجلٍى

أهىان اهدشاؾ.

أ
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 جمهيد :

م اللُاض ت فهً ؾٍس والخلُُم  حهد نملُت جلُُم ألاداء مً الهملُاث اإلاهمت التي جمازطها بدازة اإلاىازد البشٍس

ؤو  اطخلؿابواهذ طُاطاث  طىاءجخمىً اإلاىكمت مً الخىم نلى دكت الظُاطاث والبرامج التي حهخمدها 

ت، هما ًمىً ؤن حظخخدم الهملُت بدا  اخخُاز  س ومخابهت للمىازد البشٍس ب وجؿٍى وحهُحن ؤو بسامج وطُاطاث جدٍز

ت ذاث الترهُب الىىعي  ؤحادث اإلاىكمت في بهجاشها وىطُلت حرب لللادمحن الجدد ومً اإلاىازد البشٍس

 وألاخالكُت للمىكمت. والاحخمانُتللاهىهُت الجُد،وكد حهىع نملُت جلُُم ألاداء الطىزة ا

ونلى مظخىي الهاملحن ؤهفظهم حهخبر نملُت اللُاض والخلُُم وطُلت ًخهسف مً خاللها الفسد الهامل نلى 

نىد ؤلانالن للفسد الهامل نً هخاثج جلُُم ألاداء مً كبل اإلاىكمت، ونً  ، وخاضتهلاؽ اللىة والػهف

س ه لها ًخمىً الفسد مً جؿٍى  لاؽ اللىة ومهالجت هلاؽ الػهف.ؾٍس

نلى زالزت  اشخملجلدم وألهمُت هرا اليشاؽ كظمىا هرا الفطل بلى زالزت مباخث وول مبدث  جإطِظا نلى ما

ف جلُُم ؤداء  مؿالب، ففي اإلابدث ألاٌو جؿسكىا بلى مفهىم جلُُم ؤداء الهاملحن،والري بدوزه جػمً حهٍس

الثاوي حهسع بلى مساخل وؤطالُب جلُُم ؤداء الهاملحن ومشاوله،  الهاملحن وخطاثطه وؤهمُخه، ؤما اإلابدث

ت وجلُُم ؤداء الهاملحن والري جىاٌو زالزت مؿالب ،  وفي اإلابدث ألاخحر جددزىا نً الهالكت بحن السكابت ؤلاداٍز

ت، ؤما الثاوي ًخددر وىن ؤن السكا بت جىؿىي اإلاؿلب ألاٌو ًدزض جلُُم ؤداء الهاملحن حصء مً السكابت ؤلاداٍز

، ؤما اإلاؿلب ألاخحر اشخمل نلى ؤن الىكام السكابي الجُد ًخؿلب هكام حُد نملُت كُاض ألاداء وجصخُدهنلى 

 لخلُُم ألاداء.
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 لييم أداء العاملينمفهىم جألاول: املبحث 

للد حهددث الىخاباث وألابدار في مىغىم جلُُم ألاداء، زيم ذلً لم ًخم الخىضل بلى حهٍسف لخلُُم ألاداء  

فاث مً واجب آلخس ومً باخث آلخس، اخخلفذًجمو بحن حمُو وحهاث الىكس الهلمُت، فلد  وهرا ما  الخهٍس

فاث ألاهثر   لهرا اإلافهىم. اهدشازاجىضخه مجمىنت الخهٍس

 حعسيف جلييم أداء العامليناملطلب ألاول: 

 كبل الخهسع لخلُُم ؤداء الهاملحن هخؿسق ؤوال للخلُُم ومداولت فهمه   

خػمً الخلُُم  بضداز: "الخلييم بأهه (monahanهان)مىهاف عس     اإلاهاًحر  اطخخدامخىم لًسع ما ٍو

 1 لخلُُم دكت وفانلُت ألاشُاء

همُخه باليظبت بلى مهاًحر مدددة والهدف مً الخلُُم  الش يء ؤو :"جلدًس كُمت كما ًمكن حعسيف الخلييم بأهه 

هى الخىم اإلاىغىعي نلى الهمل الخاغو للخلُُم،ضالخا ؤو فاطدا، هاجخا ؤو فاشال وذلً بخدلُل اإلاهلىماث 

 2اإلاخِظسة نىه وجفظحرها في غىء الهىامل والكسوف التي مً شإجها ؤن جازس نلى الهمل".

 ن:أما جلييم أداء العاملي

وجلُُم ؤداء  ٌهسف الدهخىز نمس وضفي نلُلي جلُُم ألاداء نلى ؤهه:"هكام زطمي مطمم مً ؤحل كُاض

م اإلاالخكت اإلاظخمسة واإلاىخكمت لهرا ألاداء والظلىن وهخاثجهما،  وطلىن ألافساد ؤزىاء الهمل، وذلً نً ؾٍس

هفاءة ول  ووشاؽ وطلىن، وبالخاليوخالٌ فتراث شمىُت مدددة ومهسوفت ًجسي في جهاًت اإلاالخكت جلدًس حهد 

يخج، ولخددًد هلاؽ  فسد نلى اإلادي وبشيل مىغىعي دون جدحز لخجسي في النهاًت ميافإة الفسد بلدز ما ٌهمل ٍو

التي  اإلاىكمتالػهف في ؤداثه للهمل وجمىُىه مً ؤداء نمله بفانلُت ؤهبر وذلً مً ؤحل مطلخخه ومطلخت 

 3.ٌهمل بها واإلاجخمو نامت"
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2 _

 .  210ص  2000راوية محمد حسن، إدارة الموارد البشرية، اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر 
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 هٍسف ًمىً ؤن وظخخلظ الىلاؽ الخالُت:الخ خالٌمً 

كُاض وجلُُم ألاداء نملُت مظخمسة ومىخكمت جالشم الفسد ؾٌى خُاجه الىقُفُت بذ ًخػو ؤداءه  -1

 للهمل اللُاس ي بشيل مظخمس.

ساكب ألاداء بشيل مظخمس لُيىن اللُاض نملُت اللُاض جخؿلب وحىد شخظ  -2 ًالخل ٍو

 مىغىنُا وطلُما.

اتهم للخلُُم وذلً إلشهازهم بالهدالت ولُهسفىا ؤن الجمُو ًخػو وافت  -3 الهاملحن بمخخلف مظخٍى

 مداطبىن نلى جإدًت نملهم وؤن جلدمهم في اإلاظاز الىقُفي مسهىن بخفىكهم في ؤدائهم ألنمالهم.

ت دزاط هسفه الدهخىز ضالح الدًً نبد الباقي نلى الىدى الخالي:" ًلطد بخلُُم ؤداء اإلاىازد البشٍس ت وجدلُل َو

ؤداء الهاملحن لهملهم ومالخكت طلىههم وجطسفاتهم ؤزىاء الهمل،ذلً للخىم نلى مدي هجاخهم ومظخىي 

وجدمله للخىم نلى بمياهُاث الىمى والخلدم للفسد في اإلاظخلبل  وؤًػاهفاءتهم في اللُام بإنمالهم الخالُت، 

 1اإلاظاولُاث ؤهبر وجسكُخه لىقُفت ؤخسي".

 فهىم ما ًلي:ووظخخلظ مً هرا اإلا

ؤن الخلُُم ًىطب نلى ؤداء الفسد ؤو هخاثج ؤنماله مً هاخُت، ونلى طلىهه وجطسفاجه مً هاخُت  -1

 ؤخسي.

نلى مدي هجاخه  ، والخىمالخلُُم ٌشمل نلى الخىم نلى هجاح الفسد في وقُفخه الخالُت مً هاخُت  -2

 وجسكُخه في اإلاظخلبل مً هاخُت ؤخسي.

ت في اإلاىكمت، خُث وفي ألاخحر وظخؿُو اللٌى ؤن ج لُُم ألاداء هى ؤخد ألاهكمت الفسنُت إلدازة اإلاىازد البشٍس

ًدخىي نلى مجمىنت مً ألاطع وؤلاحساءاث واللىاند التي ًخم مً خاللها مخابهت ؤداء وطلىن اإلاىقفحن في 

ت. اث ؤلاداٍز  حمُو اإلاظخٍى

 املطلب الثاوي: خصائص جلييم أداء العاملين

 2ؤداء الهاملحن ندة خطاثظ ؤهمها:جخىفس في نملُت جلُُم 

 .ؤن نملُت جلُُم ألاداء نملُت مخؿؿت، ومىكمت ومىهجُت 

 .ؤجها نملُت اًجابُت، دًىامىُت مظخمسة 

   الاهدسافجدلُل الىخاثج وجددًد مطادز وؤطباب. 

  اللسازاث اإلاالثمت.والبُاهاث ؤلادازة الهلُا الجخاذ جلدًم الخىضُاث 

 

                                                           
ت، الداز الجامهُت لليشس_ 1  . 103ص  2003 ضالح الدًً مدمد نبد الباقي، الظلىن الخىكُمي، ؤلاطىىدٍز
 . 106ص  2001فُطل نبد السئوف الىدلت، جىىىلىحُا ألاداء البشسي، نمان، داز اإلاىخبت الىؾىُت  _2
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الخطاثظ ؤن نملُت جلُُم ألاداء الىقُفي هي وقُفت جخطف بالشمىلُت وما ًمىً جلخُطه مً هره 

 .والهمىمُت

لطد بالشمىلُت والهمىمُت هىا ؤن ٌشمل جلُُم ألاداء حمُو الهاملحن في اإلاىكمت زئطاء ومسئوطحن ، وفي  ٍو

ت، ومً كمت الهُيل الخىكُمي في كاندجه، ألن هرا ٌشهس حمُو مً ٌهمل  اث ؤلاداٍز في اإلاىكمت وافت اإلاظخٍى

ٌهسف مظبلا بإهه مداطب نً وشاؾه في الهمل وؤن جلدمه في بجزاهت وندالت هكام جلُُم ألاداء فيها، فاليل 

س وجدظحن ؤداثه  الظلم الىقُفي مسهىن بمظخىي ؤداثه لهمله، لرلً طجري ؤن الجمُو لدًه الدافو للخؿٍى

جب ؤن  ن جلُُم ألاداء هى إلاطلخت الجمُو، ٍت ؤألامىز بمىغىنُت، وبالىكس مً شاو  جإخربشيل مظخمس ٍو

فاإلدازة الهلُا ومً مىؿلم نملها ؤلاطتراجُجي، ؤهمُخه وخظاطِخه ونالكخه اإلاباشسة بىجاح اإلاىكمت وجدلُم 

س وجدظحن  وباطخمساز زطالتها، البد مً جلُُم ؤدائها  لخفادي الثًساث اإلادخمل وحىدها في ؤدائها،في طبُل جؿٍى

 1 .ؤدائها هدى ألافػل"

 املطلب الثالث: أهميت عمليت جلييم أداء العاملين

ت الهامت والتي ال ًمىً لإلدازة  ننها وذلً هكسا  الاطخًىاءحهخبر نملُت جلُُم ألاداء مً الظُاطاث ؤلاداٍز

للمهلىماث التي جىفسها نً ألاداء الخالي لألفساد ونً ؤماهً الػهف واللىة في ألاداء، وبالخالي الهمل نلى 

س وجدظحن ؤداء ألافساد  به  والازجلاءمهالجت هلاؽ الػهف وجدنُم هلاؽ اللىة باإلغافت ؤلى دوزها في جؿٍى

مىىىا ؤن هددد مدي ؤهمُت ه  الفىاثد التي جدللها: اطخهساعره الهملُت مً خالٌ هدى ألافػل، هرا ٍو

الشً ؤن اللُام بخلُُم طلُم ومىغىعي لألداء ٌهمل نلى بنؿاء ول  << زفع السوح املعىىيت لألفساد: (1

ت للمىقفحن،  مىقف خله ونلى مهالجت هلاؽ الػهف التي جىخفي ؤداثه، ًادي بلى زوح اإلاهىٍى

جرهب طدي،وبهما مىغو جلدًس مً كبل زئطائهم، هما ؤن خاضت نىدما ٌشهس هاالء ؤن حهىدهم ال 

شهىزهم بإن بنؿاء اإلايافإة واللُام بهملُاث التركُت حهخمد نلى جلُُم نادٌ بهُد نً السشىة 

ادة جلُُم بسئطائهم وخلم حى مً ألالفت واإلادبت وا لىم نلى ؤطاض الىفاءة، ًادي بلى ٍش إلادظىبُت ٍو

 ؤزىاء الهمل.

