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   مدخل

مبعطيات حقيقية ومعرفة عملية واقعية مقتبسة من دراسة  دنظرية تبقى عقيمة إذا مل تزو الدراسة الن إ        
تطبيقية يف العمل امليداين ومن أجل مطابقة اجلانيب النظري مع الواقع وللتأكيد من صحة املعطيات النظرية 

ذه الدراسإكالية ولإلجابة على اإلش ة يف إحدى النماذج املؤسسات اجلزائرية يف مؤسسة ملبنة خرتت أن أقوم 
 .ومسامهتها يف القطاع االقتصادي  ، وهذا ملكانتها ل مبستغامن الساح

وسنقوم يف هذا الفصل بالربط بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي ومعرفة مدى جناعة النظام الرقايب يف       
مؤسسة ملبنة الساحل مبستغامن ، حيث متّ تقسيم هذا الفصل إىل عنصرين ، فتطرقنا يف العنصر األول إىل تقدمي 

 دراسة هيكلها التنظيمي ، أما فيما خيص العنصر حملة تارخيية عن املؤسسة وكذلك أهداف املؤسسة باإلضافة إىل
الثاين فتناولت فيه إحتياجات املؤسسة من املوارد البشرية باإلضافة إىل خطوات التوظيف وعملية الرقابة وأمهيتها 

  .يف املؤسسة 
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   GIPLAITتقديم وحدة  .1.4

  .التعريف بالمؤسسة  .1.1.4

  األم  : GIPLAITتعريف مؤسسة 

    GIPLAITالشكل التايل يوضح شركة األم للمؤسسة  -

 األم  GIPLAITفروع املؤسسة :  05الشكل                             

  

  

  

  

  

 

     

  

  

  من وثائق الرمسية للمؤسسة : املصدر 

  

  GIPLAITالمجتمع الصناعي للحلیب ومشتقاتھ 

 بجایة

 مستغانم
 سطیف باتنة عنابة بشار معسكر

 عین الدفلى تلمسان سیدي بلعباس

 بیرخادم قسنطینة بودواو سعیدة تیارت
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من أهم املؤسسات سواء  Litterie du hittoral mostaganemالساحل لوالية مستغامن  ملبنة تعترب 
ا تزود سكان املنطقة بإحدى  على املستوى احمللي أو اجلهوي الشمال الغريب اجلزائري ، وتعود أمهية املؤسسة لكو

  .ىل وهي مادة احلليب ومشتقاته أأهم املواد ذات االستهالك اليومي والضروري 

فقد كانت نطالقة الفعلية اإلما أرد مشروع ، أين كانت املؤسسة جم 1986ويعود نشأ املؤسسة إىل سنة        
1987 OROLAIT : OFFICE Régional du LAIT   ندجمت مجيع الدواوين يف إ 1997ويف سنة

حبسني داي باجلزائر العاصمة ،  هالواقع مقر   GIPLAITاملركب الصناعي إلنتاج احلليب ومشتقاته –إدارة واحدة 
 .SPAومن بني فروعه ملبنة الساحل  مبستغامن مؤسسة عمومية ذات أسهم 

GIPLAIT : Groupement Industriel de production Laitière   

وهي عبارة عن مؤسسة ذات طابع صناعي جتاري ، متارس نشاطها يف  –مستغامن  –صونيك والواقعة بطريق ال 
 ةه ومخسئحيث يبلغ عددها الفعلي م.ج د  29048000جتاري يقدر رأمساهلا  إطار قانوين متمثل يف سجل

يف إطار عقود ما قبل التشغيل  مؤقتون) 40(املون دائمون وأربعون ع) 65(منهم مخسة وستون )  105(عامل 
  .ة لسنة احلاليل

  .  GIPLAITالهيكل التنظيمي للمؤسسة الحليب . 2.1.4

  :يتكون املركب من عدة مصاحل وفروع واليت توجيزها فيما يلي : هيكل المركب 
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  .اهليكل التنظيمي لوحدة احلليب ومشتقاته مبستغامن:06الشكل                          

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وثائق الرمسية للمؤسسةال من: املصدر 

  المدير العام  – 1

  من مهامه 

 .، البيع ، التموين  اإلنتاجرسم السياسة من  -

 .مراقبة نشاط الوحدة  -

م على تنفيذ مهامهم  -  تسيري وتوجيه رؤساء املصاحل ملساعد

 المدیر العام

 مصلحة مراقبة التسییر

 مصلحة المراقبة الداخلیة

 مصلحة اإلنتاج

 نیابة المدیر للمخبر

 مصلحة الصیانة

 األمانة العامة

 ة المستخدمینمصلح

 مصلحة النظافة واألمن

 مصلحة اإلدارة العامة

 مصلحة الرواتب واألجور

  مصلحة

 التموین

  القسم

 التجاري

  قسم 

 الفالحة

  قسم 

 المحاسبة

  قسم

 المالیة
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 .مصلحة مراقبة التسيير  – 2

 .تقوم بإرسال تقارير شهرية من رؤساء املصاحل ومقارنتها مع التقديرات املسطرة وحساب االحنرافات  -

 .احلصص االقتصادية واملالية .مراقبة التكاليف  -

 . استعمال الوسائل يف ميادين نشاطات الوحدة  -

  :ومنها مهامها . نيابة مديرية المخبر  – 3

  .تركيب احلليب ومدى صالحية والتأكيد من املقادير حتليل 

  اهليكل التنظيمي لنيابة مديرية املخرب :  07شكلال             

  

  

  

  

  

   من وثائق الرمسية للمؤسسة:املصدر

ائي يل املادة و حت  :مصلحة اإلنتاج  – 4   ).حليب ، رايب ، لنب ، زبدة ( األولية إىل منتج 

  

  

  

  

  

 نائبة مدیر مخبر

 مخــــــــــبري إطار مخــــــــــــــــــــبري
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  هيكل تنظيمي ملصلحة اإلنتاج:   08شكل ال                            

  

  

  

  

  

  

  

   .من وثائق الرمسية للمؤسسة: املصدر 

  :من مهامها : مصلحة الصيانة  – 5

 مسؤوليتها اليت تشملهم  مراقبة نشاط املصاحل.   

  ضمان الصيانة واحلفظ اجليد والنوعي للعتاد. 

  تطبيق صيانة وقائية لتجنيب الوقود يف اخلسائر. 

  .هيكل تنظيمي ملصلحة الصيانة :  09شكل                            

  

  

  

  

  .من وثائق الرمسية للمؤسسة: املصدر 

 رئیس مصلحة االنتاج

 سكرتاریة 

 إطار بمصلحة اإلنتاج  -4 مستوي اآلالت  – 2 ید عاملة  -1 رؤساء أفواج  – 3

 رئیس مصلحة الصیانة

 إطار الصیانة – 2 الصیانة – 3 التلحیم – 1
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  ومن مهامه :مصلحة النظافة واألمن  – 6

  األمن على الوحدة وعلى وسائل العمل. 

  ضد احلريق تؤمن الصيانة واحملافظة على الوسائل. 

  مراقبة دخول وخروج  العمال والبضائع احململة. 

  ) :تسيير الموارد البشرية ( مصلحة المستخدمين  – 7

  :تتكلف بكل ما خيص التسيري للعمال ومن مهامها الرئيسية 

  وضع القرارات املتعلقة مبهنة املستخدمني. 

  تسيري امللفات اإلدارية وختطيط احتياجات املستخدمني. 

  حتضري برنامج التكوين ومتابعة تطبيقية. 

  : مصلحة التموين  – 8

متوين الوحدة باملواد اليت تستعمل يف إنتاج احلليب ومشتقاته ، تلك املواد منها احمللية تنتج حمليا ومنها املستورد   
  من خارج الوطن

  هيكل تنظيمي ملصلحة التموين :  10شكل                             

  

  

  

  

  .من وثائق الرمسية للمؤسسة: املصدر 

  مهامه : قسم الفالحة  – 9

  مجع احلليب من عدد مراكز للفالحني 

 مصلحة التموین

 إطار مكلف بالمشتریات رئیس فرع تسییر مخزن أمین مخزن
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  إعادة حتليل احلليب املستلم  يف الوحدة 

  .لوالئي وما جاورها اومن مهامه توزيع وبيع احلليب ومشتقاته على املستوى   :قسم التجاري  – 10

  .هيكل تنظيمي ملصلحة القسم :  11 رقمشكل 

  

  

  

  

  

  

  .وثائق الرمسية للمؤسسةمن :املصدر

  : قسم المالية والمحاسبة  – 11

ا الوحدة وكذلك تسديد مبالغ     دورها يتمثل يف استالم الفاتورة والوثائق اليت تثبت وتبني العمليات اليت قامت 
  . هذه الفاتورة ومراقبة حتركات اخلاصة برصيد البنك 

  هيكل تنظيمي لقسم احملاسبة : 12شكل  

  

  

  

  .من وثائق الرمسية للمؤسسة: املصدر 

  

 رئیس القسم التجاري

 سكرتاریة

أمناء   - 2 موزعین
 مخزن

فبر  – 2 إطار التوزیع
 الفوترة

  رئیس فرع

 الصنادیق

 المحاسبة رئیس قسم

 رئیس فوج المحاسبة العامة
 محاسبة المواد
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  هيكل تنظيمي لقسم املالية : 13 رقم شكلال                   

  

  

  

  

 .للمؤسسةمن وثائق الرمسية : املصدر

  . أهداف المؤسسة الحليب .3.1.4

  ) ، اللنب ، حليب البقرة ، الزبدة احلليب املبسرت ، الرائب( ملبنة الساحل مبستغامن تقوم بإنتاج وتسويق املنتجات 

  : ومن أمهها

  تغطية السوق احمللية وحتقيق االكتفاء الذايت. 

  للمسامهة يف سياسة الدولة  بالتقليل من استزاد بودرة احلليب ( الرفع من مستوى جتميع احلليب احمللي
 .بالعملة الصعبة  

  تلبية حاجيات املستهلك. 

  ضمان تسويق منتجات الوحدة واليت تتم بطريقتني: 

  ) .أصحاب الشاحنات ( عن طريق اخلواص : األولى 

ا الوحدة : الثانية  هزة بأجهزة التربيدتتكفل   عن طريق الشاحنات ا

  إدارة وتنمية الموارد البشرية . 4.2

  :تحديد اإلحتياجات من الموارد البشرية  . 1.2.4

  :توصيف الوظائف  - 1

 رئیس قسم المالیة

 أمین صندوق رئیسي رئیس فرع المالیة
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بعد إكتشاف النقص يف اليد العاملة يتم عرض املناصب الشاغرة باملؤسسة على الراغبني يف شغلها واملصاحل اليت 
حقوق شاغل الوظيفة واألخطاء ف هذا املوظف وكذلك حقوق املسؤوليات واملهام وكذلك ستوضح حتت إشرا

واملشاكل اليت ميكن أن تواجهه عند أداء مهامه وكذلك املصاحل اليت يتعامل معها مع حتديد مواصفات شاغل 
  .الوظيفة 

  :مواصفات شاغلي الوظيفة  -2

من املعمول أن كل وظيفة تستلزم أفراد قادرين على مهامهم على أحسن وجه وإال أصبح وجودها خسارة بالنسبة 
  للمؤسسة ومن بني املواصفات اليت جيب أن تتوفر يف شاغلي الوظيفة يف ملبنة الساحل مبستغامن 

  لك العقل السليم حىت يتم إختيار العمال على أساس الصفات اجلسدية وكذ: الصفات اجلسدية والعقلية
يتمكن العامل من أداء مهامه على أمت وجه وبصفة صحيحة والتأقلم مع املشاكل اليت قد تعيق عملية 
اخلدمة ، خاصة األنشطة اإلدارية اليت حتتاج إىل قدر كبري من الذكاء من أجل قيادة املؤسسة بشكل 

 .سليم 

  خاصة ستوى التعليمي والتكويين وكذلك اخلربة املطلوبة يتم حتديد الدرجة املطلوبة أو امل: التعلم واخلربة
 .يف النشاطات اإلدارية احلساسة كاملالية واحملاسبة 

  سنة وهذا تطبيقا للقانون ساري  18ال ميكن للمؤسسة أن توظف أشخاص يقل سنهم عن : السن
 .املفعول 

  :التنبؤ بالطلب على العمل  - 3

ّ إن املؤسسة ال ميكنها اإلعتماد على  ا باهظة الثمن ، ولعدم توفرها على الطرق مثل طريق تقرير اخلرباء أل
أشخاص قادرين على القيام بعمل اخلرباء ، وإلنعدام بعض املعلومات اليت تتطلبها هذه الطريقة لكن ميكنها 

باملوظفني  اإلعتماد على طريقة أخرى حيث ميكن ملدير وظيفة املوارد البشرية الذي ميلك املعلومات اليت تتعلق
وخاصة السن والسنوات اليت عملها كل موظف ، عن طريق هذه اخلربة ميكنه حتديد العمال الذين سيحالون على 
التقاعد وكذلك الوظيفة اليت يتطلبها هذا املوظف ، وبالتايل حتديد الوظائف اليت ستصبح شاغرة وكذلك عدد 

  .العمال الالزم لتعويض هؤالء املتقاعدين 

  : لعرض من العملتحديد ا - 4
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ميكن حتديد العرض للعمل باملؤسسة وذلك بالتعاون مع رؤساء املديريات واإلطارات واملدير العام للمؤسسة ، 
وذلك قصد التعرف على املناصب اليت ميكن أن تعطى لألشخاص اآلخرون وذلك عن طريق الرتقية والتحويل من 

للعمال وعرض العمل داخل املؤسسة والطلب على العمل ، منصب إىل آخر ، وبعد ذلك حتديد العدد احلايل 
  .نستطيع حتديد الفائض أو العجز من أجل التعرف فيه حيث حيدد بطريقة ثابتة 

  الطلب  –عرض العمل + عدد العمال احلايل = الفائض أو العجز 
 .املؤقت للعمال فيجب على املؤسسة تغطيه عن طريق اللجوء إىل التشغيل (+) إذا كانت النتيجة موجبة 

  طوات التوظيف خ. 2.2.4

  :اإلستقطاب  :أوال

تقوم مؤسسة ملبنة الساحل مبستغامن بالبحث عن اليد العاملة اليت حتتاجها لسد مناصب الشغل الشاغرة ،     
  .وتعتمد على مصدرين ، مصادر داخلية ومصادر خارجية 

  :المصادر الداخلية : أوال   

، حيث تلجأ إىل الرتقية أو التحويل من منصب إىل منصب آخر ،  األول للمؤسسةوهو املصدر الرئيسي    
خاصة يف املناصب العليا ، وتلجأ املؤسسة إىل هذا املصدر لإلستفادة من اخلربة اليت يكتسبها العامل من الربامج 

  .التدريبية اليت خيضعون إليها وكذلك اليت قضاها العامل يف املعمل داخل املؤسسة 

  : المصادر الخارجية : ثانيا  

هناك العديد من املصادر اخلارجية اليت تعتمد عليها املؤسسة جللب اليد العاملة إذ مل تكفي املصادر الداخلية   
ومن أهم هذه املصادر اجلامعات واملعاهد خاصة املناصب العليا ذات األمهية يف املؤسسة وكذلك العمال 

ملؤسسة على أسلوبني إلستقطاب اليت تعمل يف نفس النشاط وتعتمد ااملسرحون من املؤسسات األخرى و 
  :املرتشحني مها 

  اإلعالن عن شغور الوظيفة داخل املؤسسة ويكون هذا اإلعالن داخل املؤسسة وخيص العمال داخلها . 

  على اإلعالن يف اجلرائد ، وهو األكثر إستعماال خاصة فيما خيص املناصب ذات األمهية وحيتوي اإلعالن
 .إخل ...إسم الوظيفة ومواصفات شاغلها كاملستوى التعليمي والسن واخلربة 
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  بعد اإلنتهاء من عملية البحث واإلستقطاب يكون أمام املؤسسة جمموعة من املرشحني حيث تقوم
  .بعملية اإلختيار 

  :اإلختيار والتوظيف :ثانيا 

  : اإلختبار .1

خيضع املرتشحون لإلختبارات واليت تكون شفوية وتأيت عملية اإلختبارات بعد أن ميأل املرتشح إستمارة      
املعلومات اليت حتتوي على اإلسم واللقب واخلربة واملستوى التعليمي ومعلومات أخرى ، حيث تعطى للمرتشح 

احلياة العملية ملعرفة الكيفية اليت جمموعة من األسئلة الشفوية اليت ختص املنصب الذي سيشغله ، ويوضع يف 
ا عند حدوث مشكلة ما ، ويقوم بطرح األسئلة رئيس  ا الوظيفة املراد شغلها ، املصلحة يتصرف  اليت توجد 

مير املرتشح إىل آخر خطوة وهي  وهلذا خيتار رئيس مصلحة الفرد أو األفراد الذين كانت إجابتهم صحيحة مثّ 
  . الفحص الطيب 

  :بي الفحص الط

يلزم أن تتوفر فيه صفات جسمية وعقلية وهلذا تلزم املؤسسة عماهلا قبل بالقيام بأي وظيفة  لكي يقوم أي عامل   
 ّ ذا يتم ) املوظف(الشخص  شغلهم ألي وظيفة بالقيام بالفحص الطيب للتأكد من أن سليم بدنيا وعقليا ، و

  .التعاقد بني املؤسسة واملوظف اجلديد 

  :التوظيف  .2

ا     بعد إختيار الشخص املناسب يتم التعاقد مع املوظف اجلديد حيث تعطى له املهام واملسؤوليات املكلف 
واألطراف اليت يتعامل معها ونوع العقد دائم أو مؤقت ، وحيتوي العقد على اإلسم والعنوان لكل من املوظف 

واملعين باألمر  مصلحة املستخدمنيهي  ذا العقدواملؤسسة وموضوع العقد ، وكذلك مدة العمل واملصاحل املعنية 
ويكون ذلك عن طريق التدريب ، كما أن العامل حيتاج إىل ، ولكي يقوم املوظف مبهامه بكفاءة حيتاج إىل متابعة 

  .مقابل وهو ما يعرف باألجر 

  :التدريب واألجور والحوافز  .3
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ز ، إحدى أهم الدوافع اليت جتعل املوظف يوظف كل تعترب هذه العناصر الثالثة ، األجور ، التدريب واحلواف    
  .طاقته للعمل يف جو من اإلرتياح والرضى ، وسنوضح فيما يلي واقع التدريب وأمهية األجور واحلوافز يف املؤسسة 

 :تقوم املؤسسة بتدريب عماهلا عند الضرورة والبد أن متر مبجموعة من املراحل وهي كالتايل : التدريب  .أ 

 أي نقاط الضعف عند العمال واجلوانب اليت حتتاج إىل التدريب ت الضرورية مجع املعلوما
 .وكذلك حتديد العمال الذين حيتاجون إىل برامج تدريبية وحتديد عددهم 

  حتديد إحتياجات ومتطلبات التدريب من وسائل مادية وبشرية. 

  تعتمد املؤسسة يف تدريب إعداد الربامج التدريبية واإلنطالق يف عملية التدريب ، ومتابعتها ، و
 :عماهلا على مايلي 

  وينقسم إىل نوعني التدريب أثناء العمل للعمال اجلدد : التدريب داخل املؤسسة
وكذلك عن طريق توجيهات الرؤساء وزمالئهم ذوي اخلربة ، والتدريب خارج أوقات 

 .العمل 

  ا  تعتمد املؤسسة على مراكز التكوين يف: التدريب يف مراكز التكوين حالة عدم قدر
على القيام بتدريب عماهلا بنفسها ، ألن مراكز التكوين توفر كل اإلمكانيات الالزمة 
لتحسني أداء العمال ، وتقع مسؤوليات التدريب على عاتق رؤساء املديريات ، 

 طرين واملكونني يف النوع الثاين اإلنتاج ومديرية املوارد البشرية يف النوع األول وعلى املؤ 

يتم حتديد األجر القاعدي من طرف صندوق التأمينات اإلجتماعية والدولية ويضاف إليه : جور األ  .ب 
 :هذا األجر جمموعة من املنح ، ويتكون األجر اإلمجايل من العناصر التالية 

  للعمال  1حتسب نسبة مئوية مضروبة يف األجر القاعدي ، وحتدد ب : منح األقدمية
للعمال الذين  2لكل سنة و 1سنوات ، وتضاف له  10الذين تقل مدة عملهم عن 

للعمال الذين تبلغ مدة عملهم  2.5سنة ،  20سنة و  11ترتاوح مدة عملهم ما بني 
 .سنة فأكثر  21من 

  وحتسب بنسبة مئوية من األجر القاعدي : منحة املردودية الفردية. 

  منحة املخاطرة: 

  منحة الوجبة ألن املؤسسة ال تقدم الوجبات. 

 نحة النقل ألن املؤسسة ال تقوم بنقل عماهلا م. 
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  منحة املرأة املاكثة بالبيت. 

  سنة  18منحة األوالد الذين تقل أعمارهم عن. 

