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  كلمة شكر

اهللا سبحانه أول من يستحق الشكر واإلجالل يف كل حال من األحوال هو 

  .، فاحلمد له أوال واحلمد له آخرا ودائمايف دراستنا ناوتعاىل على توفيقه ل

 ناومؤطر  نابيد العون أستاذ ة شكر وإجالل وتقدير إىل من أمدنناوقف نقف

، وعلى اإلشراف على مذكرتناعلى تكرمه لقبوله  ساهد عبد القادرالدكتور 

جيهاته ونصائحه القيمة اليت أمدنا ا وكانت نورا دقة مالحظاته وسداد تو 

  .، فجزاه اهللا عنا خري اجلزاءأضاء دربنا ويسر لنا إمتام مذكرتنا

  

  

  

  



  أهدي هذا العمل املتواضع إىل الوالدين الكرميني

 :  

  

  

  إهداء

أهدي هذا العمل املتواضع إىل الوالدين الكرميني

: ونشكر كل من ساعدنا يف هذا العمل

  سحنون آسية وبلعروسي دعاء

  وإىل كل أصدقائي األعزاء

  

  

  

  

  

  

  بن صغير نبيل



  أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين والجدة 

  

  رياض، وداد وزوجها، عبد النور، صالح الدين

  وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع 

  خاصة وزمالئي في العمل 

  ... ، علي، عبد الحق، حميد

  رياسين محمد أمين 

  

  

  

  إهداء

أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين والجدة                      

  :كل أفراد العائلة  وإلى            

رياض، وداد وزوجها، عبد النور، صالح الدين                   

وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع                        

وزمالئي في العمل إلى كل أصدقائي األعزاء                                

، حميدمحمد، حمزة، عبد الحليم                  

رياسين محمد أمين                          
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 عامةمقدمة 

 

 

 أ 

ن ؤو رة شاإد( أو )رادفإدارة األ(سميها نأن  أشن إدارة املوارد البشرية والرقابة عليها ومل يفهذا حبث 

) مثني م بشروموردإ(ظمات نامل يف ظرتا إىل العاملنينض الباحثني، الن عب يهاميس كما) املوظفني

  .ورأس مال فكري

عن إدارة املوارد املادية األخرى كاألموال واألجهزة ات يف املؤسس ةوختتلف إدارة املوارد البشري

هم فسي و نفيل لوحت دقيقهم علمي فتاج إىل ه حتتوإدار  يبمعقد الرتكألن اإلنسان كائن  ،واملعلومات

أكثر موارد  هو بل ،املوارد السابقةرك لتلك احمل لك إن اإلنسان هوذسلوكه وتصرفاته يضاف إىل 

  .سة واالستمراريةفانوامل ها الفرصة للتميزنحوم هادافهأ حتقيق يف أثرياظمة أمهية وتنامل

 تاحةاملوارد امل غاللذوى األداء قي استبجاعة اليت ترتبط نوالولكي حتقق إدارة املوارد البشرية الفعالية 

  .دام األمثل هلذه املواردخالفعال واالست يرياملسريين على التساهتمام صب نا انومن ه

 ألخطاءا ليل منتقها للفن طر م ققييم األداء احملقوتالرقابة على املوارد البشرية  وأساس ذلك هو

  .اإلحنرافاتو 

لفعالة للرقابة على املوارد البشرية للوصول إىل ا اتالتعرف على اآللي ن هذا البحث هوم غرضال

  .اف املسطرةدااله

  .ةشريبومهام إدارة املوارد ال وطرقها هادور ف إىل التعرف على طبيعة الرقابة و دهي كما

  :ةاليالتة اليطرح اإلشك اننة هذا املوضوع ميكناقشومل

   املؤسسة ؟ يفق الفعالية قيوحتالرقابة على أداء املوارد البشرية تأثري  ما

  :ةاليالت يةعة الفر ئلةضع األسنأن  انناإلشكالية ميكه ولإلجابة على هذ

  هوم إدارة املوارد البشرية ؟فم ما

  وطة ا؟نما هي الوظائف امل



 عامةمقدمة 

 

 

 ب 

  ا؟ا الرقابة ؟ وما هي ادو عىنمام

  كيف تكون الرقابة على املوارد البشرية؟ 

  :ولإلجابة على هذه األسئلة نقرتح الفرضيات

  للرقابة عالقة حبسن األداء والفعالية

  ةابالرق نقصط بتبتراجع األداء مر 

  . أدائهحتسنيالتايل بته و فوظيبل لعاما عيادة و زيا علىيساعد  اتيةة الذابالرق ميةتن

  :أهمية الموضوع

 دة املوار قيعلى بيؤثر سلبا لبشرية ارد او ملاإدارة  يفل خلكل   نأ بسببلك ذية كبرية و مهللموضوع أ

 على بةلرقااو  والوظائف،صر األخرى عناال ةقيبل يرك األساساحمل البشري هوالعنصر  ألنو  .واإلدارات

  .تسمح حبسن سريها وتقليل اإلختالفات واألخطاء ةشريالبوارد امل

أماكن الضعف والقوة ومواقع التجاوزات واالحنرافات والعمل على  على بالكشفا نح لمستة ابالرقو 

  .تصويبها

أساسيات حول اجلانب النظري اىل يف  حيثليلي، حج الوصفي التنهاملحث بالهذا  اتبعنا يفوقد 

املوارد البشرية والرقابة عليها أما اجلانب التطبيقي فسنتطرق إىل واقع الرقابة على املوارد البشرية يف 

  .املؤسسة

  : ملناقشة وفهم البحث ارتأينا تقسيم البحث إىل أربعة فصول

  .مفهوم الرقابة وبعض أنواعها: األول الفصل

  .ارد البشرية ومفهومها وكيفية تنظيمهاتطرقنا فيه إىل وظيفة املو  :الثاني الفصل



 عامةمقدمة 

 

 

 ج 

  .تناولنا فيه اجراءات وأساليب الرقابة على املوارد البشرية وكيفية تقييم أداء العمال: الثالث الفصل

تطرقنا فيه إىل واقع املوارد البشرية وطرق الرقابة على املوارد البشرية (دراسة حالة : الرابع الفصل

  )مبؤسسة بنطال لألتربة

هتمام باملوارد البشرية يف العصر احلديث راجع إىل إدراك املؤسسات أمهية هذا املورد الذي يعد إن اإل

استخدامه واحلفاظ عليه وتطوير واالهتمام به سيؤدي بكل تأكيد أهم عنصر حتويه املنظمة، وحسن 

البحث ما  إىل حسن استخدام املوارد األخرى وحتسني أداء املنظمة بشكل عام ومما استنتاجه من هذا

  :يلي

  .الرقابة تسمح بتصحيح مسار املوارد البشرية يف املؤسسة

  .الرقابة عملية تسمح بالكشف عن األخطاء واالحنرافات

  .تقييم األداء يعد من أفضل وسائل الرقابة

  : وقد توصلنا من خالل حبثنا إىل التوصيات التالية

 .للمؤسسةاإلهتمام بالعنصر البشري ألنه أهم مورد بالنسبة  -

 .اإلهتمام جبانب احلوافز -

 .اإلهتمام جبانب التطوير والتدريب -

 .وضع نظام رقايب وفعال -

 .تقييم األداء بشكل موضوعي وعادل -

  .اإلستمرارية يف التقييم واملتابعة -
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  :تمهيد

، لقد تعد الرقابة من الوظائف اإلدارية اهلامة حيث متثل اجلزء األخري من العملية اإلدارية

تطورت مفاهيمها ومنظورها اإلداري بشكل كبري خالل السنوات األخرية، وأصبحت الوسيلة أكثر 

إستعماال واليت تلعب دورا إجيابيا يف املمارسات، اإلدارية وأصبحت بدال من أن ينظر إليها على أا 

اولة تصحيحها وحمرمز للظبط والتحكم والقوة، أصبحت األداة اليت متثل اإلحنرافات واألخطاء 

  .وتفاديها يف املستقبل

ويف هذا الفصل سنتطرق إىل جوانب خمتلفة من الرقابة بدءا من تعريفها ومراحلها وأمهيتها 

  .وخصائصها وأدواا
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  :مفهوم وأهمية الرقابة: المبحث األول

 :ماهية الرقابة: المطلب األول - 

  : لقد تنوعت وإختلفت الرؤى حول الرقابة حيث من بني هذه التعاريف جند

الدور املضاد وتعين الدور  « contre rôle »إن كلمة الرقابة مشتقة من الكلمة الفرنسية 

وهو الذي يؤكد صحة ودقة الدور األصلي ومدى مطابقته للواقع الذي آل إليه وقد وردت 

  : نذكر منهاجمموعة من التعاريف يف الرقابة 

الرقابة عملية تسعى من خالهلا اإلدارة من أن ما حدث هو ما  " gulletو   liks تعريف •

 1."كان من املفروض أن حيدث

الرقابة مقارنة النتائج الفعلية مع املخطط وإختاذ اإلجراءات التصحيحية : "cloghtتعريف  •

 ."عندما تكون النتائج خمالفة للمخطط

قد مت وفقا للخطة املرسومة واألوامر  هي التحقق من أن كل شيءالرقابة " :Fayolتعريف  •

واملبادئ اليت أرسيت، دف توضيح األخطاء واإلحنرافات حىت ميكن املعطاة والتعليمات 

  2"تصحيحها، وجتنب الوقوع فيها مرة أخرى

                                           
 .2000الدار العلمية الدولية للنشر، طبعة  -مدخل إلدارة األعمال عمان: بيار حرب 1
 1991اإلسكندرية الدار اجلامعية  - األعمالإدارة  -فريد الصحن املصري 2
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ثها مسبقا حيث عملية معرفة األخطاء واإلحنرافات وإمكانية التنبؤ حبدو وكتعريف عام فإن الرقابة هي 

تسعى إىل حتقيق أهداف املؤسسة مبا يضمن حتسني أداء الفرد وتقوميه وبالتايل التحقق من األدء 

  .1الفعلي مطابق لألداء املتوقع

  : ومن التعاريف السابقة ميكننا أن نستخلص التعريف التايل

  "ومقارنتها باإلجنازاتالرقابة هي تعبري عن اإلشراف واملتابعة وقياس األداء وحتديد املعايري " 

الرقابة وظيفة من وظائف اإلدارة، وهي عملية متابعة األداء وتعديل األنشطة التنظيمية مبا يتفق مع "

  "إجناز األهداف

هي قياس وتقييم وتصحيح أساليب األداء قبل وقوع األخطاء وتوجيه النشاط لتحقيق أهداف اخلطة "

  2"اإلحنرافاتومن مهمة الرقابة تقييم األعمال وتصحيح 

  : ومن خالل كل التعاريف السابقة نستنتج أن الرقابة هي

الرقابة نشاط إداري منظم تقوم به اجلهة املسؤولة، يشمل املالحظة املستمرة لألداء وقياس أساليبه، "

مسبقا لتحديد اإلحنرافات وجتنب الضعف واخلطأ وحتديد أنسب الطرق املوضوعية  ومقارنتها باملعايري

 ."ية والتصحيحية اليت دف اإلستخدام األمثل للموارد املتاحة للمؤسسة لتحقيق أهدافهاالعالج

 

                                           
 .21إدارة املوارد البشرية، ق: زهري نعيم الصباغ 1
 .2004وسيلة محداوي، قاملة،  2
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  :أهمية وأهداف الرقابة: المطلب الثاني - 

 : الرقابة أهمية .1

حتضى نتائج الرقابة بأمهية خاصة ألا تعترب مبثابة بيانات تغذية عكسية تسرتشد ا اإلدارة  -

 : عند التخطيط ملراحل التشغيل التالية حيث أن

تكون مبثابة الضوء األخضر الذي يطمئن اإلدارة على مدى صواا يف تناوهلا   :القوة نقاط •

وناجحة، ويؤخذ ذه النقاط عند عملية للجوانب اليت قد أحسنت صياغتها خبطة رشيدة 

 .التخطيط

تكون مبثابة الضوء األمحر الذي ينذر املدير بوجوب تنحية بعض اجلوانب : نقاط الضعف •

سيتم سد مثل هذه النقاط السلبية يف ضرورة تبديلها من خطته اليت قام بصياغتها، وبالتايل 

 .مبا هو أفضل لتقليل تكلفة أخطاء التنبؤ أو التخطيط

فالرقابة توجه إهتمام املخططني حنو نقاط الضعف، اليت أحدثت يف خططهم واليت أظهرها 

النظام الرقايب كنتيجة لإلحنرافات، وبالتايل قد يرتتب على الرقابة تغيري اخلطط أو تعديلها أو 

  .تعديل اإلجراءات واملوارد البشرية واملادية الالزمة ألداء األنشطة

تقدم الرقابة مزايا عديدة ميكن تصنيفها ملزايا أو فوائد تعود على املنظمة وأخرى تعود على 

  : األفراد سواء العاملني داخل املنظمة أو خارجها مبا يلي
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   : فوائد الرقابة للمنظمة  . أ

 .التأكد من مدى حتقيق األهداف العامة والفرعية .1

 . اخلطط املرسومة معالفعلي  األداءطابق تالتأكد من مدى  .2

 .طرق العالجو اقرتاح  ومسبباااكتشاف االحنرافات السلبية و االجيابية  .3

 .واإلسرتاتيجياتلخطط املادية والبشرية ل املوارد مالئمةالتأكد من مدى  .4

 .التأكد من مدى تنفيذ اخلطط والسياسات والتعليمات على الوجه املطلوب .5

 1. للموارد األمثلستخدام اإلالتأكد من  .6

 :بالنسبة لألفراد   . ب

 .عند عملية تقييم األداءاطمئنان العامل الكفء لعدالة عملية املراقبة  .1

أخرى  افرصعند عملية تقييم األداء مبنحه اطمئنان العامل املقصر لعدالة عملية املراقبة  .2

 .لتطوير نفسه عن طريق التكوين والتدريب

يتعلق باملساواة يف حصوهلم على املؤسسة فيما مع ملني ألفراد املتعااحفظ حقوق  .3

 .خدمات املؤسسة ومنتجاا

 :أهداف الرقابة .2

تتعد األغراض من وجود الرقابة يف املنظمات وتعطي قدرة كبرية على التكيف مع املتغريات، وتقلل 

تراكم األخطاء واحلد منها، كذلك تساعد املنظمة للتعامل مع التعقيد املنظمي املتزايد بسبب 

                                           
  .2000صالح عبد الباقي إدارة املوارد البشرية، مصر  1
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بشكل عام وكرب حجم املنظمات وأيضا تساعد يف ختفيض التكاليف عن طريق تقليل  تعقد احلياة

 .التلف والوقت الضائع

 :مع المتغيرات التكيف  .أ 

لقد أصبحت بيئة املنظمات معقدة اليوم ومضطربة وكل املنظمات تواجه التغيري وحتقيق األهداف 

الزمين بني رسم األهداف والوصول بشكل تام وبدون مشاكل أمر صعب التحقيق وذلك أن الفاصل 

إليها يتأثر باألحداث سواء داخل املنظمة أو خارجها، وهنا يربز دور النظام الرقايب اجليد، الذي 

  .يساعد املدراء على إستباق املتغريات والتعامل معها والتكيف مع احلاالت اجلديدة

 :تقليل تراكم األخطاء  .ب 

تؤثر يف املنظمة ولكن تراكمها قد يؤدي إىل مشاكل عويصة،  إن اإلحنرافات واألخطاء الصغرية قد ال

إن املعاجلة جيب أن تكون أوال بأول وأي إحنرافات وأخطاء جيب اإلنتباه عليها والعمل على التقليل 

  .منها وتفاديها

  : اإلنسجام مع التعقيد التنظيمي  .ج 

اج إىل نظام رقايب كبري ومعقد عندما تكون املنظمة صغرية وبسيطة وتنتج منتجا واحدا فإا ال حتت

ولكن املنظمات الكربى اليت تنتج عدة منتجات وتستخدم موارد مالية ومادية وبشرية متنوعة ومواد 

  .أولية وإنتشارها اجلغرايف واسع فإا حتتاج إىل نظام رقايب جيد فعال يعطي كل هذه املتطلبات
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 :تخفيض التكاليف  .د 

د وفعال فإنه سيؤدي إىل خفض التكاليف من خالل ضبط الرقايب بشكل جيإذا إستخدم النظام 

 .ونسب التلف والوقت الضائعالعمليات واإلنتاج ووضع معايري دقيقة لألداء 

  :وميكن توضيح هذه األفكار من خالل الشكل التايل

  يوضح أهداف الرقابة) 1(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 

  .دار وائل -صاحل حمسن العامري، اإلدارة واألعمال :المصدر

  

  
                                           

 دار وائل -اإلدارة واألعمال - صاحل حمسن العامري 1

 التكيف مع املتغريات البيئية تقليل األخطاء املرتاكمة

التكاليفتقليل األخطاء   اإلنسجام ومواكبة التعقيد التنظيمي 

:الرقابة تساعد املنظمة يف  
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  :أساسيات حول الرقابة: المبحث الثاني

 :خطوات الرقابة: المطلب األول - 

منر خبطوات متتابعة تعتمد على بعضها بشكل حيقق أهدافها وهي   عند القيام بوظيفة الرقابة

  :كالتايل

ذي تقبله وترضاه املنظمة املعايري هي ذلك املستوى من اإلنتاج أو األداء ال: المعايير وضع .1

سواء من الفرد أو من أي تقسيم تنظيمي معني حيث أنه بدون وجود هذه املعايري ال 

و يصدر حكما على األداء وبالتايل ال يستطيع ان يقوم يستطيع املدير أن يقيم العمل أ

بوظيفة الرقابة ويعتمد وضع معايري على اهلداف اليت تقوم صياغتها أثناء عملية التخطيط 