نىدما ٌشهس اإلاىقف ؤن كُامه باإلاهام اإلاىولت بلُه نلى ؤهمل وحه ظإوليت: ئشعاز املىظف بامل (2

د مً فسص جسكُخه بلى وقاثف  طُجلب له الفاثدة ولخلدًس هدُجت مىغىنُت نملُت الخلُُم وطحًز

د خظً اإلاظاولُت لدًه وطُجهله ًبرٌ ؤنلى ؾاكاجه وكدزاجه  ت، وطىف ًٍص اث بداٍز ذاث مظخٍى

 2.>>الري ًسض ي زئطاثه في الهملإلجمام نمله بالشيل 

                                                           
 . 82ص  2004خىفي مدمد طلُمان، الظلىن الخىكُمي وألاداء، مطس الداز الجامهُت لليشس _ 1
 . 261نمس وضفي نلُلي، مسحو طابم ص  _2
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خُث حظاند نملُت جلُُم ألاداء في الخهسف نلى مظخىي ألافساد << والخعيين: الاخخياز جلييم طياطاث  (3

في  اهدماحهمللهمل في اإلايشإة، وجددًد مظاولُاتهم الهلمُت والفىُت ومدي  اخخُازهمالرًً جم 

والخهُحن ؤو فشلها في جىفحر اإلاىازد  الاخخُاز  طُاطاثفي الخىم نلى مدي هجاح  ٌظاندالهمل، وهرا 

ت اإلاالثمت للميشإة.  البشٍس

بن كُام ؤلادازة بخلُُم ألاداء ًخؿلب منها ؤن جلىم بمساكبت ألافساد ومالخكت جطىيس السكابت على ألاداء: (4

نىد بنؿاء  وصخُدتنلى مهاًحر مىغىنُت  الانخمادؤدائهم بشيل داثم ومظخمس ختى جخمىً مً 

 1 .>>م نلى هاالء ألافسادألاخيا

بن كُام هكام الخلُُم وفم ؤطع طلُمت ونادلت ًخلم <<املىضىعيت وجحليم املكافأة الدشجيعيت: (5

ناما لدحهم  اهؿبانابإجهم نملىا مهاملت واخدة دون جدحز، وبالخالي فةن هرا ًىلد شهىز لدي ألافساد 

وخىافص مىاطبت ألدائهم وهفاءتهم ألن الىكام الهادٌ لخلُُم  حصجُهُتبإن ما ٌظخدلىن مً ميافأث 

ألاداء ًىفئ ول مىقف نلى ؤطاض ملدزجه وحهده وهفاءجه في ؤداء الهمل ولِع نلى ؤطاض اإلاطالح 

الصخطُت التي ججهل بهؼ اإلاىقفحن ًىالىن جلُُما ؤنلى مما ٌظخدلىهه، ونلى خظاب شمالءهم 

دطلىن   2 >>.نلى جلُُم ؤكل الرًً ًبرلىن حهىدا ؤنلى ٍو

بن كُام السئطاء بخلُُم ؤداء مسئوطهم ًخؿلب منهم برٌ حهىد << جىميت كفاءة السؤطاء والعاملين: (6

هبحرة مً مالخكت اإلاسئوطحن ؤزىاء الهمل بلى حمو البُاهاث اإلاؿلىبت ننهم ودزاطتها وجدلُلها ودزاطت 

د مً كدزة السئطاء نلى الخفىحر اإلاىؿلي وبنؿاء  الظلىن الىاحم لدحهم وال شً ؤن هره ألامىز جٍص

اللسازاث الظلُمت، هما ٌظاند الخلُُم نلى حهٍسف ول فسد بمظخىي ؤداثه وؤهلُخه في مدل نمله 

 وجددًد الثًساث وهلاؽ الػهف التي حهتزي هرا ألاداء بما ٌظانده نلى جالكيها مظخلبال.

كهس  بهؼ هلاؽ الخلل والػهف في ؤداء بن جلُُم ألاداء البد ؤن ً الخدزيبيت: الاحخياحاثجحدًد  (7

م بهؼ الىقاثف  ظُت للهمل نلى جالقي هرا الػهف نً ؾٍس وبالخالي فةن هرا ًىحه البرامج الخدَز

جصوٍد ألافساد باإلاهازاث واإلاهازف، باإلغافت بلى ؤن نملُت جلُُم ألاداء جفسح اإلاجاٌ لخلُُم البرامج 

ظُت مً ؤحل الىكىف نلى مدي فهالُته ا وجددًد الثًساث ومً جم بنادة جىكُمها بما ًخىافم الخدَز

 اإلايشإة. اخخُاحاثمً 

د زلت ألافساد بإن <<جخفي معدل دوزان العمل: (8 بن وحىد هكام جلُُم ؤداء نامل مىغىعي طىف ًٍص

وحىدهم وؤنمالهم اإلاخمحزة طخيىن مىغو جلدًس مً كبل ؤلادازة ألجها حهامل ول فسد خظب ملدزجه 

 3 >>طُادي بلى جمظً هاالء ألافساد بهملهم وجخفي مهدٌ الدوزان.وحهده، وهرا 

 

 

 

 

                                                           
ت وجإزحراث الهىإلات فيها، نمان ، داز مجدالوي _ 1  .  140ص  2005ؤخمد ماهس، ادازة اإلاىازد البشٍس

ت، الداز الجامهُت لليشس  _ 2  . 98ص  2007ؾازق ؾه، الخىكُم في ؤلادازة ، ؤلاطىىدٍز
 .  120ضالح الدًً مدمد نبد الباقي، مسحو طابم ص _ 1
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 املبحث الثاوي: مساحل ومعاًير جلييم أداء العاملين

جمس نملُت جلُُم ؤداء الهاملحن بهدة مساخل البد مً اللاثمحن نلى جىفُرها بًُت جدلُم ؤهداف اإلاىكمت، 

خم جلُُم ؤداء الهاملحن   مهاًحر مدددة والتي ًجب نلى الفسد ؤن ًخدلى بها في نمله وطلىهه. باطخخدامٍو

 املطلب ألاول: مساحل جلييم أداء العاملين 

حهد نملُت جلُُم ألاداء ضهبت وههلدة جخؿلب مً اللاثمحن نلى جىفُرها جخؿُؿا طلُما نلى ؤطع 

الخالي ًمىً ؤن هخهسف نلى ذاث خؿىاث مدظلظلت بًُت جدلُم ألاهداف التي جيشدها اإلاىكمت وبمىؿلُت 

 1جلً اإلاساخل مً خالٌ ما ؤوزدجه بهؼ الىخب مً خؿىاث نلى الىدى الخالي:

حهد هره الخؿىة ؤولى خؿىاث نملُت جلُُم ؤداء الهاملحن، خُث ًخم وضع جىكعاث ألاداء: -1

خٌى  فُما بُنهم الاجفاقالخهاون فُما بحن اإلاىكمت والهاملحن نلى وغو جىكهاث ألاداء وبالخالي 

 وضف اإلاهام اإلاؿلىبت والىخاثج التي ًيبغي جدلُلها.

جإحي هره اإلاسخلت غمً بؾاز الخهسف نلى الىُفُت التي ٌهمل بها  مسحلت مساكبت الخلدم في ألاداء: -2

ؤلاحساءاث  ُت مظبلا، مً خالٌ ذلً ًمىً اجخاذالفسد الهامل وكُاطا بلى اإلاهاًحر اإلاىغىن

الخصخُدُت ، خُث ًخم جىفحر اإلاهلىماث مً هُفُت بهجاش الهمل وبمياهُت جىفُره بشيل ؤفػل، 

)طِخم هىا الخددًد( بن نملُت جلُُم ألاداء نملُت مظخمسة وبالخالي فهي لِظذ ولُدة قسوف 

جصخُذ  ؤو مياهُت مهُىت ًيخج ننها لصوم اإلاساكبت إلاا لها مً ؤزس فهاٌ ودوز بازش في شمىُت

الاهدسافاث التي كد جددر في الهمل، وبالخالي جفادي الىكىم في مثل جلً ألاخؿاء ؤو الاهدسافاث 

 مظخلبال.

بملخط ى هره اإلاسخلت ًخم جلُُم ؤداء حمُو الهاملحن في اإلاىكمت والخهسف نلى  جلييم ألاداء: -3

اث ألاداء والتي ًمىً الاطخفادة منها في نملُت اجخاذ اللسازاث ا  إلاخخلفت.مظخٍى

نامل بلى مهسفت مظخىي ؤداثه ومظخىي الهمل الري ًصاوله  ًدخاج ول فسدالخغرًت العكظيت:  -4

ليي ًخمىً مً مهسفت دزحت جلدمه في ؤداثه لهمله وبلىيه اإلاهاًحر اإلاؿلىب بلىيها مىه وبمىحب 

ت  فت هُفُت ألجها جىفو الفسد في مهس ما جددده ؤلادازة مً مهاًحر، وؤن الخًرًت الهىظُت غسوٍز

ؤداثه اإلاظخلبلي، وليي جيىن الخًرًت الهىظُت هافهت ومفُدة البد ؤن ًفهمها الفسد الهامل ؤي 

 اطدُهاب اإلاهلىماث التي جدملها بلُه الخًرًت الهىظُت.

ت هثحرة ومخهددة فمنها ما ًسجبـ بالتركُت والىلل، اجخاذ اللسازاث إلادازيت:  -5 واللسازاث ؤلاداٍز

 والفطل.......الخ

الخؿىة لخمثُل اإلاسخلت ألاخحرة مً مساخل جلُُم ألاداء،  جإحي هره <<وضع خطط جطىيس ألاداء:  -6

ت التي مً شإجها ؤن جىهىع وبشيل اًجابي نلى جلُُم  ٍس خُث بمىحبها ًخم وغو الخؿـ الخؿٍى

                                                           
ت ، دولت كؿس داز واثل لليشس، الؿبهت الثالثت خالد نبد السخُم الهُثي، بدازة _ 1  . 212ص  2010اإلاىازد البشٍس



 تقييم أداء العاملين.                                           الفصل الثاني:       
 

24 
 

 ألاداء مً خالٌ الخهسف نلى حمُو اإلاهازاث واللدزاث واللابلُاث واإلاهازف واللُم التي ًدملها

 1 >>الفسد الهامل.

 : مساحل جلييم ألاداء  (I I-1)الشكل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت، نمان داز واثل لليشس  اإلاطدز: خالد نبد السخُم الهِش ي،  .212ص  2010بدازة اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 126ص  2004جىفُم نبد السخمً، مىهج الىكام وألاطالُب، هكم جلُُم ألاداء، مسهص الخبراث اإلاهىُت لإلدازة، مطس _ 1

 وضع توقعات األداء

 مراقبة التقدم في األداء

 وضع خطط تطوير األداء

 اتخاذ القرارات اإلدارية

 تقييم األداء

 التغذية العكسية من األداء
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 املطلب الثاوي: طسق وأطاليب جلييم أداء العاملين

ؤداء الهاملحن بلى مجمىنخحن: اإلاجمىنت ألاولى جخهلم بالؿسق الخللُدًت للخلُُم، واإلاجمىنت ًمىً جلظُم ؾسق 

 1 الثاهُت جخهلم بالؿسق الخدًثت:

 الخلييم الخلليدًت:أوال: طسق 

لت نلى جسجِب الهاملحن جىاشلُا مً ألاداء ألافػل بلى ألاداء  حهخمدطسيلت الترجيب البظيط:  -1 هره الؿٍس

لت يحر مىغىنُت ألجها حهخمد نلى الخىم الصخص ي وذلً ألجها جسجىص نلى  ألاطىؤ وحهد هره الؿٍس

لت نىدما ًيىن ندد الهاملحن نالكت الفسد الصخطُت باإلالُم، باإلغافت بلى ضهىبت بجبام هر ه الؿٍس

 بالداثسة هبحرا.

لت اإلالازهت الثىاثُت ًلىم اإلالُم بمىحب ؤداء ول فسد مً  طسيلت امللازهت الثىائيت: -2 بمىحب ؾٍس

ً، وفي النهاًت ًلىم اإلالُم  ندد اإلاساث التي  باخدظاباإلاجمىنت التي ًلىم بخلُُمها مو ألافساد آلاخٍس

 ً لت باإلالازهت الثىاثُت ألهه ًخم ملازهت ؤداء الفسد ًيىن فيها الفسد ؤفػل مً آلاخٍس وكد طمُذ الؿٍس

مو ؤداء فسد آخس  في ول مسة، فيل نملُت ملازهت جإخر فسدًً فلـ، وهىرا ختى جطل بلى الترجِب 

 الظلُم.