تتمثل احلوافز يف املؤسسة يف الرتقية ، املردودية ، ومتنح هذه املردودية حبساب التوقعات عن : احلوافز   .ج 
بالغ األمهية يف دفع األفراد ، أما احلوافز املعنوية فهي  التحقيقات بنسبة مئوية ، وتلعب احلوافز دورا

شبه منعدمة ، وهذا موجود يف أغلب املؤسسات الوطنية ، وال تنحصر إدارة املوارد البشرية يف هذه 
تتمثل النشاطات بل هناك نشاطات أخرى باملؤسسة وهو ما يعرف بالنشاطات العادية أو الروتينية 

 .إخل ...يف تسجيل احلضور للعمال 

  :عملية الرقابة وأهميتها  .3.2.4

   : طرق الرقابة على األفراد والغرض منها -1  

حسب إجابة رئيس قسم املوارد البشرية فإن كل رئيس مديرية هو أول : الرقابة على العاملين   . أ
ول عن الرقابة على العاملني يف مديريته ، وترتتب الرقابة أساسا يف احلضور ومراقبة الدخول ؤ مس

 : واخلروج وترك املنصب بدون تربير ، ويكون ذلك على النحو التايل 

  ويتم مبساعدة أعوان األمن حيث يسجلون دخول العمال : تقديم مواقيت الدخول 
البشرية إلختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة الغيابات ويقومون بتوصيلها إىل مديرية املوارد 

 . الغري مربرة واملكررة 

  مصلحة  رئيسإىل  املصلحةشف اخلروج من عند رئيس لك العمال ويتم حبضور: الخروج
 .للعمال اخلروج دون تأشري ميكن  ، حبيث ال املستخدمني

 وهناك يتعرض العمال لعقوبة من طرف جملس التأديب يف  :ترك المنصب بدون تبرير
 .املؤسسة قد يؤدي إىل توقيفه عن العمل 

تتقدم املصلحة بإعداد إجراءات واملراحل واملعايري  :الرقابة عن طريق مصلحة الرقابة الداخلية   .ب 
الواجب إتباعها عند كل خدمة ، إنتاج من أول مرحلة إىل غاية وصول املنتج إىل آخر مرحلة ، 
والتأكد من مطابقته للمواصفات املطلوبة حيث تقوم بتصحيح اإلحنرافات يف كل مرة ، من خالل 

املؤسسة تنتج حسب طلبيات حتدد املصلحة مدة إجناز  التوجيهات لعمال اإلنتاج ، وبإعتبار أن
 .ع مصلحة التجارة ومصلحة اإلنتاج الطلبية م



 78 

  تقييم أداء العاملين في المؤسسة _ 2

تعتمد يف تقييم أداء عماهلا أسلوب تقييم مباشر حيث يقوم املشرف بتقييم مرؤوسيه قصد حتديد املردودية       
وكذلك النتائج السنوية احملققة الفردية دون اإلعتماد على أساليب وطرق عملية من خالل أجال خروج املنتوج 

  :وتعتمد املؤسسة يف تقييم اإلطارات على اجلدول التايل 

  تقييم أداء اإلطارات:   01قم اجلدول ر 

                                                       
  التنقيط

  المجموع

    5  4  3  2    1  جهد العمل 
              جودة العمل

الكفاءة في 
  القيادة 

            

              روح التحليل 
التنظيم في 

  العمل 
            

  
  السلوك 

            

  
  روح المبادرة 

            

  
  المواظبة 

            

  
  المجموع

            

   مصلحة املستخدمني: املصدر 
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يف اخلانة اليت () يقوم بالتنقيط املسئول املباشر للعامل حسب سلم تدرج السلطة يف املؤسسة بوضع عالمة : تنبيه 
املستخدمني يراها مناسبة لكل مستوى من مستويات التقييم مث ترسل إىل مصلحة املوارد البشرية أي مصلحة 

ل عليها    .للمصادقة عليها من أجل إعطائه منحة املردودية حسب جمموع النقاط اليت حتصّ

  :وكذلك تعتمد املؤسسة يف تقييم العمال التنفيذيني على جدول التنقيط التايل     

  تقييم أداء العمال التنفيذيني :  02اجلدول رقم  

  المجموع   التنقيط                    
    5  4  3  2  1  العملحجم 

              جودة العمل 

اإلخالص 
  في العمل

            

              المداومة 

              روح اإلبداع 

              السلوك

              روح المبادرة 

              المواظبة
              المجموع
  مصلحة املستخدمني: املصدر 

أن التقييم يتم بطرق غري موضوعية حبيث تقوم املؤسسة بالتنقيط بنفس الطريقة السابقة ويف حقيقة األمر :تنبيه 
ميكن لشخص أن حيكم على العامل ، كما ميكن أن تكون عملية التنقيط غري عادلة حسب العالقة بني الذي 

  .يقوم بعملية التنقيط واملوظف اخلاضع له 
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  :الغرض من تقييم األداء 

  :دف املؤسسة من خالل تقييم األداء إىل مايلي 

  الوظيفي من خالل الرتقية والتدريب حتقيق الرضى. 

  رفع مستوى األداء عن طريق التدريب. 

  معرفة أسباب تدين األداء وإختاذ القرارات الالزمة ملعاجلتها. 

  :الطرق المستعملة في عملية تقييم األداء 

معرفة مستوى تعد مؤسسة ملبنة الساحل مبستغامن مثلها مثل باقي الشركات حيث تقوم بتقييم أفرادها من أجل 
ا أسهل أدائهم وتعويضهم عن النقص من خالل التدريب والتحفيز عن العمل وهلذا  تستخدم طريقة التنقيط أل

فإن كل خاصية هلا نقطة () وتأخذ بعني اإلعتبار كل اخلصائص املتعلقة بالعاملني وكما هو موضح يف الشكل 
  : والنقطة تسجل حسب مستوى العمل ، هناك مثال حجم العمل

                        13=قريب من اجليد AB 

                            ـــد ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــي ـــ  = B 19جــ

 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  E=25     از                      ـممت

من طرف املشرفان حبيث املشرف الثاين جبمع النقاط ، والتنقيط يكون وبعدما يتم التعبري عن هذه التقديرات 
  .يأخذ جمموع نقاطه بعني اإلعتبار كما هو موضع أعاله 

  :تقييم أداء المؤسسة 

حتصلنا على القيم  2014إىل سنة  2010خالل دراستنا لرقم األعمال يف السنوات األخرية أي من سنة من 
                                                   : التالية 

   CA2010=19636349,31 HT                                                                              
                                                                                                     

CA2011=28763357,2 HT                                              

CA2012=38880143,1 HT                                                             
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CA2013=37645986,23 HT                                            

CA2014=38911957,00 HT                                             

 2013من خالل النتائج نالحظ أن رقم األعمال للشركة متغري من سنة إىل أخرى ، حيث شهدت سنة 
أشهر لعدم توفر املواد الالزمة  04إخنفاض يف رقم األعمال ويرجع ذلك أن املؤسسة توقفت عن العمل ملدة 

  .للعمل 
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  خالصة 

على هذا األخري يعترب العنصر البشري ذو أمهية بالغة يف رفع املردودية اإلنتاجية ألي مؤسسة ومنه فإن الرقابة    
  :تعترب ذات أمهية بالغة وهذا ما حيقق أهداف املؤسسة ولكن توجد عوائق لنجاح النظم الرقابية واملتمثلة 

  ا حيث يقبل العاملون عادة درجة معينة من :الرقابة الزائدة  .الرقابة وإذا زادت عن حد معني يرفضو

  تركز بعض النظم الرقابية يف أحيان كثرية على نقاط معينة ال تتفق مع وجهة نظرهم : الرتكيز يف غري حمله
 .رؤية حمدودة جدّا مما قد يثري العاملني ضد الرقابة 

 ؤولية الواقعة على عاتقهم تفوق عدم التوازن بني املسؤوليات والصالحيات يشعر العاملون أحيانا بأن املس
ماهو ممنوح هلم من صالحيات ويف الوقت نفسه قد يتطلب النظام الرقايب املراجعة التفصيلية لكل 

 .جزئيات العمل مما يرتبط سلبا بقبول العاملسن والتجاوب مع النظم الرقابية 

 بول العاملني هلذه النظم عدم احليادية قد يؤدي عدم تصميم النظم الرقابية بشكل حمايد إىل عدم ق. 

 .ولكن رغم كل هذه العوائق تبقى عملية الرقابة هلا دور كبري ومهم يف بقاء وإستمرارية املؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 الخاتـــــمة
النامية على و ن االهتمام باملوارد البشرية و رعايتها يعد أهم ظاهرة تشغل بال املسؤولني بالدول املتقدمة إ     

و ال  اإلنتاجكون املوارد البشرية متثل عنصرا هاما من عناصر   إىلالسواء يف وقتنا احلاضر و يرجع هذا االهتمام 
 األخريةلكن هذه و املهارات البشرية الالزمة و اخل، دون توافر اخلربات ... لتسويق و ا اإلنتاجميكن أن تتم عمليات 

املؤسسة  أهدافلوحدها ال تكفي دون أن خيضع العنصر البشري باملؤسسة لعملية رقابة فعالة من أجل حتقيق 
عليها من اجلانب النظري  املوارد البشرية باملؤسسة و عملية الرقابة إدارةنشاطات  إىلهلذا تطرقنا يف حبثنا هذا و 
  :النتائج التالية  إىلتوصلنا و التطبيقي و 

تصحيح و املسطرة  األهدافالرقابة هي عملية تسمح لنا من التأكد بان ما يتم حتقيقه يتطابق مع  -       
  .االحنرافات و حماولة جتنبها من خالل اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب

، املراجعة الداخلية، اإلمداداتالرقابة على  أنظمة، حتليل النسب، الرقابة يف القوائم املالية أساليبتتمثل  -       
  .حتليل التعادل

ا من أجل االهتمام بالعنصر البشري  -        يتمثل دور وظيفة املوارد البشرية يف النشاطات املتعددة اليت تقوم 
م على  الظروفو توفري أحسن  أدائهتطوير و حتسني و    .وجه أمتحىت يؤدي العمال واجبا

  :جمموعة من االقرتاحات و التوصيات نذكرها يف ما يلي  إىلكما توصلنا 
  .ملبنة الساحل مبستغامنمبؤسسة  أكثراالهتمام بالعنصر البشري  -       
  .املوارد البشرية للمؤسسة إدارةتطوير نشاطات  -       
  .علمية أساليببناء على و تياجات من املوارد البشرية مسبقا القيام بعملية حتديد االح -       
  .موضوعية و عادلة أكثرعماهلا بطرق  أداءتقييم  -     
  .االهتمام جبانب التحفيزات خاصة املعنوية -    
    -  ّ   .جل فرض االنضباطأال من وضع نظام رقايب فع
  .الرقابية لفرض رقابة سليمة األدواتستخدام إ -    
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  مدخل 

  اإلنتاجوما يرتبط به من عوامل  ،تتماشى الرقابة و مفهومها و أغراضها و أهدافها مع النشاط االقتصادي      
رتباط كبريا باحلجم فكلما كرب حجم املشروعات و املؤسسة كلما زاد عدد العاملني وتعددت إكما ترتبط 

ستخدام األصول واألموال والقوى إحقيق حسن املسؤوليات وزاد تقسيم العمل ، تطلب العمل رقابة أكثر لت
البشرية مبا يعود على رأس املال بالعائد املناسب وهلذا فالرقابة مطلوبة على املستوى الكلي واجلزئي ، ولقد نبعت 

فراد حلساب حتفاظ باألصول يوكل إىل األاحلاجة إىل رقابة عمل الغري منذ قدمي الزمان ، حيث كان العمل و اإل
ا وقدميا كان وتطلب األمر الرقابة على هؤالء األفراد ،حيث يقومون باإلالدولة،  حتفاظ باألصول وتسجيل حتركا

ّ الفرد يقيد و يراقب عمله يف نفس الوقت إالّ  الرقابة  بالتايل زادت احلاجة إىلو التقدم فصل امللكية عن اإلدارة   أن
أصبحت من وظائف اإلدارة رقابة أعمال العالني و   كذلك الرقابة لصاحل أصحاب رأس املال ،و العاملني ،  ىعل
من يراقب هؤالء املديرين نيابة  أصبحت احلاجة ماسة إىلو ه األخطاء ، ذتصحيح هو حماسبتهم على أخطائهم و 

 ّ  .     ا ملسوه أثناء رقابتهم عن أصحاب رأس املال على أن يقدموا هلم تقريرا عم
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  :ماهية الرقابة  .1.1
  :مفهوم ونشأة الرقابة .  1.1.1      

  :نشأة الرقابة  -أ
ستخدام الرقابة لتشمل النشاط الصناعي ظهور إتسع إ 1850فهوم الرقابة عرب مرور الزمن فقبل سنة متطور     

ختالسات والتالعب ،و كانت ترتكز يف فحص مفصل لألحداث املالية، كتشاف إلإلت تعين الثورة الصناعية و ظّ 
ا وأصبح من الضروري وجود نضام حماسيب جيد لغرض هرية يف اإلمث حدثت تغريات جو  جتاهات الرقابية وأدوا

  .ختالساإلو الدقة يف التقرير و منع التالعب 
ظهرت املشروعات كبرية احلجم و برزت شركات املسامهة وغاب أصحاب رأس املال عن اإلدارة  1850بعد و    

م علي احملافظة علي سالمة رأس املال و أعرتف بنظام الرقابة وانتقلت إيل املهنيني و الذين انصب اهتمامه
  .الداخلية و ظهرت الرقابة اخلارجية 

  :مفهوم الرقابة - ب
هلا مفهوم إداري حبيث تعترب وظيفة الرقابة اجلانب األخري من العملية اإلدارية حيث تكتمل بوضع نظام رقايب 

 ّ   .ال يضمن حتقيق مستوى مستمر و مرض من األداء فع
  : و تتمثل هذه الوظيفة يف

  .مقارنة ما مت تنفيذه باخلطط املوضوعة -   
عن األداء ) أو يتوقع أو ينحرف(ختاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية عندما ينحرف األداء الفعلي إ -   

   .املخطط
ّ  ىعتبار الرقابة علإا ميكن ذوهل هام املختلفة، والتحقق مما ا، ذلك اجلزء من وظيفة املدير اليت ختتص مبراجعة املأ

  .1ثننيختالف مسار اإلإختاذ الالزم يف حالة إمقارنته مبا جيب تنفيذه و و تفيده 
   :الرقابةتعريف  –ج 

ا الوظيفة اليت تنتج لنا التأكد من أن العمل الذي يتم ىكما ميكن تعريفها عل يطابق ما توقع أن يكون عليه  أ
روج عن املتوقع و التعرف علي أسبابه والعمل علي اخلاس النتائج ملعرفة وهي تشمل حتديد معايري رقابية، قي

  . تصحيحه

                                                
   .335، ص 1999الدار الجامعیة ،،مصر محمد سلطان مبادئ اإلدارة،  ،علي الشریف  ،محمد فرید الصحن   1
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 التحقق مما إذا كان كل شيء يسري وفقا للخطة املرسومة والتعليمات  ىالرقابة تقوم عل“ وعرفها فايول بقوله 
 ّ   .” ميها و منع تكرارهاا موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف و اخلطأ من أجل تقو الصادرة و القواعد املقررة أم

ّ  ىكما ميكن تعريفها عل مة و ظاملن أهدافاملرؤوسني للتأكد من أن  إدارةالرقابة عبارة عن قياس و تصحيح “ ا أ
  1.”تنفيدها بشكل مرض ه األهداف قد متّ ذاخلطط املوضوعة لبلوغ ه

مبا أن الرقابة عملية و اهلدف املرسوم باختصار فإن املقصود بالرقابة هو التأكد من سري العمل حنو حتقيق و        
  .  مستمرة و مالزمة لعملية التخطيط فهي تشمل مجيع جماالت املشروع

  : مجال اإلنتاج و نشاطه) 1
وتتمثل الرقابة يف متابعة أرقام اإلنتاج الفعلية و مقارنتها باألرقام الواردة يف جداول اإلنتاج للتأكد من           

ذا اإلنتاج و . باملواصفات اخلاصة باجلودةو وبة و املواعيد احملددة تنفيذ الكميات املطل و كذلك التكلفة اخلاصة 
ما مدى متاشيها مع التكلفة اليت حددت يف اخلطة مسبقا، و ميتد جمال الرقابة على عناصر اإلنتاج األساسية، 

  : اآلالت ، العمل و املوارد فيجب
  .ا الوقتذه خالل هو ضع معدالت لوقت العامل و إنتاج*    
  . و ضع معدالت إلنتاج اآللة و مدى استخدام طاقتها اإلنتاجية*    
  . ستخدام املواد يف إنتاج السلعةو ضع معدالت إل*    
  و ضع معدالت اإلنتاج و جودته*    
  : مجال نشاط البيع وتحقيق اإليراد) 2

يراد املتوقع و مل تتجاوز التكلفة لإلنتاج األرقام اإل ىتحقق األرباح املستهدفة للمشروع لو حصل علت         
ا اإلنتاج، وهذا  املقدرة، ويتوقف اإليراد املتوقع عندما يتحقق على الكمية املباعة من اإلنتاج واألسعار اليت بيع 

  .يتطلب رقابة أثناء التنفيذ جلميع العناصر املؤثرة على توافق اإليراد املتوقع مع اإليراد الفعلي
  :جال األموالم) 3

جمال الرقابة على األموال هام وحيوي للمشروع حىت ال حيدث له توقف لعدم وجود السيولة النقدية         
ستمرار يف سداد نفقات ومصروفات اإلنتاج ومستلزماته، وتتمثل الرقابة على أرقام التكلفة واإليراد الكافية اإل

يتحقق بإمتام مقابلة اإليراد بالتكلفة، ومقارنة كل ذلك مع اخلطة  احملقق والربح املتولد من عمليات البيع والذي
  . احملددة

                                                
   .11،ص 2001بة والمراجعة الداخلیة، مصر الدار الجامعیة الجدیدة للنشر ،الرقا ، سمیر كامل ،عبد الفتاح محمد الصحن  1
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   : عناصر الرقابة. 2.1.1
هي التنظيم و تتميز الرقابة خبمسة مراحل متكاملة مع بعضها، تلعب احملاسبة اإلدارة فيها دورا هاما          

  .1بشيء من التفصيل التوجيه، املراقبة، التقييم و التقرير وسنتطرق إيل كل عنصر
  :التنظيم: أوال  

  :ترتيب تنفيذ األداء الفعلي ترتيبا منطقيا منتظما حيث يتطلب هذا الرتتيب  يهدف إىل         
  .توضيح العالقات املختلفة بني العاملني يف املستويات اإلدارية والتنفيذية املتعددة باملشروع -    
  .دارات املشروع وأقسامه املختلفةتنسيق هذه األعمال املرتابطة بإ -    

          ّ ه جيب حتديد األعمال يف املشاريع وكذا واجبات كل شخص وحتديد مسؤولية األشخاص من هنا يتبني أن
ختصاصهم وما منح هلم من سلطة حىت ميكن تطبيق نظام حماسبة املسؤولية يف تنفيذ نشاط املشروع ويتم إحسب 

ة ترتبط بأشخاص معنيني يتم ربطها عند التنفيذ باألداء الفعلي ومن هنا ميكن حتديد معدالت تقديرية أو منطي
  .يد مسؤولية األشخاص وفقا للواجبات املطلوبة منهمدحت

  :التوجيه: ثانيا
  :يساعد على التنفيذ الفعلي للمهام طبقا ملا خطط هلا فهو يتمثل يف      

  .فةإرشاد العاملني يف املستويات اإلدارية املختل -   
م -      .توجيههم توجيه سليم يؤدي إىل إخالء مسؤوليا
م املطلوبة بطريقة حتقق أحسن النتائج و بأقل التكاليف -      .قيامهم بأداء واجبا

  :التوجيه احملاسيب/ أ
نظمة يقيس األحداث املالية لنشاط املشروع ويتم القياس بواسطة النظم احملاسبية املوجودة باملشروع كاأل          
وتنسيق املعلومات املتحصل عليها من األنظمة السابقة اليت تتطلب  ) ةاملالي و ةالتكاليف اإلداري (: احملاسبية لـ

العناية يف تصميمها وباملستندات املصممة لكل نظام، إعداد السجالت والدفاتر املناسبة، وضع الدورة املستندية 
وى إداري، تدفق املعلومات املستعملة يف هذه التقارير من وإىل كل املناسبة، تصميم التقارير املناسبة لكل مست

  .مستوى إداري داخل املشروع وتوصيل املعلومات السليمة إىل كل من يهمه األمر خارج املشروع
  :التوجيه اإلداري/ ب

                                                
  .22ص  ،سابق مرجع  الرقابة والمراجعة الداخلیة،، سمیر كامل  ،عبد الفتاح محمد الصحن   1
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منهم يف اإلنتاجية ويتمثل يف إصدار التوجيهات والتعليمات إىل العاملني عند تنفيذ األعمال املطلوبة             
  ...والبيعية وغريها 

  :المراقبة: ثالثا
دف إىل التأكد من مدى كفاءة األداء أي أن التنفيذ يتم مبا حيقق أهداف املشروع بأقل تكلفة وبأحسن        

لتخطيط كفاية وإنتاجية ورحبية ممكنة، فمراقبة األداء تأيت إما مبقارنة األداء الفعلي باملعدالت اليت وضعت عند ا
تدرس هذه االحنرافات وحتلل إلعطاء احللول يف ، وإظهار أي احنراف عن ما هو خمطط له وتسجيله بعد ذلك 

  .حنراف السالب أو منح حوافز للعاملني يف حالة االحنراف املوجبحالة اإل
داء الفعلي طبقا أما إذا مل يكن للمشروع خطة مسبقة فإن املراقبة تعمل على التأكد من جودة وكفاءة مستوى األ

  .ملا صدر من تعليمات
  :التقييم: رابعا

هو مرحلة تلي مرحلة املراقبة لغرض التأكد من النتائج متت طبقا ملا أريد هلا أن تتم، وتقوم احملاسبة بالدور       
قديرية املوضوعة األكرب التقييم ويف التحليل هلذه النتائج وهي االحنرافات الناجتة عن مقارنة األداء مع املعدالت الت

  :يف إطار اخلطة ويتم حتليل االحنرافات على أسس متعددة نذكر منها
  .حنرافاملسؤولية فمن هو الشخص املسؤول عن حدوث اإل -   
  .حنرافسبب حدوث اإل -   
  .حنرافتأثري املنتج ما هو املنتج أو املرحلة اليت مت فيها اإل -   
  .لية اإلنتاجيةحنراف يف العماملكان أي أين حدث اإل -   
حنرافات فإن األداء الفعلي هو الذي يقارن باألداء املثيل أو األداء ويف حالة عدم وجود اخلطة حىت يتم حتليل اإل 

  .السابق
  :التقرير: خامسا
حيث يكمل املراحل السابقة الذكر فال بد من  يلقتتصال لتوصيل املعلومات من املصدر إىل املهو وسيلة اإل      

ختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، وتشمل التقارير إلنتائج إىل املستويات اإلدارية املختلفة لتصحيح و توصيل ا
حنرافات أو األخطاء دون األعمال الروتينية ويتماشى هذا مع مفهوم اإلدارة باستثناء أي يتمثل دورها هنا عن اإل

كمن دور احملاسبة يف وياملقدمة يف التقارير احملاسبية  ماتأن تتخذ اإلجراءات أو القرارات التصحيحية وفقا للمعلو 
  .إعداد التقارير املناسبة للمستويات اإلدارية املختلفة
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  : خطوات الرقابة. 3.1.1 
مبجرد أن يبدأ أي نظام يف العمل سواء كان هذا النظام آلة ميكانيكية أو منظمة أعمال فسرعان ما           

إن عملية الرقابة . اليت تدفع هذا النظام ألن خيرج عن املسار املوضوع له لتحقيق أهدافهتظهر العديد من الظواهر 
الناجحة هي تلك اليت ترمي إىل إجراء التصحيح اخلاص بالنظام موضع الدراسة قبل أن تصبح االحنرافات فيه 