 .1وختتلف املعايري من منظمة ألخرى

  : ولقياس مستوى األداء باملنظمة البد أن تتضمن مخسة معايري هي

العمل وكم عدد األخطاء املسموح ا أثناء تأدية مبعىن كيفية إجناز : جودة األداء 1.1

 .العمل

 .كعدد الوحدات املطلوب من العامل إنتاجها يوميا: كمية اإلنجاز 2.1

 .العمل املسند للعامل: الوقت المحدد إلنجاز العمل 3.1

 .تكلفة القيام بإجناز العمل 4.1

 ...)ما هو السلوك املطلوب؟(السلوك املطلوب يف الوظيفة  5.1

                                           
 .واملعاصرةعلي السيلمي، خواطر يف اإلدارة  1
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 :اءقياس مستوى األد .2

بعد حتديد املعايري يأيت قياس مستوى األداء بناءا على املعايري اليت يتم وضعها باخلطوة األوىل وعملية 

الرقابة تكمن فيما الذي جيب قيامه ومن مث تتم عملية القياس وختتلف العوامل اخلاضعة للقياس من 

  .وظيفة ألخرى وبالتايل جيب أن حتدد مسبقا بعد الدراسة

يت عملية القياس فهذا يعتمد على اال الذي تتم فيه مراقبته وتوجد ثالثة مقاييس أما زمن وتوق

 : مبدئية لألداء تعتمد على تكرار اإلستخدام وهي

 . قياس األداء بشكل ثابت -1

 . قياس األداء بشكل دوري -2

  )أحيانا(قياس األداء بشكل مفاجئ  -3

  :مقارنة األداء بالمعايير .3

املقارنة بني بعد حتديد ما الذي جيب قياس أدائه ومىت يتم القياس، وكيفية القياس، يأيت املدير إىل 

األداء الفعلي الذي متت معرفته من خالل املرحلة السابقة وبني املعايري اليت وضعت باخلطوة األوىل 

زئيا والنجاح يف هذه من الرقابة وذلك دف معرفة ما إذا مت حتقيق األهداف أم ال أم حتقيقها ج

  .اخلطوة مستند إىل اخلطوتني السابقتني
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حتديد نوع وطبيعة اإلحنرافات وأسباا وإىل من ترجع هذه اإلحنرافات؟ املدير إىل وذه املقارنة يصل 

  ...هل األفراد، اإلدارة، أو عوامل خارجية ليست حتت سيطرت املنظمة

 :تصحيح اإلنحرافات أو دعم األداء .4

نة مستوى األداء الفعلي باملعايري املوضوعية وحتديد نوع وطبيعة اإلحنرافات تأيت اإلدارة إىل بعد مقار 

تشخيص اإلحنراف ووصف العالج املناسب، وهنا تنعكس أمهية وظيفة الرقابة حيث أنه بدون وجود 

فقد يكون العالج واحللول املناسبة لإلحنرافات تصبح الرقابة وضيفة لتضييع اجلهد والوقت واملال، 

أو يكون هناك ضعف يف العملية ... التصحيح يف التخطيط كإعادة وصنع األهداف أو صياغة اخلطة

إيفاء  ، أما إذا كان هناك...التنظيمية تتعلق مثال باإلتصال أو اهليكل التظيمي أو تفويض السلطات

ففي هذه احلالة ما على  للمعايري والعمل ا بصفة تامة يف املؤسسة ومل يكن هناك إحنرافات وأخطاء،

من خالل مكافأة العمال ومنحهم : اإلدارة إال أن تقوم بتدعيم هذه السلوكيات وتشجيعها مثال

  .1ومزايا على أعماهلم هذه حوافز

  : وعادة ما يتم إختاذ القرارات لتصحيح اإلحنرافات يف كثري من ااالت

 .قرارات متعلقة مبواكبة ومسايرة التغريات -

 .متعلقة بتعديل طرق العمل وأساليب التقييم والتدريبقرارات  -

 . قرارات متعلقة بوضع اخلطط املستقبلية وطرق التقييم -

 .قرارات متعلقة بالتحسني يف معاملة العنصر البشري وحتفيزه -

                                           
 .مبادئ اإلدارة اإلسكندرية: عبد الفتاح الصحن 1
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  : مالحظة

رغم كل اإلهتمام واألمهية الذي أصبحت حتوزه املوارد البشرية يف املؤسسات ) 4(بالنسبة للعنصر 

املنظمات، فإن دولة اجلزائر ال تم أبدا مبواردها البشرية رغم أن لديها طاقات وموارد بشرية عظيمة و 

متمثلة يف نسبة كبرية من الشباب، وقلة اإلهتمام يأيت أوال من النظام والسلطة، فاحلكومة اجلزائرية ال 

مون إال مبصاحلهم وزيادة تم وال تلتفت إىل الشعب والشباب، بل العكس فأعضاء احلكومة ال يهت

نفوذهم واحلفاظ على مناصبهم وعائالم وأبنائهم، وهلذا السبب ستبقى دولة اجلزائر دولة متخلفة 

ونسأل اهللا " فحسبنا اهللا ونعم الوكيل فيهم:" يفكرون ذه الطريقة ومنحطة ما دام احلكام واملسؤولني

  -آمني–لح اهللا على أيدسهم أحوالنا عز وجل أن يأتينا حبكام حيبون البالد والعباد ويص

  :أنواع الرقابة: المطلب الثاني -

 :هناك ثالثة أنواع من هذه الرقابة: الرقابة حسب توقيت حدوثها .1

وتسمى بالرقابة الوقائية وتعمل على التنبؤ وإكتشاف اخلطأ قبل حدوثه : التنبؤية الرقابة  .أ 

املتوافرة  تكون على أساس أحدث املعلوماتويعتمد نظام الرقابة التنبؤية على التنبؤات اليت 

لدى املنظمة مث مقارنة ما هو مرغوب فيه مث التنبؤ به مث القيام بإجراءات التغيري لكي يصبح 

 .التنبؤ منظرا للمستوى املرغوب الوصول إليه

يقصد ا مراقبة سري العمل أوال بأول، يهدف هذا النوع من الرقابة إىل : الرقابة المتزامنة  .ب 

 .تشاف املشاكل وحتديدها قبل تفاقمها، وإختاذ اإلجراءات الالزمة للحد منها وحلهاإك
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وتم هذه الرقابة بالنتائج النهائية لألداء التنظيمي حيث ترصد النتائج : الرقابة التاريخية  .ج 

النهائية لألداء وإبالغها لإلدارة، ودف إىل التحقق من مدى الوصول لألهداف املسطرة، 

 .يد اإلحنرافات ومنع تكرارها مستقبالوايضا حتد

 :الرقابة حسب المستويات اإلدارية .2

حماولة تقييم أداء األفراد والرقابة على نواتج أعماهلم وسلوك : الرقابة على مستوى الفرد  .أ 

، )األداء(تقرير الكفاءة : آدائهم، وهناك العديد من املعايري الرقابية ميكن إستخدامها مثل

باإلضافة على بعض املعايري الكمية مثل ميزانية احلوافز ) سنويا عادة(ويكون بصفة دورية 

 .1بالنسبة لعدد العمال

ينتج إستخدام هذه املعايري زيادة مهارات األفراد عن طريق حتفيزهم وتدريبهم والقيام ببعض 

اإلجراءات التأديبية لضمان مستوى مستقر من الداء مبا حيقق افشباع والرضا النفسي واملعنوي 

 . واملادي مبا حيقق أهداف التنظيم ككل

اليومي لكل العمليات داخل املنشأة  يقيس األداء: الرقابة على مستوى األنشطة الوظيفية   .ب 

ويتم حتديد اإلحنرافات وإختاذ اإلجراءات التصحيحية وبذلك فهو يهدف إىل قياس األداء 

الفعلي إلدارة واحدة أو قسم من أقسامها ملعرفة مدى كفاءة أدائها ملهامها وحتقيق األهداف 

 . املطلوبة منها

                                           
 .2005دار الوفاء، اإلسكندرية  –حممد حافظ حجازي، إدارة املوارد البشرية  1
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اء الكلي ومعرفة مدى كفاءا يف حتقيق تقييم األد: الرقابة على مستوى المؤسسة ككل  .ج 

معدل منو العمالة حيث إذا : األهداف العامة ومن بني املؤشرات املستخدمة يف هذه الرقابة

 . ظهر فشل يف معايري الرقابة على مستوى ميكن عالجه عن طريق

 .إعادة وضع اخلطط -

 .تغيريات يف اهليكل التنظيمي -

 .توحيد دافعية األفراد -

 .الت الداخلية واخلارجيةحتسني اإلتصا -

 :الرقابة من حيث مصدرها .3

  .على كل املستويات والوظائف والعاملنيرقابة تتم داخل : الرقابة الداخلية .أ

تتم من خارج املؤسسة وتقوم ا أجهزة متخصصة تابعة : الرقابة الخارجية. ب

  . للدولة

 : الرقابة من حيث نوعية اإلنحرافات .4

  .حتديد اإلحنرافات اإلجيابية ومعرفة أسباا وتدعيمها :الرقابة اإليجابية

حتديد اإلحنرافات واألخطاء وحتديد أسباا والعمل على تصحيحها : الرقابة السلبية

  . فورا وإختاذ اإلجراءات ملنع تكرارها
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 : الرقابة من حيث تنظيمها .5

سري العمل دون  القيام بالرقابة بصفة مفاجئة من أجل مراقبة: الرقابة المفاجئة. أ

  .ترتيبات مسبقة

  .تتم على فرتات زمنية حمددة: الرقابة الدورية. ب

  .تتم عن طريق الرقابة واإلشراف والتقييم املستمر لألداء: الرقابة المستمرة. ج

 :خصائص الرقابة: المطلب الثالث - 

يب اجليد قائمة من خصائص النظام الرقا" كيربل دوتلي"و " كارول كونتزاف"لقد وضع كل من  

 :وهناك عدة خصائص للرقابة نذكر منها

مالئمة األسلوب الرقايب لنوعية العمليات : أن يعكس النظام الرقابي طبيعة النشاط .1

 .اإلقتصادية وأيضا حجم املنظمة

تناسب معايري الرقابة مع الوظيفة واألخذ : وضع معايير مقبولة وممكنة الحصول .2

 .1أثناء إجراء عملية الرقابةباإلعتبار مشاعر ومواقف العاملني 

لفعالية الرقابة البد من أن تصل  :إنشاء اإلتصاالت الفعالة بين اإلدارة والموظفين .3

املعلومات خبصوص اإلحنرافات إىل اإلدارة والعاملني يف أسرع وقت وأن تكون 

 .املعلومات دقيقة وصحيحة من أجل السرعة يف وضع احللول املناسبة

 
                                           

 .1991فريد الصحن املصري، إدارة األعمال اإلسكندرية  1
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 :المعايير وتحقيق األهداف المكافأة على إنجاز .4

حتمل العمال املسؤولية املباشرة عن إجناز املعايري وحتقيق األهداف، ومنحهم التقدير الالزم 

  .على أعماهلم ورفع معنويام وحتفيزهم ماديا ومعنويا

ودقيقة تكون يقوم نظام الرقابة الفعال على أساس معايري سلمية : سالمة معايير األداء .5

 .وتعرب عن النواحي الكمية والوصفيةالنشاطات  شاملة ملختلف

تعدد الطرق املستخدمة وتنويع املعايري  :تعدد الطرق المستخدمة في النظام .6

 .واألساليب

ئد والفائدة منه تفوق االع وهذا يعين أن يكون :أن يكون النظام الرقابي إقتصاديا .7

 .تكلفته

ومواكبة التغريات والتكيف معها وسهولة القدرة على اإلستمرار : مرونة النظام الرقابي .8

 .تعديل النظام

 : أن يشير النظام إلى اإلجراءات الواجب إتباعها لتصحيح األخطاء .9

الوضوح والسهولة لدى املطبقني له واملطبق : أن يكون النظام واضحا وقابال للفهم .10

   1.عليهم

  

                                           
  .املكتب اجلامعي احلديث - 2003يف اإلدارة  أساسيات –منال طلعت حممود  1
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  :الجهة المسؤولة عن الرقابة

جيب أن حيدد النظام الرقايب لكل موعد ومؤشر من يقوم بفحص املؤشر وكذلك ملن يرفع نتائج 

. الفحص، كما جيب أن حيدد مسؤوليات هذا الشخص إذا كان هناك إحنراف أو مل يكن

لذلك لكل مؤشر أو جمموعة مؤشرات، جيب أن حيدد النظام الرقايب من يقوم بفحصه وميكن 

  .هناك أكثر من رقيب وأكثر من مستوى رقايبنرفع الفحص، فقد يكون 

لذلك كل رئيس جمموعة من األفراد يقعون حتت رئاسته ميارس عليهم نشاط الرقابة سواء كان 

وعندئذ يصبح هؤالء األشخاص ورغم إختالف ... مديرا، مشرف عمال، رئيس وحدة،

  .مستويام متساوين من قيامهم بالعملية الرقابية

كذلك ليس بالضرورة أن متارس الرقابة مبقتضى املدير كجهة داخلية بل هناك جهات أخرى 

إلعتبارات نظامية أو قانونية وذلك مبعرفة . ترد من خارج املنطقة لتمارس الرقابة على أدائها

التصرفات املالية أو باحثي املواصفات واجلودة الذين يتبعون األجهزة املركزية للمحاسبة  مفتش 

يوان املراقبة العامة أو هيئة الرقابة على املواصفات القياسية أو اهليآت العاملية ملنح شهادات كد

  ...الكفاءة كشهادة الكفاءة

ولذلك تعد عملية الرقابة عملية مستمرة ميارسها املدير بشكل دائم دون توقف منذ حلظة وضع 

    .اخلطة املعتمدة
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   :الفصل خاتمة

مفهوم الرقابة وتطورها، حبيث أن الرقابة هي أداة لتصحيح  هذا الفصل عرض بسيط حول

والغرض من هذا الفصل كان التعرف على  .اإلحنرافات واألخطاء وحماولة تفاديها يف املستقبل

اآلليات الفعالة للرقابة على املوارد البشرية للوصول إىل األهداف املسطرة، كما يهدف إىل 

   .التعرف على طبيعة الرقابة
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  :تمهيد

ترب املوارد البشرية أهم املوارد اإلسرتاتيجية بالنسبة للمؤسسة، فيه حتدد مستوى أداء املؤسسة تع

وجناحها وهي كوظيفة أو كإدارة هلا أمهية بالغة حيث تعمل على حتقيق أهداف املؤسسة وتطويرها 

  .كذلك تؤثر على إسرتاتيجياا وعلى مشاريعها  وهي

إن رأس املال البشري يعترب أهم مورد بالنسبة للمؤسسة مث تأيت بقية املوارد األخرى كعوامل 

مساعدة، وتعود هذه األمهية ملا ميلكه الفرد من مهارات ورغبة يف العمل وهو العنصر احلاسم لتحقيق 

، وهذا يتطلب من املسؤولني عن إدارة املنظمة إستخدام موارد الكفاءة اإلنتاجية بالنسبة للمؤسسات

بشرية عالية املهارة والتميز، دون إمهال جانب التكوين، احلوافز، وتوفري الظروف املالئمة هلا حىت 

  .تؤدي دورها على أحسن وجه

ا يف ويف هذا الفصل سنتطرق إىل مفهوم وظيفة املوارد البشرية وتطورها عرب الزمن وإىل نشاطه

  .املؤسسة وكذلك تنظيم إدارة املوارد البشرية
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  :مدخل إلى إدارة الموارد البشرية: المبحث األول

 :مفهوم وتطور الموارد البشري: المطلب األول -

 :مفهوم الموارد البشرية .1

يتفق معظم العلماء على أن املوارد البشرية هي جمموع األفراد اليت تكون املنظمة يف وقت معني، 

وخيتلف هؤالء األفراد فيما بينهم من حيث تكوينهم، خربم وسلوكهم، إجتاهام وطموحهم كما 

  .م الوظيفيةخيتلفون يف وظائفهم، مستويام ويف مسارا

وتستعمل املؤسسة هذه املوارد من اجل حتقيق أهدافها وتصميم إسرتاتيجياا وختتلف املوارد البشرية 

معارفهم وكفاءام وقدرام، ومقدار هذه العناصر لدى األفراد  من مؤسسة ألخرى، حسب تطور

   1.العاملني

 :المعارف •

ميكن إعتبار املعارف على اا جمموع املعلومات احملصل عليها واليت تساعد على فهم 

  :األشياء، وهناك نوعان من املعارف

قرارات، أوامر هي معرفة علمية وتقنية، تطبق يف شكل إجراءات، : المعرفة النظرية -

 .تصدر لتسيري املنظمة

                                           
 )2004قاملة (وسيلة محداوي / د: إدارة املوارد البشرية 1
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هي املعرفة املتحصل عليها باخلربة والتجربة وهي مرتبطة : المعرفة التطبيقية -

بالشخص الذي حصل عليها وال تنتقل إال عن طريق التكوين املباشر يف مكان 

  .العمل

 :المهارة •

قدرة الفرد على القيام هي مقدرة ذهنية أو عقلية مكتسبة أو طبيعية يف الفرد، واملهارة هي 