لت ًيىن ول زث إلاحبازي: الخىشيعطسيلت  -3 ِع مجبرا )وظبُا( نلى جىشَو مسئوطُه نلى في هره الؿٍس

 ملُاض الىفاءة بشيل جددده اإلاىكمت.

لت الخىشَو ؤلاحبازي والري بمىحبه ًخم  بجبامكد جفسع ؤلادازة الهلُا للمىكمت في بهؼ ألاخُان  ؾٍس

منهم مثال هممخاش،  %10جىشَو الهاملحن بلى مجمىناث خظب الخىشَو الؿبُعي ألي مجخمو، فُيىن جلدًس 

منهم هإداء غهُف وهرا ما  %10منهم هإداء مسض ي،  %20منهم هجُد،  %40منهم هجُد حدا،  20%

 ًىضخه الشيل الخالي:

 

 

 

 

 

                                                           
ت، ؤلابساهمُت، الداز الجخمهُت _ 1   . 300ص  2005ماهس ؤخمد، بدازة اإلاىازد البشٍس
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 : الخىشيع إلاحبازي لخلييم ألاداء  (II-2الشكل زكم)

 

بن بهؼ اإلالُمحن اإلادزاء كد ًيىن مدظاهال في الخلُُم ؤو مدشددا في الخلُُم ؤهثر مً الخد الالشم وبالخالي ججبر 

التي وحهذ بلى  الاهخلاداثؤلادازة الهلُا اإلادًس اإلاظاوٌ نً الخلُُم نلى بجبام هرا الخىشَو، بال ؤن مً ؤهم 

لت هي ؤجها ال جطلح لهدد اإلاىقفحن الللُ ل، فةذا وان هىان خمظت ؤو طبهت مىقفحن في الداثسة هره الؿٍس

 اليظبت. الخدظابفىُف طِخم 

لت ملُاض الخلُُم البُاوي نلى خطس ندد مً الطفاث ؤو طسيلت كياض الخلييم البياوي:  -4 حهخمد ؾٍس

 الخطاثظ للهمل، ومً زمت جخم نملُت جلُُم ول فسد بلدز جىفس هره الطفاث ؤو الخطاثظ فُه.
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 ًلي ؤخد هماذج اللُم اإلاظخخدمت في الخلُُم البُاوي: وفُما

 : همىذج جلييم أداء املىظفين    )II-1)زكم  الجدول 

اطم اإلاىقف ..................                                                                       زكم الىقُفت 

.................................... 

 اطم اإلاظاوٌ اإلاباشس ..................... .......................... الداثسة

 نىطس الخلُُم السكم
 ممخاش

 هلاؽ 5

 حُد

 هلاؽ  4

 فىق اإلاخىطـ

 هلاؽ 3

 مخىطـ

 هلؿخحن

 غهُف

 هلؿت

      همُت الهمل 1

      الدكت في الهمل 2

      الظسنت في الهمل 3

      اللدزة نلى الخدظحن 4

      الاهػباؽ  5

      الخهاون  6

      مهازاث الاجطاٌ 7

      جدمل اإلاظاولُت 8

      اللدزة نلى الخخؿُـ 9

      اللدزة نلى ؤلاشساف 10

 

 

 وهىان هىنحن مً ؤطالُب الخلدًس ًلىم بها اإلالُم: 

 هماًلي: ؤي غهُف، مخىطـ، فىق اإلاخىطـ، حُد، ممخاش،الخلدًس على أطاض الىصف الخدزيجي:  - أ

 

 

     

 غهُف                       مخىطـ          فىق اإلاخىطـ                  حُد                 ممخاش     

50% 70% 90% 100% 80% 60% 
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والري ًمثل في وغو حمل جطف ؤداء اإلاىقف وطلىهه     الخلدًس على أطاض الجمل الخدزيجيت:  - ب

 هما ًلي: 

 

 

 

     

 ؤخؿاء هثحرة                ؤخؿاء هثحرة            ؤخؿاء مبرزة             ؤخؿاز هاذزة         ال جىحد ؤخؿاء

 بلى خد ما         هماٌ                      وب

 

 

لت حظخخدم هثحرا في مجاٌ  ألانماز، بال ؤجها ال حهؿي اإلاىقف فىسة نما ًجب حًُحره وبالسيم مً ؤن هره الؿٍس

 نىدما جيىن جلدًساجه طِئت.

لت نلى كُام اإلالُم بدسجُل الىكاجو الهامت طىاء وان  <<طسيلت الىكائع الحسحت: -5 حهخمد هره الؿٍس

لت ًلىم اإلالُم بترهحز  رهس اإلاسس ي ؤهه وفم لهره الؿٍس نلى  باههاهداإلاىقف هاجخا ؤو فاشال في ؤدائها،ٍو

 ألاخدار اإلاازسة التي جمحز بحن ألاداء الفهاٌ ويحر الفهاٌ للىقُفت.

ونادة ًخم ججمُو الىكاجو وألاخدار اإلاازسة نلى هخاثج ألاداء وذلً في غىء ما خدر في اإلااض ي، ونلى هرا 

لت الىكاجو الخسحت جلُُم هره الىكاجو بلى كظمحن،بدُث ٌشحر  اللظم   ألاطاض ًلخط ي الخلُُم بمىحب ؾٍس

ادة مظخىي ألاداء، بِىما ٌشحر اللظم الثاوي بلى  ألاٌو مً هره الىكاجو بلى جلً التي طاهمذ بشيل هبحر في ٍش

 1 >>في اهخفاع مظخىي ألاداء. ؤًػاجلً التي طاهمذ وبشيل هبحر 

ال مً اإلالُم  لت ؤجها جإخر وكخا ؾٍى نملُت الخلُُم نلى الىحه ألاهمل وبالشيل  إلجمامبال ؤن مشاول هره الؿٍس

 ألاوظب.

لت اإلالالُت هي مً طسيلت الخلسيس املكخىب:  -6 س اإلاىخىب ؤو هما ٌظميها البهؼ الؿٍس لت الخلٍس بن ؾٍس

سا نً اإلاسئوض ًطف فُه  لت ًلدم اإلاشسف جلٍس ؤبظـ الؿسق في جلُُم ألاداء، وبمىحب هره الؿٍس

 إلاىقف.هلاؽ اللىة وهلاؽ الػهف في ؤداء ا
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لت  الخدحز فيها  بمياهُتؤجها يحر مىغىنُت وال حهخمد نلى مهاًحر مدددة وبالخالي فةن ومً مظاوت هره الؿٍس

 وازدة.

 ثاهيا: طسق الخلييم الحدًثت

 هىان ندد مً الؿسق الخدًثت لخلُُم ؤداء الهاملحن مً ؤهمها:

ًلىم مدخل ؤلادازة باألهداف نلى ؤطاض جلُُم اإلاسئوطحن بىاءا نلى كدزاتهم بلى إلادازة باألهداف:  -1

وجخػمً ؤلادازة باألهداف زالزت خؿىاث  وى في وغهها،ألاهداف التي وغهىها هم ؤو شاز الىضٌى بلى 

 1  ؤطاطُت:

جبدؤ الهملُت نىد كُام ؤلادازة الهلُا بىغو  وضع الغاًاث وألاهداف لكل مظخىي في املىظمت: - ؤ

 الًاًاث البهُدة اإلادي للمىكمت واألهداف اإلاالُت ويحرها.

وبىاءا نلى ذلً جبدؤ الدواثس وألاكظام بىغو ألاهداف الخاضت بها للخطىٌ نلى الًاًاث التي 

ًحن الرًً ًػهىن ألاهداف وغهتها ؤلادازة الهلُا ، وفي النهاًت فةن ؤلادازة ؤلاشسافُت واإلاىقفحن الهاد

 التي حظاهم في جدلُم ياًاث اإلاىكمت.

حهد اإلاشازهت في وغو ألاهداف مً ؤهم طماث ئكساز أهداف املسؤوطين من كبل املدزاء ومسؤوطيهم:  - ب

لسزوا ألاهداف التي ٌظعى اإلاسئوطحن بلى  ؤلادازة باألهداف، خُث ًجخمو اإلادزاء مو مسئوطيهم ٍو

 جدلُلها.

ص بلتزامتهم بالىضٌى بلى هره بن مشازهت اإلاسئوطحن  لت لخهٍص في نملُت وغو ألاهداف حهد ؾٍس

 ألاهداف.

 الاجفاقبهد كيام املدًسين ومسؤوطيهم بمساحعت مدي جلدم املسؤوطين باججاه جحليم ألاهداف:  - ث

نلى جددًد ألاهداف، ًطبذ اإلادزاء مظاولحن نً جدلُم هره ألاهداف، خُث ًجخمو اإلادزاء دوزٍا 

اداث نلى السواجب  بهملُت وغو مو مسئوطيهم لخلُُم مدي الخلدم، ونادة جسجبـ التركُاث والٍص

م ألاهداف وجدلُلها، خُث ًخللى اإلادزاء الرًً خللىا ؤهدافهم ميافأث ؤنلى مً هاالء الرًً ل

 ًدللىا ؤهدافهم.

بن نالهُت هخاثج جلُُم ؤداء اإلاىقفحن وفلا لىكام ؤلادازة باألهداف ٌهسف ألافساد بمظخىي ؤدائهم 

دنىا السئطاء بلى جىدي زوح الهدالت واإلاىغىنُت. ىمي زوح اإلاىافظت بُنهم ٍو  2 ٍو
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لت ؤجها جدفص ألافساد نلى الهمل فاإلاىقفحن الرًً  ٌشازوىن في وغو ؤهدافهم ومً ؤهم مصاًا هره الؿٍس

كهس لدحهم  ، بال ؤن مً نُىبها ضهىبت ألاهداف التي شازوىا هم في وضفهاداخلي لخدلُم  التزامبإهفظهم ٍو

 جؿبُم ؤلادازة باألهداف نىدما جيىن جلً ألاهداف هىنُت.

لتي الىكاجو الخسحت  الظلىويججمو ملاًِع الخلُُم الخلييم الظلىكي: ملاًيع  -2 بحن مصاًا ؾٍس

س اإلاىخىب  هرا اإلالُاض فةهه ًخم جددًد الىكاجو الهامت ؤي بمهجى آخس وضف ألاداء  والطخخداموالخلٍس

 اإلالُاض. واغهى نبازاث خظب ما ًلسزه  9بلى  5الفهاٌ ويحر الفهاٌ للىقُفت مً خالٌ هخابت 

هره الهبازاث في مجمىناث مهُىت  جثبُذالٌ بهد ذلً ًخم جسحمت هره الهبازاث بلى ملاًِع مً خ

 طلىهُت، والشيل الخالي ًمثل ملُاض الخلُُم الظلىوي: هثىابذحظخخدم 

 :ملاًيع الخلييم الظلىكي لىظيفت طكسجيرة.     (II-2)زكم الجدول 

   

 جسجِب اإلاىانُد اإلاساحهحن بشيل ممخاش

 

 

 

 

 اإلاساحهحن ًيخكسون دون مبرزجترن 

 جسخب باإلاساحهحن بفخىز 

 ال جسخب باإلاساحهحن

 

حظهل هره اإلالاًِع نملُت الخلُُم مً خالٌ وغو جفطُل لىضف الظلىن اإلاخىكو مً كبل الفسد الري 

مً ألاخيام الطادزة نً اإلالُم ودكت ؤنلى في نملُت  ًجسي نلُه الخلُُم، مما ًادي بلى مىغىنُت ؤهبر

ادة الجهد اإلاؿلىب لىغو اإلالاًِع وخاضت نىد  ًاخرالخلُُم، بال ؤهه   اطخخدامهانلى هره اإلالاًِع ٍش

 لخلُُم ندد هبحر مً ألافساد.
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 مشاكل كياض وجلييم أداء العاملاملطلب الثالث: 

ت مجمىنت مً اإلاشاول ًمىً جلخُطها جىاحه نملُت جلُُم ألاداء هًحرها مً وش اؾاث بدازة اإلاىازد البشٍس

 1  واآلحي:

 املشاكل الراجيت:  (1

جخػمً هره اإلاشاول مجمىنت مً ألاخؿاء التي ًمىً ؤن جسجىب خالٌ نملُت جطمُم هكام جلُُم ألاداء، 

 وجخمثل ؤهم هره اإلاشاول باآلحي:

م وبشيل مباشس ؤو يحر خصائص امللىم:  - ؤ جخهلم هره اإلاشيلت بخطاثظ الفسد اللاثم بإنماٌ الخلٍى

ً خدًثي الخبرة في مجاٌ الهمل ؤلادازي كد ًمُلىن بلى اللظىة والطسامت، نلى  مباشس، فاإلادًٍس

ت وؤلادزان  ً ذوي الخبرة ؤلاداٍز بالىفع واللدزة نلى  والانتزاش الهاؾفي  والاطخلساز نىع اإلادًٍس

 .الاحخماعي الخفانل

ً والدظاهل مههم ًىهىع ًمُل  الدظاهل والسفم: - ب بهؼ اللاثمحن بهملُت الخلُُم بلى السفم باآلخٍس

ت  فلد الهملُت ، الهدف ألاطاس ي منها هإن جيىن الىخاثج مدظاٍو نلى هخاثج الخلُُم بشيل طلبي ٍو

 لجمُو اإلالُمحن.