  .خطرية، لذا سوف نقوم بشرح اخلطوات األساسية لعملية الرقابة
   معايير األداء تحديد: أوال       
تعترب املعايري مبثابة نقاط أو أوجه تركيز معينة اختبارها للتدليل على إجناز الربنامج أو اخلطة املعينة حبيث أن      

، وهناك أنواع متعددة من املعايري 1قياس األداء عن طريقها تعطي للمديرين دالئال حمددة عن مدى الرقي من األداء
رنة وعليه فإن الكمية والتكلفة والوقت املستخدم واجلودة تعترب أربعة أنواع من معايري اليت تستخدم لغرض املقا

ستخدام املعايري عند املستويات املختلفة اخلاصة بالسياسات واإلجراءات وطرق إالرقابة، هذا وميكن تطبيق و 
ّ . العمل ّ وحيث أن ختيار بضعة إح من الضروري ه يصبه ليس باإلمكان القيام مبالحظة مجيع عمليات املنظمة، فإن

دف الرقابة وبالتعريف فإن النقطة اإلسرتاتيجية يف عملية ما باملنظمة واليت يتم  ختيارها كنقطة أساسية إنقاط 
ختيار وحتديد موقع نقطة إ للعمل الرقايب هي تلك اليت يطلق عليها لفظ نقطة الرقابة  اإلسرتاتيجية، وكلما متّ 

ختاذ اإلجراءات التصحيحية الواجبة يف وقت مناسب إحتمال إ وقت مبكر، كلما زاد الرقابة  اإلسرتاتيجية يف
ختيار وحتديد مواقع نقاط الرقابة اإلسرتاتيجية إهذا وجيب . حنرافات على حتقيق أهداف املنظمةحبيث ال تؤثر اإل

ه النقاط معربة عن جناح عند هذ داء الفعلي واملعايري املوضوعيةبشكل يؤدي أن تكون حمصلة املقارنة بني األ
  .2املنظمة يف حتقيق أهدافها

   قياس األداء: ثانيا
إن اخلطوة الثانية من العملية الرقابية هي قياس األداء يف ضوء املعايري واألمناط املوضوعة سلفا ويف الواقع           

 مستوى أداء األفراد أو اإلدارات ختالفات يف تنفيذ املهام كما كان خمططا هلا سواء يفالعملي تظهر الكثري من اإل
 .املختلفة، ومهمة القياس يف هذه احلالة هي التأكد من قيام األفراد أو اإلدارات بتنفيذ اخلطط واملهام املطلوبة

وتعتمد سهولة أو صعوبة قياس األداء على مدى الكفاءة يف وضع معايري ميكن تنفيذها بسهولة فكلما كانت 
كانت الوسائل متاحة لتحديد ماذا يفعل األفراد كلما سهلت عملية القياس ولكن يف الواقع معايري األداء مناسبة و 

العملي هناك العديد من األنشطة اليت يصعب معها وضع معايري مناسبة وبالتايل يصعب قياسها، وتزداد صعوبة 
                                                

   .34ص ،مرجع سابق  ، محمد فرید الصحن، علي شریف، محمد سلطان، مبادئ اإلدارة  1
  .333، ص 98-97 مصر ف اإلدارة، اإلشعاع،حنفي محمود سلیمان، وظائ  2
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ّ نأن وميكن . قياس األداء يف املستويات اإلدارية العليا ويف حالة األعمال غري الفنية ه كلما انتقلت األعمال قول أن
إىل املستويات اإلدارية األعلى كلما أصبحت العملية  )خطوط إنتاج  آالت، مصانع، (من املستوى التنفيذي 

  .الرقابية أكثر صعوبة
  :تصحيح االنحرافات: ثالثا

 يحنرافات، فمقارنة األداء الفعلإح اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيإ  إذا متّ ال تكتمل العملية الرقابية إالّ             
ا وعادة يتم التفكري يف اإل. حنرافات وبالتايل حماولة تصحيحهاكن من رصد اإلباألداء املخطط ميّ  حنرافات على أ

ولكن ميكن . حنرافات سلبية أي عدم الوصول إىل املعايري املوضوعة سلفا وبالتايل تصحيح األداء املعيبإ
حنراف حيان إجيابية وهذه احلالة تستحق من اإلدارة دراستها لتحديد عما إذا كان اإلحنرافات يف بعض األاإل

وميكن أن منيز بني نوعني من . املوجب نتيجة لعدم الدقة يف وضع املعايري أساسا أو األداء العايل لألفراد
  : 1حنرافاتاإل
رافات خارجة عن سيطرة القائمني حنإحنراف بسيط بني اخلطة والتنفيذ أو إحنرافات طبيعية كفرق يف إ -   

  ...بالتنفيذ
  ..حنرافات راجعة لقصور يف املنفذين أو لتعمدهم إحنرافات اجلسمية أو حنرافات غري طبيعية كاإلإ -   

  :وميكن التفريق بني نوعني من اإلجراءات التصحيحية ومها
  .إجراءات عالجية قصرية األجل -    
  .إجراءات عالجية طويلة األجل -    

االت فإذا ما . فاإلجراءات العالجية تنطوي على التصرف السريع والعالج الفوري واليت قد تظهر يف إحدى ا
تبني مثال أن قسم العزل إلحدى الشركات مل حيقق اخلطة احملددة سابقا، فقد يهتم املدير بإرجاع معدل اإلنتاج 

  :إىل حالته الطبيعية عن طريق
  .وزيادة عدد الوردياتايتشغيل العمال وقت إضاف - 
  .زيادة عدد اآلالت املستخدمة أو تشغيل اآلالت وقتا إضافيا - 
  ...تعديل معدالت تشغيل اآلالت أو معدالت التحميل عليها  - 

                                                
  . 353ص  ،مرجع سابق  ،محمد فرید  الصحن، علي شریف، محمد سلطان  1
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وبعد عالج األخطاء بصورة سريعة وإرجاع معدالت اإلنتاج إىل ما هو خمطط قد يلزم األمر وقتا أكرب واهتماما 
اإلنتاجية والتعرف على اإلجراءات التصحيحية طويلة األجل لتفادي حدوث هذه أعمق بأسباب تدهور 

  :حنرافات مستقبال وقد يرتتب عن اإلجراءات الوقائية طويلة األجل ما يلياإل
  .شراء آلة جديدة أو تعديل نوع اآلالت -
  .توضيح االختصاصات والعالقات بني األقسام -
  ...    صب واألفراد إحداث التغيريات الداخلية يف املنا -
  :الرقابة الداخلية .  2.1 

  1: مفهوم الرقابة الداخلية . 1.2.1       
          ّ   :ن الرقابة الداخلية هي أعلى  توجد عدة تعاريف للرقابة الداخلية فمنها ما نص

املسؤوليات ووجود الرقابة الداخلية هي نظام داخلي يتكون من اخلريطة التنظيمية للوحدة مع حتديد للواجبات و -
ىل مجيع الطرق و الوسائل األخرى املستخدمة داخل الوحدة إنظام للحسابات واعداد التقارير هدا باإلضافة 

  :لتحقيق األهداف التالية
  .صول املؤسسة أمحاية -   
  .سسة عتماد على املعلومات والتقارير احملاسبية وأية تقارير أخرى تعد داخل املؤ تشجيع الدقة و مدى اإل-   
  .تشجيع وتقييم الكفاءة التشغيلية لكل جوانب أنشطة الوحدة ومدى فاعلية حتقيق األهداف العامة للوحدة -   
  .لتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية وتشجيع وقياس مدى التماشي معها اإل-   

       ّ على خطة تنظيمية إدارية  تشتمل الرقابة الداخلية:"مبايلي 1946فها معهد احملاسبني بأمريكا سنة كما عر
وطريقة للتنسيق باإلضافة إىل جمموعة من الوسائل اليت تتبناها املؤسسة حلماية األصول و كذلك لضمان الدقة يف 

دف املراقبة إىل اإلذاملعلومات احملاسبية ،وجبانب كل ه ىل متابعة تطبيق السياسة إرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية و ا 
  "سري يف حدود اخلطط املرسومة اإلدارية والعمل على ال

تشري :"خر للرقابة الداخلية يتضمن مايلي آصدر معهد احملاسبني القانونيني باجنلرتا تعريفا أ 1953ويف سنة      
ام يتضمن جمموعة عمليات املراقبة املالية و التنظيمية واحملاسبة اليت وضعتها اإلدارة ضمانا ظالرقابة الداخلية إىل ن

  :عمل داخل املؤسسة و تشمل املراقبة الداخلية مايلىحلسن سري ال
   . املراجعة الداخلية- 

                                                
  . 2005محاضرات االستاذ مقراني ،المدرسة العلیا للتجارة ،-  1
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  . رقابة امليزانية- 
  . "املراقبة املالية"ام الضبط الداخلي ظن- 
  .  وسائل أخرى كالتكاليف املعيارية و تقدمي تقارير دورية لإلدارةو  

ّ ‘‘ 1926كما عرفت الرقابة الداخلية سنة    جل ألطرق املستخدمة يف املشروع من ا اإلجراءات و ابأ
  . 1احلفاظ على النقدية و األصول األخرى جبانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية إمساك الدفاتر 

  : المكونات األساسية لنظام الرقابة الداخلية . 2.2.1 
ا يشتمل أي نظام رقايب على مخس مكونات أساسية ال بد من اإل         ا بعناية عند تصميم و دراستهو هتمام 

و تشتمل هذه املكونة . تنفيذ أي نظام رقايب حىت ميكن الوصول إىل ضمان معقول لتحقيق األهداف الرقابية
  :األساسية لنظام الرقابة على

  : البيئة الرقابية) 1
تتكون من عوامل تعترب البيئة الرقابية أساس املكونات األخرى للرقابة و األرضية اليت يقوم عليها ؛ فهي        

  .متعددة تتوقف على موقف اإلدارة العليا من مفهوم و أمهية الرقابة و املعتقدات األخالقية املرتبطة مبفهوم الرقابة 
عوامل ذات صلة مباشرة باإلدارة ، و تتمثل يف : و بالتايل ميكن تقسيم العوامل اليت تتكون منها بيئة الرقابة إىل  -

ستويات اإلدارية املختلفة ، و القيم األخالقية السائدة بني بعض العاملني و اإلدارة ، و مدى نزاهة العاملني بامل
ستخدامها يف الواقع العملي لتشجيع األداء األخالقي و جتنيب العاملني يف النهاية إكيفية و املعايري السلوكية املطبقة 

  .من األداء و السلوك غري األخالقي 
املكونة لبيئة الرقابة و املتعلقة بتنظيم املنشأة نفسها ، فتتمثل يف اهليكل التنظيمي  أما بالنسبة إىل العوامل   

م املختلفة و مدى و . مدى حتديد السلطة و املسؤولية و الكفء  تتمثل بقية العوامل يف سياسات األفراد و ممارسا
كيفية تنفيذهم و جلنة املراجعة ، و طريقة تشكيل كل من جملس اإلدارة و لتزام احلقيقي الفعلي بسياسات املنشأة ، اإل

م  لكن ميكن القول إن من أهم هذه العوامل املكونة لبيئة الرقابة، و هي مدى تفهم اإلدارة و العاملني و . لواجبا
  .األمانة بصفة عامةو القيم األخالقية و  كيفية التعامل مع املفاهيمو باملشروع، 

  : اطرتقييم المخ- )2
حتمال إالتعرف على و يهتم هذا املكون بتحديد و حتليل املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف املنشأة ،               

ا إىل مستويات مقبولة و حدوثها ،    .حماولة ختفيض حدة تأثريا

                                                
  .125ص  ، مرجع سابق   ،عبد الفتاح الصحن   1
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  : لرقابيةااألنشطة -)3
د اليت توفر تأكيدا معقوال خبصوص حتقيق القواعو اإلجراءات و تتمثل النشاطات الرقابية يف السياسات             

تتعلق تلك األنشطة بالرقابة على إعداد و . إدارة املخاطر بفعالية و أهدافها الرقابية الداخلية بطريقة مالئمة ، 
دف أنشطة الرقابة على و لتزام ، الرقابة على اإلو رير املالية ، االتق تم أنشطة من متابعة وتشغيل املنشأة ، بينما 
لتزام فتهدف إىل أما أنشطة الرقابة على اإل. داد التقارير املالية إىل تأكيد إعداد تقارير مالية ميكن الوثوق فيها إع

  . ةالتأكد من االلتزام بالقوانني اليت تطبق على املنشأ
  : تصاالت  المعلومات و اإل) 4

توصيلها مبختلف و ول عليها و تشغيلها احلصو يهتم بتحديد املعلومات املالئمة لتحقيق أهداف املنشأة        
  .املاليةإعداد التقارير و املستويات اإلدارية عن طريق قنوات مفتوحة لالتصال تسمح بتدفق تلك املعلومات 

  : المتابعة- )5
نطاق و يعتمد تكرار و . يهتم باملتابعة املستمرة و التقييم الدوري ملختلف مكونات نظام الرقابة الداخلية           

  .املخاطر ذات الصلة بنظام الرقابة الداخلية و لتقييم الدوري على نتائج املتابعة املستمرة ا
  1: أساليب تقييم الرقابة الداخلية . 3.2.1
  : نظام الرقابة الداخلية باستخدام األساليب التالية و  ميكن تقييم هيكل       

  .ستقصاء النموذجية قائمة اإل* 
  .التقرير الوصفي للنظام * 
  .امللخص التذكريي * 
  .خرائط التدفق * 
  :  ستقصاء النموذجيةقائمة اإل  –1

        ّ ستقصاء عن طريق إعداد قائمة منوذجية وافية عن ا تتلخص يف اإلتعترب هذه الطريقة تقليدية ؛ حيث أ
ستفسار يكون هدفها اإلو تصاغ األسئلة بعناية و اإلجراءات املتبعة بالنسبة لوظائف املشروع و عملياته املختلفة ، 

  عن النواحي التفصيلية املتبعة يف املشروع بالنسبة إلجراء عملياته و تأدية وظائفه 
فرتاض أن بعض اإليرادات إستقصاءات النموذجية على الرقابة الداخلية يف صورة أسئلة مبنية على توضع اإلو      

  .اخلية فعالة املطبقة بصورة عامة يف املشروعات مهمة يف حتقيق رقابة د
                                                

 . 114ص  ،مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح محمد الصحن،  1
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  :التقرير الوصفي للنظام -2
يقوم املساعد و املراجع بوضع تقرير يصف النواحي املتكاملة للرقابة الداخلية  نتعتمد هذه الطريقة على أو         

يف املشروع حتت الفحص ، يتضمن شرحا لتدفق العمليات و السجالت املوجودة باملشروع و تقسيم املسؤوليات 
  .طريقة تنفيذ العمل و الوصف الكتايب التعريف باملوظف الذي يقوم بالعمل    ، و حيتوي هذا

بانتهاء كتابة التقرير عن الرقابة الداخلية ، يتمكن املراجع من تقييم اإلجراءات املتبعة يف هذه الرقابة الداخلية ، و 
مني اخلزينة وعمل ماسك فالنظام الضعيف يتمثل يف عدم وجود تقسيم كاف للعمل ، كقيام موظف واحد بعمل أ

النقدية و  الدفاتر، أما الرقابة القوية أو املناسبة فتتطلب أن يعهد إىل إدارات منفصلة الوظائف مثل تداول
  .اخل…حسابات الزبائن و مسك الدفاتر

   :التذكيريالملخص  –3
ا نظام سليم الوسائل اليت و يشتمل على بيان تفصيلي باإلجراءات و يعد من طرف املراجع ،           يتميز 

 ّ امللخص إطار  للرقابة الداخلية كوسيلة اسرتشادية ملساعدي الربامج عند تقييم الرقابة الداخلية يف املشروع ، فكأن
  .بذلك ال يغفل أي نقطة رئيسية يف الرقابة الداخلية و عام جيري يف نطاقها الفحص و يقتصر عليها ، 

  : خرائط التدفق – 4
اليت تعترب كل منها عن و ط التدفق عبارة عن هيكل حيتوي على جمموعة من األشكال و الرموز ، خرائ             

جزء من نظام الرقابة الداخلية احملاسبية ؛ حيث يستخدم هذا اهليكل يف توضيح التدفق املتوايل لبيانات أو 
  .إجراءات أو قرارات معينة 

            ّ كافة و التدفقات و التحركات و ا سوف تعكس كل العمليات إذا أعدت هذه اخلرائط بكفاءة ، فإ
اإلجراءات اخلاصة بكل ما يظهر على اخلريطة ، كما تعكس كيفية حتويل املستندات األولية إىل معلومات حماسبية 

  .مثل دفرت اليومية أو دفرت األستاذ العام 
   : أدوات الرقابة و أهدافها . 3.1 

   1ة الفعالةخصائص نضام الرقاب. 1.3.1      
من بني و جوة ، ر ستفادة املهناك العديد من اخلصائص الواجب توفرها يف أي نظام رقايب حىت تتحقق اإل          

  :هذه اخلصائص ما يلي 

                                                
  .355ص  ،مرجع سابق  محمد سلطان، مبادئ اإلدارة،  ،د فرید الصحن، علي شریفمحم  1
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هلذا جيب و فمن غري املمكن أن يكون عائد أي نشاط أقل من تكلفته ،  : قتصاديةإيجب أن تكون الرقابة  –أ 
فوضع نظام لتسجيل البيانات و حتليلها و كتابة  ،م رقايب سليم بالتكلفة املصاحبة له مقارنة العائد من وضع نظا

أن تساوي العائد املتحصل عليه من جراء  –على األقل  –التقارير و املذكرات املختلفة له تكلفة معينة ينبغي 
  .ذلك النظام 

ّ :  يجب أن يكون النظام الرقابي سهل الفهم –ب  ظام الرقايب أن يتصف بسهولة الفهم ه جيب على النأي أن
  .ستيعاب من قبل من يقوم بتطبيقه اإلو 

معىن ذلك أن ترتبط الرقابة باملراكز التنظيمية للقرارات :  تخاذ القرارإيجب أن ترتبط الرقابة بمراكز  –ج 
ن هلا أهداف واضحة تقييمه ، فيجب على املراكز اليت تقوم بإصدار القرارات أن تكو و  حتقيق األداء املسؤولية عنو 

     .صحيحة للتقييم السليم لتنفيذ األهداف الاملعلومات و إلقناع من يقوم بتنفيذ القرارات 
ّ  :نحرافاتيجب أن تتصف الرقابة بسرعة تسجيل اإل-د ال على سرعة تسجيل أي يقوم النظام الرقايب الفع
حنرافات مبجرد حدوثها أو بعدها اخلاصة باإلفيجب أن يتم تقدمي التقارير  املرغوب،حنرافات عن مستوى األداء إ

  .قصريبوقت 
 املتغرية،فيجب أن يتصف باملرونة أي القدرة على التكيف مع الظروف  :مرنايجب أن يكون النظام الرقابي -ه

وعلى هذا جيب على كل مدير أن تتوافر لديه الوسائل  .املوقفمما يتطلب أن يكون التصرف مناسبا لطبيعة 
  .املختلفةتباع العديد من التصرفات املختلفة للمشاكل الرقابية إل

فيجب على كل مؤسسة أن تقوم بتفصيل املقاييس األساسية اليت :  يجب أن يكون النظام الرقابي انتقائيا –و 
نها من احلكم على كفاءة األداء الكلي للمؤسسة ، كما جيب عليها أال تتمادى يف وضع عدد كبري من املعايري متكّ 

ّ و الضرورية حىت ال ترتفع التكاليف غري  م حتت املالحظة املستمرة فيصابوا ال يشعر األفراد من الناحية النفسية أ
  .باإلحباط 

فال بد من توافر نظام سليم ميكن :  تصال و المعلومات اإلداريةيجب أن يعتمد النظام الرقابي على اإل –ز 
القياس الفعلي لألداء ، باإلضافة إىل توافر نظام مزدوج و األداء  تسجيل كافة املعلومات اخلاصة مبعايريو من تلقي 

  .تصال مبا ميكن من توفري املعلومات يف الوقت املناسب لإلجتاه اإل
  :أدوات الرقابة و أساليبها  . 2.3.1
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ف لكن باختال. اآلخر أكثر تعقيدا و الطرق الرقابية العديد من األشكال بعضها بسيط و تأخذ األساليب        
ّ و هذه األساليب الرقابية يف تصميمها  املتمثل يف حتديد و ا تسعى إىل حتقيق اهلدف نفسه فيما تقيسه، إال أ

  :من بني هذه األساليب ميكن اإلشارة إىل و حنرافات، اإل
  :القوائم المالية : أوال  

الية مبيانات احملاسبية يف شكل قوائم عتماد فيها على اليتم اإلو و تتمثل الرقابة يف حتليل هذه القوائم املالية ،    
  :                اليت نذكر منها 

  .قائمة الدخل *       
  .امليزانية العمومية *       
  .قائمة التدفقات النقدية *       
  :تحليل النسب : ثانيا 

يستخدم حتليل النسب يف و يعتمد على القوائم املالية اليت تقدم صورة شاملة عن إجنازات املشروع ،             
يطلق و . قد تنطوي هذه النسب على احلكم على سالمة املركز املايل و قياس أداء املؤسسة عن السنة احلالية ، 

االت –يف هذه احلالة  –عليها  إنتاج ، تسويق ،و (  النسب املالية ، أو احلكم على كفاءة األداء يف كل ا
  ...) .األفراد

  :عض النسب و هي على سبيل الذكر ال احلصر و فيما يلي أمثلة عن ب
ا ( خصوم متداولة    \أصول متداولة = نسبة التداول   تشري إىل مدى مقدرة املؤسسة على مواجهة التزاما

        )                                                                                                              التجارية
   )تفيد يف معرفة متوسط املبيعات لكل رجل يف املؤسسة (عدد رجال البيع  \املبيعات=  إنتاجية رجال البيع *  
                                                          إمجايل املبيعات\إمجايل مردودات املبيعات بسبب رداءة اجلودة  = فعالية الرقابة على اجلودة*  
  .)و كلما زادت هذه النسبة ، كلما كان ذلك يعين اخنفاض كفاءة األداء يف الرقابة على جودة املنتجات النهائية (

  :أنظمة الرقابة على اإلمدادات : ثالثا 
، الشراء ، و التخزين ، و التصنيع ، و إدارة املخزون : متثل نظام اإلمدادات يف العديد من األنشطة مثل         

و يتيح نظام الرقابة على اإلمدادات إلدارة املؤسسة أن حتدد تأثري التغريات اليت حتدث . و الشحن ، و االستالم 
  .يف أي جزء من النظام على خمرجات  النظام بأكمله 

  :المراجعة الداخلية : رابعا  
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من وجهة نظر أوسع    ؤسسة ، كما تعتربرير املالية للمتعترب املراجعة أداة للتحقق من سالمة نظام التقا           
اهليكل و اإلجراءات و ختبار األهداف يف السياسات إ: االت مثل كاختبار التقارير املالية مضافا إليها بعض ا

  .مدى جودة اإلدارة و التنظيمي 
  :تحليل التعادل : خامسا 
يهدف أساسا إىل حتديد حجم اإلنتاج و و  رباح،األو التكاليف املتغرية و يبني العالقة بني التكاليف الثابتة          

  .خسائرال و أرباح فال حتقق املؤسسة عنده ال  الكلية،اإليرادات و املبيعات اليت تتعادل عنده التكاليف الكلية 
  : الميزانيات التقديرية  كأداة للرقابة

بل يف  اإلدارية،لغرض الرقابة نطاق واسع  تستخدم علىتعترب امليزانيات التقديرية من األدوات اليت          
لكن على الرغم من و  .الرقابةنظام امليزانية التقديرية هو األداة األساسية لتحقيق  يفرتض أناحلقيقة أن البعض 

الدليل على ذلك أن الكثري من و ضرورية ، و ذلك ، هناك الكثري من األدوات األخرى اليت تعترب أيضا أساسية 
إن كانت جتد عادة و هذا . ستخدام امليزانيات التقديرية الرمسية إتفعة من الرقابة دون الشركات حتافظ على درجة مر 

  .الزمةو أن مبادئ نظام امليزانيات التقديرية تعترب ضرورية 
ذا فإن و  باألرقام،تعين كلمة املوازنة التقديرية تكوين اخلطط اخلاصة لفرتة زمنية مقبلة مع التعبري عنها و         

ة التقديرية هي قوائم للنتائج املتوقعة معربا عنها بقيم مالية مثل امليزانيات التقديرية ، اإليرادات ، املصروفات امليزاني
  إخل...أو بكميات كما هو احلال يف امليزانيات لساعات العمل املباشر أو املواد...