  .بالعمل على الوجه املظلوب

 :الكفاءة •

جتمع بني العناصر السابقة من معارف نظرية وتطبيقية، ومهارات وخربات مرتاكمة لدى 

  .الفرد

 :المواقف والقيم  •

املواقف هي أحاسيس عميقة تدخل يف شخصية الفرد وتؤثر على سلوكه يف املنظمة 

جتاه شيء معني أو مجاعة، وتتميز بالذاتية وهي صعبة أما القيم فهي إجتاه أساسي إ

التغيري، وتدخل القيم يف تكوين الثقافة التنظيمية للمؤسسة وتؤثر على تطرف الفرد 

  .العامل وتوجه نشاطه ومحاسته يف العمل
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 :إدارة الموارد البشرية .2

بتحديد إحتياجات املشروع من القوى العاملة وتوظيفهم والعمل على  نشاط إداري متعلق -

  .إستخدام هذه املوارد لتحقيق أهداف املؤسسة

وظيفة إدارية تعمل على إختيار العاملني واإلستثمار فيهم وتوجيههم وتدريبهم وحتفيزهم  -

 .للقيام باألعمال اليت حتقق الكفاءة للمنشأة

  : أنشطة رئيسية هي ويتضح من خالل هذه التعاريف

 ختطيط املوارد البشرية -

 إستقطاب املوارد البشرية -

 اإلمتياز والتعيني  -

 التدريب والتكوين  -

 حتديد األجور -

  1.توفري األمن والرعاية الصحية -

إخل، وهذا ما سنتطرق إليه يف ... إىل جانب وظائف أخرى كحفظ امللفات، الرتقية، توفري املعلومات 

  .املبحث الثاين

  

                                           
 .2004قاملة  –إدارة املوارد البشرية  –وسيلة محداوي  1
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 :طور التاريخي إلدارة الموارد البشريةالت 1.2

 :ظهور الثورة الصناعية: 1المرحلة  •

، وقد كانت بداية للكثري من املشاكل بالنسبة إلدارة املنشآت نتيجة التوسع 18بدأت يف ق

وتقسيم العمل وحلول اآلالت مكان العامل، حيث أصبح العامل يعترب آلة، كل ومبدأ ختصيص 

  ...تدهور ظروف العملهذه العوامألدت إىل 

 :حركة اإلدارات العلمية: 2المرحلة  •

 FREDERICKتعترب من املراحل اليت مهدت لظهور أمهية إدارة املوارد البشرية بقيادة 

TAYLOR 1:حيث توصل هذا العامل إىل ما مساه باألسس الربعة لإلدارة وهي  

 تطوير حقيقي يف اإلدارة  -

 .اإلختيار العلمي للعاملني -

 . م بتنمية وتطوير املوارد البشريةاإلهتما -

 .التعاون بني اإلدارة واملوارد البشرية -

إهتم بتحسني ظروف العمل إال أنه أمهل اجلانب اإلنساين مما  F.TAYLORوبالرغم من أن 

  .أدى إىل ظهور اإلحتجاجات واإلضرابات العمالية

  

                                           
 .21إدارة املوارد البشرية يف القرن : زهري نعيم الصباغ/ د 1
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 :بداية الحرب العالمية: 3المرحلة  •

بالرعاية الصحية  العمال يف شكل مجعيات إزداد اإلهتمام نظرا هلذه اإلحتجاجات وتكتل

سام غدارة املوارد البشرية يف الكثري من واإلجتماعية والتكوين وأمن العمل مما أدى إىل ظهور أٌ 

 .املنظمات خاصة كانت او عامة إلدراكها ألمهية املوارد البشرية يف املؤسسة

 I-IIما بين الحربينك : 4المرحلة  •

لقد شهدت عشرينيات القرن املاضي وبداية الثالثينيات تطورا ملموسا يف جمال العالقات 

رائد هذه املدرسة، حيث أكد على حتسني ظروف  ELTON MAYOاإلنسانية، ويعرب 

العمل واإلهتمام بالتحفيزات وحتسني العالقة بني اإلدارة والعمال وذا أصبحت إدارة املوارد 

    1.كبرية يف املؤسسة  البشرية تكتسي أمهية

 :إلى وقتنا الحضر IIنهاية الحرب العالمية : 5المرحلة  •

شهدت تطورا كبريا خاصة بالنسبة لألعمال املنوطة ا من ضبط امللفات وحظور العاملني 

وإنصرافهم إىل اإلهتمام بظروفهم العلمية، اإلجتماعية والنفسية ووضع برامج التحفيز والتكوين 

  .والتدريب

  

  

                                           
 حجازي حممد/د: إدارة األفراد 1
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  :تنظيم إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني -

لكي تقوم إدارة املوارد البشرية بوظائفها ومسؤوليتها، ينبغي وجود جهاز تنظيمي قادر على 

القيام بأنشطتها داخل املؤسسة، ويتم ذلك على أساس إحتياجات وظروف العمل يف 

  .املؤسسة

 ا كل حسب ختصصه، وميكن تقسيم تقسم أعمال هذه اإلدارة على األشخاص العاملني

هذه اإلدارة إىل فروع متخصصة يهتم كل فرع بنشاط معني وهناك عدة عوامل جيب أخذها 

  :بعني اإلعتبار عند إنشاء اجلهاز التنظيمي

 :حجم المؤسسة وعدد العمال •

 .على حسب صغر أو كرب الشركة وعدد العاملني ا

 :التنظيم العام للمؤسسة •

 )هلا فرع أم ال €(اجلغرايف للمؤسسة حسب التقييم 

 :مدى تنوع فئات العاملين •

  .أنواع وأصناف العاملني باملؤسسة
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 :موقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي .1

من األفضل أن يكون على إتصال مباشر مع اإلدارة العليا وهذا ما ميكنها من أداء مهامها على 

  .أكمل وجه

 :ويتمثل يف اخلطوات التالية: إلدارة الموارد البشريةالتنظيم الداخلي  .2

 :تحديد أهداف إدارة الموارد البشرية .1

توزيع املهام و املسؤوليات بني األفراد اهليكل التنظيمي هو اإلطار العام الذي حيدد 

 .والعالقة بينهم يف هذه اإلدارة، وبالتايل تكوين قوة عاملة مستقرة مرتابطة

 :إلدارة الموارد البشريةاألنشطة الرئيسية  .2

/ التعويضات/ اجلور/ التحفيزات/ التكوين والتدريب/ التوظيف/ ختطيط القوى العاملة

 1اخلدمات

جتميع األنشطة املتزايدة وختصيص إدارات : تجميع األنشطة وتحديد الوظائف .3

 ...خاصة ا مثل قسم األجور

  

 

                                           
 .2000مصر  -صالح عبد الباقي/ د -إدارة املوارد البشرية 1
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  : نشاطات إدارة الموارد البشرية: المبحث الثاني

ختتلف طبيعة املهام املوكلة إىل إدارة املوارد البشرية بإختالف املنظمة، وطبيعة نشاطها وحجمها 

  :1ومستوى تطورها وميكن تصنيف الوظائف هذه إىل

 .وظائف فنية تتعلق بتخصيص وظيفة املوارد البشرية -

 .وظائف إدارة تساعد على تنفيذ املهام الفنية لإلدارة -

 : وتشتمل هذه الوظائف: الوظائف الفنية .1

معرفة متطلبات كل وظيفة واخلصائص الشخصية لألفراد : تحليل وتصميم الوظائف 1.1

 .املناسبني هلا

جلب املرشحني وطاليب العمل وإختيار املناسبني : اإلستقطاب واإلختيار والتعيين 2.1

  .منهم لشغل الوظائف الشاغرة

  .وحتسني مهاراماإلهتمام بتنمية قدرام : تكوين وتطوير العمال 3.1

 .توجيه العاملني حنو السلوك اإلجيايب، ومكافأم على آدائهم: توجيه وتحفيز العمال 4.1

 .أي اإلهتمام باملستقبل الوظيفي لألفراد: تسيير المسار الوظيفي 5.1

 .معرفة مستوى أداء كل عامل مقارنة بالعمل املطلوب: تقييم أداء العاملين 6.1

 2.كل حسب أمهية درجة وظيفتهفراد  مكافأة األ: نظام الدخل واألجرة 7.1

                                           
 2004محداوي وسيلة قاملة / د -إدارة املوارد البشرية 1
 .2004محداوي وسيلة قاملة /د -إدارة املوارد البشرية 2
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 :الوظائف اإلدارية .2

  : تتعلق بالوظائف اليت تساعد على تنفيذ املهام الفنية

إعداد خطة على نشاطات اإلدارة خالل فرتة زمنية معينة حيث تقوم : التخطيط 1.2

املنظمة بتحديد وتقدير العرض والطلب من املوارد البشرية كما ونوعا وحتديد اخلصائص 

  .الفنية املطلوبة

 يعترب ختطيط املوارد البشرية عملية مهمة ألنه يسهل حتقيق أهداف املنظمة، وبالنسبة

 . للعمال يساهم يف إعداد خمطط ملهارام الوظيفية وتطورهم املهين

ترتيبات متعلقة بالعمل كتحديد واجبات العاملني ومسؤوليام وحتديد : التنظيم 2.2

 .يساعد على التعاون ورفع مستوى األداء العالقات فيما بينهم مما

نظام التحليل ومراجعة أداء العاملني، والتأكد من النتائج ومدى إلتزام : الرقابة 3.2

 :للسلوك السليم داخل املؤسسة، وللرقابة أربعة مراحلالعاملني بشروط العمل وإنتهاجهم 

  دمقارنة األداء الحقيقي بالقواع -ج  وضع إجراءات وقواعد األداء -أ

  القيام بالتعديالت الالزمة -د  قياس األداء الحقيقي -ب

 : التوجيه والتحفيز 4.2

  .توجيه العامل للقيام بعمله بشكل صحيح، ووضع أنظمة حتفيز للرفع من مستوى أدائه
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  :تخطيط الموارد البشرية: المطلب األول -

واملادية ألقصى حد ممكن لتحقيق إن التخطيط هو اإلستثمار األمثل والتوجيه السليم للموارد البشرية 

األهداف املرسومة من خالل إستخدام األساليب العلمية والتخطيط ال يقتصر على املنظمة بل يتعداه 

عملية صنع قرارات بعد : لألفراد والدولة وميتاز باإلستمرارية والتجديد والشمولية وبإختصار التخطيط

  .مجع املعلومات وحتديد األهداف بشأن املستقبل

وضع برنامج يوضح حاجة املنظمة من املوارد : مفهوم تخطيط الموارد البشرية .1

البشرية يف املستقبل من حيث أعدادها أنواعها، إختصاصاا وإختيار أفضل 

  .الطرق لتوفريها

 : خطوات تخطيط الموارد البشرية .2

 .على هذه املواردوقت احلصول / املواصفات/ العدد: حتديد الطلب املتوقع على املوارد البشؤية •

 .دراسة سوق العمل: حتديد العرض املتوقع •

 .مقارنة إحتياج املؤسسة مع العرض املتوقع •

 .مدى جناح اخلطة يف حتقيق أهداف املنشأة: تقييم ومتابعة تنفيذ اخلطة •

 : مبادئ التخطيط للموارد البشرية .3

 .وضع اخلطة على أساس دراسة ميدانية: الواقعية •

 .ل اخلطة أو تغيريها ملواجهة املتغريات املفاجئةسهولة تعدي: املرونة •

 .تشمل مجيع القطاعات واملستويات: الشمولية  •
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 .الرتكيز على األعمال املهمة وذات األولوية: األولوية •

 1.من أجل الفهم ومشاركة اجلميع يف إجناحها: التناسق والوضوح •

 : اليةيهدف لإلجابة على األسئلة الت: أهداف تخطيط الموارد البشرية .4

 ما كم ونوع املوارد البشرية اليت حتتاجها املؤسسة؟  -

 كيف ميكن احلصول عليها ومىت؟  -

 .مواجهة املستقبل خبطط منظمة سلفا -

 .احلصول على أحسن الكفاءات واحملافظة عليها -

 .توسيع قاعدة البيانات واملعلومات اإلدارية اخلاصة بالعاملني -

 .حتديد مناهج التدريب والتطويرإظهار نقاط الضعف والقوة وبالتايل  -

 .حتقيق التكامل والرتابط بني خمتلف برامج إدارة املوارد البشرية -

 . حتسني إستعمال املوارد البشرية -

 .حتديد مناهج التدريب للوصول إىل أقصى حد للكفاءة -

  2.إرشاد العاملني لألعمال املهمة بالنسبة للمنظمة -

 :ختيار والتعيينالبحث واإلستقطاب واإل: المطلب الثاني -

جذب األفراد بالعدد والوقت واملؤهالت املناسبة وتشجيعهم لطلب  :اإلستقطاب .1

 1.التعيني يف املنظمة

                                           
 .2015بن صغري نبيل ملحقة مغنية / الطالب -حبث يف التسيري التنبئي 1
 .مرجع سبق ذكره -حبث يف التسيري التنبئي 2
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 :أهمية اإلستقطاب 1.1

األساس العمليايت لإلختيار والتعيني، يف إستقطاب العناصر املناسبة واألعداد توفر 

  .وكفاءا الكافية لشغل املناصب له تأثري كبري على فاعلية املؤسسة

 : خطوات عملية اإلستقطاب 2.1

  : تتم عرب عدة مراحل أمهها

 ...وظائف جديدة –زيادة حجم العمل : حتديد احلاجة للعاملني  .أ 

 ...التعيني، اإلعالن: حتديد أسلوب تلبية الطلب  .ب 

 مصادر داخلية أو خارجية: حتديد مصدر املوظفني  .ج 

 .حتديد الوسيلة املناسبة إلستقطاب املرشحني  .د 

 : مصادر اإلستقطاب 3.1

هي مصادر متاحة داخل املنظمة تلجأ إليها : المصادر الداخلية 1.4.1

املؤسسة يف حالة إحتياجها إىل موارد بشرية تتمتع باخلربة أو يف حالة الوظائف 

 .معرفة املرشح للمؤسسة وزيادة اإلستثمار يف العاملني: اإلشرافية ومن مزاياها

بتحليل املخزون املهاري لألشخاص لتحديد األشخاص يقوم املسؤول : مخزون العاملين •

 الذين ميكن نقلهم أو ترقيتهم ومناسبتهم للوظائف الشاغرة

                                                                                                                                    
 .املوارد البشريةبعنوان  2005ماجيستري يف تلمسان  -مذكرة خترج 1
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توفر املعلومات عن الوظائف لكل عمال املنظمة وترتك هلم اال مفتوح : الترقية الداخلية •

 .للرتشح، كما تشجعهم على التدخل يف تسيري مسارهم الوظيفي

 . ات العاملنيتنوع من خرب : النقل •

تقدمي طلبات عن طريق األقارب واألصدقاء العاملني يف املؤسسة أو املنظمة تطلب : المعارف •

  .من عامليها جلب املهارات املناسبة من أصدقائهم ومعارفهم

 :المصادر الخارجية 2.4.1

اليت حتتوي على املعلومات اخلاصة  ق تقدمي الطلباتيعن طر : التقدم المباشر للمنظمة •

، والفرد (CV)باملرتشح وخرباته ومستواه العلمي وتقوم املؤسسة يف اإلختيار فيما بينها 

 )...املعارف، األبناء، العائلة،(املرجعي 

 .اإلعالم تقوم املنظمة باإلعالن عن التوظيفعن طريق وسائل  :اإلعالن •

يقوم بعض الطلبة بإجراء الرتبصات يف بعض املنظمات إلاء  :الجامعات ومراكز التكوين •

  1.كن املنظمة من تقييم األفراد واإلختيار بينهم بعد خترجهممسارهم الدراسي وهذا مي

للحصول على اليد العاملة مثل تنسق املنظمة مع هذه الوكاالت : وكاالت التوظيف •

 ANEM:وكالة

 

 

                                           
 2008زهري نعيم الصباغ  21إدارة املوارد البشرية يف ق  1
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 : اإلختيار .2

العمليات إلنتقاء أفضل املرشحني للوظيفة الشاغرة،  منجمموعة : تعريف اإلختيار 1.2

ويتمثل اهلدف األساسي من هذه العملية تصفية املرتشحني والتأكد من أم يقبلون 

 .الوظيفة، ويتم اإلختيار وفق عدة معايري

هي جمموعة من املواصفات الواجب توفرها يف املرشح، وترتبط : معايير اإلختيار 2.2

ستعمال هذه املعايري يقلل من نسبة خطر إختيار األشخاص غري مبتطلبات الوظيفة وإ

 :املناسبني ومن أهم هذه املعايري

  .املؤهل الدراسي، التخصص، جهة التخرج: مستوى التعليم. أ

  .تعترب مؤشرا إلمكانية جناح الفرد يف عمله: الخبرة. ب

 إخل ...العمل، اجلنس، : الصفات الشخصية. ج

  : المقابلة إجراءات 3.2

بني املتقدم للوظيفة واملنظمة حيث هي أول عالقة تتكون : المقابلة المبدئية 1.3.2

 ...)مؤهالته، خربته، مواصفاته الشخصية(يتم التعرف على الفرد

 .مقارنة مواصفات املرشحني مع متطلبات الوظيفة: طلب التوظيف 2.3.2

طريقة تستعملها أغلب املنظمات لتقييم املرتشحني وتوفري : اإلختبارات 3.3.2

 ...)شخصيا –علميا  –نفسيا (ات عنهم معلوم

 .احلكم عن قرب على املرتشحني للوظيفة :المقابالت 4.3.2
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 :التعيين .3

 .موافقة اإلدارة العامة على املرتشحني املختارين وإصدار قرارا التعيني: مفهوم التعيين .1