جكهس جلً اإلاشيلت بظبب جإزس اللاثم بالخلُُم ببهؼ الطفاث ؤو الخطاثظ التي ًخمحز  الحالت: جأثير  - ث

بها مً ًلىم بخلُُمه مما جكهس الىخاثج بًحر ما كطد بهملُت الخلُُم، وكد جكهس الىخاثج بًجابُت في 

ذلً ألن خالت الخإزس ؤلاًجابي ؤو طلبُت في خالت الخإزس الظلبي، وفي الخالخحن ٌهخبر ألامس مشيلت و 

الهملُت طخخالف واخد مً ؤهم ملىماتها ألاطاطُت واإلاخمثل بهدالت ودكت الخلُُم والخُادًت في 

 الىكس بلى الصخظ اإلالُم.

بلى بضداز باإلاُل هدى الىطـ، وجكهس بظبب اإلاُل اللاثم بالخلُُم  ؤًػاوحظمى   << النزعت املسكصيت: - ر

ملخىف، ويالبا ما جكهس هره اإلاشيلت ؤزىاء نملُت اإلالىمحن دون جماًص  ؤخيام مخىطؿت ونامت اججاه

كُاض ألاداء، بذ ٌهؿي ألاداء اللُمت الىطؿُت في طلم الخلُُم، ومثل هره اإلاشيلت جىهىع هخاثج 

طلبُت نلى ألاخيام النهاثُت اإلاخهللت بخددًد هلاؽ كىة وغهف ألاداء، خُث ًطهب نلى ؤلادازة 

ت جددًد الىغو الخلُلي ألداء الهاملحن م ما ًترجب بيخاثج طلبُت نلى وشاؾاث بدازة اإلاىازد البشٍس

ب مثال. انخماداالتي جخؿـ وجىفر   2   >>نلى هخاثج جلُُم ألاداء والخدٍز

 

 

                                                           
 .  213خالد نبد السخُم الهُثي، مسحو طابم ص _ 1
 .  78ص  2001، مىكماث ألانماٌ، لبألزدن، داز واثل لليشس مدفىف حىدة وآخسون_ 2



 تقييم أداء العاملين.                                           الفصل الثاني:       
 

32 
 

لت، بذ وجكهس جلً اإلاشيلت مو نملُاث  ألاوليت والحداثت:  - ج اللُاض و الخلُُم التي جمخد لفترة ؾٍى

الالخلت ألٌو للخؿىزاث  الانخباز ٌهخمد اللاثم بالهملُت بلى ألاخر باألداء ألاولي للفسد دون ألاخر بهحن 

هخمد اإلالىم بلى بنؿاء ضىزة نً ؤخدر مظخىي  حهملنملُت الخلُُم،ؤو ؤن  ؤداء الفسد الظابم َو

ت ؤداء، وفي الخالخحن ال حهخبر  نملُت الخلُُم دكُلت، بذ ؤن نملُت اللُاض و الخلُُم جخمحز باالطخمساٍز

التي حظتهدف بخطاء حمُو الخًحراث الظابلت والخالُت واإلاخىكهت مظخلبال لألداء، وبذ ًلترح إلاهالجت 

 هره اإلاشيلت ؤن ٌهسع اإلالىم هفظه لألطئلت الخالُت:

 ما هى ؤداء الفسد اإلااض ي؟ .1

 ما هى ؤداءه الخالي؟ .2

 هل ًخىكو اطخمسازه في اإلاظخلبل؟ .3

جكهس هره اإلاشيلت بظبب اهدُاش اإلالُم لطالح الصخظ الري ًلىم ؤداثه ألطباب  الخحيز الشخص ي: - ح

منها اللسابت والطداكت والجيع واإلاىؾً و يحرها مً ألاطباب ألاخسي التي ججهل نملُت اللُاض و 

 الخلُُم بهُدة نً اإلاىغىنُت.

ـ ؤيلب هره اإلاشاول بمدخالث و نملُاث و وشاؽ اللُاض و الخلُُم و ًمىً جسجب املشاكل املىضىعيت: (2

 1 بًجاشها باآلحي:

فلد جخؿإ اإلاىكمت في جددًد الهدف ألاطاس ي مً عدم الىضىح في جحدًد أهداف الخلييم:  - ؤ

الخلُُم وبالخالي جطبذ الهملُت هدز في الىكذ واإلااٌ، ولخجاوش هره اإلاشاول فهليها ؤن ججُب نلى 

 الظااٌ آلاحي:

 ما الهدف مً نملُت اللُاض والخلُُم؟ 

ؤو اإلالازهت ؤو جلُُم هلاؽ  ،فهلى اإلاىكمت ؤن جسحو الهملُت لهدف مددد هإن ًيىن اللُاض

ص  هلاؽ اللىة.   الػهف وحهٍص

وجكهس جلً اإلاشيلت بظبب ندم كدزة اإلاىكمت في فهم ياًاث اإلاهُاز  طىء اخخياز معاًير الخلييم: - ب

اإلاىغىعي، ومثل هرا ألامس ًفىث نلى اإلاىكمت فسضت اطدثماز هدف نملُت اللُاض الراحي ؤو 

 والخلُُم.

اث الهملُت اإلاخمثلت طىء اخخياز ئحساءاث الخلييم:  - ث ؤي ندم كدزة اإلاىكمت في الخمُحز مابحن مدخٍى

 باللُاض والخلُُم.

مساث جلُُم ألاداء،  فىما مهسوف بإن اإلاىكماث جدباًً في ندد الخطأ في اخخياز وكذ الخلييم: - ر

ا، ومنها مً ًلىم بها فطلُا هخمد ندد  فمنها مً ًلىم بالهملُت طىٍى ؤو مسة ليل طخت ؤشهس َو
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مساث ممازطت الهملُت نلى بمياهُاث اإلاىكمت ومظخىي ؤداء الهاملحن فيها، لرا ًجب نلى اإلاىكمت 

 ؤن جددد ندد مساث اللُام بالهملُت ؤوال ووكذ اللُام بها زاهُا.

عدم الدكت في مالحظت أداء العاملين أو اعخماد معاًير غير دكيلت في ئحساء ملازهاث ألاداء أو  - ج

د الىضٌى بلى نملُت اللُاض  انخمادا :اججاهاجهالخطأ في جحدًد  فةن نلى اإلاىكمت التي جٍس

 هكام جلُُم ألاداء آلاحي: جطمُمنىد  الانخباز بىكس  جإخروالخلُُم كلُلت اإلاشاول ؤن 

 ؤهداف نملُت جلُُم ألاداء.وغىح  -1

 الخىكُذ الصخُذ للهملُت. -2

 ضدق وزبار مهاًحر الخىكُذ. -3

 دكت اإلاهلىماث اإلاهخمدة نلى ألاهداف. -4

لت الخلُُم مو ألاهداف. -5  جىاطب ؾٍس

 ماهالث اللاثم بهملُت الخلُُم. -6

ت اإلاخططت للهملُت. -7  هفاًت اإلاىازد البشٍس
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 بت إلادازيت وجلييم أداء العامليناملبحث الثالث: العالكت بين السكا

ت ألهه بدوجها الًمىً اللُام بالهملُت السكابُت.  حهخبر نملُت جلُُم ؤداء الهاملحن مً ؤهم الهملُاث ؤلاداٍز

 املطلب ألاول: جلييم أداء العاملين حصء من السكابت إلادازيت

ت وذلً مً خالٌ ما ًلي:  1 ٌهخبر جلُُم ألاداء حصء مً السكابت ؤلاداٍز

  لازن لِع ألاداء ٍو خخراإلاساكب هى الري ًػو مهاًحر ٍو  الانترافؤلاحساءاث الخصخُدُت، البد مً  ٍو

د حجم اإلاظاولُت  ؤوال بإن السكابت بؿبُهتها هي مً مظاولُت حمُو الهاملحن في اإلااطظت، ولىً ًٍص

اث الىقُفُت بلى ألانلى. اججهىاالسكابُت ولما   باإلاظخٍى

  مظاولُت اإلادًس واإلالطىد باإلادًس هى اإلادًس الهام، ؤو مدًس ؤلاهخاج ؤو اإلابُهاث، ؤو مدًس بن السكابت هي

اإلاىاد ؤو اإلادًس اإلاالي ؤو مدًس ألافساد ؤو زثِع اللظم ؤو مدًس اإلاشسوم ؤي مجمىنت ؤلاشسافُحن خظب 

اث  مىكههم في اإلاظخىي الخىكُمي، وكد ًيىن اإلاساكب هى ؤخد الهاملحن في ؤي مظخىي مً مظخٍى

لدم الخىضُاث خٌى  فظسها ٍو دطل نلى البُاهاث ٍو الخىكُم ذاجه الري ًطمم هكم اإلاهلىماث ٍو

ؤلاحساءاث الخصخُدُت اإلاىاطبت، ولىً اللساز النهاجي وؾلب اللُام باإلحساء الخصخُخي هى مً 

 مظاولُت اإلادًس اإلاخخظ.

  ًؤهه بدون اإلاهاًحر اإلاىاطبت جطبذ للد ؤوضخىا ؤن اإلاهاًحر هي ألاطاض في نملُت السكابت، ذل

 الخؿىاث الخالُت اإلاخمثلت في كُاض ألاداء واجخاذ ؤلاحساءاث الهالحُت اإلاىاطبت بدون مهجى.

 ًخطح مما طبم:

ت تهخم بلُاض ألاداء وملازهخه بخلً اإلاهاًحر التي جم جددًدها للخؿت، زم جصدح  - ؤن السكابت ؤلاداٍز

 ؤلاًجابُت نً جلً اإلاهاًحر. افاثالاهدس الظلبُت وجدنُم  الاهدسافاث

ت ألاخسي وبهما هي وقُفت جىخمل بها  - ؤن السكابت لِظذ وقُفت مظخللت ومىفطلت نً الىقاثف ؤلاداٍز

ت مً بداًتها ختى جهاًتها.  الهملُت ؤلاداٍز

 ؤن وغو خؿت وجددًد ؤهدافها شسؾان ؤطاطُان ال ًمىً للمدًس ؤن ًلىم بالسكابت بدوجها. -

 

 

                                                           
ت، ؽ _ 1 ذ 2مدمد ماهس نلِش، بدازة اإلاىازد البشٍس   . 25ص  1985ووالت اإلاؿبىناث اليٍى



 تقييم أداء العاملين.                                           الفصل الثاني:       
 

35 
 

 ي:السكابت جىطىي على عمليت كياض ألاداء وجصحيحهاملطلب الثاو

 1  التي جطاخب بهجاش ألاوشؿت مً خالٌ ما ًلي:جلُُم ألاداء ٌظتهدف دزاطت وجدلُل حىاهب اللىة والػهف 

  ًت نملُت ًخم مً خاللها ملازهت اإلاهاًحر باألداء الفهلي والىشف ن وؤطبابها  الاهدسافاثالسكابت ؤلاداٍز

 واجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت لخصخُدها.

  ال جخىكف السكابت بمجسد بهجاش الهمل، خُث ًلازن هرا ؤلاهجاش الفهلي الهام مو اإلاهاًحر اإلاىغىنُت

وؤلابالى ننها فىزا لهالحها ومىو جىساز  الاهدسافاثطلفا في الخؿت والفسص مً هرا ؤلاحساء هى زضد 

السكابت نلى مظخىي ألافساد مً خالٌ جلُُم ؤداء ألافساد الهاملحن خدوثها في اإلاظخلبل، وجيىن 

 ومهسفت مظخىي هفاءتهم في الهمل وطلىههم وذلً بملازهت ؤدائهم مو اإلاهاًحر الخاضت برلً.