  : هيو و ميكن تقسيم امليزانيات التقديرية إىل مخسة أنواع رئيسية، 
  .يزانيات التقديرية لإليرادات و املصروفات امل – 1
  .امليزانيات التقديرية للزمن و احليز و املواد و املنتجات – 2
  .امليزانيات التقديرية الرأمسالية – 3
  .امليزانيات التقديرية النقدية  – 4
      .امليزانيات العمومية التقديرية  – 5

  :الغرض من نظام الميزانيات التقديرية 
إن قوائم امليزانيات التقديرية اليت متثل اخلطط معربا عنها بأرقام  ميكن تقسيمها إىل أجزاء تتفق مع            

تسمح بتفويض السلطة و بواسطة ذلك فإن امليزانيات التقديرية تربط عملية التخطيط ، و هيكل تنظيم الشركة ، 
حتما نوع من النظام احملكم  رقام حمددة ينشأ عنهاخلطط إىل أ دون فقد الرقابة ، أو بعبارة أخرى ، فإن حتويل
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املصروفات أيضا ما هي و أين ؟ و من الذي سيقوم بالصرف و الذي يسمح للمدير أن يرى بوضوح مقدار األموال ، 
ليتأكد املدير من هذه و الت أو املخرجات اليت تنطوي عليها خططها ؟ خأو عدد وحدات املد اإليرادات

ذلك يف احلدود اليت ترمسها امليزانية و أن يفوض السلطة لتنفيذ اخلطة ،  رجتربة أكثاملعلومات فإنه يستطيع 
  .1التقديرية

  :الرقابة بواسطة الميزانية التقديرية   شروط نجاح
وأن هذه األدوات هلا .ليس بديال لإلدارة حيل حملها و على املديرين أن يتذكروا أنه مصمم كأدوات للرقابة  )1

مبا أن امليزانيات التقديرية هي خطط فإن األشخاص الوحيدين و ا حسب كل حالة ، ينبغي تكييفهو حدودها 
ا هم املديرون املسئولون عن تنفيذ هذه اخلطط ،  ال ميكن ملدير امليزانية القيام باختاذ القرارات و الذين يديرو

ذا حتولت إليه مسؤولية إدارة الشركة    .املتعلقة بتنفيذ امليزانيات إال ّإ
ا و ن حيصل إعداد النظام و إدارته على تعضيد اإلدارة العليا ينبغي أ )2 إذا أريد له النجاح يف مساند

، تشرتك يف مراجعتها النهائيةو الدفاع عنها و تشجع الوحدات اإلدارية املختلفة على إعداد ميزانيتها و  ،التطبيق
 .زيادة فاعليته و فهذا املوقف يساهم يف جناح النظام 

حماولة احلصول و مجيع املديرين امللتزمني بامليزانيات التقديرية قد اشرتكوا يف إعدادها جيب التأكد من أن  )3
ا أكثر قدرة على خدمة أهداف الشركة و على قبوهلم للميزانية املعتمدة،   .كيف أ

من األمور اهلامة لنجاح النظام عدم املغاالة يف امليزانيات التقديرية للحد الذي يقلل كثريا من سلطة  )4
يعتقد بعض اإلداريني أن أفضل ميزانية تقديرية ميكن تقدميها هي تلك اليت جتمع كل املصروفات و ديرين ، امل

ا  املصرح له بصرفها خالل فرتة زمنية يف مبلغ واحد مع منحه احلرية الكاملة يف صرفه يف األوجه املختلفة طاملا أ
 .تساهم يف حتقيق أهداف املؤسسة 

ر بيانات حاضرة عن األداء الفعلي و األداء املقدر طبقا للميزانيات التقديرية إلدارته ال بد أن تتوافر للمدي )5
جيب تصميم هذه البيانات يف شكل يسمح له مبعرفة كيف تسري األمور يف إدارته مع ضرورة وصوهلا إليه يف و ، 

 . وقت مبكر حىت ميكنه التصحيح بسرعة 
  : أهداف الرقابة . 3.3.1

                                                
  . 243ص ،2000الدار الجامعیة  ،مصر،مندخل وظیفي ,جمیل احمد توفیق ادارة االعمال    1
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دقيقة ال يكون مبعزل عن القضايا األخرى فاملهام و ة الوحدات الرقابية بصورة منتظمة إن دراس         
ا هذه الوحدات تكمن يف معرفة قدرة التنظيم على السري احلسن يف املؤسسة  التحقق من و الرئيسية اليت تقوم 

  : إدارية فهدف الرقابة يتمثل يف و القواعد املالية و احملاسبية و تطبيق النظام 
  :اليت تشمل ما يلي و كشف املخالفات اإلدارية واملالية * 

م الوظيفية  -          .تقصري املوظفني يف أداء واجبا
  .حرتام القانون الداخلي للنظام العام إعدم  -       

  .التعليماتو خمالفة التقارير  -           
  .رتكاب جرمية من جرائم الوظيفة إ -       

دف إىل تدعيم*    .احملافظة على املعنويات بني العاملنيو التنظيم  كما 
  .إجراء حتقيقات يف املخالفات اليت تكشف عنها العملية الرقابية و فحص الشكاوي * 
  .اإلنتاج و تقصي أسباب القصور يف العمل * 
  .املالية اليت أدت إىل عرقلة سري العمل و الفنية و العملية و كشف عيوب اإلجراءات اإلدارية * 
  .قق من توافق النتائج احملققة مع األهداف املسطرةالتح* 
  . سري العمل  ها نستطيع تنظيم معرفة ميكانزماتالوصول إىل أكرب عدد من املعلومات اليت أساس* 
  .متكن املسئولني من اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب* 
املؤسسة مع تنمية أساليب التفاهم و التبادل فيما كسب الثقة و التعاون بني أفراد اإلدارة الرقابية و أفراد * 

بينها ، مما يضمن السري احلسن و يقوم كل مسؤول أو رئيس إداري بعملية الرقابة يف حدود ما تسمح به 
خطة عمله اليت وضعت من قبل اإلدارة العليا ،و ميكننا أن نقول يف األخري أن هدف الرقابة هو العمل على 

حنرافات الضارة بنشاط املؤسسة ، و شرح سياسة العمل املنتظم لكافة أفرادها عن طريق حماربة املشاكل و اال
  .إمدادهم باملعلومات الصحيحة و احلقائق اليت يؤديها التنظيم 
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  خالصة 

  
 قمنا أيضا بتبيني الشروط اليت ينبغي إتباعهاو يف هذا الفصل بتبيني طرق الرقابة و أساليبها ، قمنا           

تتجسد يف حال من األحوال إذا غاب و و لكن مع هذا فالرقابة ال ميكن أن تتحدد . يف عمليات الرقابة
 ّ هو أيضا أحد العناصر اليت و ه هو القائم بعمليات الرقابة بأشكاهلا املختلفة العنصر البشري لكل نشاط ، إذ أن

دراسة جمال نشاطه و العنصر ال بد من دراسته  حىت يتسىن لنا تطبيق الرقابة على هذاو تقام عليها عملية الرقابة 
  .يف الفصل الثاين  إليه هذا ما سنتطرقو الوسط الذي ينشط فيه ، و 
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 مدخل 

ولون يف املؤسسات والشركات على متابعة العمل واألداء وقد درجت بعض ؤ حيرص اإلداريون واملس        
املنشآت الكبرية على وضع جهاز خيتص باملتابعة ورفع التقارير الدورية عن جمريات العمل ، وهذا احلرص راجع إىل 

العمل داخل املؤسسة ، أن مبدأ الرقابة يعد من أهم الوظائف اإلدارية ، وترتكز الرقابة على املوارد البشريةعلى قوة 
وعلى األخص مستوى إنتاجية العاملني ، ومستوى فعالية إدارة القوى العاملة ، وحىت يقبل أي نظام رقايب جيب 

أن يطلع عليه األشخاص الذين يتصلون به ، والذين ميسهم بصفة مباشرة وذلك حىت يناقشوا إجيابياته وسلبياته ، 
ّ ى أنّه ميّ وكلما تقبل العاملون هذا النظام عل م يساعدون على كنهم من اإلستفادة من املكافآت والتحفيزات ، فإ

ا يسمح العاملون لألداء والتنفيذ أن ، إجناحه وال يعملون على إعاقته ، واحلاجة إىل الرقابة مستمرة  ففي غيا
.ينحرف عن اخلطط املوضوعة ، وجيب توفري شروط ضرورية متهد لنظام رقايب جديد   
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: إجراءات الرقابة على األفراد . 1 .3  

، لذلك جيب أساس املعايري املوضوعية للرقابةنتائجه على  يتأثر أي نظام رقايب بالتنظيم الداخلي للمؤسسة وتتعدى
.املتابعةالتأكد من وضع نظام داخلي سليم وحتديد مسؤولياته بدقة حىت تسهل عملية   

:الداخلي  الضبط .1.1 .3  

ّ أالضبط الداخلي بميكن تعريف   منه جمموعة اإلجراءات والرتتيبات اخلاصة اليت يتم وضعها بغرض منع األخطاء ن
الرتتيبات هي ما نطلق عليه قواعد و ، فهذه اإلجراءات يف أداء العمل ناحية أخرى التطوير املستمرناحية،ومن 

مل يف حوض التنظيم حىت تسهل عملية وأسس الضبط الداخلي، فاهلدف منها حسب التعريف هو أداء الع
:كن تقسيم هذه القواعد واألسس إىل، وميمعرفة نقاط اخللل واملسؤول عنهاالتنسيق و   

.قواعد وأسس عامة -  

.قواعد وأسس إدارية -  

.قواعد وأسس حماسبية -  

دف بصفة  تتمثل: الداخليواألصول العامة للضبط  القواعد-1 هذه القواعد يف اإلجراءات والرتتيبات اليت 
:أساسية إىل محاية األصول ومن أمهها  

جراءات اخلاصة بالتأمني على األصول اليت هلا حبيث يتم وضع جمموعة من اإل: التأمين على أصول المؤسسة –أ 
1تأمني السياراتطبيعة خاصة تعرضها للسرقة أو االختالس أو التلف أو الضياع ومثل ذلك ،   

:والرقابة المزدوجةأسلوب الرقابة الحدية  استخدام-ب   

 تتمثل يف وضع حدود لتدرج السلطة يف جمال التصريح بعملية معينة وتزداد هذه السلطة  :الرقابة الحدية
  .مع الصعود من املستويات اإلدارية الدنيا إىل املستويات اإلدارية العليا

 جناز عملية معينةإوتعين إشراك أكثر من شخص يف  :الرقابة المزدوجة.  

                                                             
.23ص  ،1997سنة  العربیة،دار النھضة  جدید،مدخل جدید لعالم  األداء،تقییم  المحسن،توفیق محمد عبد   1  
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يوجد هذا النظام يف بعض املشروعات خاصة تلك اليت هلا فروع أو وحدات، فيتم إنشاء : التفتيش نظام-ج 
:قسم خاص بالتفتيش يف هذه الفروع للتأكد من  

.حسن سرية العمل -  

.فة األنظمة واإلجراءاتلعدم خما -  

التزام بقواعد الرقاال - .ابة املعمول   

1.وليكون هلذا النظام فائدة جيب أن يكون مفاجئ وغري دوري ويف فرتات قصرية  

:نظام مراقبة البريد –د   

تصال وذلك عن طريق وضع إجراءات سليمة ومنظمة ملراقبة الربيد الوارد والصادر على حد سواء لتحسني طرق اإل
:خارج املؤسسة وهذا يؤدي إىل   

.استالم الربيد الواردتنظيم عملية  -  

.دارات املعنيةتنظيم عملية تسجيله وتوزيعه على األقسام واإل -  

ا داخل األقسام واإلداراتإتنظيم عمليات حفظ املراسالت بعد - .ستكمال دور  

2.حفظ صور املراسالت الصادرة حىت ميكن الرجوع إليها عند الضرورة -  

ة الربيد أي عالقة باإلدارات املالية أو اإلدارات اليت تتوىل حيازة وال جيب أن يكون للمسؤولني عن نظام مراقب
.األصول  

اليت تضعها  والرتتيبات واخلطواتهي جمموعة اإلجراءات : للضبط الداخلي واألصول اإلداريةالقواعد  – 2
:إدارة املشروع لغرض تقسيم وتوزيع االختصاصات واملسؤوليات وأمهها  

واحلقوق  وحتديد املسؤولياتجيب وجود تقسيم منظم للعمل على أساس الوظائف : تحديد االختصاصات –أ 
.والواجبات لكل وظيفة  

                                                             
.30، ص1999سنة  الجامعة،مصر،إدارة األفراد، مؤسسة شباب  شواني،صالح   1  
.40ص ذكره،تقییم األداء، مرجع سبق  المحسن،توفیق محمد عبد   2  
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وضع اإلجراءات التفصيلية اليت حتدد اخلطوات التنفيذية الالزمة ألداء كل عملية من :وضع اإلجراءات –ب 
ا املشروع ويشرتط لنجاحها :العمليات اليت يقوم   

.هلذه اإلجراءات إدراك العاملني وفهمهم -  

.أن تكون مرنة قابلة للتعديل -  

ا بشكل دوري - .مراجعة مدى فعاليتها وفائد  

ويكون هذا بشكل دوري ومن وقت آلخر وذلك بني العاملني يف املشروع مبا : تغيير وتبديل االختصاصات –ج 
1.ال يتعارض مع مصلحة العمل أو يعوقه  

جمموعة اإلجراءات املوضوعة لزيادة فاعلية النظام  وهي: داخليالللضبط  واألسس المحاسبيةالقواعد _ 3
2:احملاسيب يف جمال الرقابة على أنشطة املشروع ومحاية األصول ومن أمهها  

.املختصة وبشكل فوري املستندات، السجالت: التسجيل الدفتري لعمليات –أ   

:طريقعن : الضبط الحسابي للدفتر –ب   

.اإلمجاليةحسابات املراقبة  -  

.املراجعة الدورية ألعمال موظفي كل قسم حىت ال يراجع أعماله بنفسه -  

.التفتيش املفاجئ ألعمال املوظفني -  

.أي مقارنتها باألرصدة الدفرتية: مطابقة األصول –ج   

ن الضبط الداخلي من أهم مقومات نظام الرقابة الداخلية ومن أهم ما يرتكز عليه هو إوخالصة ما تقدم 
ا وبالتايل فان املسؤولية ليست يف احملاسبة على أنشطة متت،  املسؤولية وهي حماسبة النفس عن نتائج حتد االلتزام 

.، فالعربة دائما بالنتيجة وتكون حماسبة الفرد نفسه عن حتقيق نتائج معينةأوإالّ كان الرتكيز على األشياء خط  

                                                             
.45، ص 1991سنة  الھالل، عمان،دار  ،األعمال  منشأةالرقابة اإلداریة في  فایزالزعبي، 1    
.55ص  ذكره،، إدارة األفراد، مرجع سبق شوانيصالح   2  



 الفصل الثالث                                                             الرقابة على الموارد البشریة 
 

 52 

لل يف عملية اإلدارة مسؤولة منطقها أصال عن حتقيق النتائج اليت وجدت من إن حصر املسؤولية يف أنشطة يظّ   
أجلها املؤسسة ولقد درج الفكر التقليدي أن تكون مسؤولية عن واجبات مثل أن املسؤولية هي حماسبة األفراد عن 

ا الشخص نف سه وحبكم أداء الواجبات هي مستمدة من الوظيفة أو املوقف وهي قوة ملفاهيم أخالقية حيس 
ا على السلطة اليت  ّ متثل قوة التنفيذ كما يقال تصرفاته فهي حتتوي يف ذا .1إلصدار األوامر ا قوةإ  

: معايير تقييم األداء . 2.1.3  

خاصا بالعوامل املختارة وباإلجراءات اليت تتبع، وال  اهتمامايتطلب االستخدام الناجح لعملية تقييم األداء   
، وبني نشك أن تقييم أداء األفراد يقدم العديد من األغراض فهو يقدم املعلومات املتعلقة بالقدرة غري العادية للفرد
رى الفرد الذي استحق الرتقية ويربر منح العالوات ويوضح من الذي جيب تدريبه ومن ينبغي نقله إىل وظيفة أخ

.2ومن الذي جيب أن يستغين عن خدماته  

ومعايري األداء هي وسيلة للقياس وختتلف طرق القياس األداء من مؤسسة إىل أخرى وذلك حسب النشاط     
ا ونوعية العناصر البشرية اليت تنتمي إليها ا املؤسسة والظروف اخلاصة  . واألهداف واملسؤوليات اليت تقوم   

األداء لفرتة زمنية حمددة جرت العادة أن تكون سنة، وتعمل بعض املؤسسات يف الدول  ويتم عادة وضع معايري
.املتقدمة على جتزئة هذه املعايري إىل فرتات شهرية  

ومن الطبيعي أن توجد معايري لكل نشاط من أنشطة املؤسسة، لتحديد األداء املطلوب حتقيقه وفقا للخطط   
تاج والتسويق واملوارد البشرية وتشرتك مجيع املؤسسات يف إعداد هذه املعايري املوضوعة من طرف مدراء إدارات اإلن

.3وهذا للتخفيف من حدة أثرها على سلوكيات األفراد  

وتعترب معايري األداء مبثابة القياس الذي يقاس به األداء الفعلي ومدى حتقيقه للخطط املوضوعة خالل فرتة زمنية  
:جيب أن يتصف باخلصائص التاليةحمددة إن معايري األداء اجليد   

.يعترب املقياس صادقا إذا كان يقيس ما نفرتض قياسه وليس شيئا آخر: الصدق –أ   

                                                             
.56ص ذكره،مرجع سبق  األفراد،إدارة  شواني،صالح  1 
.54ص ،2001سنة  والتوزیع، القاھرة،دار قباء للطباعة والنشر  والعاملین،كیف نقیم أداء الشركات  ثابت،زھیر  2 

.55ص ذكره،مرجع سبق  والعاملین،كیف نقیم أداء الشركات  ثابت،زھیر               3 
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يكون املقياس موضوعيا عندما جيب جتنب عنصر التقدير والتحفيز من قبل القائم بعملية  :الموضوعية –ب 
.التقييم  

قرب ظروف ودالئل، ومعايري القياس مع تلك اخلاصة أو مدى دقة متثيل الواقع يف شكل أو : الواقعية_ ج 
.باملهمة الوظيفية  

يكون املعيار قابال للتطبيق عندما تتوفر فيه القدرة على توصيل ما جيب القيام به بوضوح، : القابلية للتطبيق –د 
.لتسهيل عملية القياس  

.1وقت واألجهزة واملواد واألفرادقتصاديا عندما يتطلب احلد األدىن من اليكون املعيار ا: االقتصاد- ـ ه  

 العناصر الضرورية لتحديد معايير األداء

ّ :المعيارية – 1 ه أداة للقياس وبالتايل، جيب أن يتسم بالنموذجية لضمان حسن استقباله املفروض يف املعيار أن
يالئم املعيار ويتم عادة عن طريق اختيار أنسب الطرق اليت تتالءم وختدم هدف الفرد واملؤسسة كما جيب أن 

.ظروف املؤسسة مع مراعاة كافة االعتبارات العامة والسلوكية  

ّ : الشمول – 2 .ه يتضمن إنتاجية العمل بالنسبة لكافة املستويات املوجودة باملؤسسةاملفروض يف املعيار األداء أن  

يتم توزيع جيب أن تكون األهداف والربامج حمددة بوضوح وبدقة، ويفضل أن : األهداف والبرامج – 3
.2األهداف على مواقع املسؤولية لتسهيل الرقابة  

:وهناك بعض األخطاء جيب جتنبها مثال  

  غياب التخصص وتقسيم العمل ووصف الوظائف والتدرج الوظيفي وجداول األجور وقياسات اإلنتاجية
  .نتشار سلوكيات البريوقراطية، والروتني واللوائح اليت ترتكز على الشكل دون اجلوهرإو 
  ة يف نفس املؤسسة أو من مؤسسة إىل أخرى الذي يؤدي إىل الفجوة األجرية للعاملني يف وظائف متشا

  .عدم الرضا عن العمل
 شخص غري مناسب يف مكان غري مناسب.  
 االستقاالت والتعيينات(رتفاع معدل دورات العمل إ.(  

                                                             
. 184- 183ص  ،1990سنة  العامة،الریاض،اإلدارة  والتطویر، معھدتصمیم نظم التدریب  الخیالي،ترجمة سعد  تربسي،ولیام    1 
.74ص  ،1984سنة  للنشر،الریاض،دار المریخ  األداء،القیاسیة ومعاییر  عامر، اإلنتاجیةسعید بن  الخلف،خالد بي یوسف   2 
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 العمل بطاقة أقل من املطلوب.  
 جدوى ضياع الوقت يف مقابالت وإعالنات دون.  
 املنازعات مع العاملني. 