 . واملقابالت وبعد أخذ رأي اإلدارة يتم تعيني املوظفني وعلى ضوء نتائج اإلختبارات

إختبار أخري بكشف عن صحة املرتشح، جيب إجتيازه بنجاح للحصول : الكشف الطبي .2

 1.على الوظيفة

 :تكوين وتطوير الموارد البشرية: المطلب الثالث

 RAYMONDإن التعريف األشمل هو الذي قدمه الكاتب : مفهوم التكوين .1

VATIER األفراد التكوين هو جممل العمليات القادرة على جعل : "حيث يقول

 .والفرق قادرون على تأدية وظائفهم احلالية، أو اليت يكلفون ا الحقا على أحسن وجه

أن التكوين جممل نشاطات، وسائل، طرق ودعائم تساعد على حتفيز  SIKIOUويرى  

العمال لتحسني معارفهم، سلوكهم، مواقفهم وقدرام، من أجل حتقيق أهداف املنظمة 

وترجع ضرورة اإلستثمار يف التكوين  2وأهدافهم الشخصية، دون أن ننسى حتسني األداء،

  :إىل عدة أسباب

 .ريات التكونولوجية، اإلجتماعية، اإلقتصاديةجممل التغ: التطورات الخارجية •

 .زيادة املنافسة الداخلية واخلارجية: المنافسة •

                                           
 م2003دار الصفاء  -اإلدارة الرائدة -عبد الفتاح الصرييف2 - 1
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 تطور احلاجات وميوهلم إىل حتقيق اجلودة يف املنتج واخلدمة: تغير متطلبات العمال •

يتطلب إعداد وتنفيذ برنامج مسبق حيدد أهدافه، أنواعه : تنفيذ برنامج تكويني 1.1

 : نتطرق إليها فيما يليواألفراد املعنيني س

حتديد إحتياجات املنظمة للتكوين يف خمتلف املصاحل واألقسام : تحديد اإلحتياجات •

 :واملستويات والعاملني املعنيني، ويتم حتديد اإلحتياجات على ثالث مستويات

 .يرتبط باألهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة: التحليل التنظيمي �

 .ل وحتديد املهارات املطلوبة هلادراسة مناصب العم: تحليل العمليات �

  .دراسة قدرات األفراد ومقارنتها باملناصب اليت يشغلوا: التحليل الفردي �

قبل وضع برنامج التكوين ينبغي حتديد األهداف املرجوة منه،  :أهداف التكوين 2.1

وتكون هذه األهداف واضحة وحمددة وتستعمل لتوجيه املشاركني يف عملية التكوين 

  .معايري لتقسيم التكوينوتعترب 

 : يتم حتديد الفئة اليت حتتاج إىل تكوين: تحديد المشاركين في عملية التكوين 3.1

 .لتعريفهم باملنظمة ومهامهم: تكوين وإدماج العاملني اجلدد -

 .لتحسني أداء العاملني: تغيري سلوكيات العاملني يف العمل -

 .يئة اإلداريني ملختلف املستويات -

 . خمتصني يف وظائف خاصة يئة العاملني -

 .الرتبصات/ مراكز التكوين / يف مكان العمل : مراكز التكوين 4.1
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 : التطوير .2

يهدف تكوين العمال إىل زيادة فاعلية العامل، أما التطوير فيهدف : ماهية التطوير 1.2

إىل تطوير املهارات املفاهيمية للمسرين، مبعىن تنمية قدرام لتسهيل مسامهتهم يف تسيري 

  .املنظمة

يعد التكوين أحد وسائل التطوير، لكن التطوير يستعمل وسائل : تنفيذ التطوير 2.2

أخرى كاملداورة، النقل، الرتقية لتحسني أداء األفراد بإستمرار، والتطوير نشاط موجه حنو 

التطوير يركز على الوظائف املستقبلية يف التنظيم، فمع تطور املسار املهين للفرد "املستقبل 

 .د حاجته إىل مهارات جديدة وقدراتتزدا

  .حتدد أمساؤهم ومدة تطويرهم: المشاركون في التطوير 3.2

 : أساليب التطوير 4.2

بصورة منظمة حسب نقله من وظيفة ألخرى أفقيا، نازال، صاعدا،: المناقلة والتداور •

 .مقتضيات للربنامج وحسب األهداف املسطرة

من أجل إكساب املوظف خربات ومهارات التدرج ضمن السلم اإلداري  :التدرج والترقية •

 .جديدة، ويبلغ األفراد أهدافهم املنشودة

يستعمل هذا  :تكليف أحد المسؤولين بالقيام بتكوين وتطوير األشخاص المطلوبين •

 .األسلوب يف الوظائف املعقدة واليت تتطلب مهارات خاصة

 .يف حالة الوظائف اليت تتطلب قيما وأساليب تعامل :أسلوب القدوة •
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جزء من برنامج تطوير شخصي يسعى له الفرد للرقي  :التسجيل في الدراسات األكاديمية •

 .يف مساره الوظيفي

 : أهداف تكوين وتطوير العمال -

 .تنمية املعارف واملهارات �

 .رفع مستوى إنتاجية ومردودية املؤسسة �

 . اإلقتصاد يف التكاليف وتفادي املخاطر �

 . رفع مستوى جودة اخلدمة أو املنتوج �

 .حتسني طرق وأساليب العمل �

 .حتسني العالقات واإلتصاالت بني مستويات املؤسسة �

 . رفع مستوى أداء العامل ورضاه وإنتمائه �

 .تسهيل إندماج العمال اجلدد يف املنظمة �

 1.التكيف مع املتغريات �

  

  

  

 

                                           
 .2004قاملة  –إدارة املوارد البشرية  -وسيلة محداوي 1
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 :تصميم الوظائف واألجور والحوافز: المطلب الرابع

 .حتديد املهام اليت يقوم ا الفرد يف وظيفته: تصميم العمل .1

 : أبعاد تصميم العمل 1.1

 :قيام أفراد أو أكثر بإجناز عمل معني يكون من إختصاصهم مثل: التخصص  .أ 

مصانع إنتاج السيارات        خط اإلنتاج كل مرحلة يقوم فيها أفراد معينون 

  .برتكيب جزء من السيارة

 :شروط التخصص 1. أ

 اإلنتاج حبجم كبري -

 .اإلنتاج مستمر وبنفس الكمية -

 : مزايا التخصص 2. أ

 .اإلتقان يف العمل -

 .السرعة يف إجناز األعمال واملهام -

  )إضافة عمل مكان عمل آخر(حالل سهولة اإل -

شعور الفرد  –الروتني  -اإلكتئاب -امللل :عيوب التخصص 3. أ

 .مبحدودية عمله

 : التوسيع الوظيفي  .ب 

 .العمل، أي تنويع املهام اليت يقوم ا الفرد يف وظيفته إضافة مهام لنفس طبيعة -
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 .حرية الفرد يف ختطيط عمله، وإضافة مسؤوليات جديدة: اإلثراء الوظيفي  .ج 

 .أي تدوير املهام والوظائف بني العاملني بصفة دورية: التغيير الوظيفي  .د 

  :مالحظة

 .بديال للتخصصالتوسع الوظيفي، اإلثراء الوظيفي، التغيري الوظيفي، تعترب  -

 : التحليل الوظيفي .2

 : هو عملية حتديد وتسجيل املعلومات املرتبطة بوظيفة معينة، ويتم من خالل -

وتتميز بالسهولة، وإمكانية التطبيق، ومن عيوا أا ال تعكس األنشطة : المالحظة •

 .اإلستثنائية اليت يقوم ا الفرد

الوظيفة، وتتميز بالسرية، غزارة املعلومة، إجراء مقابلة شخصية مع شاغل : المقابالت •

 .إخنفاض التكلفة، ومن عيوا إهدار الوقت

هي قوائم حتتوي على جمموعة من األسئلة املوضوعية وتتميز باحلصول : قوائم اإلستقصاء •

 . على معلومات كثرية، السرية

 .تتميز بدرجة عالية التخفيض: قائمة تحليل المراكز •

  1.درجة كبرية يف اهليكلة لتحليل الوظائف اإلدارية: داريةكز اإلقائمة وصف المرا  •

 

                                           
 .هيثم إبراهيم: أ.ر: حبث يف إدارة املوارد البشرية 1
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 :نتائج التحليل الوظيفي .3

 : التوصيف الوظيفي •

 : التركيز الوظيفة -

 ما هي هذه الوظيفة؟  -

 ما هي واجباا ومسؤوليتها؟  -

 ما هي شروط العمل؟  -

 :التخصص الوظيفي •

اخلربة  –التدريب  –تعليم الفرد : عبارة مكتوبة للمؤهالت الضرورية للفرد شاغل الوظيفة مثل

  ...القدرات الذهنية –

 :األجور والحوافز .4

من أهم الدوافع اليت تدفع العامل إىل أداء مهامه جيدا، وجعله يشعر   تعترب األجور واحلوافز

  .باإلنتماء والوالء، وحب العمل بإستمرار

هي ما يدفع للفرد بالساعة، اليوم، األسبوع أو الشهر : والمرتبات األجور 1.4

 .يف مقابل قيامه بالعمل

يهدف نظام األجور إىل بناء هيكل ونظام عادل للدفع، يطبق على األفراد وفقا 

  .لوظائفهم ومستوى أدائهم

  : يتم حتديد املدى املختلف للوظائف على مرحلتني
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وظيفة وفقا لعالقاا بالوظائف األخرى حتديد قيمة لكل : تقييم الوظائف  .أ 

 . والفكرة األساسية هي حتديد متطلبات كل وظيفة ومدى مسامهتها يف املنظمة

بعد مجع املعلومات عن العوامل والظروف اخلارجية والداخلية : تسعري الوظائف  .ب 

مثل ظروف سوق العمل ومعدالت األجور السائدة تقوم املؤسسة يف األخري 

 .فبتسعري الوظائ

مجع املعلومات عن السياسات واملمارسات وطرق دفع : إستطالعات األجور  .ج 

األجر ومقارنتها مع بعض املؤسسات باإلضافة إىل مجع معلومات عن 

 .الظروف اإلجتماعية

وميكن مجع املعلومات من مصادر خمتلفة مثل القطاع احلكومي، وزارة العمل، 

 ... نوعية الوظيفة واملناطق اجلغرافية: وعادة ما حيدد األجر حسب

 :الحوافز 2.4

مادية : يقصد باحلوافز ما يدفع للفرد زيادة عن أجره الساعي، وتنقسم إىل نوعني

  .ليومعنوية، وهي ترتبط بشكل مباشر باألداء الفع

 : أنواع الحوافز 1.2.4

 : تعتمد على أداء الفرد يف املنظمة وتنقسم إىل: الحوافز الفردية  .أ 

 .الوحدات اليت ينتجها الفرد وفقا لعدد: حوافز معدل القطعة •

 . نظام تصنعه املؤسسة عادة ملندويب املبيعات والتأمني :حوافز على أساس العمولة •
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 :العالوات اإلستثنائية الفردية •

 .مكافأة تقدم للفرد على أساس األداء املرفع 

 : العالوات اإلستثنائية اإلدارية •

 .هي عالوات ومكافآت سنوية تقدم لإلداريني

 :حوافز متنح على توفري الوقت •

  .حوافز متنح للفرد إذا قام بالعمل املطلوب قبل الوقت احملدد

 : الحوافز الجماعية  .ب 

  .أو الوحدةتعتمد هذه احلوافز على أداء اموعة 

  .صممت هذه احلوافز للضغط على زمالء العمل لرفع األداء وحتسينه وخلق التعاون بني العاملني

 :الحوافز التنظيمية  .ج 

  :حوافز تعتمد يف تنظيمها على أداء املنظمة ككل وعادة تعتمد املكافأة على مرتب الفرد ومن أنواعها

 . خطط املشاركة يف األرباح -

 .لألسهم يف الشركةخطط ملكية العاملني  -

 .املشاركة يف القرارات -

 .احلصول على منتجات املؤسسة -
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 :خاتمة الفصل

تتوقف نشاطات إدارة املوارد البشرية على األعمال املذكورة سالفا، بل هناك نشاطات  ال

أخرى مثل توفري احلماية واألمن وتوفري الرعاية الصحية وتقييم األداء ونشاطات خمتلفة 

  .أخرى

الفصل هو عرض بسيط لتطور إدارة املوارد البشرية وأمهيتها يف املنظمة كما تعرضنا فيه هذا 

ألهم نشاطاا بإعتبارها أهم مورد للمنظمة فالفرد هو املسري لألموال واألجهزة ووجود إدارة 

  .جيدة على رأسها يضمن السري احلسن للموارد األخرى

ول عن األفراد يف املنظمة إبتداءا باإلختيار وذلك ألن إدارة املوارد البشرية  هي املسؤ 

 .والتعيني والتنظيم والتنسيق والدفع وإنتهاءا بالتسريح أو التعاقد
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  :تمهيد

وقد درجت بعض املنشآت الكبرية  واألداءحيرص املسؤولون يف الشركات على متابعة العمل 

امن  إىلورية عن جمريات العمل وهذا احلرص راجع باملتابعة ورفع التقارير الد جهاز خيتصعلى وضع 

وترتكز الرقابة على املوارد البشرية وعلى قوة العمل داخل  اإلداريةالوظائف  أهمبدا الرقابة يعد من 

نظام رقايب  أيالقوى العاملة وحىت يقبل  إدارةالعاملني ومستوى  إنتاجيةاملنظمة وخصوصا مستوى 

وذلك ليناقشوا  الذين يتصلون به، والذين ميسهم بصفة مباشرة األشخاصيضطلع عليه  أنجيب 

اجيابياته وسلبياته، وكلما تقبلوا هذا النظام على انه ميكنهم االستفادة من املكافآت والتحفيزات، 

الرقابة مستمرة ففي غياا يسمح  إىل، واحلاجة إعاقتهوال يعملون على  إجناحهيساعدون على  فإم

لنظام يتعرف عن احلظوظ املوضوعية، وجيب توفري شروط ضرورية متهد  أنوالتنفيذ  لألداءالعاملون 

  .رقايب جديد
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  األفرادالرقابة على  إجراءات: األولبحث مال

  الضبط الداخلي والرقابة على العمل: األولالمطلب  -

 : تعريف الضبط الداخلي

 وضعهاوالرتتيبات اخلاصة اليت يتم  اإلجراءاتجمموع  بأنهميكن تعريف الضبط الداخلي 

العمل،  أداءالتطوير املستمر يف  أخرىواالحنرافات والغش من ناحية، ومن ناحية  األخطاءبغرض منع 

الضبط الداخلي فاهلدف منها حسب  وأسسنطلق عليه قواعد  والرتتيبات هي ما اإلجراءاتفهذه 

التنسيق ومعرفة نقاط اخللل واملسؤول عنها، العمل يف التنظيم حىت تسهل عملية  أداءالتعريف هو 

  :إىلوميكن تقسيم هذه القواعد 

  قواعد وأسس عامة �

  إدارية وأسسقواعد  �

 1حماسبة وأسسقواعد  �

  

  

  

                                                           

  . مبادئ اإلدارة: عبد الفتاح حممد الصحن 1
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  :أمههامن : الداخلي للضبطالعامة  واألصولالقواعد  •

  :المؤسسة أصولالتأمين على  -

اليت هلا طبيعة  األصولاخلاصة بالتأمني على  اإلجراءاتجمموعة من  وضعحبيث يتم 

  ضها للسرقة أو االختالس أو الضياع، كتأمني السياراتخاصة وتعر 

  :استخدام أسلوب الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة -

تتمثل يف وضع احلدود لتدرج السلطة يف جمال التصريح بعملية  :الرقابة الحدية

معينة وتزداد هذه السلطة مع الصعود من املستويات اإلدارية الدنيا إىل املستويات اإلدارية 

 1العليا

  من شخص يف اجناز عملية معينة أكثر إشراكتعين  :الرقابة المزدوجة

 :نظام التفتيش -

 إنشاءوحدات فيتم  أويوجد هذا النظام يف بعض املشروعات خاصة تلك اليت هلا فروع 

  :هذه الفروع للتأكد منيف قسم خاص بالتفتيش 

  حسن سري العمل

  واإلجراءات األنظمةعدم خمالفة 

  2االلتزام بقواعد الرقابة املعمول ا

                                                           

  .231،ص2000,فالح حسن عداي احلسيين،اإلدارة اإلسرتاجتية،دار وائل للنشر، عمان  1
  مبادئ اإلدارة، جامعة اإلسكندرية: عبد الفتاح الصحن  2
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 :نظام مراقبة البريد -

ملراقبة الربيد الوارد والصادر على حد  سالمة ومنظمة إجراءاتوذلك عن طريق وضع 

  :إىلسواء لتحسني طرق االتصال خارج املؤسسة وهذا يؤدي 

  تنظيم عملية استالم الربيد الوارد

  املعنية واإلدارات األقسامتنظيم عملية تسجيله وتوزيعه على 

وال جيب واإلدارات  األقسامتنظيم عملية حفظ املراسالت بعد استكمال دورا داخل 

اليت تتوىل  اإلدارات أواملالية  باإلداراتعالقة  أييكون للمسؤولني عن نظام مراقبة الربيد  أن

  1األصولحيازة 

 :الداخلي للضبط اإلدارية واألصولالقواعد  •

املشروع لغرض تقسيم وتوزيع  إدارةواخلطوات اليت تضعها  اإلجراءاتهي جمموعة من 

  :االختصاصات واملسؤوليات وأمهها

الوظائف وحتديد  أساسجيب وجود تقسيم منظم العمل على  :االختصاصاتتجديد  -

  املسؤوليات واحلقوق والواجبات لكل وظيفة

الالزمة التفصيلية اليت حتدد اخلطوات التنفيذية  اإلجراءاتوضع  إن :اإلجراءات عضو  -