  حظخخدم السكابت في حمُو وشاؾاث اإلااطظت، ونلُه فةن الىخاثج هدطل نليها بهد ول نملُت زكابُت

 مجاالث ؤخسي مخهددة وهي: منها في  الاطخفادةًمىً 

سها.feed backحظخخدم هخاثج الهملُت السكابُت هخًرًت نىظُت ) -1  ( في حهدًل الخؿـ وجؿٍى

 الظلبي و ؤلاًجابي. الاهدسافحظخخدم في الخىم نلى ؤداء ألافساد نىد ميافإتهم ؤو نلابهم في خاالث  -2

 حظاند في جددًد السواجب وألاحىز بدس ي خبرة ألافساد وهفاءتهم. -3

 اإلاظاندة في جدلُم كدزة بدازة الشسهت نلى بدازة ألامىاٌ ومدي هجاح طُاطتها في جدلُم ؤهدافها. -4

بالػبـ ؾبلا للمىاضفاث واإلالاًِع اإلادددة للظلهت ولجىدتها وخظب  ؤلاهجاش ًخمالخإهد مً ؤن  -5

 الصمً اإلاخطظ إلهجاشها.

م الهاملحن جفىعهما ٌشيل جلُُم ألاداء ؤداث ) الخدظحن  ًإخربحساءاث لخدظحن ؤدائهم، وكد  واكتراح( لخلٍى

ظهم هرلً في  ب داخل اإلاىكمت ؤو خازحها، َو اإلايافأث اإلاالُت اإلاىاطبت للهاملحن، ففي غىء  اكتراحشيل جدٍز

مىً  ادة زواجب الهاملحن ؤو جخفُػها، بل  ٍو  اكتراحاإلاهلىماث التي ًخدطل نليها مً جلُُم ألاداء ًمىً ٍش

 ص لدحهم.هكام الخىاف

هخبر جلُُم  جسكُتهم وجىليبمياهُت  واكتراحًىشف جلُُم ألاداء نً كدزاث الهاملحن  مىاضب كُادًت ؤنلى، َو

 وفم مهاًحر ؤداء مهُىت. ألاداء وطُلت حًرًت زاحهت، فهى ًبحن اإلاؿلىب مً الهاملحن
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ت والفىُت والتي الهد اجخاذوبالخالي فةن هخاثج نملُت الخلُُم ألداء الهاملحن حظخخدم في  ًد مً اللسازاث ؤلاداٍز

لها ؤهمُتها طىاء نلى مظخىي اإلاىكمت ؤو نلى مظخىي الفسد وججدز ؤلاشازة بلى ؤن نملُاث جلُُم ؤداء الهاملحن 

 وهخاثجها ًجب ؤن جيىن مىغىنُت ويحر مخدحزة، وبن حهخمد نلى ضدق اإلاهلىماث ودكت الخدلُالث.

 الجيد ًحخىي على الىظام الجيد لخلييم ألاداءاملطلب الثالث: الىظام السكابي 

ً ذلً مخهللا بإداء ألافساد ؤو ؤداء اإلاىكمت هيل ن مليل مىكمت هكامها الخاص إلدازة وجلُُم ألاداء وطىاء وا

وبالخالي نلى مدي جدلُم ؤهدافها وذلً فمً خالٌ اللُاض حظخؿُو اإلاىكمت ؤن جدىم نلى بسامجها وؤهكمتها 

 مً خالٌ ما ًلي:

الظلبُت في الهمل زم اللُام باإلحساءاث  الاهدسافاثتهدف ؾبُهت الهمل السكابي بلى اللُام بالىشف نً 

الخصخُدُت الالشمت لػمان جدلُم ألاهداف اإلاىغىنت طلفا للخؿت، و للخإهد مما بذا واهذ ألاهداف ذاتها 

 في الخىكُم. كد جدللذ فهال ، و في الخلُلت ؤن ما ًخم مساحهخه و الخإهد مىه هى ؤداء ألافساد الهاملحن 

لً حظخؿُو  لألخؿاز ألجهاؤجها مهسغت  ، فظخجدألافساد فيها بدون زكابت ننهم فلى جطىزها وغو ألاوشؿت و 

جدلُم ؤهدافها مما ٌهسغها الخخماالث الخظازة و الخطفُت ؤهثر مً اخخماالث همىها و اشدهازها و فُما ًلي 

 اطخهساع لبهؼ فىاثدها:

  لت التي فسامساكبت ممازطاث اإلادًس و زئطاء ألاكظام في الخىحُه وؤلاشساف نلى ألا د و نلى الؿٍس

جخخر فيها اللسازاث اإلاخهللت بطسف ألامىاٌ، و مدي الخلُد باإلاىاضفاث الىمُت و الىىنُت التي 

 جيخجها اإلااطظت.

 لت مثلى و ال ت حظخخدم بؿٍس  بدون ملابل. تهدز  الخإهد مً ؤن اإلاىازد اإلاادًت و البشٍس

  اإلابدنحن و جيافئهم.جىشف نً اإلادزاء و ألافساد 

  ًالظلبُت. الاهدسافاثجللل مً جىساز اإلاشىالث الىاججت ن 

وكد جخخلف هخاثج مىكمخحن مخىافظخحن نلى السيم مً جمازل جىفس اإلاىازد اإلاادًت و اإلاالُت و الخىىىلىحُت و 

بلى جباًً ؤداء الهاملحن في ول منهما. و بىاء نلُه فةن ؤداء  الاخخالفاإلاهلىماجُت فيهما،خُث كد ًسحو هرا 

لت بدازة ا  ؤداء الهاملحن جىهىع نلى ؤداء اإلاىكمت هيل.لهاملحن ٌهد مً ؤهم مددداث هخاثج اإلاىكمت، فؿٍس

مىً اللٌى بإن جلُُم ألاداء بإهه نملُت جلدًس ؤداء ول فسد مً الهاملحن خالٌ فترة شمىُت مهُىت لخلدًس  ٍو

هرا الخلدًس  مجاالث،حُد ؤم ال. و في ؤًه  مظخىي و هىنُت ؤداءه. وجىفر الهملُت لخددًد فُما بذا وان ألاداء

جلُُم ؤداء الهاملحن و بالخالي جخهلم نملُت  طلىهه، حهىده، و/ؤو كد ٌشمل جىفُر ألانماٌ اإلاظىدة للفسد و/ؤو 
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الالشمت نً ؤداء بخدلُل طلىن الهاملحن و ؤدائهم و بضداز خىم ًمد مخخري اللساز في اإلاىكمت باإلاهلىماث 

 1. هاالء الهاملحن

و نً  للسكابت نلى الخخؿُـ، اوهياضفبىاءا نلى السكابت و جلُُم ؤداء الهاملحن ًخم بنادة الخخؿُـ وهرا 

م السكابت و جلُُم ؤداء الهاملحن جكهس هىاحي اللطىز في الخىحيهاث الطادزة ؤو ندم وحى  بحن  الاجطاٌد ؾٍس

 ؤلادازة و الهاملحن.

 السكابت بخلُُم ألاداء:و الشيل اإلاىالي ًبحن الهالكت بحن 

 عالكت السكابت بخلييم ألاداء :    )II-3)الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 (566ص  2005اإلاطدز:  ) زابذ نبد السخمً بدَزع، 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، نمان ، داز واثل لليشس والخىشَو _ 1  . 378ص  2007بسهىؾي، طهاد هاثف، بدازة اإلاىازد البشٍس

 

 عملية تقييم األداء

اتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية

المقارنة بين األداء 

 الفعلي والمخطط

 تحديد األهداف قياس األداء الفعلي
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 الخاجمت: 

جؿُو اللٌى بإن نملُت كُاض وجلُُم ألاداء حهد مً الهملُاث اإلاهمت التي جمازطها بدازة  مً خالٌ ما طبم وع

م اللُاض والخلُُم جخمىً اإلاىكمت مً الخىم نلى دكت الظُاطاث والبرامج التي  ت، فهً ؾٍس اإلاىازد البشٍس

س ومخابهت إلاىازدها حهخمدها، طىاء واهذ طُاطاث اطخلؿاب واخخُا ب وجؿٍى ز وحهُحن، ؤو بسامج وطُاطاث جدٍز

ت.  البشٍس

ومو مظخىي الهاملحن ؤهفظهم حهخبر نملُت اللُاض والخلُُم وطُلت ًخهسف مً خاللها الفسد الهامل نلى هلاؽ 

 اللىة والػهف في ؤداثه وخاضت نىد ؤلانالن نً هخاثج جلُُم ألاداء مً كبل اإلاىكمت.

زجباؽ بحن نملُت السكابت وجلُُم ألاداء ٌهخبر خلُلت الًمىً ججاهلها، فخلُُم ألاداء ٌظاند بن الخداخل والا 

اث الخىكُمُت، هما ؤن هكام  نلى جددًد الاهدسافاث وجىغُذ ؾسق وؤطالُب نالحها وذلً في مخخلف اإلاظخٍى

 السكابت الجُد البد ؤن ًدخىي هكاما حُدا لخلُُم ألاداء. 
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 املقدمت: 

ت وجلُُم ؤداء الهاملحن، واطخيخجىا الهالكت بُنهما، اهؿللىا  بهدما حهسغىا في الجصء الىكسي بلى السكابت ؤلاداٍز

ت في شسهت الحساطت واإلاساكبت  بمظخغاهم وجلُُم ؤداء  SGSفي هرا الفطل بلى مهسفت واكو السكابت ؤلاداٍز

 نامليها.

الحساطت واإلاساكبت ومهسفت مهام ول مطلحت وهُيلها الخىكُمي، خُث كمىا في هرا الفطل بخلدًم شسهت 

 باإلغافت بلى ؤهداف الشسهت.

ت اإلاؿبلت في هره الشسهت ومهاًحر جلُُم ؤداء نامليها.  ؤما اإلابدث الثاوي حهسفىا نلى ؤهىام السكابت ؤلاداٍز
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 مسخغاهمب SGSاملبحث ألاول: هبرة عامت عن شسكت الحساست واملساقبت

ف الشسهت التي جمذ فيها الدزاطت وهي شسهت الحساطت واإلاساكبت بمظخغاهم  SGSهلىم في هرا اإلابدث بخهٍس

ه، باالغافت   بلى نسع هُيلها الخىكُمي.ونسع ؤهم اإلاىخجاث وهُيل الهمالت الري جدخٍى

 بمسخغاهم SGSاملطلب ألاول: حعسيف شسكت الحساست واملساقبت 

 1واإلاساكبت هما ًلي:حهسف شسهت الحساطت 

هي وخدة ؤطاطُت بكخطادًت وؾىُت وحهسف نلى ؤنها جفانل اإلايىهاث ألاطاطُت مً زؤض ماٌ مادي، بشسي، 

 جىىىلىجي ومهىىي.

جدلم الشسهت مً وزاء ذلً بطخغالٌ زشُدا إلاىازدها لهدف جدلُم خدمت)جدلُم ؤكص ى ألازباح بالدزحت 

 ألاولى( 

ذاث  SARLحساطت واإلاساكبت بمظخغاهم نلى ؤنها شسهت مظاهمت نامتومً هرا اإلاىؿلم حهسف شسهت ال

( مظاهمحن بكخطادًحن 44مظاولُت مددودة جمخاش بؿابو ججازي في جلدًم الخدمت ألامىُت وهي حمهُت جػم )

 وهم:

 بابا نلي الجصاثس الهاضمت. –  GIPECالىزق مجمو   .1

 بمظخغاهم. GAOمجمو الغسب لتربُت الدواحً  .2

 بمظخغاهم.  GIPLAITمجمو الحلُب .3

 بمظخغاهم  EDIMCOشسهت مىاد البىاء .4

 وجخمثل مهام هره الشسهت في:

  ًٌمىً مً مهام الشسهت الحساطت ؤنها وخداث ؤمىُتخاضت جلىم بدماًت اإلايشأث الىبري وألاشغا

ب ال  والخجهحزاث واإلاجمىناث ؤلاكخطادًت والطىانُت ذاث الحظاطُت الىبحرة اإلاهسغت ألخؿاز الخخٍس

 ما بظبب نصلتها الجغسافُت.طُ

  ًخم ممازطت الجهاة في اإلااطظت بتزوٍد ؤنىان شسواث الحساطت بدالث ونالماث بازشة ممحزة هما ؤنهم

 ًمازطىن مهامهم باألطلحت نىد ؤلاكخػاء.