: طرق الرقابة على األفراد. 2.3  

    ّ املتابعة واملراقبة لغرض معرفة ما إذا كانت األنشطة تتم كما هو خمطط هلا حتتل مكانا يف إدارة األفراد كما  إن
االت اإلدارية وتوجد يف الشركات ذات اإلدارة اجليدة تقارير وأساليب للمراجعة  هو احلال يف كل املناطق وا

تنا ستقتصر يف أساليب الرقابة يف إدارة األفراد ولكن مناقشمصممة لتقدمي وسائل مالئمة لرقابة األفراد وهناك عدد 
.على ثالثة أنواع  

  الرقابة على العمل . 1.2.3

على العمل من وقت استخدام العامل وقيامه بالعمل وتقوم هذه الرقابة على أساس تسجيل هذا تبدأ الرقابة  
صرف األجور املستحقة  األجور مثّ  واحتساب األجر يف قوائم" بطاقة العامل"العمل يف سجل خاص بذلك 

للعاملني وتسجيل قيمة هذه األجور دفرتيا والرقابة على تقسيم وتوزيع هذه األجور على مراكز التكلفة، وتشرتك 
إدارات املشروع يف هذه املهام وحتدد اإلجراءات اخلاصة يف كل إدارة فيما يتعلق بالعمل، واإلدارات ذات العالقة 

:باملوضوع هي  

  ة اإلنتاجإدار.  
 إدارة األفراد.  
 إدارة األجور.  
 1إدارة احلسابات والتكاليف . 

وختتص إدارة األفراد يف كل منشأة بكل ما يتعلق بالعمال من طلب العمل طبقا الحتياجات إدارة اإلنتاج وخطة 
اإلنتاج وبعد تعاقد العمال مع اإلدارة ترسل كشف بأمساء وتفاصيل العمال املتعاقد معهم إىل إدارة األجور اليت 

ا ويراقب دخول  2العمال يف إدارة اإلنتاج حيث يسجل حضور  تتوىل دفع األجور حسب الطريقة املعمول 

                                                             
.88ص ،2012سنة  والتوزيع،إثراء للنشر  األعمال،الرقابة اإلدارية يف منظمات  عباس،علي   1 
.254ص  ذكره،مرجع سبق  واجلزئي،الرقابة واملراجعة الداخلية على املستوى الكلي  السرايا،حممد السيد  الصحن،عبد الفتاح   2 
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ّ أويبدو وانصراف العاملني عن طريق املشرفني، بعض التأخر والغياب يصاحب معظم مجاعات العمل وهذا نتيجة  ن
حرتام العمال لقواعد الضبط الداخلي، ويكون تأثري ذلك على اإلنتاج خطريا، نظرا ألن إتساهل اإلدارة، وعدم 

  .اجلماعة أكثر صعوبة العمل جيعل عملية تنسيق جهودتأخر العامل عن مواعيد عمله أو غيابه عن 

   ّ األفراد الذين  م منهذا باإلضافة إىل أن التأخري والغياب من جانب العاملني يعين عدم احرتامهم لآلخرين وأ
 .ال ميكن االعتماد عليهم والذين ال يبالون مبصلحة العمل

  ّ ثبات إا بعض التأخري والغياب قد يكون مرجعه أسباب مشروعة ووجيهة ولكن من الصعب جدّ  وبالطبع فإن
 ينة،ذلك وكل حالة غياب ينبغي معاجلتها على أساس فردي وتطبيق العالج الذي يبدو مالئما هلذه احلالة املع
ا على احلالة املعينة موضوع الدراسة   .وهذا يتطلب فهما عميقا للعالقات اإلنسانية وبصفة خاصة تطبيقا

ستخدام العمال حفظ ملف يتضمن كل البيانات املتعلقة بالعامل من شهادات ومراجع عن  إتتوىل إدارة األفراد   
ص العامل وترسل إىل إدارة األجور ويأخذ كفاءته ويعطي امللف رقما وترسل بطاقة تسجيل تتضمن كل ما خي

  .1العامل نفس رقم ملفه

  المالحظة المباشرة . 2.2.3

يرى بعض املسؤولني أن املوارد البشرية كساىل يكرهون العمل وال يعملون إالّ باألوامر والتوجيه وبالتايل جيب    
على وعدم اإلنتاجية ويقوم باملالحظة املباشرة املشرفني   حنرافاإلالسيطرة عليهم ومراقبتهم عن قرب خوفا من 

ن تكون هناك حدود أن يشرف عليهم بفاعلية، فيجب أمر يتصل بعدد املرؤوسني الذين ميكن له العمال، واأل
  .2ن يشرف عليهم فرد واحد، وهذا هو املقصود مبدى الرقابةأعددية للمرؤوسني الذين يستطيع 

وظيفة مرتبطة باملقدرة اإلنسانية وأن ختفيض مداها إىل حد معني ميكن أن جيعلها مطبقة  إن مدى الرقابة ماهو إال
تطبيقا عاما غري مقبول ، وذلك نتيجة اإلختالفات الفردية يف القدرات ، واملشكلة يف التنظيمات الكبرية اليت 

 ّ ضخم ، وزيادة عدد األفراد الذين مدى معني من الرقابة يؤدي إىل روتني أمحر مت تتداخل فيها العالقات فنجد أن
إىل شكل تصل فيه بسرعة إىل القمة وتقل فيه خيضعون إلشراف رئيس واحد حىت يتحول التنظيم اهلرمي 

 ّ الرئيس يطلب منه اإلشراف على عدد كبري من املسؤولني  املستويات املتداخلة ، وهذا يؤدي إىل صعوبات ألن

                                                             
.255ص  والمراجعة الداخلیة على المستوى الكلي والجزئي، مرجع سبق ذكره،عبد الفتاح الصحن، محمد السید السرایا، الرقابة  1 

.93خالد بن یوسف الخلف، سعید بن عامر، االنتاجیة القیاسیة ومعاییر األداء، مرجع سبق ذكره، ص   2 
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حظة املباشرة بذهاب املدير أو املشرف إىل مكان العمل ليطلع بنفسه على فتصبح الرقابة عليهم صعبة ، وتتم املال
  .وعلى سلوكيات العاملني أثناء العمل )  كمية العمل ، طريقته ، نوعه (سري العمل 

   ّ ه ليس هناك بديل على املالحظة املباشرة واملتابعة يف قياس األداء ، فهما يعطيان فكرة واقعية ويرى الكثريون أن
  .ألداء املنجز عن ا

  :من عيوب هذه الطريقة 

 كثرة الوقت الذي يقضيه املدير أو املشرف يف تفقد أوجه العمل املختلفة. 

  عدم إمكانية وجود املدير يف أكثر من مكان واحد يف وقت واحد. 

  تقتصر املالحظة الشخصية على القليل من األعمال والقليل من العاملني ، فيستحيل مالحظة مجيع
 .لني وكافة أعماهلم العام

  :لرقابة باإلستثناء . 3.2.3
ا       جيب أن ترتكز الرقابة على معرفة اإلحنرافات فقط فالرقابة جيب أن ال ترتبط بتقدم سري العمل وإّمن

  .مبدى إختالف سري العمل عن اخلطة
وعلى هذا فالرقابة باإلستثناء يف أبسط صورها نظام يعطي للمدير إشارات اخلطر عندما يكون     

  .إنتباهه مطلوبا وهو بذلك يبقى صامتا يف حالة عدم وجود خطر أو عدم وجود ضرورة عدم اإلهتمام 
ا حىت ميك    ن للمدير أن واهلدف األساسي من الرقابة باإلستثناء هو تبسيط الوظيفة اإلدارية ذا

  .يكشف املشاكل اليت تتطلب إنتباهه ويتجنب املشاكل اليت ميكن ملرؤوسه حلها 
لرقابة مبدأ اإنه يف ظل : فهو يقول " فردريك تيلور "ومن األوائل الذين طالبوا بالرقابة باإلستثناء    

كل العناصر الداخلة   باإلستثناء فإن املدير جيب أن حيصل على تقارير مركزة ، ملخصة ، مقارنة ، تفصل
وهذه التقارير جيب أن تدقق مرة أخرى قبل وصوهلا للمدير وذلك فيما يتعلق باإلستثناءات يف اإلدارة 

املرغوبة واإلستثناءات السيئة حىت ميكن أن تعطيه يف دقائق معدودة فكرة شاملة للتقدم أو التأخر الذي 
ريضة للسياسة العامة ودراسة أمهية ومدى مالءمة يكون له الوقت الكايف لوضع اخلطوط الع انهحدث ، و 

  .األشخاص الذين يعملون حتت إمرته 

  :مزايا الرقابة باإلستثناء 
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  ّ ا توجه اإلهتمامات إىل قليل من املشاكل الكبرية توفر الرقابة باإلستثناء الوقت للمدير أل
ذا الوقت  األمهية اليت ميكن للمسؤولني تقلل الوقت الالزم للتفاصيل واملوضوعات قليلة وهي 

 .معاجلتها 
  الرتكيز على اجلهد اإلداري والتقليل من تشتت الذهن ، فال يدق ناقوس اخلطر إالّ على األمور

 .اهلامة اليت يركز املدير عليها جهده وتفكريه 

  : تقييم أداء العاملين   .3.3

  :مفهوم تقييم األداء . 1.3.3

م ، "اء فهو يعين توجد عدة تعاريف لتقييم األد       م ومدى مسامهتهم يف إجناز األعمال املناطة  قياس كفاء
م أثناء العمل    " .وكذلك احلكم على سلوكهم وتصرفا

       ّ عملية يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف وعادل ، ليجري "ه كما عرف تقييم األداء أن
م بقدر ما يعملون وينتجون وذلك باإلس ا لتحديد مكافأ تناد إىل عناصر ومعدالت يتم مبوجبها مقارنة أدائهم 

  .مستوى كفايتهم يف العمل الذي يعملون به 

له ويقصد به الطريقة أو العملية اليت يستخدمها أرباب األعمال ملعرفة أي من األفراد أجنز العمل وفقا ملا ينبغي    
ا ، (ويرتتب على هذا التقييم وصف الفرد مبستوى كفاية أو جدارة وإستحقاق معني . أن يؤدي  ممتاز ، جيد جدّ

ا   ) مقبول ، ضعيف ، ضعيف جدّ

  :األطراف التي تقوم بعملية التقييم -1

 .هو الذي يكون أكثر قربا من الفرد وهو أقدر على حتليل وتفسري أدائه  :تقييم المشرف   .أ 

 .ويقصد بذلك تقليل عنصر التحيز : تقييم عدد من المشرفين   .ب 

ويكون عند عدم توفر خرباء من داخل التنظيم عندما يراد بذلك احلياد التام ، : تقييم خبراء خارجين  .ج 
 .على ما يدعى باملراجعة احلقلية 

لزمالء بنفس املستوى ويتم ذلك عندما تتوفر الثقة بني األفراد أنفسهم وأن يكون ا: تقييم زمالء العمل   .د 
 .والدرجة الوظيفية 
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ّ : تقييم المرؤوسين   .ه  م أكثر دقة يف مالحظة سلوكهم ، فهذه الطريقة أي أن يقيم املرؤوسني رؤساءهم أل
 .تعترب تغذية عكسية أكثر منها عملية تقييم فعلي 

 .ويستخدم بغرض تطوير وليس التقييم حبد ذاته : تقييم ذاتي   .و 

ا وهي : توقيت إجراء التقييم -2   :هناك ثالثة أمور جيب مراعا

 .هل هو رمسي أو غري رمسي : موضوع التقييم   .أ 

اء العمل : موعد التقييم   .ب   .هل يكون دوري أو بعد إ

 . مرة واحدة أو أكثر : عدد مرات التقييم   .ج 

  لماذا نقوم بتقييم األداء ؟  -3

  :ا يوجد غرضني هامني لتقييم األداء ومه  

  إمكانية اإلستفادة من نتائج هذا التقييم يف إختاذ قرارات إدارية. 

  ّ  :  عرض التقييم حيدد ميكن أن يسند إليه يف ختطيط املسار الوظيفي للفرد وتنميته وبذلك جند أن

  أسس ومعايري املقارنة. 

  األدوات واألساليب اليت تستخدم. 

  دور املشرف أو مالحظ العمل. 

 على التقييم  اإلجراء املرتتب. 

وسواء إستخدام التقييم ألغراض إدارية أو ألغراض تنمية وتدريب األفراد وحتديد املسار الوظيفي هلم ، فإنّه يكفي 
  .حتقيق غرض ثانوي أي كمدخل 

  :أهداف تقييم األداء . 2.3.3

تدريب العاملني  هناك العديد من األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها عن طريق تقييم األداء ،     
م املهارات الفنية أو اإلدارية اليت حتتاج إليها املؤسسة لتحسني أدائهم وزيادة إنتاجيتهم    .إلكسا

    ّ   .العامل حىت يستمر يف العطاء ويرفع من مستوى أدائه البد من حتفيزه ، وهذا باستخدام شىت الوسائل  إن
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ن له مستوى كرمي من العيش يعترب من أهم العوامل اليت جتعله إن شعور العامل باإلستقرار املادي الذي يضم    
  .يضاعف أداءه،وهلذا تعترب احلوافز املادية مبثابة الدافع واحملفز للعامل لزيادة اإلنتاج 

فزيادة على األجر الذي يعترب من احلوافز املادية تلجأ املؤسسة إىل إستعمال أمناط أخرى مثل املكافآت    
الوات ، وباإلضافة إىل احلوافز املادية هناك حوافز معنوية ال تقل أمهية عن سابقتها ، فالعامل حيتاج التشجيعية والع

  .وإحرتام اآلخرين له وخاصة املشرفني عليه ألن يشعر بكيانه 

كن وتعترب الرتقية من بني أنواع احلوافز اليت يستفيد منها العاملون وخاصة بعد ظهور نتائج تقييم األداء ، ومي   
  :متييز أنواع من الرتقيات منها 

ا ترقية عامل: الترقية األفقية  .1 يف نوع العمل الواحد ، وقد يكون هذا النوع مصحوبا بزيادة مالية  ونعين 
 .ية لأو زيادة يف املسؤو 

وتتم على أساس تغيري نوع العمل وينطوي على هذا التغيري زيادة يف فرص التقدم كما  :الترقية النوعية  .2
 .يتطلب تدريبا معينا 

 .وتتبع غالبا هلدف مكافأة املوظف أو العامل عن طول خدمته يف املؤسسة  :ترقية المكافآت  .3

حتت إشرافهم ، وحتسني عملون يعمل تقييم األداء على مساعدة املشرفني املباشرين على تفهم العاملني الذين ي
م مما يساعد على تقوية العالقات بني الطرفني وزيادة التعاون بينهم لرفع الكفاية اإلنتاجية   .اإلتصال 

  .واهلدف الرئيسي من تقييم األداء هو حتسني أداء العاملني الذي ينعكس إجيابيا على إنتاجية املؤسسة وفعاليتها 

  :طرق تقييم األداء .3.3.3

تعترب هذه الطريقة من أقدم الطرق اليت استخدمت يف تقييم أداء العاملني ، كما تعترب  :التقييم النسبي  ةقيطر -1
أيضا أكثرها بساطة ، ويتم تنفيذها بأن يعطى الشخص املقيم مناذج مطبوعة إلستخدامها يف تقييم أداء العاملني 

ت يتصل بعضها بصفات الفرد وسلوكه وتصرفاته ، ، وتضم هذه النماذج املوحدة عددا من اخلصائص والصفا
  .ويتصل البعض اآلخر بالعمل ذاته 

وإذا كان العمل املراد تقييمه جيري أدائه بالقطعة فإن العناصر اليت تستخدم عادة هي عدد الوحدات املنتجة 
ا واملعرفة بالعمل ومدى اإلعتماد عليه وإجتاهات العامل حنو العمل والزمالء واإل   .دارة واملؤسسة وجود
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وبالنسبة ألعضاء اإلدارة أو املشرفني يف املؤسسة فقد جيري تقييم أدائهم على أساس القدرة على التحليل واحلزم 
واجلدية يف اإلدارة والقيادة واملبادرة والتنسيق ، وهذه الطريقة تتم بأساليب خمتلفة تبعا للنماذج املستخدمة يف 

  :يفية إستخدام أحد هذه األساليب بالنسبة لعنصر العمل املؤسسة والشكل التايل يبني ك

             

  مقياس تقييم األداء الخاص بمعرفة العمل :  03 الشكل رقم                       

  

        

لمتوسط   مونتلم   

352-351منصور أمحد منصور ، املبادئ العامة إلدارة القوى العاملة ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر   

ته بسلوك وتصرفات العامل يف على مالحظة متوسط يرتكز على احلكم الشخصي للمقيم ومعرفوضع عالمة     
                                                                                                        .  عمله

مقياس تقييم األداء الخاص بدقة العمل :  04الشكل رقم                           

 

    

 

ممتاز يف عمله        يهتم بالعمل             عمله مقبول           أداء حتت املتوسط          مهمل            
أخطاء متعددة        كثري األخطاء            أخطاء قليلة              أخطاء نادرة           يعتمد عليه             

حريص على الوقت                                                                                                 
 

352-351منصور أمحدمنصور ، املبادئ العامة إلدارة القوى العاملة ، مرجع سبق ذكره ، ص: املصدر   
.يف املكان الذي يراه املقيم مناسبا  )×(توضع عالمة   

  :قة التقييم النسبي طري 

V 

 ضعیف  تحت المتوسط  متوسط فوق المتوسط ممتاز

15 25 20 10 0 5 
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تقتضي هذه الطريقة أن يقوم املشرف برتتيب مرؤوسيه أو األشخاص الذين : التقييم حسب مستويات اجلدارة     
يقوم بتقييمهم ترتيبا تنازليا من األحسن إىل األسوأ طبقا للمستوى العام ألدائهم ، وقيمة هذا املستوى ومسامهته 

.يف بلوغ أهداف القسم واملؤسسة   

وقد يبدأ املشرف أوال بإختيار أحسن مرؤوسيه وأسوئهم أو إقرتاح إجراء أو تعديل فيه ، وعند املوافقة النهائية     
.طبقا للتقرير الذي حصل كل منهم جيري ترتيب األفراد   

،  ر للعاملوترتكز هذه الطريقة أساسا على املقابلة الشخصية بني ممثل إدارة املوارد البشرية والرئيس املباش     
وهذا قد يؤدي إىل عدم سالمة النتائج أو عدم موضوعيتها يف بعض األحيان ، ويتوقف جناح هذه الطريقة إىل حد  

.كبري على قدرة وكفاءة ممثل إدارة املوارد البشرية يف إستخالص نتائج موضوعية وسليمة   

:طريقة المقال المفتوح -3  

هذه ال حتدد أية مقاييس أو قوائم وإمنا يطلب من الرئيس القيام بكتابة مقال يتضمن إنطباعاته على كل يف      
. مرؤوس ، وتقوم اإلدارة بدورها بتصميم منوذج حيتوي على جمرد تقسيمات أساسية للخصائص املطلوب قياسها   

.لتحليل ويتطلب هذا األسلوب دقة املالحظة من طرف الرئيس وقدرة الكتابة وا   

: طريقة األحداث الجوهرية -4  

يقصد باحلدث اجلوهري ذلك اجلزء من سلوك الفرد الذي يعد عالمة حمددة لنجاحه أو فشله أو مؤشر      
حلسن أدائه أو قصوره ، أو دليال على كفاءته ، وال يركز املشرف على احلدث يف حد ذاته وإمنا على سلوك الفرد 

هته ، فمثال بعد إزدياد ضغط العمل عن املعتاد فاملهم هو كيف يقابل العامل هذا العبئ فيه ، وكيفية تصرفه ملواج
هل ينجزه بسرعة وإتقان ؟ وهذا دليل على جناحه وحسن أدائه وإرتفاع كفاءته ، أم يشكوا ويضطرب . اإلضايف 

.ته وال يقوم مبا أسند إليه من أعباء ، وهذا دليل على فشله وقصور أدائه وإخنفاض كفاء  

ويقوم املشرف يف هذه الطريقة بتسجيل األحداث اليت تظهر كفاءة العامل أو عدمها وسلوكه ، وتوضع هذه     
.حيث يقسم العمل إىل أحداث تشري إىل كفاءة العامل وأحداث تشري إىل عدم كفاءتهاملعلومات يف قوائم خاصة   

: طريقة التقييم طبقا للقوائم الموضوعية مسبقا -5  
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تتمثل هذه الطريقة يف قيام املقيم بوضع عالمة مميزة على عبارات تتعلق بوصف وقائع أو تصرفات حمددة واليت     
ا اإلدارة هلذا الغرض يستخدمها  ا متثل سلوك العامل وأدائه للعمل ، ومعىن ذلك أن هناك قائمة أعدّ ّ يعتقد أ

.املقيم   

أرقام ودرجات إلستعماهلا يف حساب أو قياس أداء العامل  ويف العادة يعطى لكل مجلة أو عبارة حمددة    
واستخراج درجته النهائية أو ترتيبه النهائي ، وأبسط األنواع املستخدمة يف هذه الطريقة ، إستعمال قائمة يكتب 

.ال _ نعم : عليها من جانب عبارات وصفية وأمام كل عبارة مربعات دون على كل منها عباريت   

دام هذه القائمة يتوىل املقيم التأشري على أي من هذين املربعني مبا يتفق ووجهة نظره حنو سلوك وعند إستخ     
أو حتديد وزن أو قيمة اإلجابات الستخراج الشخص وتصرفاته وأدائه للعمل ، مث تتوىل إدارة املوارد البشرية تقييم 

  .الرتتيب النهائي ألداء العامل 
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 خالصة

التطرق إىل خمتلف املعايري واإلجراءات املتخذة للرقابة على األفراد ويبقى كل ما درسناه حاولنا يف هذا الفصل      

متوقفا على مدى تطبيقه يف واقع املؤسسة ، وسنتعرض يف هذا الفصل التطبيقي إىل منوذج من املؤسسات اجلزائرية 

ذه املؤسسة  العمومية لكي نتعرف على طريقة تسيري املوارد البشرية .، ومدى تطبيق األساليب الرقابية   
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 مدخل

واليت تعد األكثر أمهية بالنسبة للمنظمة، لكونه حيدد  اإلسرتاتيجيةيعترب املورد البشري من أهم املوارد               
ال تقل  اآلنوهي  منشأةويعد اليوم من أهم الوظائف اإلدارية يف أي .يف البقاء والنجاح والتقدم فرص للمنظمة 