  :كل عملية من العمليات اليت يقوم ا املشروع ويشرتط لنجاحها  ألداء

  اإلجراءاتالعاملني وفهمهم هلذه  إدراك
                                                           

  .2005.جامعة اإلسكندرية –إدارة املوارد البشرية، رؤية مستقبلية : رواية حسن  1
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  تكون مرنة قابلة للتعديل أن

  مراجعة مدى فعاليتها وفائدا بشكل دوري

وذلك بني  آلخرويكون هذا بشكل دوري ومن وقت  :تغيير وتبديل االختصاصات -

 يعوقه أوالعاملني يف املشروع مما ال يتعارض مع مصلحة العمل 

  :المحاسبية للضبط الداخلي واألسسالقواعد  •

املشروع  أنشطةاملوضوعة لزيادة فاعلية النظام احملاسيب يف جمال الرقابة على  اإلجراءاتهي جمموعة 

  :أمههامن  األصولومحاية 

  املسرتدات، السجالت املختصة :التسجيل الدفتري للعمليات -

  اإلمجاليةعن طريق حسابات املراقبة : الضبط الحسابي للدفتر -

  بنفسه أعمالهموظفي كل قسم حىت ال يراجع املوظف  ألعمالاجعة الدورية املر 

  املوظفني ألعمالالتفتيش املفاجئ 

  الدفرتية باألرصدةمقارنتها  أي :األصولمطابقة  -

ما يرتكز  أهممقومات النظام الرقابة الداخلية ومن  أهممن : الضبط الداخلي أنتقدم  وخالصة ما

  :عليه
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هي حماسبة النفس عن نتائج حتد االلتزام ا وبالتايل فان املسؤولية ليست يف  أن :المسؤولية

اخلطأ، فالعربة دائما بالنتيجة وتكون حماسبة  األشياءكان الرتكيز على   وإالمتت  أنشطةاحملاسبة على 

  1الفرد نفسه عن حتقيق نتائج معينة

   

                                                           

   . 24، ص1،ج2001عبد السالم أبو قحف، أساسيات التنظيم و اإلدارة، الطبعة الثالثة، دار املعرفة، عمان،   1
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  المالحظة المباشرة: المطلب الثاني -

 أالاملوارد البشرية كساىل وال حيبون العمل والنشاط وال يعملون  أناملسؤولني  بعضيرى 

طائلة الرقابة واملالحظة وبالتايل جيب السيطرة عليهم ومراقبتهم عن  والتعليمات والتوجيه و باألوامر

 واألمرويقوم باملالحظة املباشرة املشرفني على العمال ،  اإلنتاجيةقرب خوفا من االحنراف وعدم 

يكون هناك حد لعدد  أنيشرف عليهم بفاعلية، فيجب  أند املرؤوسني الذي ميكن يتصل بع

  .العاملني وهذا هو املقصود مبدى الرقابة

حد  إىلوأن مدى ختفيض مداها  اإلنسانيةوظيفة مرتبطة باملقدرة  إالهو  مدى الرقابة ما إن

ختالفات الفردية يف القدرات، جيعلها مطبقة تطبيقا عاما غري مقبول وذلك نتيجة اال أنمعني ميكن 

 إىلمدى معني من الرقابة يؤدي  أنواملشكلة يف التنظيمات الكبرية اليت تتداخل فيها العالقات فنجد 

رئيس واحد حىت يتحول التنظيم اهلرمي  إلشرافالذين خيضعون  األفرادروتني متضخم، وزيادة عدد 

والرقابة عليهم صعبة، وتتم  املتداخلةات القمة وتقل فيه املستوي إىلشكل تصل فيه بسرعة  إىل

كمية (مكان العمل ليضطلع بنفسه على سري العمل  إىلاملشرف  أواملالحظة املباشرة بذهاب املدير 

  1.العمل أثناءوعلى سلوكيات العاملني ) العمل، طريقته، نوعه

، فهما يعطيان داءاألويرى البعض انه ليس هناك بديل عن املالحظة املباشرة واملتابعة يف قياس 

  .املنجز األداءفكرة واقعية عن 

                                                           

  .6، ص 1999علي عبد اهللا، اثر البيئة على أداء املؤسسة العمومية االقتصادية، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر،   1
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  :من عيوب هذه الطريقة

  العمل املختلفة أوجهاملشرف يف تفقد  أوكثرة الوقت الذي يقضيه املدير  •

  من مكان واحد يف نفس الوقت أكثروجود املدير يف  إمكانيةعدم  •

والعاملني فيستحيل مالحظة  األعمالتقتصر املالحظة الشخصية على القليل من  •

  أعماهلممجيع العاملني وكافة 

   



الرقابة على الموارد البشرية                    :                           الفصل الثالث  

 

 
51 

  :الرقابة على العمل: المطلب الثالث -

تبدأ الرقابة على العمل من وقت استخدام العامل وقيامه بالعمل ويقوم هذا النوع بتسجيل 

مث صرفها للعاملني  األجوريف قوائم  األجرواحتساب " بطاقة العامل"العمل يف سجل خاص 

املشروع يف  إداراتعلى مراكز التكلفة، وتشرتك  األجوروتسجيل قيمتها دفرتيا، والرقابة على تقسيم 

  :فيما يتعلق بالعمل إدارةاخلاصة يف كل  اإلجراءاتهذه املهام وحتدد 

  اإلنتاج إدارة •

  األجور إدارة •

  األفراد إدارة •

  احلسابات والتكاليف إدارة •

املوارد البشرية يف كل منشأة بكل ما يتعلق بالعمال من طلب للعمل طبقا  إدارةوختتص 

وتفاصيل  بأمساءترسل قوائم  اإلدارةوخطة العمل، وبعد تعاقد العمال مع  اإلنتاج إدارةالحتياجات 

 إدارةويراقب دخول العمال وحضورهم وانصرافهم يف . األجوراليت تتوىل رفع  األجور إدارة إىلالعمال 

والغياب يصاحب معظم مجاعات العمل وهذا  التأخربعض  أن، ويبدو عن طريق املشرفني تاجاإلن

 اإلنتاج، وعدم احرتام العمال لقواعد الضبط الداخلي، ويكون تأثري ذلك على اإلدارةنتيجة تساهل 
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عة غيابه عن العمل جيعل عملية تنسيق جهود اجلما أوخطريا نظرا الن تأخر العامل عن مواعيد عمله 

  1أكثر صعوبة

من  وأم لآلخرينوالغياب من جانب العاملني يعين عدم احرتامهم  التأخري أن إىل باإلضافةهذا 

  الذين ال ميكن االعتماد عليهم والذين ال يبالون مبصلحة العمل األفراد

مشروعة ووجيهة ولكن من الصعب  أسبابوالغياب قد يكون مرجعه  التأخريوبالطبع فان بعض 

فردي وتطبيق العالج الذي يبدو  أساسذلك وكل حالة غياب ينبغي معاجلتها على  باتإثجدا 

وبصفة خاصة تطبيقها على احلالة  اإلنسانيةمالئما هلذه احلالة، وهذا يتطلب فهما عميقا للعالقات 

  املعينة موضوع الدراسة

املواظبة على العمل  أنوالغياب جيب الرتكيز على  التأخريميكن القول بصفة عامة انه عند مراجعة 

  .للعامل املثايل األساسيةغياب هي الصفات  أو تأخريدون 

   

                                                           

  .عبد الفتاح الصحن، الرقابة واملراجعة الداخلية  1
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 :الرقابة باالستثناء: المطلب الرابع -

  .الرقابة ترتبط مبدى اختالف سري العمل عن خطة العمل

  .اخلطر إشاراتفالرقابة باالستثناء يف ابسط صورها نظام يعطي للمدير  األساسوعلى هذا 

يكشف  أنذاا حىت ميكن للمدير  اإلداريةمنها هو تبسيط الوظيفة  األساسيواهلدف 

  .املشاكل اليت تتطلب انتباهه، ويتجنب املشاكل اليت ميكن ملرؤوسيه حلها

  "فريدريك تايلور"الذين طالبوا بالرقابة باالستثناء  األوائلومن 

على تقارير مركزة، ملخصة، حيصل  أنيف ظل مبدأ الرقابة باالستثناء فان املدير جيب  إن"

وهذه التقارير قبل وصوهلا للمدير وذلك فيما يتعلق  اإلدارةمقارنة، تفصل كل العناصر الداخلية يف 

الذي  التأخر أوتعطيه يف دقائق معدودة فكرة شاملة للتقدم  أنباالستثناءات السيئة حىت ميكن 

ومدى  أمهيةسياسة العامة ودراسة حدث، ومن يكون له الوقت الكايف لوضع اخلطوط العريضة لل

  1"إمرتهالذين يعملون حتت  األشخاصمالءمة 

  :مزايا المراقبة باالستثناء

 األمورعلى  إالوالتقليل من تشتت الذهن، فال يدق ناقوس اخلطر  اإلداريالرتكيز على اجلهد 

  اهلامة اليت يركز املدير عليها جهده وتفكريه

                                                           

  .25، مرجع سبق ذكره، ص) 2001(عبد السالم أبو قحف،   1
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وبذلك متكن دراسة  اإلشرافشاملة وتقوي نطاق  إداريةتسهل الرقابة باالستثناء تغطية 

  املشاريع اهلامة

  رع يف اختاذ القراراتتستقلل من ال

  والبيانات املاضية لإلحصاءات األمثلتشجع على االستخدام 

  استخدام الطاقات البشرية استخداما امثل

  اإلسرتاتيجيةتظهر مصادر اخلطر واملشاكل 

  وعيةتوضح معايري ومقاييس كمية ون

  هلم املشاكل ومصادر اخلطر وتوضحتسهل عمل املديرين اجلدد 

  1تسجيل االتصال بني مجيع الوحدات

  :الرقابة باالستثناء عيوب

خوفا من حدوث احنرافات يبلغ عنها  واإلبداعاجلمود يف تصرفات العاملني وانعدام االبتكار 

  العليا لإلدارات

  املكتبية نتيجة للتقارير الصاعدة األوراقكثرة 

                                                           

  .25، مرجع سبق ذكره، ص) 2001(عبد السالم أبو قحف،   1
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  قياس التصرفات البشرية إمكانيةعدم 

  .حقائق صحيحة إىليف ظل خوف العاملني وانعدام املبادرة يشعر املدراء باطمئنان ال يستند 
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  العاملين أداءتقييم : المبحث الثاني

  :األداءمفهوم تقييم : األولالمطلب  -

 األعمالقياس كفاءم ومدى مسامهتهم يف اجناز "فهو يعين  األداءتوجد عدة تعاريف لتقييم 

  "العمل أثناءاملنوطة م، وكذلك احلكم على سلوكهم وتصرفام 

عملية يتم مبوجبها تقييم جهود العاملني بشكل منصف وعادل، "انه  األداءكما عرف تقييم 

ر ومعدالت يتم مبوجبها مقارنة عناص إىليعملون وينتجون وذلك باالستناد  ليجري مكافأم بقدر ما

  "ا لتحديد مستوى كفاءم يف العمل الذي يعملون به أدائهم

، باألجور املتعلقة، الختاذ القرارات اإلنتاجيةاحلكم على مدى مسامهة كل فرد يف العملية "

  "احلوافز، الرتقيات، النقل، اجلزاءات والتدريب

، حىت تتكون صورة واضحة عن مدى حتقق باملستهدف الفعلي ومقارنته األداءقياس "

  "، ومن مث النجاح، حىت ميكن اختاذ القرارات املناسبةاألهداف

، مبا األفرادتوجيه مسارات نشاطات  إلعادةعملية اختاذ القرارات بناء على معلومات رقابية "

  1"املعدة من قبل األهدافحيقق 

                                                           

  م 2005إدارة املوارد البشرية، دار الوفاء، اإلسكندرية، : د حممد حافظ حجازي  1
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 األداءتقومي : "األداءلعملية تقسيم تعريف شامل  إعطاءومن خالل التعاريف السابقة ميكن 

، وفقا للمعايري احملددة األدائية األفرادهو العملية املستمرة اليت ميكن من خالهلا حتديد كفاءة وفعالية 

  1"سلفا، واختاذ القرارات املناسبة يف جماالت املوارد البشرية

  :التي تقوم بالتقويم األطراف

  أدائهاقدر على حتليل يكون قريبا من الفرد وهو  :تقييم المشرف •

  ويقصد من وراء ذلك تقليل التحيز :تقييم عدد من المشرفين •

ويكون ذلك عند عدم توفر خرباء داخل املنظمة ويتميز هذا التقييم  :تقييم خبراء خارجيين •

  باحلياد التام

فسهم، وان يكون الزمالء أن األفرادويتم ذلك عندما تتوفر الثقة بني  :تقييم زمالء العمل •

  بنفس املستوى والدرجة الوظيفية

  وليس التقييم حبد ذاته األداءيستخدم بغرض تطوير  :تقييم ذاتي •

هذه  إن. دقة يف مالحظة سلوكهم أكثر ألميقيم املرؤوسني رؤسائهم  :تقييم المرؤوسين •

  2منها عملية تقييم فعلي أكثرالطريقة تعترب تغذية عكسية 

  :جيب مراعاا وهي أمورهناك ثالثة 

                                                           

  .نفس املرجع السابق  1
  .م2005 -جامعة اإلسكندرية -رؤية مستقبلية -إدارة املوارد البشرية: رواية حسن  2
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  غري رمسي أوهل هو رمسي : موضوع التقييم �

  بعد انتهاء العمل أوهل يكون دوري : موعد التقييم �

  أكثر أومرة واحدة : عدد مرات التقييم �

  ؟األداءلماذا نقوم بتقييم 

  :غرضني هامني إىل األداءيصبو تقييم 

  إداريةاالستفادة من نتائج التقييم يف اختاذ قرارات 

  املؤسسة يف ختطيط املسار الوظيفي للفرد وتنميته إليهتستند 

  1األفرادتنمية وتدريب  أغراض وأيضا إدارية وأغراض أهداف ألجل األداءوعامة تقوم املؤسسة بتقييم 

  :ألداءاتقييم  أهداف: المطلب الثاني -

، تدريب األداءحتقيقها عن طريق تقييم  إىلاليت تسعى املنظمة  األهدافهناك العديد من 

وزيادة  أدائهماملؤسسة لتحسني  إليهااليت حتتاج  اإلدارية أواملهارات الفنية  إلكسامالعاملني 

  2:يف النقاط التالية األداءعملية تقييم  أهدافميكن استخالص  إنتاجيتهم

  يستفيد منها الفرد واملنظمة أدائيةتوفري معلومات  .1

  ، حىت يقوم صورته الذاتيةأدائهالفرد مبستوى  تبصري -
                                                           

.، بتصرف201، ص2000أمحد السيد مصطفى ، إدارة السلوك التنظيمي، رؤية معاصرة، بدون دار نشر،   1  
  .14،ص1،ج 1999,ناصر دادي عدون، احملاسبة التحليلية، دروس ومتارين، دار احملمدية، اجلزائر العاصمة    2
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، احلوافز، الرتقيات، باألجورتفعيل نشاطات املنظمة، وحدة املوارد البشرية، فيما يتعلق  -

  .......، املسار الوظيفيالتأديبالتدريب، 

  :اكتشاف مواطن الضعف والقوة وحتديد مسبباا .2

من ذوي الكفاءات العالية، وكيفية االستفادة  األفرادالتعرف على  :ردعلى مستوى الف -

احللول والسبل  وإجيادالضعيفة  األدائيةمن ذوي املستويات  األفرادمنهم، والتعرف على 

  لعالجهم وحتسينهم

التعرف على املسببات ملواطن القوة تنظيما سواء يف البناء  :على مستوى المنظمة -

يف تصميم العمل، والعمل على تدعيمها، وتعميمها،  أوالتنظيمي بكامل دعائمه، 

  التعرف على مواطن الضعف وحماولة تفاديها وعالجها وأيضا

، تدريب، أجور تعيني،(العدالة، باملعيار واملقياس، يف كافة وحدة املوارد البشرية  إىلالوصول  .3

  .....)ترقية، نقل، استغناء، فصل، مسار وظيفي

الفعلي للعاملني وبالتايل معرفة صدى مسامهتهم يف جناح  األداءعلى معرفة  األداءيعمل تقييم 

  1كل حسب درجة نشاطه  واملكافآتاملؤسسة وبالتايل منح العاملني احلوافز 

أهم                                                                                                                          مستوى كرمي من العيش يعترب من  شعور العامل باالستقرار املادي الذي يضمن له إن

  اإلنتاج، وهلذا تعترب احلوافز املادية مبثابة الدافع  واحملفز للعامل لزيادة أداؤهالعوامل اليت جتعله يضاعف 

                                                           

عقيل جاسم عبد اهللا، مدخل يف تقييم املشروعات، اجلدوى االقتصادية والفنية وتقييم جدوى األداء،دار حامد للنشر ،   1

  .189،ص1999عمان،
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: مثل أخرى أمناطاستعمال  إىلالذي يعترب من احلوافز املادية تلجأ املؤسسة  األجرفزيادة على 

عن  أمهيةاحلوافز املادية هناك حوافز معنوية ال تقل  إىل وباإلضافةآت التشجيعية والعالوات، املكاف

  .له وخاصة املشرفني عليه اآلخرينن يشعر بكيانه واحرتام  إىلسابقتها، فالعامل حيتاج 

على مساعدة املشرفني املباشرين على تفهم العاملني الذين يعملون حتت  األداءيعمل تقييم 