  ىت الدفام الشسعي ٌظخفُد اإلاظخخدمىن اإلايلفىن بإمً اإلااطظت خاٌ حهسغها للهدوان مً ؾسف كٍس

مىنهم في هره الحالت ؤن ٌظلمىا ألاشخاص نً ول ألافهاٌ ا لتي ًلىمىن بها لطد الهدوان، ٍو

اإلاهلدًً واإلاشدبه فيهم إلزجيابهم حساثم ؤو الخدػحر لها ؤو جىغُرها ؤو جلدًم ؤًت مظاندة مهما وان 

 للماطظت فىزا بلى مطالح ألامً اإلاخخطت بكلُمُا.شيلها داخل اإلادُـ ألامني 

 

                                                           
1
 .2418بمظخغاهم  SGS   مً وزاثم داخلُت لشسهت الحساطت واإلاساكبت_ 
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 تن باألمً اللُام بالسكابت دخٌى ألاشخاص ومسوزهم داخل اإلااطظت ًدٌى اإلاظخخدمىن اإلايلف

 واللُام بالخفخِش ولما بكخػذ الػسوزة ذلً.

  ًمىً ؤن ًخهسع زثِع اإلااطظت ومظخخدمى ألامً للمخابهت اللػاثُت في خالت وكىم مظاض

ب لألمالن مً حساء بهمالهم ؤو بخاللهم.  بالظالمت البرهُت لألشخاص ؤو وكىم جخٍس

 

هما ؤن ؤنىان ألامً ال ًمىنهم في بؾاز مهامهم بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، ًخدخلىا في نالكاث الهمل ؤو في طحر 

 ؤحهصة اإلااطظت.
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  SGSاملطلب الثاوي: دزاست الهيكل الخىظيمي لشسكت الحساست واملساقبت 

 بمظخغاهم  SGS: الخالي ًىضح الهُيل الخىكُمي لشسهت الحساطت واإلاساكبت     )III-1) والشكل زقم

 

 

 

 

  

  SGSالهُيل الخىكُمي لشسهت الحساطت واإلاساكبت

 اإلادًس الهام

 مدقق الحسابات

 األمانة العامة

 لمحاسبةامدير المالية و

مصلحة األجور  رؤساء الموقع المصلحة التقنية
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  SGSاملطلب الثالث: مهام وأهداف شسكت الحساست واملساقبت

 أوال:  املهام :

 1: لشسهت الحساطت واإلاساكبت ندة مهام ؤهمها

I.  :ؤلادازة الهامت 

 اإلادًس الهام: -1

واإلاظاوٌ نً حظُحرها بالخيظُم مو زئطاء اإلاطالح واإلاياجب مً ؤحل هى اإلاشسف السثِس ي نلى الشسهت 

مازض طلؿخه نليهم مً ؤحل الظحر  سها وجىمُتها هما ٌهمل نلى جإؾحر اإلاىقفحن لخدظحن مظخىاهم ٍو جؿٍى

 الحظً للشسهت ومً ؤبسش مهامه:

 .الهمل نلى بنؿاء زئٍت مظخلبلُت للشسهت 

  ،ت ت( .جؿبُم ول الخهلُماث)زثاطُت، وشاٍز  والثُت، ونظىٍس

 ،ت لفاثدة الشسهت ت والهظىٍس  جدظحن الهالكاث مو ول الظلؿاث ؤلاداٍز

  دزاطت بطتراججُت في اإلاُدان الهملُاحي للىخداث اإلادسوطت مً ؾسف ؤنىان ألامً لغسع حظهُل

 مهامهم.

 .الحفاف نلى محزاهُت الشسهت 

 .اجخاذ اللساز اإلاىاطب 

  والخىحُه اإلاساكبتجىكُم احخماناث دوزٍت مو مجلع ِ(COC(والجمهُت الهامت الهادًت )AGO ) والغحر

 ( مً ؤحل دزاطت وغهُت الشسهت.AGEXالهادًت)

 .جيلُف مدامي لخىطِب في كػاًا اإلاخهللت بالشسهت بالخيظُم مو مظدشازها اللاهىوي 

 .جيلُف مإمىز الحظاباث بمساكبت محزاهُت الشسهت ومطالحها 

 ام: ًيىن جدذ جطسف اإلادًس اله

ت(: هى ؤمحن مىخب ؤلادازة الهامت ميلف بدفل ؤطسازه وجسجِب ؤنماله  - ؤ ألاماهت الهامت)الظىسجاٍز

 وحسجُل مهلىماجه وجىكُم وكخه بشيل دكُم، هما حظدىد بلُه بهؼ اإلاهام:

د ول اإلاطالح. -  جىكُم ومساكبت بٍس

د الطادز والىازد وجىشَهه بلى اإلاطالح اإلاهىُت بهد ؤلاؾالم - واجخاذ اللساز مً ؾسف الظُد  حسجُل البًر

 اإلادًس الهام.

 بطخلباٌ نماٌ الشسهت بمخخلف الفئاث وألاحاهب. -

 الحفاف نلى مهداث ألاماهت وخظً الخطسف فيها)الهىاجف الثابثت والفاهع وألاخخام( . -

 بنداد ول الىزاثم السطمُت الخاضت باألفساد وألاطلحت ) ؤمس بمهمت ...........بلخ( . -

 

                                                           
1
  بمظخغاهم.   (SGS )مً وزاثم داخلُت لشسهت الحساطت واإلاساكبت_  
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ؤلادازة الهامت هي الىخدة التي حهمل مباشسة جدذ كُادة اإلادًس الهام لخىفُر مىخب ؤلادازة الهامت:  - ب

ت والىطاثل اإلاادًت بهد نملُت الخخؿُـ، الخىكُم،  ألانماٌ اإلاىولت بليها بةطخخدام الجهىد البشٍس

ت الخىحُه، والخيظُم ما بحن اإلاطالح وبحن الشسواث اإلاخهاكد مهها، والظلؿاث ؤلا  ت والهظىٍس داٍز

 وهرا مً ؤحل الظحر الحظً للخدمت هما حظدىد بليها بهؼ اإلاهام منها:

 .اطخغالٌ ول الجساثد مً ؤحل مخابهت اإلاىاكطاث وول ؤلاشهازاث الخاضت بالشسهت 

  واإلاساكبت. بالحساطتبنداد ملفاث  اإلاىاكطاث الخاضت 

 .ؤنداد نلىد الخدمت اإلابرمت مو الصبىن 

  مو زئطاء اإلاىاكو. ثالاحخماناجىكُم 

  ل ألاطلحت والرخحرة ) هىم وندد ألاطلحت ونُاز الرخحرة  اإلاساطالثجىحُه الخاضت بؿلباث جدٍى

ل مو الظبب( بلى مىدوبُت ؤمً والًت ملس شسهت الحساطت واإلاساكبت.  وميان الخدٍى

 .بهجاش ملفاث وشهاداث الهمل الخاضت بالخلاند ومخابهتها 

  الاكخطادًحنبنداد ول اإلاساطالث اإلاىحهت بلى وشازة الداخلُت واإلاظاهمحن . 

 زثِع اإلاىكو، زثِع الفىج ونىن ألامً: - ث

  :زثِع اإلاىكو 

ت، والىخداث اإلادسوطت وضىدوق الػمان   الاحخماعيهى وطُـ زطمي بحن بدازة الشسهت،الظلؿاث ؤلاداٍز

يىن جدذ ؤمسجه مجمىنت مً ألانىان ومً  اإلاخىاحد نبر ؤكالُم الىالًاث، ًيلف بدساطت وؤمً مىكو ؤو ؤهثر ٍو

 الػسوزي ؤن جخىفس فُه الشسوؽ الخالُت: 

 الخمخو بسوح اإلاظاولُت. -

 له خبرة في اإلاُدان الهظىسي. -

 اللسازاث اإلاىاطبت. اجخاذ -

 ماؾس ومدزب. -

II.  :اإلاطلحت الخلىُت 

 الخلىُت: زثِع اإلاطلحت  -1

ت ألافساد في اإلاجاٌ الهملُاحي وهى نلى  زثِع اإلاطلحت الخلىُت ًلىم بدوز فهاٌ في اإلاخابهت الداثمت خٌى حاهٍص

ت واإلادهُت في اإلاجاٌ اإلاخٌى له مً ؤحل مهسفت ول الىىاًا الظِئت التي  بجطاٌ داثم مو الظلؿاث الهظىٍس

ب ؤو النهب واطخغاللها نلى ؤزغُت اإلاُدان مو ول ألانىان بدون اطخثىاء كطد  جادي بلى نملُاث الخخٍس

الخطدي ألي ؾازت طىاء داخل الىخدة ؤو خازحها )زثِع مخصن ألاطلحت، الرخحرة وألاحهصة الالطلىُت، جىفُر 

ل ألاطلحت والرخحرة ومً بحن مهامه هماًلي:  كسازاث جدٍى

 .مظاوٌ نلى ألامً الداخلي بملس شسهت الحساطت واإلاساكبت 

  خطظ لخىكُف وضُاهت ألاطلحت.بسمجت 

 .الاجطاٌ بالجهاث اإلاخخطت لخطلُذ ألاطلحت في خالت نؿل 
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 .ًالث الخاضت بإنىان ألام  جىفُر ول الخدٍى

 .اللُام بالخفخِشاث الفجاثُت واإلاهلىت 

 . س شفهُت وهخابُت خٌى الاهػباؽ وطحر الخدمت  زفو جلاٍز

 ص.جىفُر ول ماًيلف به مً ؤنماٌ اخسي في مجاٌ الاخخطا 

 ًيىن جدذ جػسف زثِع اإلاطلحت الخلىُت : 

 نىن جلني: ًلىم بدىفُر ول ما ًيلف به مً ؤنماٌ في مجاٌ ؤلاخخطاص. - ؤ

 

 

III.  : ادازة اإلاالُت واإلاداطبت 

مدًس اإلاالُت واإلاداطبت: هى اإلايلف باالشساف نلى الدظُحر اإلاالي للشسهت بالخيظُم مو زئطاء  -1

ت والخىكُمُت للهملُاث اإلاالُت مطالحها، مً خالٌ الظهس نلى اخترام  الالتزاماث اللاهىهُت، الاداٍز

 للشسهت.

 لالشازة هى ميلف خاص ب: 

 الظهس نلى حظُحر اإلاىازد اإلاالُت ووقاثفها ملازهت باإلاسدودًت والخيلفت . -

 انداد اإلاخؿؿاث واإلاحزاهُاث ومخابهت جىفُرها.  -

س البُاهاث اإلاالُت ومؿابلتها نلى البرهامج  -  ( .S.C.Fاإلاداطبي اإلاالي )جؿٍى

 مخابهت خسهت الدًىن وجدطُلها. -

ت. -  اإلاساكبت، اإلاخابهت، واإلاطادكت نلى الجساثد وبُاهاث ألاحىز الشهٍس

 الخطسف في مخخلف ألاهكمت )ؤحىز، غساثب، اشساواث احخمانُت، فىاجحر اإلاىزدًً(.  -

 وغو هخب كاهىهُت خدًثت بهد اًلاف الظىت اإلاالُت . -

 دافل الحظاباث الخاص بالشسهت.الخيظُم مو م -

 الخللد بمهام مخخلفت مالشمت لىقُفخه. -

 

IV.  : مطلحت اإلاظخخدمحن 

هت والللب الىابؼ ليل اإلاظخخدمحن، ومهمتها زثِع مطلحت اإلاظخخدمحن: ٌهخبر الهمىد الفلسي للشس  -1

ت بإهكمت وكىاهحن ولىاثذ التي جىحه زثِظها بلى خظً الخطس  ف في جىمً في حظُحر اإلاىازد البشٍس

س بدازجه في مجاٌ اخخطاضه ، هما  لىم بخؿٍى اإلاخابهت الجُدة للمظخخدمحن مً مخخلف الفئاث ، ٍو

 حظدىد بلُه بهؼ اإلاهام منها:
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 .س واللىاثذ  بهجاش مخخلف الخلاٍز

 .)......ل في السجبت  بنداد اللسازاث ) نهاًت نلد الهمل، نلىباث، حهلُلاث، حهُىاث، ججًز

  اإلاظخخدمحن.الظهس نلى خلىق 

 .الخىفُر الحسفي لشسوؽ الخىقُف 

 .بهجاش ؾلباث الخدلُم الخإهُلي الخاضت بالخىقُف وازطالها بلى الجهاث اإلاهىُت 

 .بهجاش نلىد الهمل لألفساد ومخابهت مدة ضالخُتها 

 . الخددًث الُىمي للملفاث الخاضت باإلاظخخدمحن 

 .ت  بمػاء ؤوزاق الحػىز الخاضت باإلاظخخدمحن بطفت شهٍس

 

V.  :اإلاىاشناث 

في اإلاظدشاز اللاهىوي: هى الصخظ اإلايلف بمهالجت ول اإلاخلفاث اللاهىهُت والهلدًت اإلاىطىص نليها -1

لىم اللاهىن والهلىد التي جدىم الهالكت بحن الشسهت واإلاظخخدم  ؤو اإلااطظاث اإلاخهاكد مهها ٍو

 بهؼ اإلاهام منها:في ضدد ول كػُت كدمذ لللػاء ، هما حظدىد الُه باطخىشاف زؤي اللاهىن 

 . اإلامثل اللاهىوي للشسهت لدي الهُئاث اللاهىهُت والخىفُرًت 

 .س الاطتراججُاث اللاهىهُت والظُاطاث الهامت للشسهت  جؿٍى

 .خفل وسخ للىزاثم الخاضت بممخلياث الشسهت مً نلازاث ومىلىالث 

 . جىفحر البداثل والحلٌى لللسازاث والخىحيهاث غحر اللاهىهُت 

 داثم مو مفدشُت الهمل مً احل دزاطت ول اللػاًا الهاللت والخاضت بإنىان ألامً الاجطاٌ ال

 خظب الىالباث.