 اإلنتاجيةولذلك ملا ظهر من أمهية للعنصر البشري ومدى تأثريه على كفاءة . أمهية عن باقي الوظائف األخرى
للمنظمة ، ولقد إتسع مفهوم إدارة املوارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأيت على رأسها حتليل وتوظيف 

املوارد البشرية ، حتفيز املوارد البشرية ، تنمية وتدريب املوارد  واستقطابالوظائف ، ختطيط املوارد البشرية ، جذب 
.بشؤون إدارة املوارد البشرية يف املنشأة ق البشرية باإلضافة إىل النشاط التقليدي املتعل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إدارة الموارد البشریة                                                                  الفصل الثاني   
 

 23 

: لمحة حول إدارة الموارد البشرية.1.2  

: مفهوم إدارة الموارد البشرية وطرق تنظيمها. 1.1.2   

:1تعريف إدارة املوارد البشرية .1  

 ّ بإختيار وحتفيز وتعيني وتدريب ا مجيع اإلجراءات والسياسات املتعلقة ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية بأ
م وزرع الوالء لديهم وصوال باملنظمة إىل أعلى  املوظفني يف مجيع املستويات وتوفري الدعائم الالزمة لإلحتفاظ 

.مستويات اإلنتاجية   

ّ   frenchيعرف فرنش ملة ا عملية إختيار وإستخدام وتنمية وتعويض املوارد البشرية العاإدارة املوارد البشرية بأ
  .باملنظمة 

ّ  sikulaكما يعرف  داخل املنشأة أو بواسطة املنشأة ، ويشمل ا إستخدام القوى العاملة إدارة املوارد البشرية بأ
التعويض واملرتبات  ذلك عملية ختطيط القوى العاملة باملنشأة اإلختيار والتعيني ، تقييم األداء، التدريب والتنمية ،

  .اخلدمات اإلجتماعية والصحية للعاملني وأخريا حبوث األفراد  ،العالقات الصناعية ،تقدمي

ّ  martinكما يعرف  املسامهة يف  و  واألفرادا ذلك اجلانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس إدارة املوارد البشرية بأ
والتنمية  حتليل التنظيم ، ختطيط القوى العاملة ، التدريب: كفاءة التنظيم وهي تشتمل على الوظائف التالية 

أخريا  والصحية مثّ اإلدارية ، العالقات الصناعية ، مكافأة التعويض املوارد البشرية وتقدمي اخلدمات اإلجتماعية 
  .املعلومات والسجالت اخلاصة باملوارد البشرية 

ّ  gluek.wمن ناحية أخرى يعرف   بإمداد املوارد ا تلك الوظيفة يف التنظيم اليت ختتص إدارة املوارد البشرية بأ
 تشغيلها وتدريبها مثّ  البشرية الالزمة ، ويشمل ذلك التخطيط اإلحتياجات من القوى العاملة ، البحث عنها مثّ 

  .2تشغيلها وتعويضها وأخريا اإلستغناء عنها 

                                                             
.   20ص  ،2013 هـ 1434فة العلمية للنشر و التوزيع دار كنوز املعر ، إدارة املوارد البشرية  ،روال نايف املعايطة  ،صاحل سليم احلمودي   1  
. 20ص  2000 ، 1999دار اجلامعية طبع و نشر و توزيع  ،إدارة املوارد البشرية  ،صالح عبد الباقي    2  
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وذكر كل من    miner.m و  miner.j ن الوظائف التنفيذية إلدارة املوارد البشرية تشمل التخطيط التنظيمي أ 
 يني ، التدريب والتنمية اإلداريةى العاملة ، تقييم أداء املوارد البشرية ، اإلختيار والتعوحتليل الوظائف ، ختطيط القو 

.، إدارة املرتبات واألجور ، اخلدمات الصحية واإلجتماعية ، العالقات الصناعية واإلتصاالت   

عن القانون أو النظام الذي حيدد طرق وتنظيم البشرية عبارة  أن إدارة املوارد myres-c و ligros-pويرى
م وأيضا اإلستخدام األمعاملة األفراد باملنشأة حبيث ميّ  م وإمكانيتهم لتحقيق أعلى  مثلكنهم حتقيق ذوا لقدرا

  .اإلنتاجية 

أن إدارة املوارد البشرية تشمل عمليات أساسية ينبغي أداؤها  sherman-A وchruden-hكما يرى  
القواعد العامة جيب إتباعها وكذلك جمموعة أدوات وأساليب يتعني إستخدامها إلدارة جمموعة األفراد  وجمموعة من

يف تنظيم ، واملهمة الرئيسية ملدير األفراد هي مساعدة املديرين يف املنشأة وتزويدهم مبا حيتاجون إليه من رأي 
  . كنهم من إدارة مرؤوسيهم بطريقة أكثر فاعليةومشورة متخصصة متّ 

ّ  smith.Gو Grant.jويعرف  ا مسؤولية كافة املديرين يف املنشأة وأيضا كما يقوم به إدارة املوارد البشرية بأ
  .1املوارد البشرية املتخصصون يف إدارة األفراد

-  ّ ورفع ا علم إداري خيتص بإدارة املوارد البشرية وتنمية اخلربات ويقصد بإدارة املوارد البشرية احلديثة على أ
الكفاءات لدى املوظفني واإلداريني والعاملني يف املنظمات فتسعى إدارة املوارد البشرية إىل التعاون والربط والتواؤم 

 ّ ال بني ختصص إدارة املوارد البشرية والتخصصات اإلدارية األخرى  وإحداث اإلنسجام والتداخل اإلجيايب والفع
نتاج وإدارة املخازن كما تركز إدارة املوارد البشرية على التنمية وزيادة كإدارة األعمال وإدارة التسويق وإدارة اإل
  .2والعملية مع تنمية األفراد العاملني ماديا وعلميا ووظيفيا املعرفة وتطوير اجلوانب اإلدارية والوظيفية 

سليمة وفق آليات متطورة هي إدارة تركز على إعداد وإختيار املوظفني بطرق علمية وإدارة :إدارة املوارد البشرية  -
 .وحديثة تواكب التطورات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية 

                                                             
. 21ص  ، مرجع سابق ، إدارة املوارد البشرية  ،صالح عبد الباقي    1  
. 2012عمان  ،إسرتاتيجيات و تنمية و تطور املوارد البشرية  ،سرور احلريري   2  
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كما تعمل إدارة املوارد البشرية احلديثة ،  كما تعمل على تطوير املوظفني واإلداريني وتنميتهم إداريا وعلميا وثقافيا 
  .1األفراد واملوظفني والعاملنيقة بعلى إختيار أفضل الطرق يف وضع املعايري اخلاصة باملكافآت املتعل

  2:تنظيم إدارة الموارد البشرية  

تعترب إدارة املوارد البشرية إدارة إختصاصية يف شؤون العاملني يف املنظمة وهذه احلقيقة ال تنفي إلغاء الدور 
اإلداراة العاملة إن كافة . عاملني لديها الذي متارسه اإلدارات العاملة األخرى يف املنظمة باإلهتمام بشؤون ال

األخرى يف املنظمة تفي بشؤون العاملني لديها من خالل الرتكيز على أمهية وقدرة األفراد يف إسهام باألنشطة 
إخل وإستثمار طاقتهم بالكفاءة والفاعلية املمكنة وهذا يؤكد على ...اإلنتاجية والتسويقية واملالية واخلدماتية 

من أجل تطوير اإلستخدام األمثل للطاقات اإلنسانية العاملة  تاإلداراحقيقة التالؤم والتوافق بني خمتلف 
لديها ، ولذا فإن إدارة املوارد البشرية عبارة عن وظيفة أساسية من وظائف املنظمة وتتسم بالسلطات 

كن ولاألخرى يف املنظمة  تاإلستشارية إذ أن إدارة املوارد البشرية التتضح بالسلطة التنفيذية بعكس االدارا
 ّ األخرى الواقعة على نفس ت وامر والتوجيهات إىل اإلداراا ال تتمتع حبق إصدار األمتارسها حبدود معينة ، إذ أ

 ّ التنفيذية األخرى عندما يستدعي  تا تتمتع حبق إسداء الرأي واملشورة والنصح لإلداراخطة السلطة ، بل أ
بالسلطة التنفيذية يف إصدار األوامر للعاملني يف إطار  األمر ذلك ، حيث أن إدارة املوارد البشرية ال تتمتع

اإلدارات األخرى لكن سلطة تنفيذية تقتصر على إصدار األوامر للعاملني يف نطاق املسؤولية اإلدارية ومن هذا 
 املنطلق فإن العالقة القائمة بينها وبني اإلدارات األخرى القائمة على دور إستشاري وهناك العديد من العوامل
اليت جيب أخذها يف اإلعتبار عند إنشاء اجلهاز التنظيمي املشرف على إدارة املوارد البشرية باملنشآت ومن هذه 

 :العوامل 

  حجم المنشأة وعدد العاملين بها: 

ا ، من املنطقي            أن يتناسب حجم وتنظيم جهاز املوارد البشرية مع حجم املنشأة وعدد العاملني 
ا ألف موظف  ا مخسون موظف أو عامل خيتلف عن منشأة أخرى يعمل  فجهاز املوارد البشرية يف املنشأة 

مته على أو عامل ، ويف املنشأة الصغرية قد يقوم جبميع أنشطة املوارد البشرية شخص واحد ، تقتصر مه

                                                             
. 22ص  ة املوارد البشرية ، مرجع سابق ،إدار  ،صالح عبد الباقي   1  
 2  ص ،1427 2007 خضري كاظم محود ، ياسني كاسب اخلرشة ، إدارة املوارد البشرية دار املرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، الطبعة األوىل  
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إمساك وحفظ سجالت العاملني ، ويقوم صاحب أو مدير املنشأة بكافة الوظائف األخرى مثل اإلختيار 
ّ ...والتعيني وتعيني وحتديد األجور  ا يف املنشآت الكبرية تظهر احلاجة إىل وجود إدارة موارد بشرية وهكذا أم

ا أشخاص متخصصون يف شؤون املوارد البشرية   .1متخصصة يعمل 

 التنظيم العام للمنشأة: 

ا ليس هو العامل الوحيد املؤثر على تنظيم اجلهاز املشرف على         إن حجم املنشأة وعدد العاملني 
 ّ ، فإذا كان التنظيم قائما على  الشكل التنظيمي العام للمنشأة له تأثري أيضا شؤون املوارد البشرية ، حيث أن

أساس جغرايف نتيجة إلنتاج نشاط املنشأة وإنتشارها يف مناطق جغرافية متعددة ، فإن ذلك قد حيتم وجود 
 .أجهزة موارد بشرية ال مركزية ختدم املناطق اجلغرافية املتعددة 

 مدى تنوع فئة في فئات العاملين بالمنشأة: 

هودات اليت تبذهلا إدارة املوارد إن تنوع فئات العاملني وخت      م يؤدي إىل تنوع اخلدمات وزيادة ا صصا
البشرية يف البحث عن هذه التخصصات وتدريبها وتنميتها والعمل على حتفيزها للبقاء باملنشأة أطول فرتة 

 .ممكنة 

 مدى إقتناع إدارة المنشأة بأهمية الدور الذي تقوم به إدارة الموارد البشرية: 

تم كثريا بالعنصر البشري      الذي تقوم به إدارة وال تتفهم الدور اهلام  إذا كانت اإلدارة العليا يف املنشأة ال 
املوارد البشرية فإن أنشطة هذه اإلدارة تتقلص وتقتصر على القيام بالنواحي التنفيذية الروتينية فقط مثال على 

ور واإلنصراف والغياب واإلجازات وذلك هو املفهوم ذلك حفظ سجالت العاملني ومراقبة إنتظامها يف احلض
 ّ فإن ذلك ينعكس ) حديثة(ا إذا كانت نظرة العاملني إجيابية التقليدي إلدارة األفراد السابق اإلشارة إليه أم

على جهاز تنظيم املوارد البشرية من حيث حجمه وتنظيمه الداخلي ومستواه ويف هذه احلالة سوف تكون 
 .2تنظيمية عالية يف اهليكل التنظيمي للمنشأة  ةة يعمل هلا أفراد مؤهلني وحيتل مكانهناك إدارة متخصص

                                                             
2007احلديث  املكتب اجلامعي ،إدارة املوارد البشرية  ،رواية حسن صالح الدين عبد الباقي ، الدكتور علي عبد اهلادي مسلم، الدكتور   1  
. 75ص    
. 20، ص  2007صالح الدين عبد الباقي ، الدكتور علي عبد اهلادي مسلم، الدكتور رواية حسن ، مرجع سابق ، املكتب اجلامعي احلديث    2 
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 1:التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية 

لقد حدثت كثري من التغريات يف جماالت العمل املختلفة يف وقتنا احلاضر ، وقد صارت هذه التغريات      
جتاه العاملني من ناحية وإجتاه املنشأة اكثري من التحديات والعقبات أمام إدارة املوارد البشرية لتحقيق أهدافها 
  .من ناحية أخرى ، وسوف نذكر فيما يلي بعض األمثلة هلذه التحديات 

  :زيادة اإلعتماد على التكنولوجيا احلديثة .1

فسوف قيدا على إدارة املوارد البشرية  بات اآللية تشكلال شك أن التطورات التكنولوجية ، وإستخدام احلاس
تؤدي التغريات امللحوظة يف التكنولوجية اإللكرتونية إىل تغريات جذرية يف أنواع األعمال واملهارات اليت حتتاج 
إليها املنشأة ، وسوف تزداد أمهية بعض األنشطة مثل التدريب والتنمية والتخطيط للمستقبل الوظيفي مبا 

اسب مع إحتياجات هذه التغريات كما ينتج عن التوسع يف إستخدام التكنولوجيا اإلستغناء عن بعض يتن
ا إجتاه او العاملني ،  لبحث عن فرص عمل أخرى هلم لذا ينبغي على إدارة املوارد البشرية أن تعدل من بيانا

  .العمالة لتتالءم وتتكيف وفقا للتغريات التكنولوجية 

  :إدارة املوارد البشريةنظم املعلومات يف  .2

       ّ ا حتتاج إىل نظم معلومات لكي تساهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق أهداف املنشأة بطريقة أفضل ، فإ
حديثة تشتمل على كل البيانات وخطط إدارة املوارد البشرية يف شكل قسم متخصص يقدم النصح لإلدارة ، 

ن املعلومات األساسية إعتمادا على خدمات احلاسب اآليل ، وحىت ولذلك ينبغي أن تتوفر لإلدارة قاعدة م
املنشآت املتوسطة احلجم ، ميكنها اإلستفادة من خدمات احلاسب اآليل الصغري احلجم يف الوقت احلاضر هو 

ا على التقدم مبعلومات ذات قيمة لإلدارة وتساعدها على إختاذ قرارات رشيدة إجتاه املوارد البشرية    .مقدر

  :تغيري القيم واإلجتاهات .3

ا تؤثر على دوافع     تلعب القيم واإلجتاهات واملعتقدات دورا هاما بالنسبة إلدارة املوارد البشرية فال شك أ
وسلوك العاملني يف خمتلف املستويات التنظيمية ، ولو أمعنا النظر إىل التقدم اإلقتصادي الذي حققته بعض 

                                                             
. 103ص  ، مرجع سابق ،إدارة املوارد البشرية  ،صالح عبد الباقي     1 
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ّ الدول كالواليات املتحدة األمري إحرتام العمل ، قبول املخاطر : ه يستند على قيم معينة مثل كية مثال جند أن
  .والرغبة يف حتملها وكذلك قبول مبدأ التنافس من أجل األفضل 

هلا تأثري سليب على ) خاصة يف األجهزة احلكومية(وقد لوحظ أن هناك إجتاهات واضحة بني القوى العاملة   
ذه اإلجتاهات امليل إىل التهرب من املسؤولية ، النظرة املضادة للتغيري والتجديد ، األداء واإلنتاجية ومن أمثلة ه

إخنفاض دافع اإلجناز ، اإلفتقار إىل األسلوب العلمي يف التفكري وحل املشكالت ، تفشي ظاهرة الالمباالة 
العالقات اإلجتماعية  وعدم الوالء واإلنتماء للعمل ،عدم اإللتزام مبواعيد احلضور واإلنصراف ، وقوة تأثري

  .1والصالت الشخصية 

سؤولية مكل هذه التغريات يف قيم العمل تعترب حتديات إلدارة املوارد البشرية حيث يقع على عاتق اإلدارة 
ا ويتطلب ذلك إعداد سياسة عمالة  مواجهة هذه املعوقات والتخلص منها أو على األقل التقليل من حد

  .الكاملة من القوى العاملة باملنشآت قادرة على اإلستفادة 

  :العائد والتعويض املادي للعاملني .4

على دفع أجور التضحم اإلقتصادي إىل طلب العاملني أجور أعلى ، وعدم قدرة الكثري من املنشآت يؤدي       
يعترب  أعلى للعاملني تتناسب مع مستوى هذا التضخم ، وضعف مستوى األجور وعدم توافر احلواجز اإلجيابية

عامال مؤثرا على مستوى األداء يف كثري من األجهزة احلكومية ، فقد يؤدي ذلك إىل عدم اإلنتظام يف العمل 
والبحث عن أعمال إضافية خارج العمل الرمسي ، وعدم جدية تقارير األداء السنوية عن العاملني ، وأيضا عدم 

ا على دفع العاملني جديدا على إدار  اعبئ يفعالية احلوافز السلبية وهذا يلق ة املوارد البشرية من حيث عدم قدر
  .وحفزهم لبذل جمهود أكرب للعمل 

  :زيادة حجم القوى العاملة .5

نتيجة تزايد عدد السكان وما سيتبعه من زيادة عدد املوارد البشرية الراغبني والباحثني عن عمل ، ولكن      
يالحظ أن هناك إختالف يف هيكل العمالة ، حيث أن نسبة كبرية من هؤالء الباحثني عن عمل من ذو املؤهالت 

فرص عمل خلرجيي اجلامعات إىل تكدس  وقد ترتب على إلتزام الدولة األديب بإجيادوالتخصصات غري املطلوبة 
م أماكن العمل ، وصارت هناك مشكلة إجياد املكان  األجهزة احلكومية بأعداد غفرية من املوظفني حىت ضاقت 

                                                             
. 104ص  ، مرجع سابق ،إدارة املوارد البشرية  ،صالح عبد الباقي   1  
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يقوم به املعني اجلديد ولكن هذه العمالة الزائدة مل واملكتب لكل منهم فضال عن عدم وجود عمل على اإلطالق 
بات املدفوعة هلا بدون جمهود يف املقابل وإمنا تعدت ذلك إىل نقص اإلنتاجية يف األجهزة تقتصر على األجور واملرت

  .1احلكومية بصفة عامة 

  :التشريعات واللوائح احلكومية .6

مل تعد قادرة على إعداد سياسات إن إدارة املوارد البشرية يف األجهزة احلكومية وكثري من شركات القطاع العام    
ع ظروفها وطبيعة أنشطتها ذلك ألن معظم سياسات العمالة حتكمها الئحة العاملني باحلكومة للعمالة تتناسب م

  .بالنسبة للعاملني باألجهزة احلكومية ، والئحة العاملني بالقطاع العام بالنسبة للعاملني بشركات القطاع العام 

البشرية من خالله ، وأصبحت هذه اإلدارة الشك أن هذه اللوائح تشكل اإلطار الذي جيب أن تعمل إدارة املوارد 
ر اتقوم بأعمال تنفيذية روتينية تنحصر يف تطبيق نصوص هذه اللوائح يف سياسات العمالة املختلفة مثل اإلختي

والتعيني ، األجور واملرتبات ، الرتقية والنقل ، نظم التأديب واحلفز ، التأمينات اإلجتماعية واخلدمات الطبية وتقييم 
  .2وإعداد التقارير السنوية عن العاملني وأخريا التقاعد واإلستغناء عن العاملني  األداء

ومن ناحية أخرى جند أن كثرة التغريات والتعديالت احلكومية يف قوانني وتشريعات العمل ، يسبب التضارب 
ا ، ولذلك فإن معيار الكفاءة ملدير املوارد البشرية هو درجة مهار  م على اإلملام واملشاكل يف تطبيقا م وقدرا ا

  .ذه التشريعات واإلجتهاد يف تفسريها 

مما سبق يتضح أن أداء وظيفة املوارد البشرية يف املستقبل سوف تتزايد يف درجة صعوبتها وتعقيدها وذلك يتطلب 
يتم  نالذياملزيد من املتخصصني ذوي القدرات واملهارات لتعمل بإدارات املوارد البشرية ، ذلك أن املوظفني 

اإلشراف عليهم سوف يكونوا على درجة عالية من التعليم واملهارة والتدريب ولذلك فإن مديري املوارد البشرية 
سوف حيتاجون إىل املزيد من املعرفة الفنية والعلمية من أجل أن يقوموا بالعمل بفعالية أكثر و هناك أسباب 

  :متعددة أخرى تؤيد وجهة نظرنا ومنها 

  ومنو عدد املوظفني املتخصصنيتزايد. 
 تزايد مسؤولية املوارد البشرية عن اإلنتاجية والرحبية. 