، وحتسني االتصال م مما يساعد على تقوية العالقات بني الطرفني وزيادة التعاون بينهم لرفع إشرافهم

  1.اإلنتاجيةالكفاءة 

 إنتاجيةى العاملني الذي ينعكس اجيابيا عل أداءهو حتسني  األداءواهلدف الرئيسي من تقييم 

  .املؤسسة وفعاليتها

  

  

  

 

 

  

                                                           

  .377،ص1999,إمساعيل حممد السيد، اإلدارة اإلسرتاجتية، مفاهيم وحاالت تطبيقية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية  1
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  :األداءطرق تقييم : المطلب الثالث -

  :طريقة التقييم النسبي

الطرق وابسطها، ويتم تنفيذها بان يعطي الشخص املقيم مناذج  أقدمتعترب هذه الطريقة من 

مطبوعة الستخدامها يف تقييم العاملني، وتضم هذه النماذج املوحدة عددا من اخلصائص والصفات 

  تتصل بالعمل ذاته أخرىيتصل بعضها بصفات الفرد وسلوكه، وخصائص 

لعناصر اليت تستخدم عادة هي عدد بالقطعة فان ا أداؤهكان العمل املراد تقييمه جيري   وإذا

الوحدات املنتجة وجودا واملعرفة بالعمل ومدى االعتماد عليه واجتاهات العامل حنو العمل والزمالء 

  واملؤسسة واإلدارة

القدرة  أساسعلى  أدائهماملشرفني يف املؤسسة فقد جيري تقييم  أو اإلدارة ألعضاءوبالنسبة 

والقيادة والتنسيق وهذه الطريقة تتم بطرق وكيفيات خمتلفة تبعا  اإلدارة على التحليل واحلزم واجلدية يف

بالنسبة  األساليبكيفية استخدام احد هذه   يوضحللنماذج املستخدمة يف املنظمة، والشكل التايل 

  :1لعنصر العمل

  

  

                                                           

  .125،ص1997,كمال بربر، إدارة املوارد البشرية و كفاءة األداء التنظيمي،املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع،بريوت   1
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1  

  

  اخلاص مبعرفة العمل األداءمقياس تقييم  :2شكل 

حممد مصطفى اخلرشوم، نبيل حممد مرسي، إدارة األعمال، املبادئ واملهارات والوظائف، مكتبة التقوى، السعودية، : املصدر

  .45،ص1990

على مالحظة متوسط يركز على احلكم الشخصي للمقيم ومعرفته بسلوك العامل يف     وضع عالمة 

  عمله

25    20    15    10    05    00  

2  

  

 اخلاصة بدقة العمل األداءمقياس تقييم  :3شكل 

حممد مرسي، إدارة األعمال، املبادئ واملهارات والوظائف، مكتبة التقوى، السعودية، حممد مصطفى اخلرشوم، نبيل : املصدر

  .46،ص1990

  يف املكان الذي يراه مناسبا    توضع العالمة 
                                                           

إدارة األعمال، املبادئ واملهارات والوظائف، مكتبة التقوى، السعودية، حممد مصطفى اخلرشوم، نبيل حممد مرسي،  1

  .46،ص1990

حممد مصطفى اخلرشوم، نبيل حممد مرسي، إدارة األعمال، املبادئ واملهارات والوظائف، مكتبة التقوى، السعودية،  2

  .45،ص1990
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  :طريقة التقييم بالمقارنة

 أويقوم املشرف برتتيب مرؤوسيه  أنتقتضي هذه الطريقة : التقييم حسب مستويات اجلدارة

، ألدائهمطبقا للمستوى العام  األسوأ إىل األحسنالذين يقوم بتقييمهم ترتيبا تنازليا من  األشخاص

  القسم واملنظمة أهدافوقيمة هذا املستوى ومسامهته يف حتقيق 

تعديل فيه، وعند  إجراءاقرتاح  أو وأسوئهممرؤوسيه  أحسنباختيار  أوالوقد يبدأ املشرف 

  طبقا للتقرير الذي حصل عليه كل منهم األفراداملوافقة النهائية جيري ترتيب 

شرية والرئيس باملوارد ال إدارةعلى املقابلة الشخصية بني ممثل  أساساوترتكز هذه الطريقة 

عدم سالمة  إىلالعامل جيري ذه املقارنة، وهذا قد يؤدي  أداءاملباشر للعامل، ومن مت فان تقييم 

حد كبري على قدرة  إىل، ويتوقف جناح هذه الطريقة ياناألحعدم موضوعيتها يف بعض  أوالنتائج 

  1.رد البشرية يف استخالص نتائج سليمةاملوا إدارةوكفاءة ممثل 

  :طريقة المقال المفتوح

يطلب من الرئيس القيام بكتابة مقال يتضمن  وإمناقوائم  أومقياس  أييف هذه احلالة ال حيدد 

 أساسيةبدورها بتصميم منوذج حيتوي على جمرد تقسيمات  اإلدارة، وتقوم مرؤوسانطباعاته على كل 

                                                           

حممد مصطفى اخلرشوم، نبيل حممد مرسي، إدارة األعمال، املبادئ واملهارات والوظائف، مكتبة التقوى، السعودية،   1

  .42،ص1990
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دقة املالحظة من طرف الرئيس وقدرة الكتابة  األسلوبللخصائص املطلوب قياسها، ويتطلب هذا 

  والتعليل

  :الجوهرية األحداثطريقة 

 أداءمؤشر حلسن  أوفشله  أواحلدث اجلوهري هو سلوك الفرد الذي يعد عالمة لنجاح الفرد 

على سلوك  وإمنادليال على كفاءته، وال يركز املشرف على احلدث يف حد ذاته  أوحضوره  وأالفرد 

الفرد فيه، وكيفية التصرف ملواجهته، فمثال بعد ازدياد ضغط العمل عن املعتاد فاملهم هو كيف يقابل 

رتفاع  وا أدائه؟ وهذا دليل على جناحه وحسن وإتقان، هل ينجزه بسرعة اإلضايفالعامل هذا العبء 

 أدائه، وهذا دليل على فشله وقصور أعباءمن  إليهيشكو ويضطرب وال يقوم مبا اسند  أمكفاءته، 

  واخنفاض كفاءته

عدمها  أواليت تظهر كفاءة العامل  األحداثويقوم املشرف يف هذه الطريقة بتسجيل 

كفاءة   إىلتشري  أحداث إىلوسلوكه، وتوضع هذه املعلومات يف قوائم خاصة حيث يقسم العمل 

  عدم كفاءته إىلتشري  وأحداثالعامل 

  :طريقة التقييم طبقا للقوائم الموضوعية مسبقا

تتمثل هذه الطريقة يف قيام املشرف املقيم بوضع عالمة مميزة على عبارات تتعلق بوصف وقائع 

  العمل وأداءمتثل سلوك  أاتصرفات حمددة واليت يعتقد  أو
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العامل واستخراج  أداءدرجات الستعماهلا يف قياس  أو أرقامويف العادة يعطى لكل عبارة 

  :األسلوباملستخدمة يف هذا  األنواعترتيبه النهائي وابسط  أودرجته النهائية 

  ال/نعم: كل عبارة مربعات دون على كل منها  وأمامقائمة يكتب عليها من جانب عبارات وصفية 

من هذين املربعني مبا يتفق ووجهة  أيعلى  التأشريوعند استخدام هذه القائمة يتوىل املقيم 

 أوحتديد وزن  أواملوارد البشرية تقييم  إدارةللعمل، مث تتوىل  وأدائهنظره حنو سلوك الشخص وتصرفاته 

  1.العامل ألداءالستخراج الرتتيب النهائي  اإلجاباتقيمة 

  :األداءمعايير تقييم :المطلب الرابع -

 وباإلجراءاتاهتماما خاصا بالعوامل املختارة  األداءيتطلب االستخدام الناجح لعملية تقييم 

، فهو يقدم املعلومات واألغراض األهدافيقدم العديد من  األداءتقييم  أناليت تتبع، وال نشك يف 

من  ويوضحوات املتعلقة بالقدرة غري العادية للفرد، وبني الفرد الذي يستحق الرتقية ويربر منع العال

  إقالتهومن جيب  أخرىوظيفة  إىلالذي جيب تدريبه ومن ينبغي نقله 

وذلك حسب  ألخرىمن مؤسسة  األداءهي وسيلة للقياس وختتلف طرق قياس  األداءومعايري 

  واملسؤوليات اليت تقوم ا املنظمة، والظروف احمليطة ونوعية املوارد البشرية واألهدافالنشاط 

تكون سنة، وتعمل بعض املؤسسات  أنمعايري لفرتة زمنية حمددة جرت العادة  ويتم عادة وضع

  فرتات شهرية إىليف الدول املتقدمة على جتزئة هذه املعايري 
                                                           

  .95،ص1995مجيل جريسات، موازنة األداء بني النظرية والتطبيق، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،   1
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املطلوب وفقا للخطط املوضوعة من  األداءتوجد معايري لكل نشاط لتحديد  أنومن الطبيعي 

  طرف مدراء املصاحل

الفعلي ومدى حتقيقه للخطط املوضوعة  األداءمبثابة القياس الذي يقاس به  األداءوتعترب معايري 

  خالل فرتة زمنية معينة

  1تتضمن باخلصائص التالية أناجليدة والفعالة جيب  األداءمعايري تقييم  إن

  يقيس ما نفرتض قياسه: الصدق �

ل القائم بعملية يكون املعيار موضوعيا عند جتنب عنصر التقدير والتحفيز من قب :الموضوعية �

  التقييم

  يف املؤسسة والظروفمع الواقع  األداءمدى متاشي املعايري املوضوعة لقياس  أي :الواقعية �

جيب  يكون املعيار قابال للتطبيق عندما تتوفر فيه القدرة على توصيل ما :القابلية للتطبيق �

  القيام به بوضح وذلك لتسهيل عملية القياس

واملواد  واألجهزةمن الوقت  األدىنيكون املعيار اقتصاديا عندما يتطلب احلد  :االقتصاد �

 .واألفراد

  

  

                                                           

  .259،ص1995صر املعلومات، دار غريب، القاهرة، علي السلمي، السياسات اإلدارية يف ع  1
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  1:األداءلتحديد معايير  الضروريةالعناصر 

  :المعيارية •

يتسم بالنموذجية لضمان حسن استقباله  أنللقياس، وبالتايل جيب  أداةاملفروض يف املعيار انه 

 أنويتم عادة عن طريق اختيار انسب الطرق اليت تتالءم وختدم هدف الفرد واملؤسسة كما جيب 

  املعيار ظروف املؤسسة مع مراعاة كافة االعتبارات العامة والسلوكية بالئم

  :الشمول •

  املستويات املوجودة باملؤسسةافة العمل بالنسبة لك إنتاجيةانه يتضمن  األداءاملفروض يف معيار 

  :والبرامج األهداف •

على  األهداف توزيعيتم  أنوالربامج حمددة بوضوح ودقة، ويفضل  األهدافتكون  أنجيب 

  مواقع املسؤولية لتسهيل الرقابة

  :جيب جتنبها مثل األخطاءوهناك بعض 

 األجورغياب التخصص وتقسيم العمل ووصف الوظائف والتدرج الوظيفي وجداول  -

وانتشار سلوكيات البريوقراطية والروتني واللوائح اليت تركز على الشكل  اإلنتاجيةوقياسات 

  اجلوهر وإمهال

                                                           

  .102علي السلمي ،خواطر يف اإلدارة املعاصرة، دار غريب، القاهرة، بدون سنة، ص  1



الرقابة على الموارد البشرية                    :                           الفصل الثالث  

 

 
68 

 إىلوالذي يؤدي  األفراد إدارةجرية بني العاملني يف وظائف متشاة يف نفس الفجوة األ -

  الوظيفي الرضىعدم 

مسري مثلما حيدث يف  أووضع شخص غري مؤهل وغري كفء يف وظيفة مسؤول  -

  مؤسسات اجلزائر

  )االستقاالت والتعيينات(ارتفاع معدل دورات العمل  -

  العمل بطاقة اقل -

  ضياع الوقت يف دورات واجتماعات غري مفيدة -

  )مع العمال اإلدارة(النزاعات والصراعات  -

  والسالمة داخل ورشات العمل األمن إمهال -

  الكفاءة نقص التدريبات والرتبصات، وبالتايل اخنفاض -

  واملسؤولية املهنية األخالقتراجع وانعدام  -

  ...واخلدمات واملكافآت  األجورانعدام العدالة يف  -
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  :الخاتمة

الالزم اختاذها لضبط  اإلجراءاتالرقابة على املوارد البشرية وماهية  إىلتطرقنا يف هذا الفصل 

والطرق  األساليب أحسن إتباعوالعاملني وماهي اخلطوات اليت تتبعها املنظمات للسهر على  األداء

 أداءتكون عنصرا فعاال يف حتسني  أنوكيف ميكن هلذه الوظيفة  األفرادللقيام بوظيفة الرقابة على 

  .املؤسسة بصفة عامة وأداءبشكل خاص  األفراد



  

  

  

  

  

  

  

 



  بنطال مغنية دراسة حالة المؤسسة الوطنية لألتربة                :    الرابعالفصل 

 

 
70 

  :تمهيد

بعد دراستنا للرقابة على وظيفة املوارد البشرية من اجلانب النظري، سنحاول يف هذا الفصل أن تربط 

و ذلك مبعرفة وتوضيح مدى تطبيق األساليب الرقابية يف . بني اجلزء النظري و اجلزء التطبيقي

يات العوملة املؤسسات العمومية اجلزائرية، و خصوصا بعد دخول اجلزائر اقتصاد السوق، و دخول حتد

اليت بدأت مظاهرها تتجسد يف العامل بأسره و احتكار املؤسسات العاملية الكربى املتعددة اجلنسيات 

  يت، وال بنطاللألتربة و سوف تضن املؤسسة حمل الدراسة و التطبيق املؤسسة الوطنية . األسواق

  .تعترب منوذجا من حال املؤسسات اجلزائرية العمومية

تار عن األساليب الرقابية املتبعة يف هذه املؤسسة لرفع إنتاجية عماهلا و حتسني و سنحاول رفع الس

أدائهم و رفع جودة منتجاا ملواجهة املنافسة الوطنية و الدولية، خصوصا بعد ختلي الدولة عن 

  .التكفل خبسائر املؤسسات العمومية و حل العاجزة منها
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  تقديم المؤسسة: المبحث األول

  :التعريف شركة بنطال: األولالمطلب 

لديها احتياط معدين هام ) مغنية ومستغامن(إن فرع شركة بنطال تتكون حاليا من وحدتني لالستغالل 

  )جما ل استعمال البانتونيت كثري ومتنوع(ومهم و خاصة سوق متنوع 

العاملية على إن فرع شركة بنطال تلعب دور مهم يف السوق اإلقليمية على املدى القصري و يف السوق 

  املدى املتوسط بفضل االحتياطيات الضخمة وجودة املعادن هلاتني الوحدتني 

  :من أجل هذا سياستها تتمثل يف نشر مجيع املوارد الالزمة يل

 احتواء وفهم متطلبات وانشغاالت الزبائن  -1

 خلق وتثبيت البيئة الداخلية إلتاحة مسامهة العمال يف سياستها -2

 املستدام للمهارات و املعاونات و اخلربة للعمالتشجيع التطور  -3

 إدارة األنشطة و املوارد ذات الصلة بالنهج النظامني و النهج العملي -4

 زيادة قدرة الشركة على رفع قيمة املنتوج -5

ضمان التبات واالنتظام يف جودة نوعية منتجاا لتكون قادرة على املنافسة و فرض وجودها  -6

  :جيب اختاذ اإلجراءات اآلتيةيف السوق يف هذا اإلطار 

 وضع آلية لالستماع و االنشغاالت إلرضاء الزبائن �

 إنشاء نظام اتصاالت داخلية لدعم تدفق البيانات و املعلومات املوتوقة املهمة �
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 توصيل احملاور الرئيسية لتدريب و تطوير املوظفني �

حلقت بالبيئة من  تعزيز سالمة الناس و املمتلكات و خفض أو القضاء على األضرار اليت �

 األنشطة اليت تقوم ا الشركة

 وضع نظام إدارة لتحسني اجلودة املستمرة  �

 البحث عن أسواق جديدة ملنتجاا �

 زيادة مستويات اإلنتاج لتشييع القدرات احلالية �

 إطالق االستثمارات الالزمة لتحديد مرافق اإلنتاج احلالية �

  :األهداف                     

 .مناسب للمنازعات واإلجراءات التصحيحية املوجهة الحرتام متطلبات الزبون إنشاء نظام -1

وضع يف متناول الزبائن منتجات ذات جودة عالية وضمان انتظام اخلاصة م عن طريق إنشاء  -2

 خمزون األمان اليت من شأنه أن يتطور على مدى السنوات الثالثة املقبلة

 :يم يف الثالثة سنوات املقبلة كما يليزيادة مستويات اإلنتاج واليت جيب أن تق -3

سنويا خالل الثالث سنوات  %3اىل %2خفض تكلفة اإلنتاج وحتسني مردودية الشركة من -

  .املقبلة

خفض اخلربات املكتسبة من قبل املوظفني وحتسني مستويات املعرفة للعمال من خالل وضع ميزانية -

  .لشركةمن رقم األعمال ا%2إىل  1.5للتدريب والتنمية من
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 ) 01(هذا كله حسب امللحق رقم 

  سياسة وإستراتيجية وحدة مغنية :الثانيالمطلب 

  .تنتج حاليا ثالث منتجات وحتتوي على مهمة من املادة األولية 1952وحدة مغنية يف نشاط منذ 