 .الدفام نً الطالح الهام للشسهت بما في ذلً ممخلياتها وؤمىالها وخلىكها 

 

VI.  : الىطاثل الهامت 

ت الهمل، ًلىم زثِع فسم الىطاثل الهامت  -1 زثِع فسم الىطاثل الهامت:  مً ؤحل غمان اطخمساٍز

ً الشسهت بيل الاحهصة واإلاهداث اللاهىهُت واكخىاء ألالبظت السطمُت الخاضت بإنىان ألامً مً  بخمٍى

ؼ اإلاهام الداخلُت للشسهت، هما حظدىد بلُه بهمخخلف اإلااطظاث اإلاخخطت ؾبلا لللىاهحن وألاهكمت 

 منها: 

 .ضظاهت ألاحهصة واإلاهداث اإلاهؿلت 

 .انداد وضىالث الؿلب ومخابهت اإلاخصوهاث واإلاظتهلياث 

 .جددًث كىاثم اإلاخصوهاث واإلاظتهلياث خظب الطىف مً ؤحل حظهُل نملُت الجسد 

 .اطخغالٌ بؿاكاث الخفخِشاث الخاضت باأللبظت السطمُت 
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  بالطُاهت اإلاظخمسة.اإلادافكت نلى خػحرة الشسهت واللُام 

 .ت الطتهالن الىكىد  انداد بؿاكاحى شهٍس

 .مخابهت حظُحر وكىد طُازاث الشسهت 

 زاهُا:  ألاهداف : 

 الشهىز باألمً والاطخلساز الىفس ي وججىب شهىز الللم نىد اإلاىاؾً. .1

 الهمل. جىفحر زحاٌ ؤمً لديهم لُاكت بدهُت وشهاداث مخمحزة ولديهم هفاءة اإلادافكت الخامت نلى ؤطساز  .2

اإلادافكت نلى مبادت وؤطع الهمل والتي مً ؤهمها نلى طبُل اإلاثاٌ جدلُم ؤلاهػباؽ، بخترام  .3

ت الخامت في الهمل.اإلاىانُد  ، وحىد هىم مً الظٍس

 جدلُم بِئت آمىت مدطىت مً مطادز الخؿس.  .4

 اإلادافكت نلى ؤزواح الهاملحن. .5

 اإلادافكت نلى ممخلياث اإلااطظت. .6

 اإلادافكت نلى البِئت. .7

 جؿبُم هكام ادازة الجىدة. .8

 انخماد اإلاهاًحر الدولُت في الظالمت. .9

 الىضٌى بلى مسخلت لِع فلـ وشس الىعي ، بل ؤن جيىن زلافت الفسد. .14

 بمسخغاهم   SGSفي شسكت الحساست واملساقبت املبحث الثاوي : واقع السقابت إلادازيت وجقييم أداء العاملين

ونسع ؤهم   SGS وؤضىاف السكابت اإلاؿبلت في شسهت الحساطت واإلاساكبتطيخؿسق في هرا اإلابدث بلى ؤهىام 

 اإلاهاًحر التي جدبهها في جلُُم ؤداء الهاملحن.

 :   SGSاملطلب ألاول : أهىاع السقابت املطبقت داخل شسكت الحساست واملساقبت 

 1دمت وهي: حظخخدم شسهت الحساطت واإلاساكبت ندة ؤهىام مً السكابت وذلً خظب اإلاهاًحر اإلاظخخ

 من حيث الشمىليت :  -1

o  ،السكابت نلى مظخىي الفسد: حظعى مً خاللها الشسهت جلُُم ؤداء الفسد ومهسفت هفاءجه في الهمل

ت ومساكبت ما ًيخج ننها  خُث جخم اإلاساكبت مً خالٌ جيلُف ؤنىان اإلاطلحت باللُام باهجاش ؤنماٌ اداٍز

ت مخخلفت جخخظ   بالػسوزة باإلاظخخدمحن طىاء الجدد ؤو اللدامى.مً كسازاث و وزاثم اداٍز

o  السكابت نلى مظخىي الىخدة : جخػو مخابهت ومساكبت ؤنىان ألامً نلى مظخىي بكلُم والًت مظخغاهم

سها اطدىادا بلى الدوزٍاث التي ًلىم بها  س ًخم جدٍس جدذ جطسف الهىن الخفي مً خالٌ ؤلافادة بخلاٍز

 هرا ألاخحر.

                                                           
1
 .  الشسهتمً انداد الؿالبت اغخمادا نلى وزاثم _  
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 مً خُث الخىكُذ :  -2

o لهماٌ في خالت حهخمدها الشسهت، بدُث جيىن السكابت ًىمبا ومنها ًخم جلُُم ؤداء السكابت الىكاثُت : ا

، ؤما في خالت الهىع ندم وحىد ؤخؿاء ًىم ًخم جصحُذ ذلً ؤلاهدساف والىشف ً ألاداء ملبٌى

 نىه وانادة حهدًله مً حدًد.

o  : ازهت ألاداء الفهلبي مو اإلاهاًس اإلادددة   جإحي بهد جىفُر الخلُُم، بدُث ًخم ملالسكابت الالخلت

 إلاهسفت الاهدسافاث مو جلدًم الحلٌى اإلالترخت لهالحها.

 مً خُث الخىكُم :  -3

o  لخفاديخُث ٌظهس في اإلاساكبت السكابت الداخلُت : خُث جخم هره اإلاساكبت مً ؾسف اإلادًس الهام 

 الىكىم في ألاخؿاء . 

o  ت  الدوزٍت:السكابت ت وؤخُاها جيىن طىٍى جخخلف اإلاساكبت الدوزٍت في هره الشسهت ، فإخُاها جيىن شهٍس

 وؤخُاها جيىن ًىمُت.

 

 املطلب الثاوي: مسخىياث السقابت إلادازيت املعخمدة من طسف شسكت الحساست واملساقبت

اث زكابُت حهمل باخخالف اإلاظخىي ؤلادازي وبالخالي فةن هىان ندة مان مظاولُت وقُفت السكابت جخخلف  ظخٍى

ادة بخخماالث جدلُم الخؿـ والظُاطاث وألاهداف اإلادددة وهي :   1نلى ٍش

بمهنى ؤن ًخىكو زب الهمل همُاث وهىنُاث مهُىت إلاىخجاث الشسهت التي  زفع سقف الخىقعاث : (1

ًدًسها وفي خاٌ حهٍسف ؤلاهخاج ًجب نلى اإلاظاوٌ مساحهت اإلاىقفحن وؤدائهم باطخدنائهم ونمل 

س  احخمام لُخددر مههم بإن يهخمى ؤهثر، وؤن ًىفروا اإلاهام اإلاىوىلت بليهم بلى حاهب ؤن ٌظهىا بلى جؿٍى

 الطهُد الفسدي بما ًخماش ى مو مىافو الشسهت . ؤهفظهم نلى

ًيىن الخلُُم الراحي بانؿاء الهاملحن هماذج جخؿلب بحاباث مخهددة الخُازاث ؤو  الخقييم الراحي : (2

 .احاباث مفخىخت، ؤو الازىحن مها لخلُُم ؤدائهم الصخص ي 

م هكام ال السلم البياوي: (3 ظلم البُاوي الري ًخم فُه ًلجإ مدًس الشسهت لخلُُم ؤداء الهاملحن نً ؾٍس

وغو هكام مً ألازكام ؤو الحسوف اإلاطىفت بدءا مً ولمت غهُف وختى ممخاش إلاجمىنت مً الهمام 

 اإلاهؿاة ليل مىقف بدُث جدُذ إلادًس بملازهت ؤداء نمل ندة ناملحن في آن واخد. 

اإلاىقفحن جلُُم وبنؿاء هىا ًيبغي نلى اإلادًس في خاٌ ؾلب مً جىجيه هىعيت الخغريت الساجعت :  (4

حغرًت زاحهت ومالخكاث نً ألاداء الخإهد مً ؤن ول مً طُلىم باحساء الخلُُماث واإلاالخكاث ٌهسف 

ً، مو ألاخ هىنُت ر اإلاالخكاث والخغرًت الساحهت ؤو هُفُت بنؿائها والحطٌى نليها مً الهاملحن آلاخٍس

وحغرًت زاحهت نً الجىاهب ؤلاًجابُت للهاملحن بهحن ؤلانخباز بلى جىحُه الهاملحن هدى بنؿاء جلُُماث 

                                                           
1
 مً بنداد الؿالبت بنخمادا نلى مهلىماث الشسهت ._  
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لت ؤفػل  وندم ؤلاكخطاز نلى الظلبُت وذلً مً ؤحل جدفحز الهماٌ نلى الاهخاج وؤلاهجاش بؿٍس

 للحطٌى نلى حغرًت زاحهت بًجابُت.

في هره الحالت ٌظخمس بهؼ الهاملحن بإدائهم الس يء ختى بهد بحساء جلُُم جىفير إجساءاث جأديبيت:  (5

ألدائهم ومىاكشت الخدظِىاث اإلاخىكهت منهم، فهىا ٌظخهد اإلادًس للخهامل مههم مً خالٌ شامل 

ت ، ومً زم خؿُت مىخىبت بةنهاء خدمتهم في خاٌ اطخمسوا بظىء ألاداء.  جىحُه اهرازاث وزطاثل شفٍى

 املطلب الثالث : معايير الخقييم ألداء العاملين في شسكت الحساست واملساقبت

س ؤداء نً مسئوطُه بشيل مىغىعي فةن اإلاهاًحر الخالُت ًمىً ؤن ٌظترشد ً اإلادليي ًخمى ًس مً بنداد جلاٍز

 1بها لىغىح الخلدًس اإلاىاطب نً اإلاىقف : 

حهني مدي جمىً اإلاىقف وكدزجه في مجاٌ جخططه واوهياض ذلً نلى ؤداء الهمل  مسخىي ألاداء : -

الحاالث الػهف والجىدة فةن الخلُُم  وإلجلاهه ، ومظخىي ألاداء ًخخلف مً شخظ آلخس وفي ول

دخل في ؤلانخباز دزحت السغا  خطح ألاداء الجُد بملازهخه مو مجمىنت الهمل ٍو ًيىن نادة وظبُا، ٍو

 مً ؤلاهخاج هىنا وهما ومظخىي اإلاهازة في الخىفُر .

مً ؤلاإلاام بىاحباث ومظاولُاث وقُفخه مدي جمىً اإلاىقف إمكاهيت جحمل مسئىلياث أعلى :  -

 لحالُت.ا

 اخخماٌول ما ًادي بلى  اخدظابحهني الحسص نلى  الحسص على أمىز السالمت والىقايت في العمل : -

ت ومداولت الخهسف نلى مىاؾً الخؿس في ضغاثس ألامىز ؤو  هباثسها. خدور ؤغساز مادًت ؤو بشٍس

مهسفت مدي التزام اإلاىقف بمىانُد الدوام وندم مغادزجه إلالس نمله  املحافظت على أوقاث الدوام : -

 بدون بدن مظبم ؤو جىلله بحن اإلاياجب لخبادٌ ألاخادًث التي ال نالكت لها بالهمل . 

وغو ألاهداف اإلاؿلىب جدلُلها وزطم طُاطت جىفُرها في غىء ؤلامياهُاث  املهازة في الخخطيط : -

 اإلاخاخت وفم بسهامج شمني . 

اإلالطىد بها مهسفت مدي اللدزة نلى مخابهت حهىد اإلاسئوطحن وجىحيههم للخدلم  ملهازة في إلاشساف :ا -

 والخدلم مً ؤن ؤلاهجاش ٌظحر وفم الخؿـ وألاهداف اإلادددة .  والاهػباؽمً خظً ألاداء 

يلت مً لخددًد مهازة الهامل في اخخُاز بدًل مً بحن ندة بداثل لحل مش املهازة في اجخاذ القساز : -

 مشاول الهمل . 