                                                             
. 105ص  مرجع سابق ، ،إدارة املوارد البشرية  ،صالح عبد الباقي    1  
. 106ص  ، مرجع سابق ،إدارة املوارد البشرية  ،صالح عبد الباقي    2  
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  1.جم املنشآت وتعقد عالقات العمل حزيادة 

  : واقع إدارة الموارد البشرية في ظل التغيرات الحديثة ووظائفها. 2.1.2

املنظمة ، وطبيعة نشاطها وحجمها ومستوى تطورها املهام املوكلة إلدارة املوارد البشرية بإختالف ختتلف طبيعة     
  :وميكن تصنيف هذه املهام إىل 

  .وظائف فنية تتعلق بتخصص وظيفة املوارد البشرية 

 .وظائف إدارية تساعد على تنفيذ املهام الفنية لإلدارة 

 2:الوظائف الفنية 

يئة قوة العمل ومكافوتتعلق بالوظائف الفرعية املتخصصة إلدارة املوارد البشرية ، وتشمل  تها ، ئتأمني و
  :تطوير محايتها وإجراء البحوث والدراسات لتغيري وتطوير هذه األنظمة وتشمل هذه الوظائف مايلي 

معرفة املتطلبات األساسية لكل وظيفة واخلصائص الفردية لألفراد : حتليل ، توصيف وتصميم الوظائف
  .املناسبني هلا 

ا وإختيار املرشحني املالئمني للوظائف يني ، وحتفيز املرشحني اإلستقطاب واإلختيار والتع إىل تقدمي طلبا
  .الشاغرة وتعيينهم 

م وتغي: تكوين وتطوير العمال م ريمبعىن اإلهتمام بتدريبهم وتنمية مهارا م وسلوكا   . إجتاها

 السلوك اإلجيايب وعلى مبعىن التعرف إىل اإلختالفات بني األفراد وتوجيههم إىل: توجيه وحتفيز العمال
م على أدائهم    .مكافأ

م املهنية إىل املدى الطويل : ري املسارات الوظيفيةيتس   .أي اإلهتمام باملستقبل الوظيفي لألفراد وإهتماما

  .معرفة مستوى أداء كل عامل مقارنة بالعمل املطلوب منه : تقييم أداء العمال

ا ومستويات أدائهم : نظام الدخل  .مكافأة األفراد على أساس أمهية الوظائف اليت يقومون 
                                                             

. 31ص  مرجع سابق ، ،إدارة املوارد البشرية ، ياسني كاسب اخلرشة ، خضري كاظم محود    1 
.  28، ص  2002عادل حرحوش صاحل ، مؤيد سعيد سامل ، إدارة املوارد البشرية بدار الكتاب العاملي للنشر و التوزيع   2 
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 الوظائف اإلدارية: 
، التخطيط ، التنظيم ، الرقابة: ل وتتعلق بالوظائف اليت تساعد على تنفيذ املهام الفنية لإلدارة وتشم

املوارد البشرية وسيتم التعرض لكل من هذه التوجيه ، التحفيز وحتديد اخلصائص اإلسرتاتيجية إلدارة 
 .املهام بشيء من التوضيح 

 التخطيط 
هو إعداد خطة لنشاط اإلدارة خالل فرتة زمنية معينة إبتداءا من حتديد األهداف مث وضع خطوات 
ومتطلبات تنفيذ هذه األهداف ، ورغم كون املوارد البشرية عنصرا أساسيا للتخطيط اإلسرتاتيجي 

ّ  للمنظمة ، أخذها بعني اإلعتبار خيتلف من منظمة إىل أخرى وميكن توضيح هذا اإلختالف  إالّ أن
  :حسب اإلجتاهات التالية 

الضرورين من املوارد البشرية لتلبية حيث تقوم املنظمات بتقدير العرض والطلب : اإلتجاه األول
ا إىل املدى البعيد ، لكن هذا اإلجتاه ال يقتصر على حتديد  األشخاص املناسبني وباألعداد الكافية إحتياجا

  .يف األمكنة املناسبة دون اإلهتمام بغري ذلك 
ا اخلاصة بتسيري املوارد البشرية حسب اإلسرتاتيجية : اإلتجاه الثاني حيث تقوم املنظمات بوضع خمططا

ذه اإلسرتاتي   .جية املنتهجة من طرف اإلدارة العامة دون املسامهة يف وضع القرارات اخلاصة 
أخذ املوارد البشرية بعني اإلعتبار على أعلى مستوى إسرتاتيجي أي عند تعريف  ويقرتح اإلجتاه الثالث

رسالة وأهداف املنظمة ، وعند وضع املخطط اإلسرتاتيجي للمنظمة ، وتعرف هذه املنظمات إسرتاتيجية 
ا البشرية بعني اإلعتبار وهذا يتطلب أن  ا وكفاء تكون إدارة املوارد البشرية قادرة على تطورها بأخذ قدرا

  .اإلجابة على إحتياجات املنظمة من الناحية الكيفية والكمية 
. ويعترب ختطيط املوارد البشرية عملية مهمة بالنسبة للمنظمة من جهة ، ألنه يسهل حتقيق أهدافها 

 ّ م الوظيفية وتطويرهم اوبالنسبة للعمال ألن   .ملهين من جهة أخرى ه يساهم يف إعداد خمطط مسارا
 التنظيم 

أهداف   دف عملية التنظيم إىل جتميع املوارد البشرية ووضعها بطريقة منظمة ومرتبطة بتحقيق
لتحديد واجبات رتتيبات املتعلقة بالعمل ، املنظمة اإلقتصادية بفعالية ، حيث يشمل التنظيم كل ال
م وإعطاءهم السلطة الالزمة بتحديد    .التقييمات اإلدارية والعالقات فيما بينهم العمال ومسؤوليا
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كما أن إنتماء األشخاص إىل جمموعات منظمة تكون مهام األفراد فيها واضحة وتشجيع التعاون 
ويؤدي إىل حتسني مستوى األداء واملفاوضة ما بني األفراد ، ميكن من حتقيق الرضا من ناحية ، 

 .1ن ناحية أخرى الفردي واجلماعي وإىل حتقيق فعالية املنظمة م

 2:الرقابة 

 ّ ا نظام التحليل ومراجعة أداء العمال والتأكد من أن النتائج حتقق األهداف ميكن تعريفها على أ
كن الرقابة من مراجعة الوظائف للتأكد من عملها من إلتزام العاملني املقررة مسبقا يف اخلطة كما متّ 

بشروط عملهم وباألداء والسلوك اإلجيايب السليم ومن إكتشاف الفروقات والقيام بالتعديالت 
والرقابة عملية إدارية تشجع على إحرتام القواعد التنظيمية ومن املمكن أن تكون ، الالزمة لتصليحها 

وذلك بفضل التعريف بالقواعد واإلجراءات وكذلك ) عن طريق التكوين والتوعية(عملية وقائية 
  :هي  العقوبات واإلجازات املرتتبة عن إحرتامها أو عدم إحرتامها وتتضمن عملية الرقابة أربعة مراحل

 .وضع سياسات وإجراءات وقواعد األداء  . أ
 .قياس األداء احلقيقي   . ب
 .مقارنة األداء احلقيقي بالقواعد   . ت
 .القيام بالتعديالت الالزمة   . ث

ويشكل وضع السياسات اإلطار أو اإلجتاهات العامة إلختيار العمليات املناسبة واليت جيب أن               
 ّ ا اإلجراءات والقواعد فهي خاصة بعملية أو وظيفة معينة ، وتوضح اإلجراءات  يتبعها العمال يف وظائفهم ، أم

 ّ   .لقواعد فهي تعرف ما جيب القيام به لتطبيق اإلجراءات ا اكيفية تطبيق السياسات ، أم

ألداء املنتظر حسب اخلطة ويتم وضع املؤشرات اليت تسهل عملية املقارنة بني األداء احملقق وا
  .حسب اإلمكانيات املتوفرة إكتشاف الفروقات املوجودة وتعديلها  ، مثّ املسطرة

 3:التوجيه والتحفيز 

                                                             
. 24ص  ، 2004مديرية النشر جلامعة قاملة  ،إدارة املوارد البشرية  ،محداوي وسيلة   1  
. 35ص مرجع سابق ،  ،إدارة املوارد البشرية  ،محداوي وسيلة   2  

. 30ص  مرجع سابق ،  ،إدارة املوارد البشرية  ،عادل حرحوش صاحل ، مؤيد سعيد سامل  3  
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ثهم على العمل بشكل صحيح حيث تقوم بتصميم حب لتوجيه العمالاملنظمة عدة أنظمة تضع 
الوظائف ووضع أنظمة التكوين والتطوير والتحفيز املناسبة لتقوية إرادة العامل وتوضيح مسؤولياته يف 

 .العمل 

 مسؤوليات إسرتاتيجية: 

تعترب املوارد البشرية حسب هذا اإلجتاه كمورد بشري إسرتاتيجي تلتف حوله بقية املوارد األخرى وعلى 
تم هذه األخرية بتطوير كفاءات عماهلا  املنظمة إدماج العمل البشري جبميع مشاريعها كما جيب أن 

  .جيتها يعند إختيار إسرتاتوتكوينهم وأخذهم بعني اإلعتبار 

  : 1لبشرية في ظل التغيرات الحديثة إدارة الموارد ا

  :أهم التغيرات الحديثة في مجال اإلدارة الحديثة

  :مالمح اإلدارة المعاصرة

يتجه إقتصاد العامل احلديث يف وقتنا احلايل إىل أن يكون أكثر تفاعال وعاملية ، فقد ظهرت جمموعة من 
وأعطتها مالمح ورؤى جديدة ومن بني هذه التغريات التغريات والتحوالت إنعكست يف جمال اإلدارة املعاصرة 

 :نذكر مايلي

 التحول حنو نظام عاملي تسوده قوة واحدة هي الواليات املتحدة األمريكية . 
  حتويل معظم الدول املعاصرة حنو إقتصاديات السوق. 
 ا  .التطور السريع التقنية والثورة العلمية وإنتشار تطبيقا
  العلمية واإلعتماد املتزايد على البحث والتطوير خللق امليزة واإلنتباه ألمهية التعلمإشتداد املنافسىة. 
  بزوغ عصر املعرفة والذي يتسم باإلهتمام املكثف للعنصر البشري و اإلهتمام بالبيئة احملافظة عليها

 .وإستثمار قدراته الفكرية 
 التعبري الشامل عن احلالة اجلديدة  كما جند يف قمة هذه التطورات والتحوالت العوملة بإعتبارها

 .لعامل اليوم 

                                                             
.  2011/2012، إدارة املوارد البشرية باملؤسسات اجلامعية  ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت   1  
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وتقنيات إدارة جديدة جراء هذه التغريات والتحوالت حيث أصبحت تتسم مبالمح وصفات  ملقد نشأت مفاهي
واإلنتشار السريع جديدة تتوافق مع أفكار وطبيعة العامل املعاصر القائم على احلركية والديناميكية والتقنية واإلنفتاح 

  :وتتمثل هذه السمات يف النقاط التالية ،لف العلوم واألفكارملخت
  اإلقناع بأمهية املناخ الداخلي واخلارجي للمنظمة. 
 السهر إلرضاء العمالء من خالل التفوق والتمييز يف تقدمي املنتجات يف املكان والزمان املناسب . 
 ساليب والعالقات اإلنتاجية إستثمار تقنية املعلومات وإعادة التنظيم واهليكلة والتطوير لأل

 .والتسويقية والبشرية 
  ضرورة الرتابط والتشابك بني القطاعات اإلدارية ومستويات املنظمة الواحدة وبني املنظمات

 .األخرى اليت تربطها عالقات معها 
  التأكيد على التخطيط اإلسرتاتيجي للتأثري على املستقبل وإعادة صياغة احلاضر ملواجهة

  .املخاطر
  الطاقات وتوظيفها بشكل متكامل و إستثمار الوقت وإستغالله والتأكيد على جتميع القدرات

 .لتحقيق األهداف 
  التأكيد على اجلودة الكاملة. 
 وحتقيق  اإلبتكار والتجديد والتنويع وتنمية ومتكني القيادات اإلدارية ذات القدرة على التأثري

 .األهداف وإطالق قوى اإلبداع واإلبتكار 
  التأكد على إدماج فلسفة بناء وتنمية املورد البشري يف صلب السياسات وإسرتاتيجيات املنظمة

م رؤساء فقط   .باعتبارهم مدربني وصائدين للعاملني ال لكو
  التأكيد على األنشطة املعرفية واإلعتماد على نتائج العلم احلديث والتقنيات اجلديدة املتطورة يف

 .العلم اإلداري 

  : خطيط الموارد البشريةت. 2.2

  : 1مفهوم التخطيط وخطواته . 1.2.2

  : مفهوم التخطيط الموارد البشرية وأهميته. 1
                                                             

. 20ص  ، مرجع سابق ،إدارة املوارد البشرية  ، روال نايف املعايطة  ،صاحل سليم احلمودي    1  
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إن التخطيط باملفهوم العام والشمويل يعين التنبؤ مبا ينطوي عليه املستقبل يف إطار معني يتضمن    
ّ  كيف نعمل ؟ مىت ومن يعمل ؟ وهكذا؟  اإلجابة على التساؤالت ماذا نعمل التخطيط للموارد  ولذا فإن

البشرية يتضمن حتديد اإلحتياجات املعلنة من القوى العاملة من حيث الكم والنوع وعلى مستوى 
طيط القوى البشرية يتطلب القيام باألنشطة املرتبطة بإدارة القوى البشرية من ناحية خالتفصيلي لت

  إخل...طيط املسار الوظيفي اإلستقطاب اإلختيار التعيني والتدريب وتقومي األداء وخت

 ّ ه عملية احلصول على العدد الصحيح ويشار إليه أيضا بتخطيط القوى العاملة أوختطيط األفراد ويعرف أن
من األفراد املؤهلني للوظائف املناسبة ، ويف الوقت املناسب وبطريقة أخرى فإن ختطيط املوارد البشرية هو 

هؤالء الذين يتم تعيينهم أو (وخارجيا ) األفراد املوجودين فعال(ليا نظام توافق أو مقابلة عرض األفراد داخ
ّ ) البحث عنهم كل   مع الوظائف املتاحة اليت تتوقع املنظمة وجودها عرب فرتة زمنية حمددة وأساسا فإن

املنظمات تقدم أو متارس ختطيط املوارد البشرية ، سواء بصورة رمسية أو بصورة غري رمسية ، وتتفاوت 
  .مات يف مدى جناحها يف القيام بوظيفة ختطيط املوارد البشرية املنظ

ويتوقف جناح املنظمة يف األجل الطويل على مدى احلصول على األفراد املناسبة يف األعمال املناسبة يف 
زمة لتحقيق هذه الوقت املناسب وال تتحقق الفائدة املرجوة من األهداف التنظيمية واإلسرتاتيجيات الال

 إذا توفرت ذوي املواهب واملهارات والرغبات املناسبة لتحقيق هذه وال يكون هلا معىن إالّ  األهداف
  .1 اإلسرتاتيجيات

احلاجة إىل ختطيط املوارد البشرية إىل وجود فرتة زمنية بني إدراك احلاجة إىل شغل وظيفة ما ، ة وترجع أمهي
ّ وضمان احلصول على الفرد املؤهل لشغل هذه الوظيفة مبعىن  ه ال ميكن احلصول على الفرد املناسب آخر أن

 ّ ّ  بصورة حلظية أو فورية ، أيضا فإن ال للموارد البشرية يساعد على ختفيض معدل دوران التخطيط الفع
  .العمل من خالل توفري فرص التطور الوظيفي لألفراد من خالل منظمتهم ، مما يزيد من فرص بقائهم 

  2:البشريةالتخطيط اإلستراتيجي للموارد  .2

                                                             
   1 . 83، ص    2011دار التعليم اجلامعي للطباعة و النشر و التوزيع ،  رواية حسن ،  حممد سعيد سلطان ، إدارة املوارد البشرية ،   

.39خضري كاظم محود ، الدكتور ياسني كاسب اخلرشة ، إدارة املوارد البشرية ،  مرجع سابق  ، ص    2  
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اتسم القرن الواحد والعشرون بشيوع بارز يف إستخدام مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي على صعيد 
املنظمات اإلنسانية كافة ، وقد إمتد اإلستخدام اهلادف للتخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى املنظمة  

، املستوى التشغيلي  business strategyونطاق األعمال  carport strategyككل 
operational strategy  ولذا ميكن التأكيد على أن مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى

ا يف إنتماء إدارة املوارد البشرية ، ميكن أن يكون أي من مستويات ال واردة حلجم املنظمة وطبيعة عالقا
ّ ...القوى البشرية يف نطاق أعماهلا و بيئتها  رتاتيجي يف إدارة املوارد مفهوم التخطيط اإلس إخل، و لذا فإن

البشرية ميثل عملية الربط و التناسق و التكامل مع الغايات و األهداف اإلسرتاتيجية لتحسني إجناز 
ظروف البيئية و زيادة اإلبداع و املرونة الالزمة لذلك ، و للاألعمال و تطوير الثقافة التنظيمية ، إستجابة 

تزويد املنظمة املعنية يف األطر النظرية القادرة على املساعدة يف إختاذ إسرتاتيجية املوارد البشرية تتضمن 
قرارات اإلختيار و التعيني و التدريب و : القرارات املتعلقة بالنشاطات األساسية للموارد البشرية مثل 

يف إخل ، لغرض حتسني امليزة التنافسية للمنظمة على مستوى األفراد و اجلماعات العاملة ...التطوير 
املنظمة ، و حتسني السلوك التنظيمي هلم ما سيساهم بتحقيق تنفيذ اإلسرتاتيجية املتعلقة باألفراد العاملني 

  .هلا 

 ّ أن يساهم  يف حتقيق عملية التنبؤ بواقع ال اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية من شأنه إن اإلستخدام الفع
و إن هذه اإلسرتاتيجية غالبا ما تكون . رية الالزمة لذلك األسواق العاملة و حتقيق احلاجات الفعلية البش

تنفيذها  مث العمل على تقييم  على شكل خطط مدروسة يتم إسهام العاملني يف املنظمة يف صياغتها مثّ 
جل أن يتم إختاذ القرارات الالزمة بشأن تصحيح أاألداء املنجز خالل الفرتة الزمنية اليت وضعت من 

ّ . قة باإلجنازاإلحنرافات املتعل مشاركة العاملني أصبحت من  الظواهر املعاصرة يف حتقيق املنظمة  إذ أن
  .1ألهدافها 

  : 2خطوات تخطيط الموارد البشرية . 3 

  : تخطيط نوعيات العمل المطلوبة:أوال 

  :تنطوي هذه اخلطوة على اآليت 
                                                             

. 106ص  ، 1994طبعة ، اجلامعة املفتوحة  ،إدارة املوارد البشرية ، صاحل عودة سعيد    1  
. 178ص ،  2003،مكتبة غريب  ،إدارة املوارد البشرية  ،علي سلمي    2 
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o  نشاط املنظمة ونظم اإلنتاج فيها حتليل لطبيعة. 
o  واألعمال ، وتصميم مكونات املهام ، املسؤوليات ، السلطات حتليل الوظائف. 
o  ت اإلدارية ، الوظائف اإلدارية اإلدارات واألقسام ، املستويا(التخطيط والتحليل التنظيمي

 ) .إلشرافيةوا
o  توصيف الوظائف وكذلك حتديد مواصفات من يشغل الوظيفة. 

  :داد األفراد الالزمين لكل نوعية تخطيط أع: ثانيا

  :حتتوي هذه اخلطوة على ثالث خطوات أو عناصر فرعية 

o  طلوب أداؤه املحتليل متطلبات العمالة حسب العمل. 
o  حتليل أثر املتغريات التكنولوجية. 
o  حتليل إحتياجات اإلحالل. 

 :تحليل متطلبات العمالة حسب عين العمل المطلوب أدائه .1
  :األعمال المتصلة باإلنتاج والمبيعات  . أ

 :هناك ثالث طرق لتقدير العمالة املطلوبة يف هذه احلالة 

o  ذه التقديرات املسؤولون يف املنظمة تقديرات حتمية بأعداد أفراد املطلوبني يف كل وظيفة ، ويقوم 
 .املديرين ورؤساء األقسام

o  اآللةعدد األفراد الالزمني للعمل على (مواصفات معيارية تتحدد بنوع التكنولوجيا املستخدمة.( 
o  حتليل العالقة بني حجم اإلنتاج أو حجم املبيعات وعدد العاملني يف اإلنتاج أو املبيعات وتنطوي

هذه الطريقة على دراسة العالقة بني مؤشرات اإلنتاج أو املبيعات والعاملني خالل فرتة زمنية سابقة 
على اإلحتياجات الستخالص منوذج أو معادلة ميكن بإستخدامها التعرف ) عدد من السنوات(

طريقة : ستخدامها منها إوهناك عدد من األساليب اإلجتماعية اليت ميكن . املستقبلية من العمالة 
 .طريقة املتوسطات و املربعات الصغرى 

  1: الوظائف غير المتصلة باإلنتاج  . ب

                                                             
. 186ص ،  مرجع سابق ،إدارة املوارد البشرية ، علي سلمي    1 
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  :هناك طريقتان يف هذه احلالة .السكرتارية ، الشؤون القانونية وظائف احلسابات ،  لمث

 ذه التقديرات املس ولون يف هذه ؤ تقديرات حكمية بأعداد األفراد املطلوبني يف كل وظيفة ، ويقوم 
 ) .املديرون ورؤساء األقسام(املنظمة 

  حيلل األداء للتعرف على نتائج األداء يف الوظيفة ، مثّ ويف هذه الطريقة : إستخدام معدالت األداء 
ومبعرفة حجم ناتج األداء ) الزمن\بالنسبة للفرد(ه النواتج تستخرج معدالت األداء املعيارية يف هذ

املطلوب إجنازه خالل الفرتة الزمنية اليت يتم التخطيط هلا ، فيمكن معرفة عدد األفراد الالزمني إلجناز 
 .هذا احلجم 

  حجم عبئ العمل المطلوب إنجازه=عدد األفراد الالزمين ألداء عمل معين

  معدل أداء الفرد                                                      

  :التنبؤ بالمناخ داخل المنظمة في كل نوعية : ثالثا 

  :عرض العمل الداخلي 

ـــ إحتياجات اإلحالل+عدد األفراد في أول مدة    المعينون خالل الفترة ــ

  )والعودة من بعثة إىل إعارةاإلضافات بسبب النقل والرتقية إىل الوظيفة (

  :في كل نوعية دراسته)خارج المنطقة(التنبؤ بالمناخ في سوق العمل : رابعا

  الغرض الكلي(مدى توفر النوعيات واألعداد املطلوبة يف سوق العمل. ( 
  الطلب الكلي(درجة املنافسة بني املنظمات. ( 
  مؤشرات أخرى للعمالة. 