قوية من حيث خربا يف جمال البانتونيت جيب عليها على األقل ضمان االستمرارية يف ظل السياسة 

  :واإلسرتاتيجية املنتجة من طرف بنطال

 .االجتهاد لتكون يف حسن تطلعات واحتياجات الزبائن )1

 .تطوير بيئة داخلية مالئمة لتدخالت املوظفني يف سياستها )2

 .تشجيع التطور املستدام لقدرات واملعرفة واخلربة للعمال )3

 .تطبيق ج النظام وج عملية يف إدارة األنشطة واملوارد ذات الصلة )4

 ...تسريع وترية النمو وزيادة قدراا على خلق قيمة )5

 .وضع الوسائل املناسبة للتحسني املستمر من حيث إدارة اإلنتاج وجودة املنتوج )6

  :هلذا الغرض تتخذ التدابري التالية

 .وضع آلية لسماع انشغاالت ورضا الزبائن .1

 .وقةتطوير نظام اتصاالت داخلي يسمح بتدفق البيانات واملعلومات املوت .2

 .تنفيد املبادئ التوجيهية للشركة يف جمال التدريب وتطوير األفراد .3

 .تنفيد وقياس وحتسني نظام إدارة اجلودة والتحسني املستمر .4
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 .رفع مستويات اإلنتاج لتحقيق األهداف املعينة من طرف املديرية العامة للشركة .5

 .السهر على أمن األشخاص واملمتلكات .6

 .ىل حتسني احلياة واحلفاظ على البيئةتعزيز اإلجراءات الرامية إ .7

  :األهداف

  هي حتقق نفس أهداف املؤسسة األم واليت تعترب أساسية وذلك 

  .التعهد باالستثمارات الالزمة لتجديد وحتديث املعدات وكذلك بالنسبة للمخزونات املعدنية -

  من رقم األعمال للوحدة 10هي  امليزانية املخصصة هلذا االستثمار-

 .والسهر على التحسني املستمر .2000/9001نظام إدارة للجودة على حسب معايري وضع -

I 02(هذا حسب امللحق رقم(  

  هيكل التنظيمي لمؤسسة بنطال :الثالثالمطلب 

 : ينقسم هيكل مؤسسة بنطال إىل ما يلي

  :والذي بدوره يتكون مما يلي: هيكل التنظيمي العام

  ن كل منوهو مسؤول الرئيسي ع: مدير الوحدة*

  رئيس املهندس يهتم بكل من )1

  مصلحة االستغالل -
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  مصلحة اإلنتاج-

  مصلحة املخرب-

  مصلحة الصيانة-

 وهناك مصاحل أخرى تابعة للمدير )2

  مصلحة التموين-

  مصلحة جتارية-

  مصلحة املالية واحملاسبة-

  مصلحة اإلدارة -

  مصلحة األمن-

  وهذا حسب امللحق

  هيكل التنظيمي للمهام اإلدارية وهذا ما يتضح يف امللحق رقموهذه املصاحل بإمكاا أن تكون 

  .(03)إضافة إىل اهليكل التنظيمي التقين وهذا حسب امللحق رقم
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  :تحديد اإلحتياجات من الموارد البشرية

ال تقوم بتخطيط اإلحتياجات من املوارد البشرية وسنحاول وضع فرضيات بسيطة  بنطالإن مؤسسة 

لكيفية حتديد احتياجاا من اليد العاملة وكذلك نوعية هذه األخرية عن طريق التنبؤ بكل من الطلب 

  : والعرض للعمل داخل املؤسسة كما سنوضح ذلك يف اخلطوات التالية

  :حتديد عدد العمال احلايل وكيفية توزيع العمال على الوظائف باملؤسسة .1

 املصاحل

  العمال

مصلحة 

  اإلنتاج

مصلحة 

  الصيانة

مصلحة 

  األمن

الشؤون   اإلدارة

  اإلجتماعية

  اموع  احملاسبة

  26  5  1  15  1  2  2  اإلطارات

  15  1  2  7  0  1  4  األعوان

  68  0  2  4  21  18  23  املنفذون

  109  6  5  26  22  21  29  اموع

  : 1اجلدول  

  .مصلحة املستخدمني: املصدر 

  : 2015إىل غاية  2011مث اجلدول الثاين يوضح توزيع العمال من سنة 

 السنوات

  العمال

2011  2012  2013  2014  2015  

  26  24  24  22  22  اإلطارات

  15  18  19  21  21  األعوان

  26  69  66  69  71  املنفذون

  109  111  109  112  114  اموع

  : 1اجلدول 
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  .مصلحة املستخدمني: املصدر 

خالل هذا اجلدول أن التغريات متس أنواع العمال ولكن ليس بدرجة كبرية ألن اإلنتاج نالحظ من 

  .والبيع مستقر والطلب على منتجات املؤسسة تقريبا ثابت

 :التنبؤ بالطلب على العمل •

إن املؤسسة ال ميكنها اإلعتماد على الطرق اليت ذكرها اجلانب النظري مثل طريقة تقارير اخلرباء ألا 

ولعدم توفرها على أشخاص قادرين على القيام بعمل اخلرباء والنعدام بعض املعلومات اليت  مكلفة

تتطلبها هذه الطريقة لكن ميكنها اإلعتماد على طريقة أخرى حيث ميكن لرئيس املوارد البشرية الذي 

 عن ميلك املعلومات اليت تتعلق باملوظفني وخاصة السن والسنوات اليت عملها كل موظف وبالتايل

  .طريق هذه اخلربة ميكنها حتديد الفائض أو العجز

  :   البحث واإلستقطاب •

بالبحث عن اليد العاملة اليت حتتاجها لسد املناصب الشاغرة وتعتمد يف ذلك  بنطالتقوم مؤسسة 

  .على مصدرين داخلي وخارجي

 : الداخلية المصادر  .أ 

الرتقية أو التحويل من منصب آلخر وهو املصدر األول والرئيسي للمؤسسة حيث تلجأ إىل 

خاصة يف املناصب العليا، وتلجأ املؤسسة إىل هذا املصدر لإلستفادة من اخلربة اليت يكتسبها 

  .العامل من الربامج التدريبية اليت خيضعون هلا وكذلك الفرتة اليت قضوها يف العمل داخل املؤسسة
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  :المصادر الخارجية  .ب 

العديد من املصادر تعتمد عليها املؤسسة ومن بني ذلك املعاهد واجلامعات ومراكز التكوين 

  : وتعتمد املؤسسة على أسلوبني الستقطاب املرشحني

ويكون هذا اإلعالن داخل املؤسسة وخيص : اإلعالن عن شغور الوظيفة داخل املؤسسة •

 . العمال داخل املؤسسة

استعماال خاصة فيما خيص املناصب العليا حيث حيتوي  وهو األكثر: اإلعالن يف اجلرائد •

 ...اخلربة  –السن  –املستوى التعليمي : على اسم الوظيفة ومواصفات شاغلها مثل

خيضع املرشحون الختبارات كتابية أو شفهية والناجحون منهم يتم تعيينهم يف : اإلختبارات •

 .مناصبهم بعد الفحص الطيب

ف من الناحية اجلسمانية والعقلية من أجل أداء مهامه بشكل ملعاينة املوظ: الفحص الطيب -

 ...سليم 

بعد املراحل السابقة يتم التعاقد مع املوظف اجلديد تعطى له املهام : التوظيف -

: واملسؤوليات املكلف ا ونوع العقد وامسه واملصاحل املعين ا واملصاحل املعنية ذا العقد

 .األجور واحملاسبةمصلحة املوارد البشرية، ومصلحة 
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  : عملية الرقابة على العاملين في المؤسسة

 : طرق الرقابة في المؤسسة •

 : الرقابة من خالل مصلحة مراقبة التسيير .1

تقوم مصلحة التسيري بعملية الرقابة على املوارد البشرية خاصة ما يتعلق بكتلة األجور وتطورها 

  :حيث املعطيات كانت كالتايلومقارنتها برقم األعمال احملقق وعدد العمال 

  : 3الجدول 

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  رقم األعمال
11

00
.0

00
.0

0
  11

10
0.

00
0.

00
  

11
00

.0
00

.0
0

  11
00

.0
00

.0
00

  

11
00

.0
00

.0
0

  

  : نالحظ تطور رقم األعمال 3اجلدول 

  .متوا باألتربةنالحظ بأن رقم األعمال ثابت ألن املؤسسة مبيعاا ثابتةة مع املؤسسات اليت 

  :يوضح تطور كتلة األجور: 4الجدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

 7050K  األجور

DA 

8000 K 

DA  

8150 K 

DA  

8500 K 

DA  

9200 K 

DA  
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 .2015إلى  2011تمثيل بياني لتطور كتلة األجور بين 

  .من إعداد الطالبين: المصدر

  .والتمثيل البياين أن األجور يف ارتفاع سنوي 4خالل اجلدول رقم  نالحظ من

  : جدول يوضح تطور عدد العمال

  :  5الجدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  109  111  109  112 114  العمال 
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011 2012 2013 2014 2015

�طور دد ا
	��ل

�طور دد ا
	��ل

  

  2015و  2011تمثيل بياني لتطور عدد العمال بين 

  .إعداد الطالبينمن : المصدر

أن عدد العمال اإلمجايل تقريبا ثابت وأن التغيري الذي مسه غري   5نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 .كبري
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  :وتعتمد املؤسسة يف تقييم اإلطارات على اجلدول التايل

  .تقييم األداء لإلطارات: 6اجلدول رقم  

  المجموع  التنقيط  

1  2  3  4  5  

      جهد العمل 

      جودة العمل 

      الكفاءة يف القيادة 

      روح التحليل 

      التنظيم يف العمل 

      السلوك

      روح املبادرة 

      املواظبة 

      المجموع

  .مصلحة املستخدمني: المصدر

 (x)ويقوم بالتنقيط املسؤول املباشر عن املوظف حسب سلم تدرج السلطة يف املؤسسة بوضع عالمة 

يف اخلانة اليت يرى أا ستناسب هذا املوظف يف كل مستوى من مستويات التقييم مث ترسل إىل 

مصلحة املوارد البشرية للمصادقة عليها من اجل إعطائه منحة املردودية حسب جمموع النقاط اليت 

  .حتصل عليها
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  : كما تعتمد املؤسسة يف تقييم العمال التنفيذيون على جدول التنقيط التايل

  .فيذيونجدول تقييم العمال التن:  7جدول رقم  

  المجموع  التنقيط  

1  2  3  4  5  

      حجم العمل 

      جودة العمل 

      بذل النفس واإلخالص

      املداومة

      السلوك

      روح اإلبداع 

      املواظبة 

      المجموع

  .مصلحة املستخدمني: المصدر

وتقوم املؤسسة بالتنقيط بنفس الطريقة السابقة ويف حقيقة األمر أن التقييم يتم بطرق غري موضوعية 

حبيث ال ميكن لشخص أن حيكم على العامل كما ميكن أن تكون عملية التنقيط غري عادلة حسب 

  . العالقة بني الذي يقوم بعملية التنقيط واملوظف اخلاضع هلا

جموعة من األسئلة كاستبيان داخلي حيث طرحت هذه األسئلة على مث قمنا باملطلب الثالث مب

  .رئيس مصلحة املوارد البشرية
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  : المقابلة: الثالث المطلب

  مالحظة  ال  نعم  األسئلة

هل خيص العنصر البشري باألمهية  -1

  الالزمة لدى مؤسستكم؟ 

      

هل ترغب املؤسسة يف تطوير  -2

  نشاطات إدارة املوارد البشرية؟ 

 متابعة اجلريدة الرمسية -    

 للعمل 11- 90قانون  -

  مفتشية العمل -

هل إلدارة املوارد البشرية أمهية بالغة  -3

  مبؤسستكم؟ 

      

هل الطاقم اإلداري احلايل ملصلحة  -4

  املوارد البشرية يكفي للقيام بنشاطاا؟ 

      

هل تقوم مصلحة املوارد البشرية  -5

  بتقييم أداء أعماهلا؟ 

  موضوعيغري     

هل ستقوم املؤسسة بتخطيط  -6

احتياجاا من املوارد البشرية يف 

  السنوات القادمة؟

  يف حالة الطلب من اإلدارة العليا    

هل العمال راضون على نظام  -7

  األجور واحلوافز؟ 

      

  منازعات صغرية ال تؤثر على اإلنتاج      هل هناك منازعات مع العاملني؟  -8

حالة املرض حبيث ال يستطيع العامل       هل هناك طلبات تغيري وظائف؟  -9

  .مواصلة نشاطه

هل هناك عمليات تفتيش أو  -10

  معاينة ملواقع العمل والورشات؟ 
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هل هناك هيبة اإلدارة عند  -11

  العمال؟ 

      

هل هناك ميزانيات تقديرية  -12

  لالنتاج؟

      

هل هناك تقارير شهرية تعكس  -13

  أداء العاملني لإلدارة العليا؟ 

 . تقارير النشاطات الشهرية -    

  .تقارير النشاطات اليومية -

هل هناك حماولة ملعرفة املعوقات  -14

  واألخطاء واالحنرافات؟ 

  .القيام بتصحيحها -    

هل هناك روح املبادرة واإلصالح  -15

  من طرف العمال؟ 

      

هل هناك تقييد لدخول وخروج  -16

  العمال؟ 

      

هل هناك ترويج للمنتوجات يف  -17

  السوق؟ 

  : للرتويج يف    

 املعارض احمللية والدولية  -

  املطويات املقدمة للزبائن -

هل هناك رقابة صارمة على  -18

  املخزون من املواد األولية واملنتجات؟ 

      

هل هناك منافسة يف جمال عمل  -19

  املؤسسة؟ 

  منافسة اخلواص    

هل هناك عملية رقابة على  -20

  العاملني؟ 

  رقابة شكلية     

هل هناك معايري للرقابة على  -21

  العمل؟ 

      

  حالة عمال جدد      هل هناك توجيه للعمال؟  -22
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  )ه(اإلستبيان

  :بيانات عامة

 :املربع  املناسبيف ) X(يرجى وضع عالمة 

 :أنثى:                                     ذكر           :الجنس .1

  : ........................................... المنصب .2

 سنة        30- 20سنة                            20أقل من:         السن  .3

  سنة 50 -41سنة                              40-  31                  

  سنة 50أكثر من 

 :الحالة المدنية .4

  )ة(أرمل )          ة(مطلق )           ة(متزوج)               ة(أعزب

  

 أسئلة اإلستبيان

 ما هي درجة المؤهل الذي تمتلكه؟ .1

  املستوى الدراسي املتوسط                 املستوى الدراسي اإلبتدائي              دون مستوى دراسي 

 املستوى الدراسي الثانوي         متحصل على شهادة تكوين مهين          املستوى الدراسي اجلامعي

 ما هي المدة الزمنية التي تمتلكها من الخبرة في ميدان عملك؟ .2

  سنوات 10سنوات           أكثر من  10إىل  5سنوت           من  5دون خربة           أقل من 

 كيف تمت عملية توظيفك في المؤسسة؟ .3

  على أساس اإلختبار            على أساس املقابلة               دون قيود

 .................................................................................أمور أخرى

 في رأيك هل تتناسب مؤهالتك مع المنصب الذي تشغله؟ .4

 ال                                           نسبيا                               نعم

عند التحاقك بالمؤسسة كموظف، هل كانت لك دراية كاملة عن مواصفات، متطلبات وتطورات  .5

 منصب عملك؟ 

 نسبيا ال نعم
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  بنطالهل استفدت خالل عملك بمؤسسة  .6

 من دورات وتربصات تكوينية وتدريبية؟ .7

 

 نعم                               ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا استفدت من هذه الرتبصات �

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

 هل جو العمل في المؤسسة يشجع على التعاون، الحوار وتبادل األقكار؟  .8

 

 نعم                               ال                                           نسبيا

 تأخذ آراء العمال بعين اإلعتبار، وهل يتم إشراكهم في صناعة القرارات بالمؤسسة؟ في رأيك، هل .9

 

 نعم                               ال                                           نسبيا         

 هل يشجعك رئيسك على المشاركة في إتخاذ القرارات؟ .10

 ال    نعم                           

 هل تطلعكم اإلدارة على أهداف المؤسسة؟ .11

  نعم                               ال

 إذا كانت اإلجابة نعم، كيف ترى أهداف املؤسسة  �

 عملية وممكنة التحقيق      مرتبطة بأهداف العاملني      مرنة وقابلة للتعديل        واضحة، مفهومة وصريح

النتائج التي تحققها المؤسسة من خالل عملك وتوظيف معارفك في رأيك، هل تلعب دورا في  .12

 وخبراتك؟

 نعم                               ال

 هل تحس بمكانة كعنصر فعال في المؤسسة ال يمكن التخلي عنه؟ .13

  نعم، هذا صحيح على املدى القصري            ال، ال أحس بذلك إطلقا             نعم متاما
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 رأيك، ما هي أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح واستمرار المؤسسة؟في  .14

• .........................................................................................  

• .........................................................................................  

• ......................................................................................... 