لطد  العمل : وإجساءاثاملعسفت بىظم  - بلىاهحن وؤهكمت الهمل  اإلاىقف بإلاامبها مهسفت مظخىي ٍو

 وبحساءاجه . 

س الهمل ومً زم اإلابادزة في  القدزة على جطىيس أساليب العمل : - إلاهسفت مدي كدزة اإلاىقف نلى جؿٍى

 هخاج ألافػل.جلدًم اإلالترخاث لخدلُم هرا الخؿىز بما ًدلم ؤلا 

لطد مً ذلً مدي اطخهداد اإلاىقف لخلبل الخىحُه ومالخكاث زئطاثه ًطدز   جقبل الخىجيه : - ٍو

 زخب واًجابُت .

                                                           
1
 . مً ؤنداد الؿالبت باالنخماد نلى مهلىماث الشسهت_  
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وحهني بلتزام اإلاكف بظلىهُاث اإلاجخمو وهرلً التزامه بالهمل هإماهخه ائجمً نليها  السلىك العام : -

 وؤدائه لها هخدمت إلاىاؾىُه بإماهت وبخالص . 

مىً اطخخالص هاجه اإلاهاًحر في الجدٌو آلاحي :   ٍو

 مهاًحر الخلُُم الداء الهاملحن في شسهت الحساطت( : III-1الجدول زقم) 

 اإلاهُاز

 الخلدًس
جلُُم ؤداء 

 الهامل
 ممخاش حُد حدا حُد غهُف غحر مسض ي

     

الخلُُم ألهداف 

 ؤلادازة
      

       اإلاهازة في: الخخؿُـ

       اللسازاجخاذ 

       ؤلاشساف الفني

مظخىي ألاداء في 

 مجاٌ الخخطظ

      

بمياهُت جدمل 

 مظاولُاث ؤنلى

      

اإلاهسفت بىكم و 

 بحساءاث الهمل

      

س  اللدزة نلى جؿٍى

 ؤطالُب الهمل

      

اإلادافكت نلى ؤوكاث 

 الدوام

      

الحسص نلى ؤمىز 

 الظالمت و الىكاًت

      

       الدكت في الهملجىفي 

 

 اإلاطدز: مً زؤي نماٌ شسهت الحساطت .
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يىن الخلُُم بتركُم اإلادًس مً   في جلُُم ؤداء الهامل وفُما ًلي شسح مفطل لخلدًساث الهاملحن :  6بلى  1ٍو

جفظحر واضح في ؤداء واحباث الىقُفت، وؤمثلت نلى ذلً ) هىنُت اهخاحُت ؤكل مً  غير مسض ي : (1

اإلاظخىي اإلاؿلىب ، هخاثج ؤنماله غحر حُدة، داثما ًاخس ألانماٌ نً مىانُدها اإلالسزة، ندم الخفهم 

لألنماٌ زغم شسخها لهم، ندم السغبت في جىمُت ؤداثه، غحر مخدمع ألداء نمله، لِع لدًه شهىز 

 ظاولُت ( .باإلا

ؤدائه لهمله بشيل نام غهُف وؤمثلت ذلً ) ًلىم غالبا بةهجاش اإلاخؿلباث ألاطاطُت  ضعيف : (2

لىقُفخه مخإخسا، ًىجص الهمل بشيل ملبٌى وظبُا، ًىلطه الحماض في نمله، ًدخاج في جىحُه داثم، 

 ًدخاج بلى مخابهت مظخمسة لهدم الهثىز نلى ألاخؿاء (.

كم واحساءاث الهمل وؤمثلت ذلً ) ًخجاوب بظسنت مو مخؿلباث وقُفخه، نلى مهسفت حُدة بى جيد : (3

 ًلىم بمهالجت بهؼ الحاالث ذاث ألاهمُت، هخاثج اهجاشاجه حُدة ( .

، اللدزة نلى ؤداء هاجح للهمل، مسوهت في الخىفُر مو كدزة الخهسف نلى اإلاشاول في الهمل جيد جدا : (4

س مجاٌ الهمل ووغو خلٌى  للمشاول التي جىاحهه وؤمثلت ذلً ) نلى نلم وامل اإلابادزة في جؿٍى

بمظاولُاث وقُفخه واخخطاضاث ؤلادازة التي ٌهمل بها، كادزا نلى خل ؤغلب اإلاشاول بإطلىب حُد، 

س ؤنماٌ ؤلادازة بشيل نام مو بمياهُت اللُام بمظاولُاث ؤهبر.  مجهىداث ذاجُت حهني بخؿٍى

هدٌ فىق الهادي في اهجاش الهمل وؤمثلت ذلً ) بهجاشاجه بازشة اللدزة نلى ؤلابدام وؤلابخياز وم ممخاش : (5

 نلى مظخىي ؤلادازة مثاٌ إلهجاش اإلاخفىق ( . 

 

 املطلب السابع : أهداف جقييم أداء العاملين لشسكت الحساست واملساقبت 

 جخمثل ؤهداف جلُُم ؤداء الهاملحن لشسهت الحساطت واإلاساكبت فُما ًلي : 

  سه . الخهسف نلى مخؿلباث به وجؿٍى  اإلاىقف لخدٍز

 . حظهُل نملُت الاجطاٌ بحن اإلاسئوطحن والسئطاء 

 . اهماٌ ألازاء الصخطُت في جلُُم اإلاىقفحن 

  خلم هكم خىافص حدًدة وشٍادة السواجب واجخاذ بهؼ الاحساءاث الخإدًبُت بىاءا نلى دزحت جلُُم

 اإلاىقف .

 ام اإلاؿلىبت ومهسفت الهساكُل التي ًىاحهها الهامل مهسفت ألاطباب التي جادي بلى الخإخس في جلدًم اإلاه

 خالٌ ذلً . 

  نها غمً اطخمازة جلُُم همىذحُت هشف حىاهب اللىة والػهف لدي الهماٌ في اإلااطظت وجدٍو

 مالثمت ليل مظخىي وقُفي ادازي .

  اوشاء بىً للمهلىماث مً اإلاهازاث التي ًبديها الهامل ؤزىاء ؤداثه لهمله، طىاء واهذ همُت جددد هاجج

 ألاداء ؤو طلىهُت جددد الظلىن الىقُفي ألداء الهامل واإلامىً مالخكتها . 
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  خلم جىاشن بحن مظخىي ؤداء الهامل والهاثد اإلالابل له وضىال بلى خالت السغا الىقُفي للهامل مو

ادة مسدودًخه .غ  مان ٍش

  ت، هةنخماد هخاثج س وقُفت اإلاىازد البشٍس ت نلى ؤطع نلمُت لخؿٍى الخمىحن مو وغو طُاطاث جىمٍى

ب واطخدلاكاث الخدفحز والتركُت والىلل وول ما ًخهلم بدىمُت  الخلُُم في جددًد اخخُاحاث الخدٍز

 شاون الهماٌ .
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 الخاجمت : 

 

بمظخغاهم، كمىا باللُام بدزاطت   SGSفي شسهت الحساطت واإلاساكبت مً خالٌ اللُام بالدزاطت اإلاُداهُت 

مً خاللها ؤن الشسهت  اطخيخجىاهاجدلُلُت لخلُُم ؤداء الهاملحن، وذلً باالنخماد نلى وزاثم اإلااطظت والتي 

ؤداء ومخابهت  ؤلاشسافاإلاىكمت مً خالٌ  ٌظاند نلى مساكبت جلىم بالخفخِش والسكابت ًىمُا وفجاثُا وهرا ما

ادة ألاداء والىضٌى بلى جدلُم ؤهداف هكام جلُُم ألاداء  الهماٌ مً خالٌ جلُُمهم، وهرا بدوزه ًادي بلى ٍش

 في الشسهت .

 



 خاتمة عامة
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 خاتمة عامة: 

تحعسطىا في الفصل الىظسي ئلى ئزازة الدساؤالث واللظاًا حىل السكابت  وجلييم أداء العاملين، كما  إلاداٍز

ىا دزاست ميداهيت للخحلم من مدي صدق صحت الفسوض ومخخلف الدساؤالث.  احٍس

تمن خالل هره الدزاست وسخخلص أن أهميت السكابت  جخمثل ئلى حد كبير في أغساطها وأهدافها من  إلاداٍز

السكابيت جصود الشسكت بلىة الخىحيه والخكامل  فاألهظمتخالل عمليت الخلييم واملخابعت وجصحيح ألاداء، 

لك الشسكاث التي جمخلك أهظمت حيدة هي ج بادازةوالخحفيز وبرلك وسخطيع اللىل أن الشسكاث التي جخمخع 

 زكابيت فعالت والتي من شأنها أن حعصش كدزاتها على جىفير استراججيتها.

وفي نهاًت هرا البحث ومن خالل هره الخاجمت هخطسق الى مخخلف الىخائج وألازاء التي جم الخىصل ئليها، 

ت وكيفيت جىظيفها في عمليت ج لييم أداء العاملين، والاحابت على كخالصت لدزاست الاشكاليت السكابت الاداٍز

مخخلف الاسئلت الفسعيت للخأكد من مدي صحت الفسطياث املعطاة في امللدمت حيث جىصلذ كل من الدزاست 

ت وامليداهيت ئلى عدة هخائج أهمها:   الىظٍس

ت جإزس بشكل كبير على جل - ييم وحىد عالكت بين السكابت وجلييم أداء العاملين، حيث أن السكابت الاداٍز

 أداء العاملين كىنها جلىم بخدبع هلاط اللىة والظعف إلصالحها وملعالجت ألاخطاء بالطسق السليمت.

لييم أداء العاملين في شسكت الحساست واملساكبت جإدي ئلى جحسين أداء عمالها وذلك باجباع عمليت ج -

العمال مما ًىعكس باإلًجاب  ألاساليب السكابيت املخمثلت في السكابت املسخمسة واملخابعت الدائمت ألداء

 على الشسكت وهرا بخحليم أهدافها.

ت دوز فعال كىنها - والخىصل ئلى الطسق التي  والاهحسافاثألاخطاء  اكدشافحعمل على  للسكابت إلاداٍز

مها.  ًمكن أن ججد الحلىل لهره الاهحسافاث من أحل جصحيحها وجلٍى

 حيد لخلييم ألاداء. هظامهظام السكابت الجيد البد أن ًحخىي على  -

م السكابت وجلييم أداء العاملين جظهس هىاحي اللصىز والخىحيهاث الصادزة أو عدم وحىد  - عن طٍس

 والعاملين. إلادازةاملصدوج بين  الاجصال

السكابت ال حسخظهس وكىع الخلل وئذا حدر الخلل ٌسعى ئلى بيان أسبابه وحل هره الاسباب في أسهل  -

 الطسق.

 آفاق الدراسة:

تالسكابت  -  الفعلي. باألداءوعالكتها  إلاداٍز

تفعاليت السكابت  -  ودوزها في جحسين أداء العمال. إلاداٍز
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 قائمة املصادر واملراجع:

ابزاهيم عبد العشيش شيماء، الادارة العامت والعمليت الاداريت، مطز مإضطت شباب الجامعت للنشز  -1

 .143، ص1002والتىسيع، 

، دار أرام للدراضاث والنشز 1022أبى أضبع ضالح خليل، ادارة املإضطاث الاعالميت في الىطن العزبي، -2

 .26والتىسيع، عمان، الااردن،ص

أحمد أبى الطعىد محمد، الاججاهاث النغزيت الحدًثت للياص وجلييم أداء العاملين، مطز الدار  -3

 .34ص 1008الجامعيت للنشز، 

 . 230ص  1004أحمد ماهز، ادارة املىارد البشزيت وجأثيراث العىملت فيها، عمان، دار مجدالوي،  -4

شباب الجامعت للنشز  ، مطز مإضطتأحمد محمد املطزي، التخطيط واملزاكبت الاداريت -5

  226،ص1003

بىضنينت الطدًم وضليمان الفارس ي، املىارد البشزيت، طزابلظ، الجامعيت العزبيت الليبيت، أوادميت  -6

 . 258ص  1002االدراضاث العليا 
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 1022والطباعت، الطبعت الاولىساهد محمد دًزي، الزكابت الاداريت، عمان، دار املطيرة للنشز والتىسيع  -13

 . 25ص 

 . 123ص  1006ضعيد الطيد علي، العمليت الاداريت، اللاهزة، دار الىتاب للنشز  -14
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