ــ ــ ـــــ طاقة مؤسسة التعليو والتأهيلاهلجرة الداخلية واخلارجية  ــ   ــ احلركة القطاعية 

  ):الفائض أو العجز (تحديد الزيادة أو النقص : خامسا 

 :ويتضمن هذا تحديد
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فائض أو العجز النوعي يف العمالة ويف هذه احلالة تكون خربات وتأهيل العاملني أعلى أو أقل من  )1
 .املطلوب 

، ويف هذه احلالة تكون أعداد العاملني أكرب أو أقل من الفائض أو العجز الكمي يف العمالة  )2
 1.األعداد املطلوبة 

  2كيفية مواجهة العجز أو الفائض :سادسا 
  .هناك إسرتاتيجيتان تتوقفان على حالة سوق العمل : يف حالة الفائض 

  
 سوق العمل يتصف بالندرة

  تنشيط اإلستقطاب                                                         

  التساهل يف معايري اإلختيار                                                            

  والعوائد فع مستوى األجورر                                                            

  تكثيف التدريب وأساليب رفع اإلنتاجية                                                           

  سوق العمل يتصف بالوفرة                               تكبري وتنويع األعمال

  س املالإستخراج تكنولوجيا كثيفة رأ                                                           

 ستخدام معايري اختيار متشددةإ                                                           

ــل رقم       01الشكـــــ

  : 3 فوائد التخطيط الموارد البشرية وتحديد إحتياجاتها. 2.2.2

 :تحديد اإلحتياجات من الموارد البشرية  .1

                                                             
. 130ص ، مرجع سابق ،إدارة األفراد  ،صاحل عودة سعيد    1 
. 186ص ، مرجع سابق ،إدارة املوارد البشرية  ،علي سلمي    2 
. 20ص  مرجع سابق ، ،إدارة املوارد البشرية ، روال نايف املعايطة  ،صاحل سليم احلمودي   3  
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إن األهداف األساسية اليت تكمن وراء بناء إسرتاتيجية هادفة إلدارة املوارد البشرية متكن يف بناء وحتديد اإلحتياجات 
قادرة على حتقيق أهداف إسرتاتيجية املنظمة ككل ولذا فإن إسرتاتيجية املوارد البشرية متثل العديد من املوارد البشرية 

  :تتضمن مايلي من اإلسرتاتيجيات النوعية واليت 
 :إستراتيجية التخطيط   . أ

االت اليت تعمل املنظمة على احلصول على مصادرها ،  حيث أن القيام بوضع هذه  وتشمل مجيع النشاطات وا
اإلسرتاتيجية من شأنه أن يساهم يف توفري الطاقات البشرية القادرة على إجناز املهام واألنشطة بالشكل الذي 

  .يتالءم مع احلاجة الفعلية للمنظمة 

 :اإلستراتيجية المتعلقة باإلختيار والتعيين  . ب

ات بتحديد مصادر األفراد العاملني ومستلزمات دراسة وتتناول هذه اإلسرتاتيجية وضع األسس والضوابط والبيان
  .السوق وتطبيق أسس املفاضلة بني املتقدمني وغريها من اإلعتبارات األساسية هلذا الشأن 

 :إستراتيجية الترقية ونقل األفراد  . ت

واملكافآت  تتناول هذه اإلسرتاتيجية البيانات املتعلقة بالرتقيات النقل وكذلك ما يتعلق بسياسات األجور    
  .إخل ، ومن السبل الكفيلة برفع كفاءة العاملني يف إجناز أهداف املنظمة الشخصية ...واحلوافز

 :إستراتيجية التدريب   . ث

السعي املستمر حنو تطبيق وحتسني كفاءة األفراد العاملني من خالل وضع سياسة تيجية وتتناول هذه اإلسرتا    
ظمة وغريها من اإلعتبارات اليت تشكل أسس هادفة يف التطوير نوخارج امل تدريبية وتطويرية قادرة على حصر داخل

  .والتدريب 

 :جية تتعلق بقياس أداء األفراد العاملين يإسترات . ج

ووضع املعايري اليت متكن من خالهلا مقارنة األداء احملقق مع تلك املعايري والضوابط لغرض حتديد اإلحنرافات     
ّ احلاصلة يف األداء بغية  األسس اليت تقوم عليها  إعتماد ذلك يف تقومي اإلجناز احملقق من األفراد العاملني ولذا فإن

ا املطلوبة تيجهذه اإلسرتا يات بصورة شاملة تعتمد حتديد اإلحتياجات احلقيقية من القوى العاملة ومبختلف كفاءا
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وبة من القوى من الوسائل املستخدمة يف وعلى الرغم من إختالف الوسائل املستخدمة يف تقدير اإلحتياجات املطل
  :املنظمات الكبرية اليت تبتعد عن األحكام والتقديرات الشخصية ويتمثل يف ما يلي

 1:تحليل عبئ العمل  )1
وميثل حجم أو كمية العمل املطلوب إجنازه من كل وظيفة يف الفرتة الزمنية احلالية أو املستقبلية 

حتياجات املطلوبة من القوى العاملة وميكن أن يتم التوصل واليت يتم التخطيط هلا يف حتديد اإل
إىل كمية العمل يف الفرتة املقبلة عن طريق التنبؤ حبجم املبيعات أو اخلدمات املراد تقدميها للفرتة 
املقبلة ، وميكن معرفة العدد الالزم لتنفيذ حجم وعبئ العمل من خالل ضرب معدل األداء 

  .د ساعات العمل الشهرية للموظف أو العامل بكمية العمل مقسوما على عد
 :تحليل قوة العمل  )2

ويتم وفقا هلذه الطريقة بالتحليل أن جيري اإلعتماد على النتائج اليت متّ التوصل هلا من خالل 
 مع ماهو متوفر فعال لدى املنظمة املعنية من احلاصلني ، مثّ مقارنتها  حتليل عبئ العمل ومن مثّ 

  .القيام بطرح تلك القوى املتوفرة من إمجايل العدد الكلي احملقق من خالل التحليل لعبئ العمل 
 :السالسل الزمنية  )3

تستند طريقة التحليل السالسل الزمنية اليت حتدد إحتياجات القوى العاملة ومن املنظور الذي 
ا تشهده املنظمة املعيبة يف زيادة طاقتها اإلنتاجية وتسويقها ملنتج ا وفق معيار الزمن ا وخدما

إخل ، ولذا ...واحلاجة لتوفري العاملني ملواصلة إستمرار العمليات اإلنتاجية والتشغيلية والتسويقية 
 ّ ا مستقبال ، لذا فإن  ينبغي أن تتوفر لدى املنظمة املعنية البيانات التارخيية عن واقع وآفاق تطورا

  :أساسية وهي السلسلة الزمنية تتأثر عادة بأربعة عوامل 
 :االتجاه العام   . أ

لدى املنظمة بشأن حاجتها ) املتاحة(وميثل إجتاه البيانات واملعلومات التارخيية املتوفرة 
  .للقوى العاملة وفقا لطبيعة أدائها اإلنتاجي أو اخلدمي 

 :التغيرات الموسمية   . ب

                                                             
.102ص  ، مرجع سابق ، سرور احلريري    1  



إدارة الموارد البشریة                                                                  الفصل الثاني   
 

 42 

مواسم خمتلفة ومدى وميثل هذا التغري طبيعة التغريات املصاحبة ألداء املنظمة خالل 
ا للقوى البشرية وفق مواسم الرواج أو الكساد املرتبطة بالظروف املومسية    .حاجا

 :التغيرات الدورية   . ت

ومتثل التغريات اليت تصاحب دورات التغري الدوري حلمالت الرواج أو الكساد أو حاالت 
 .لفرتات طويلة نسبيا التضخم أو اإلنكماش اليت ترتبط بعوامل منتظمة أو دورية 

 :التغيرات الفجائية   . ث
وتتمثل بالتغريات الطارئة واليت حتصل بصورة مفاجئة حبكم اآلثار اخلارجية حلصوهلا 

ا ما تكون هذه التغريات بفعل الظروف السياسية العامة واحلروب والكوارث وغالب
  إخل...الطبيعية 

املطلوبة من القوى ولذا فإن هذا األسلوب يف التحليل لغرض حتديد اإلحتياجات 
العاملة للتنفيذ على اإلفرتاض الذي يعتمد العالقات املستقبلية واليت تقوم على البيانات 

ّ واملعلومات التار  هدفه بدقة فرتاض ال حيقق هذا اإل خيية من املاضي ويف األغلب إن
نتيجة التباين احلاد يف طبيعة التغريات الظرفية على الصعيد التارخيي للبيانات 

  .واملعلومات املتاحة للمنظمة 
   مراحل التخطيط اإلستراتيجي:  02الشكل رقم        

  

  

  

  

  

 تطبیق صیاغة تطویر تقییم

 المرحلة األولى المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة
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  : 1صياغة اخلطة اإلسرتاتيجية : املرحلة األوىل 

  :وتشمل اخلطوات التالية 

  تطوير رؤية املوارد البشرية و رسالتها املشتقة من رؤية املنظمة و رسالتها. 
  تعريف األهداف اإلسرتاتيجية. 

  : طة اإلسرتاتيجيةتطوير اخل: املرحلة الثانية 

  :و تشمل اخلطوات التالية 

  القيام بالتحليل الرباعي )( swot 
  نقاط القوة الداخلية– s = internal streng ths 
  نقاط الضعف الداخلية– w = intermol wea kanesse 
  الفرص اخلارجية– o = externol appr tanities 
  التهديدات اخلارجية– t = external thr earts 
  سنوات  5-3(وضع أهداف طويلة املدى( 
  مستويات 3وضع اإلسرتاتيجيات على 

 املنطقة  . أ
 الوحدة اإلدارية  . ب
 الوظيفة  . ت

  : تطبيق اإلسرتاتيجية: املرحلة الثالثة 

  :وتشمل اخلطوات التالية 

  سنة واحدة  –أشهر  6( وضع أهداف قصرية املدى( 
 خطط العمل تطوير 
  املالية و التكنولوجيا و البشرية ( جتميع و ختصيص املصادر( 

                                                             
. 41ص ، مرجع سابق ، إدارة املوارد البشرية  ،ياسني كاسب اخلرشة  ، خضري كاظم محود    1  
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 حتفيز املوظفني 

  :املرحلة الرابعة 

  :وتشمل اخلطوات التالية 

 مراجعة اإلسرتاتيجيات 
 قياس األداء 
 اختاذ اإلجراء التصحيحي 
 1:فوائد تخطيط الموارد البشرية  .2

مبدير دائرة املوارد البشرية بالتعاون مع مدراء الدوائر املختلفة يدعم من ختطيط املوارد البشرية عملية حيوية مناطة 
طرف اإلدارة العليا يف ضوء رؤية املنظمة و خطتها اإلسرتاتيجية و رؤيتها املستقبلية ، و حتمل هذه العملية يف 

ا نفعا كبريا للمنظمة على النحو التايل    :طيا

اضطراب العمل يف حاالت االنتقاالت أو التقاعد أو ترك اخلدمة متنع حصول االرتباكات الفجائية ، و  .1
 .ألي سبب كان 

 .بسري و سهولة يف حالة زيادة حجم املنظمة تضمن استمرارية العمل  .2
 .صول على التطوير الوظيفي الالزمتؤمن للموظفني التسهيالت و الفرص الالزمة للتعليم و التدريب و احل .3
 .موظفني داخل املنظمة لرتقى من خالل مسارهم الوظيفي تفتح اآلفاق  وتوفر الفرص لل .4
 .ختلق جوا صحيا لتشجيع املوظفني و حتفيزهم  .5
 .تعزز عملية التطوير الوظيفي و تزيد من فاعلية التدريب  .6
 .الكشف عن أسباب مواطن ضعف داخل املنظمة و منحها الفرص لوضع اخلطط اإلصالحية  .7
 2:تحديد عرض الموارد البشرية  .3

  :التحديد الدقيق لعرض القوى البشرية العاملة غالبا ما تتحكم فيه العوامل التالية إن 
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يسر و التنبؤ العاملني يف املنظمة من سهولة و إن التعيينات اجلديدة للموظفني و : التعيني اجلديد للعاملني  .1
عدد و حجم االفراد به سيما وأن طبيعة احلاجة املستمرة و اآلنية يف املدى القصري ميكن أن تشري إىل 

 .املراد تعيينهم حديثا يف املنظمة 
م إذ أن هذه احلالة تشري بوضوح لعودة بعض العام: عودة العاملني لعملهم  .2 لني بعد انتهاء  إجاز

إخل أو عودة املرأة إىل عملها ...، كعودة املوظف بعد انقضاء إجازته الدراسية أو بعثته الدراسية الطويلة
ا بسهولة أيضا  بعد انقضاء فرتة  .إجازة األمومة و غريها من تلك احلاالت اليت ميكن التنبؤ 

ا سيما إذ حصلت حاالت :  1االنتقال من خارج املنظمة .3 وتعترب هذه أكثر احلاالت اليت يصعب التنبؤ 
 إنتقال بعض املوظفني من خارج املنظمة ألسباب تتعلق بتغيري هيكلة املنظمة أو إنشاء وحدات إدارية

إخل ، حيث إن ذلك جيعل من الصعوبة التنبؤ باملتغريات اليت تصاحب ذلك ، إما ...وتنظيمية جديدة 
طبيعة نقص عرض املوارد البشرية يف املنظمة غالبا ما حيصل نتيجة التقاعد أو الفصل أو اإلقالة أو النقل 

اء اخلدمات أو سبب الوفاة  ا اليت غالبا ما  من الظواهر. إخل ...إىل خارج املنظمة أو إ يتعذر التنبؤ 
لذا ميكن القول بأن القوى العاملة زيادة أو نقصان فغالبا ما خيضع ملتغريات ميكن . بدقة واضحة 

ا وأخذ كافة اإلحتياطات الالزمة ملواجهتها ، وبعضها يتعذر التنبؤ به بصورة واضحة  ا والتنبؤ  إحتسا
البد أن تأخذ خمتلف املعايري القادرة على مواجهة تلك احلاالت بصورة ودقيقة إالّ أن إدارة املوارد البشرية 

فاعلة وكفاءة مستندة إىل األسس العلمية الواضحة بعيدا عن سبل احلدس والتخمني يف رصد ظاهرة 
 .العرض للموارد البشرية 
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  :خالصة 
بالنسبة لشركة أو لثروة الدولة ، فرأس املال  وارد البشرية وتنميتها مل يعودا يعتربان أمرا سطحياامل      

البشري هو مفتاح التقدم اإلقتصادي وتكوين الثروة ، وهو حمور التنمية الوطنية وتطوير الشركات وعنوان 
. هذه التنمية ، ويتجاوز رأس املال البشري احلدود ، شأنه يف ذلك شأن املعلومات يف إقتصاد املعلومات 

ا واحملافظة عليها  وتسعى األمم إىل ويتمتع األفراد بإدراك عميق . تنمية أفضل املواهب البشرية وإستقطا
لقيمة رأس ماهلم البشري والسعر العايل الذين حيظون به ويتمثل التحدي الرئيسي يف صوغ الشركات 

ص أقصى واحلكومات إلسرتاتيجيات فاعلة لتنمية املوارد البشرية من أجل تفعيل هذه الثروة وإستخال
  .فائدة ممكنة من هذه املوارد لكي تعزز مركزها اإلقتصادي 
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                                             المقدمة     
 

 أ  

                                         
ـــــدمـالمق ــــ ــــ ــــ   ةـــ

نفصال إتساع حجم الشركات و إو  20قتصادي يف أواخر النصف األول من القرن بعد التطور التكنولوجي و اإل        
لك حسب ذيفة و ظو  امللكية عن اإلدارة و زيادة عدد املوظفني، صار من الضروري على املؤسسة أن ختصص إدارة لكل

  .حاجتها 
ّ إن املؤسسة مزيج من الوسائل املادية يديرها و حيركها العنصر البشري فوأل حتقيق الفعالية اليت تضمن هلا البقاء  ن
نصب إمن هذا املنطلق و ستغالل كل مواردها و طاقتها املتاحة بطريقة مثلى ، إستمرار مرتبطة مبستوى األداء يف اإلو 
ّ هتمام املسريين إ ستعمال األمثل للموارد البشرية و املادية و أيضا األساليب العلمية و ال و حتقيق اإلعلى التسيري الفع

دارة املوارد البشرية  اليت تقوم بتخطيط و تنظيم هذه املوارد ، ولكي تقلل اإلدارة من األخطاء إاملنهجية ،لذا استحدثت 
هذه األخرية الوظيفة اليت تعمل على  تصحيح مسار التنفيذ و ام سليم للرقابة ، و تعترب ظن توفر نأوجب عليها 

ضوء األهداف واخلطط املوضوعة  ىالكشف عن األخطاء و العراقيل اليت تعوق األداء الفعلي قصد حتسينه وتطويره عل
  .من طرف املؤسسة 

املشاكل  ىمن قبلهم للتعرف علإن األسلوب األساسي للرقابة علي املوارد البشرية باملؤسسة هو تقييم األداء احملقق و 
  .  ختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهتها  إحنرافات و ذلك بقصد اإلو 

ّ  ىالغرض من هذا البحث هو التعرف عل   ،املوارد للوصول إىل األهداف املسطرة  ىالة للرقابة علاآلليات الفع
هذه األخرية  ىها عليتاملوارد البشرية إبراز أمه كما يهدف إىل  التعرف على طبيعة  الرقابة داخل املؤسسة ومهام وظيفة    
مقارنة النتائج و إظهار الدور الذي تؤديه عملية الرقابة علي املوارد  البشرية يف حتقيق األهداف اخلاصة باملؤسسة والتنظيم و 

  .        عالقة النشاط الرقايب بطريقة األداء  و باألهداف املسطرة 
  
  
  
  
 



                                             المقدمة     
 

 ب  

ا  املسري من امل ىومبا أن الرقابة عل جنازات العمال إجل متابعة أداء و أوارد البشرية وسيلة تنظيمية  ضابطة يقوم  
مسريها كفاءة  ىو مؤسسة أن يتوفر لدأوالتأكد من أن  النشاط يسري وفق اخلطط املسطرة و هذا يتطلب من أي تنظيم 

 ّ   .          ستخدام اجليد آلليات العمل الرقايب  يضمن اإلال الذي فنية  و عقلية و أيضا اإلحاطة بأساليب عملية التسيري الفع
  : نِ إشكالية البحث تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل   إومما سبق ذكره ف       

نها أن تحقق الفعالية في  ىما هي اآلليات و الكيفيات المرتبطة بعملية الرقابة عل الموارد البشرية التي من شْا
  عملية التسيير ؟   

و يف ظل ذلك تظهر لنا مشكلة البحث واملتمثلة يف دور املسريين اإلداريني فيما يتصل بدور األجهزة الرقابية علي رقابة 
  :      املوارد البشرية خالل عملية التسيري و اليت نصوغها يف األسئلة التالية

  ؟   ما هو مفهومها وما هي أساليبها) 1           
  يفة الموارد البشرية في المؤسسة  ؟ ظور و ما هو د) 2            

املوارد البشرية الذي  ىعل ختيار األسلوب األجنع للرقابةإتعددت أساليب الرقابة داخل املؤسسة وعلي املسري        
  .أحسن حال ويف ظروف جيدة يف إطار اخلطة املرسومة  من خالله املنفذون أن يؤدوها علىيستطيع 

  :فرضيات الدراسة 
  بفعالية تسيري املوارد البشرية  أن للرقابة عالقة قوية  -        
  .            حنرافات عن األهداف املخططةإظهور  املوارد البشرية حمكمة ومنظمة فذلك يؤدى إىل ىذا مل تكن الرقابة علإ-        

  .حتقيق الكفاية اإلنتاجية و الفعالية يف عملية التسيري ىالرقابة الذاتية تساعد عل-        
ا لكون أي خلل يف إدارة املوارد البشرية يؤثر سلبا على بقية اإلدارات وهلذا املوضوع أمهية بالغة ليس لكونه حديث و إمنّ  

  كرب عدد ممكن من  أو الرقابة عليه تسمح لنا جبمع  احملرك لبقية الوظائف يف املؤسسة ،ن العنصر البشري  هو و أل
و إن أي خطأ يف  تصحيح األخطاء فور وقوعها ، ىملعلومات اليت توضع حتت تصرف بقية املصاحل اليت تساعد علا

نتباه املسريين إليها إمن اجلوانب املهمة اليت جيب لفت و توصيف الوظيفة أو املوظف سيكون له تأثري سليب علي األداء 
.                                                                                                                   تسيري  نعكاسات السلبية لطرق الهي اإل

النقاط أو املواقف اليت تسبب املشاكل جيب عليه أن يقارن النتائج باملنجزات وذلك من خالل  ىولكي يتعرف املسري عل
  .مامنا ودراستناهتإالرقابة اليت هي موضوع 

  :أهداف الدراسة 
  :دف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف نوجزها فيمايلي 



                                             المقدمة     
 

 ج  

 ا  .حماولة تعميق الفهم مبوضوع الرقابة ، وإلقاء الضوء حول مفاهيمها وأهدافها وأساليبها ومكونا
 اء املؤسسة مما ميكنها من حماولة الربط بني أثر تبين هذا املسعى اإلداري وحسن تطبيقه وإستغالله يف بن

 .البقاء والنمو 
  :أسباب إختيار الموضوع 

  :هناك أسباب عديدة دفعت حنو إختياري هذا املوضوع نوردها على النحو التايل 
 جمال التخصص 
  حماولة سد الفراغات البحثية الناجتة عن التقصري أو التحيز يف حتليل النتائج عند الكثري من الباحثني الذين كان

 .م السبق والريادة يف دراسة هذا املوضوع هل
  متكن من تطبيقها على أرض الواقع حماولة بناء صورة واضحة لفلسفة الرقابة على املوارد البشرية. 
  وفرة الدراسات امليدانية اليت تناولت موضوع الرقابة على املوارد البشرية. 
 بيق الرقابة يف ملبنة الساحل واملتمثلة يف توفر املوارد البحث يف إجياد احللول املناسبة اليت ميكن من خالهلا تط

 .املالئمة وغياب النتائج على أرض الواقع 
  :المنهج العلمي المتبع 

بناءا على ما سبق ذكره وكإجابة على إشكالية البحث وإختبارا لصحة الفرضيات إخرتت املنهج التحليلي الوصفي  
الرقابة داخل املؤسسة باإلضافة إىل دراسة تطبيقية على مؤسسة ملبنة  كطريقة إلملام جبوانب البحث ، وفهم حقيقة

، ملعرفة واقع اإلهتمام بالرقابة وأثر يف خلق قيمة للمؤسسة من خالل الرفع من مستوى أداء  GIPLAITالساحل 
د البشرية يف حتسني العنصر البشري ، وعليه سنحاول تسليط الضوء على اجلوانب املتعلقة مبدى تأثري الرقابة على املوار 

  .فعالية التسيري يف املؤسسة 
  :تقسيم الدراسة 

  .مفهوم الرقابة و بعض أنواعها:  الفصل األول     
يشمل هذا الفصل مفهوم و خطوات و أساليب الرقابة ، و مبا أن الرقابة علي املوارد البشرية تكون داخلية فقد ضمن و 

ا و شروطا حتققها ، و تقييمها هذا الفصل تعريف الرقابة الداخلية و مكون   .ا
كيفية تنظيم إدارة املوارد البشرية أهم و مفهوم وظيفة املوارد البشرية تطورها  التارخيي  إىلت وفيه تطرق  :الفصل الثاني     

ا   .نشاطا
 .العمالكيفية تقيم أداء و املوارد البشرية  ىأساليب الرقابة علو فيه إجراءات ت تناولو  : الفصل الثالث     



                                             المقدمة     
 

 د  

تطرقنا فيه إىل واقع وظيفة املوارد البشرية وطرق الرقابة على املوارد البشرية  باملؤسسة بعد دراسة اهليكل : الفصل الرابع
 .التنظيمي
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