 ؟ بنطالما رأيك في نوع المنتجات التي تقدمها مؤسسة  

 تراعي املعايري الدولية                     ذات جودة تراعي املعايري الدولية رديئة ال

 ؟ بنطالهل تهمك جودة المنتجات التي تقدمها مؤسسة  .15

 

 نعم                               ال

 نتائج جيدة ومقنعة؟ بنطالهل في رأيك، هل تحقق مؤسسة  .16

 

 نعم                               ال                                           نسبيا

بتحفيز الموظفين وتشجيعهم على الرفع من مستويات  بنطالحسب تقديرك، هل تقوم مؤسسة  .17

 أدائهم؟

  نعم                               ال                                           نسبيا

 بنعم، فهل فهل حتس مبشاركتك يف نظام احلوافز إذا كانت إجابتك �

  نسبيا                                        نعم                               ال            

 ؟بنطالما نوع الحوافز التي تتحصل عليها من خالل عملك في مؤسسة  .18

 

  مادية            معنوية                 عينية             كلها معا        ال حوافز    
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 ما نوع الحوافز التي يفضلها العمال؟ .19

              كليهمامادية            معنوية                  

 هل يمكن أن يتحصل العامل على ترقية؟ بنطالمن خالل عملك في مؤسسة  .20

 نعم                               ال                                           

 ترقية؟ما هي المعايير التي يتم على أساسها الحصول على  .21

  األقدمية                 الكفاءة واألقدمية               النفوذ          الكفاءة    

 في تقييم أدائك ومردوديتك؟ بنطالفي رأيك، ما هي أكثر المعايير التي تستخدمها مؤسسة  .22

 النتائج احملققة               السلوك                  الشخصية                      كلها معا 

 ما هي طرقة تقييم األداء في مؤسستك؟  .23

  طريقة املقارنة بني األفراد               طريقة الرتتيب من األسوأ إىل األحسن   

 طريقة قائمة املعايري اخلاصة بالتقييم  

 مناسب؟  بنطالقد أن نظام التقييم في مؤسسة هل تعت .24

  نعم                               ال                                           نسبيا         

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فلماذا تعتقد ذلك؟ �

  يساعد على حتقيق العدالة بني العاملني باملؤسسة

  يساعد على حتسني أداء العاملني باملؤسسة 

  يساعد يف وضع سياسات إدارة األفراد باملؤسسة 

  كلهم مع

، هل تحس بأن اإلدارة العليا تقوم بوضع أهداف ونتائج مسبقة بنطالمن خالل عملك بمؤسسة  .25

 ينبغي تحقيقها، كرقابة وتقييم قبلي؟ 

                                    نعم                               ال        

 هل يتوفر لدى المؤسسة نظام معلومات خاص بالرقابة وتقييم المعلومات .26
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  نعم                               ال       

 : إلستبيانلنتائج التمثيل البياني  •

نسخة منه  70مغنية ارتأينا إجراء االستبيان التايل وقد قمنا بتوزيع  بنطالخالل هذا الرتبص مبصنع 

نسخة وكانت  18نسخة متت اإلجابة عنها يف حني مل يتم اإلجابة عن  50وقد مت اسرتجاع 

  : األجوبة كاآليت

 : يوضح جنس العمال 1جدول  -

النسبة العدد البيان المتغير

76,92% 40 ذكــر 

23,08% 12 أنـثى 

100% 52

الجنس

المجموع

ا
��در: �ن  إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

ذ�ر 

 ��أ�
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نالحظ من خالل اجلدول والشكل طغيان عدد الرجال على اإلناث وذلك بسبب طبيعة العمل 

داخل املصنع إذ حيتاج إىل القوة البدنية خاصة يف جانب األعوان والعمال التنفيذيون أما اإلناث فهم 

  . يعملون يف اإلدارة أو التنظيف

 : يوضح خبرة العمال في المؤسسة 2جدول  -

  .نالحظ أن العمال يتمتعون باخلربة الطويلة يف هذا املصنع ألن نسبة العمال اجلدد قليلة نسبيا

  

النسبة العدد البيان المتغير

0% 0 بدون خربة

19,23% 12 5 سـنوات 

48,07% 5 10سـنوات

42,30% 3 ما فوق

100,00% 52 المجموع

ا
��در: �ن إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

ما هي مدة الخبرة داخل المصنع

�دون "�رة

��وات  5

��وات10

�� �وق
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 :اإلستفادة من الدورات التدريبية: 6 الجدول -

  .تقريبا الدورات التدريبية متس عمال اإلدارة والعمال التقنيني وعمال صيانة اآلالت

  

  

  

  

  

النسبة العدد البيان المتغير

38,40% 20 نعم

61,60% 32 ال

100% 52

هل استفدت من دورات تدريبية

المجموع

ا
��در: �ن  إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

�	م

�
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 هل يشار العمال في اتخاذ القرارا؟ : 8 الجدول -

ت اجلزائر العمومية العمال ال يشاركون يف اختاذ القرارات نظرا لغطرسة اإلدارة والبريوقراطية يف مؤسسا

  .والتعسف

  

  

  

النسبة العدد البيان المتغير

75,00% 39 ال 

9,61% 5 نعم 

15,39% 8 نسبيا

100,00% 52 المجموع

ا
��در: �ن إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

مشاركة العمال في اتخاذ القرارات

 �

�	م 

� ����
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 هل تلعب دورا مهما في النتائج المحققة؟: 11الجدول  -

اجلدول والشكل تقريبا كل العمال حيسون بأمهيتهم داخل املؤسسة ويعتقدون أم يسامهون  من خالل

  .يف النتائج احملققة

  

  

  

  

النسبة العدد البيان المتغير

88,46% 46 نعم

11,54% 8 ال

100% 52

هل تلعب دورا مهما يف النتائج احملققة

المجموع

ا
��در: �ن  إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

�	م

�
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 :بنطالمنتجات  يةنوع: 14الجدول  -

واليت  بنطالمن خالل اجلدول والشكل نالحظ اتفاق العمال حول جودة مصنعات 

  .توجه حنو الصناعة اإلستخراجية

  

  

  

  

النسبة العدد البيان المتغير

0,00% 0 رديئـة ال تـراعي اجلــودة

100,00% 52 ذات جودة وتراعي املعايري الدولية

100% 52

ما رأيك يف منتجات املؤسسة 

المجموع

ا
��در: �ن  إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

رد�(� � �را� ا
�ودة

��
ذات �ودة و�را� ا
�	���ر ا
دو
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النسبة العدد البيان المتغير

86,53% 45 نعم

13,46% 7 ال

100% 52

هل حتقق املؤسسة نتائج جيدة

المجموع

ا
��در: �ن  إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

�	م

�

  

   هل تحقق المؤسسة نتائج جيدة؟ :  16الجدول  -

 

  .العمال على أن املؤسسة حتقق نتائج مرضية إمجاع من
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  :تحفيز العمال: 17الجدول  -

  

   

  

  

  

النسبة العدد البيان المتغير

13,46% 7 نعم 

9,61% 5 ال

76,92% 40 نسبيا

100,00% 52 المجموع

ا
��در: �ن إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

هل تقوم المؤسسة بتحفيز العاملين

�	م 

�

�����
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النسبة العدد البيان المتغير

86,53% 45 ماديـة

0,00% 0 معنوية

13,46% 7 كليهما

100,00% 52 المجموع

ا
��در: �ن إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

ما نوعية الحوافز التي يفضلها العمل

��د��

�	�و��

��*���

 : نوع الحوافز: 19الجدول  -

ظ ميول العمال حنو احلوافز املادية نظرا للظروف املعيشية السيئة واخنفاض القدرة الشرائية نالح

  .للمواطن اجلزائري
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النسبة العدد البيان المتغير

48,07% 25 نعم

51,92% 27 ال

100% 52

هل ميكن للعامل أن يتحصل على ترقية

المجموع

ا
��در: �ن  إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

�	م

�

 : الترقية: 20الجدول  -
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النسبة العدد البيان المتغير

0,00% 0 النتائج 

0,00% 0 السـلوك 

0,00% 0 الشخصية 

100,00% 52 كلها معا 

100,00% 52 المجموع

ا
��در: �ن إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

ما هي المعايير التي تنتهجها

المؤسسة في تقييم أداء العاملين

 +)���
ا

ا
��وك 

 ���"-
ا

 �	� �*��

 المعايير المستخدمة في تقييم األداء: 22الجدول  -

  

  

  .نالحظ أن إمجاع العمال على أن املؤسسة تقيم أداء عماهلا اعتمادا على خمتلف املعايري املذكورة
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النسبة العدد البيان المتغير

0,00% 0 املقارنة

0,00% 0 الرتتيب 

100,00% 52 قائمة املعايري

100,00% 52 المجموع

ا
��در: �ن إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

ما هي طريقة تقييم أدائك في المؤسسـة

ا
�.�ر��

ا
�ر��ب 

�0(�� ا
�	���ر

 : األداءتقييم  طريقة:  23الجدول  -

  

  .نالحظ أن املؤسسة تنتهج طريقة قائمة املعايري اخلاصة بالتقييم وذلك لقياس أداء عماهلا

  

  



  بنطال مغنية دراسة حالة المؤسسة الوطنية لألتربة                :    الرابعالفصل 

 

 
104 

النسبة العدد البيان المتغير

23,08% 12 نعم هل للمؤسسة نظام معلومات 

76,92% 40 ال خاص بالرقابة

100% 52 المجموع

ا
��در: �ن  إداد ا
ط�
��ن إ���دا �� ا������ن ا
�و�ود �� ا
درا��

�	م

�

  بنطالنظام المعلومات الخاص بالرقابة في : 26الجدول  -

  

من اإلجابة يف هذا اجلدول والشكل املؤسسة ليس هلا نظام معلومات فعال خاص بالرقابة على 

  . العاملني
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  :  بنطالملخص شخصي عن مؤسسة 

  :لألتربة بنطالمن خالل الرتبص الذي أجريناه يف مصنع 

  : نالحظ أن

 .منتجات املؤسسة هلا أمهية كبرية يف اإلقتصاد الوطين -

 . منتجات املؤسسة موجهة بصفة عامة للصناعات البرتولية واإلستخراجية  -

 . عدم اإلهتمام باجلانب البشري -

 . إدارة متخلفة وال تعمل باألساليب العلمية اجلديدة -

 . طرق تقيليدية يف عملية الرقابة -

 . مكاتب اإلدارة ذات واجهة وعتاد قدمي جدا -

 .خروج عمال اإلدارة بصفة متكررة أثناء أوقات العمل -

 .واجهة ومدخل املؤسسة ال يوحي باألمهية الكبرية للمصنع  -

التوظيف يتم على أساس املعرفة واحملسوبية يف املؤسسة وال يتم على أساس اإلختبارات  -

 . واملسابقات

 . لفنظام رقايب ضعيف ومتخ -

 .عدم استعمال طرق جيدة لتقييم األداء -
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 :االستنتاجات

 عماهلا على الرقابة يف بعةاملت الطرق ى، علبنطال ملؤسسة به امنق الذي صالرتب هذا خالل من

 :يلي ما استنتجنا التطبيقي و النظري اجلانب بني كمقارنة األداء، تقييم طرق وكذلك

 و ناقص به املعمول الرقايب النظام و بالوحدة واألعمال العمال على فعلية رقابة توجد ال -

 .الثغرات كثري

 .قليلة العمل مواقع معاينة أو التفتيش عملية -

 .املعنوية خاصة احملفزات نقمن -

  :رقابةلل مستويات ثالث هناك يكون أن ضفرت ن املؤسسات هذه لظ ويف

 و لتحقيقها املؤسسة تسعى أهداف بوضع تكون و ككل املؤسسة مستوى على الرقابة -1

 . اخل...  السوق حسب املبيعات منو نسبة لمث نتائجها ا ستقي كمعايري جتعلها

 .وظيفة لكل اليومي األداء مبتابعة تكون و املؤسسة داخل الوظائف مستوى على الرقابة -2

 العمل أثناء انضباطهم و خروجهم و دخوهلم مبتابعة تكون و باملؤسسة نيالعامل على رقابة -3

 . األفضل تقدمي على وحتفيزهم وتوجيههم

 :ب حتسينه وحتاول الرقايب نظامها مراجعة املؤسسة على جيب كما

 .ةملالعا اليد من الحتياجاا برنامج وضع -

 .العمال تدريب برامج وضع -

 .املعنوية خاصة باحلوافر االهتمام -
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 :خاتمة الفصل 

 تطرقنا ما بني واضح اختالف اكهن أن بنطال مبؤسسة التطبيقية الدراسة هذه خالل من لنا تبني لقد

 من عينة تعترب واليت العصرية لألسرة اجلزائرية باملؤسسة به ولعمم وهاهو النظري اجلانب يف إليه

 تفل وحاولناك ذل يف املتبعة واألساليب شريةالب املوارد على الرقابة جمال يف خاصة اجلزائرية املؤسسات

 .للرقابة فعال نظام وضع ضرورة إىل بنطال  مؤسسة مسئويل انتباه
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 والنامية املتقدمة لدو بال املسؤولني بال لغتش ظاهرة أهم يعد ورعايتها ةالبشري باملوارد االهتمام نإ 

 عناصر من هاما عنصرا متثل البشرية املوارد نكو   إىل االهتمام هذا ويرجع احلاضر وقتنا يف السواء على

 البشرية واملهارات اخلربات توافر دون اخل،... لتسويقاو  اإلنتاج عمليات تتم أن ميكن وال اإلنتاج

 ةبرقا لعملية ؤسسةبامل البشري العنصر خيضع أن ندو  تكفي ال لوحدها األخرية هذه ولكن الالزمة

 البشرية املوارد إدارة نشاطات إىل هذا ئاحبث يف تطرقتا وهلذا املؤسسة أهداف قتطبي أجل من فعالة

 :التالية النتائج إىل وتوصلنا والتطبيقي النظري اجلانب من عليها الرقابة عملية و باملؤسسة

 املسطرة األهداف مع يتطابق حتقيقه يتم ما بان التأكد من لنا تسمح عملية هي الرقابة �

 .املناسب الوقت يف املناسبة القرارات اختاذ خالل من جتنبها وحماولة االحنرافات وتصحيح

 اإلمدادات، على الرقابة أنظمة النسب، ليلحت املالية، القوائم يف الرقابة أساليب تتمثل  �

 .التعادل ليلحت الداخلية، املراجعة

 االهتمام أجل من ا تقوم اليت املتعددة النشاطات يف البشرية املوارد ةفوظي دور يتمثل �

 واجبام العمال يؤدي حىت الظروف أحسن وتوفري أدائه وحتسني رويطوت شريالب صرعنبال

 .وجه أمت على

 :يلي فيما نذكرها والتوصيات االقرتاحات من جمموعة إىل توصلنا كما

  .اجلزائرية بنطال مبؤسسة أكثر البشري بالعنصر االهتمام -

 .للمؤسسة البشرية املوارد إدارة نشاطات تطوير -

  .أساليب علمية على وبناء مسبقا البشرية املوارد من االحتياجات حتديد بعملية القيام -
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 .عادلة و موضوعية أكثر عماهلا بطرق أداء تقييم -

 .املعنوية خاصة التحفيزات جبانب االهتمام -

 .االنضباط فرض اجل من فعال رقايب نظام وضع -

 .ليمةس ةقابر  رضلف الرقابية األدوات استخدام -

ومعاجلته واهللا هو املوفق وهو  املوضوع اختيار يف وفقنا قدنكون  أن وجلويف األخري نسأل اهللا عز 

 .يهدي السبيل

 



 

  :الملخص

 عدة أو واحد هدف حتقيق املوجهة حنو نشاطاا لتعدد ونظرا دولة أي اقتصاد تشكيل يف األساسية النواة هي املؤسسة 

 .متابعة ورقابة إىل الذي بدوره حيتاج العنصر البشري أي األهداف هذه جيسد من إىل حتتاج فهي أهداف

 :إىل النظري جانبه يف تطرقتا هلذا البشرية، املوارد على الرقابة يف املتمثل حبثنا عنوان يشكالن البشري والعنصر فالرقابة إذن

 .وأنواعها الرقابة مفاهيم �

 .املؤسسة يف البشرية املوارد وظيفة �

 .البشرية املوارد على الرقابة �

 عملية خالل والنقائص انه مت استخالص بعض السلبيات إال بنطالالوطنية  املؤسسة على النظري اجلانب إسقاط مت ولقد

  .والتطبيقي النظري اجلانيني بني املقارنة

  .األداء تقييم -  البشرية املوارد -  الداخلية الرقابة -  الرقابة: الكلمات المفتاحية

Résumé: 
Enterprise est le noyau de la formation d'un état de l'économie et à cause de la 
multiplicité des activités visant à atteindre un but ou plusieurs objectifs dont ils ont 
besoin pour incarner ces objectifs de tout élément humain, qui à son tour doit être 
suivi et de supervision. 

Donc la censure élément humain constitue notre recherche le titre du contrôle des 
ressources humaines, pour cette Ttrgueta en partie, à la théorie: 
- concepts de contrôle et types. 
-  fonction RH dans l'organisation. 
-  la surveillance des ressources humaines. 

Et il est tombé sur le pantalon théoriques secondaires institution nationale, mais il a 
été extrait des inconvénients et des insuffisances au cours du processus de 
comparaison entre les délinquants théoriques et pratiques. 
Mots-clés: contrôle - Contrôle interne - Ressources humaines - Évaluation de la 
performance. 
Summary: 
 Enterprise is the core of the formation of any state of the economy and because of 
the multiplicity of activities geared towards achieving one goal or several goals they 
need to embody these goals of any human element, which in turn needs to be follow-
up and supervision. 

So censorship human element constitute our research the title of control over human 
resources, for this Ttrgueta in part, to the theoretical: 
- control concepts and types.  
- HR function in the organization. 
- oversight of human resources. 
And it has been dropped on the theoretical side pants national institution, but it was 
extracted some drawbacks and shortcomings during the comparison process 
between the theoretical and practical offenders. 

Keywords: control - Internal Control - Human Resources - Performance evaluation. 
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