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ــة ــ ــ  مقدم

  
 أ الصفحة 

 
  

 
وقت مضى تحديات متعددة أي من أكثر اليوم  أنواعياؤسسات بمختمف تواجو الم

نشاطيا وسط العديد من  إطارىااتساع البيئة الخارجية التي تمارس في  أساسيامصدرىا 
المتغيرات التي تمتاز بالتعقد والتداخل حيث تعمل ىذه المتغيرات عمى تحديد مكانة 

تسعى ،فاإلدارة الدولي أوالوطني  ومستوى وقيمة المؤسسة في المجتمع سواء عمى الصعيد
،والتنسيق الفعال بين الجيود البشرية المختمفة من المثمرنحو التعاون  إلى توجيو نشاطيا

ذلك يتطمب وجود رقابة عمى العمميات و  ،ىدف معين بدرجة عالية من الكفاءةاجل تحقيق 
التصرفات تتماشى مع الخطط و  أناألعمالمن  عند التنفيذ حتى يمكن التأكد اإلدارية

 المرسومة.
جراءات أساليبمن خالل  اإلدارةالوظائف التي تباشرىا  أىموتعتبر الرقابة من   وا 

تستخدميا في تقييم ما تم تحقيقو من انجازات وكثيرا ما تفيم الرقابة بمعناىا الضيق الذي 
ليا مفيوم اشمل  اإلداريةىذه الوظيفة  أنفقط،في حين  األخطاء بتصيديوحي في مظيره 

من قبل الرؤساء  وأدواتيا،ومياميا  وأىدافيامن ىذه النظرة مما يتطمب الفيم السميم لمرقابة 
 والمرؤوسين .

ودورىا في تحسين الكفاءة  اإلداريةوفي بحثنا ىذا ارتأينا دراسة موضوع الرقابة 
كبيرة داخل المؤسسة فيي نشاط ادري منظم ييتم باإلشراف  أىميةلما ليا من  المينية

والخطط التي سبق والسياسات والبرامج  األىدافبناءا عمى  األداءوالمتابعة وقياس كفاءة 
تحديدىا بقصد اكتشاف مواطن الضعف واألخطاء واالنحرافات لعالجيا وتقويميا وتفادي 

 تكرارىا مرة اخرى.
الرقابة باستمرار  أنشطةىناك ضرورة ماسة وممحة لممارسة  أنانو من الواضح 

اليتم في الغالب بشكل تام  والميام األعمالواألزمنة الن تنفيذ  األوقاتوفي مختمف 
ىؤالء متفاوتون  أنفي العادة بواسطة البشر ومن المعروف  والن تطبيق الخطط يتم ومتقن.

 األجيزةنإالذي يفترض وجود رقابة مستمرة . األمرفي قدراتيم ودافعتييم وأمانتيم وأدائيم 
بعض وغياب مع بعضيا ال اإلداريةالعمميات  أجزاءالرقابية ىي التي تساىم في ربط 

في المؤسسة  األداءتفكيك عناصرىا ،فيي تطور التنظيم وتنشط  إلىالعممية الرقابية يؤدي 
وتحسينو،فالرقابة  األداءة لمرفع من متطور  وأساليبميارات عالية  إلىتحتاج  فإنيا،لذا 



ــة ــ ــ  مقدم

  
 ب الصفحة 

 
  

،ألنيا تحرص وتسير عمى سالمة كل خمية من اإلنسانلجسم بمثابة الجياز العصبي 
 ظيم الذي تشرف عمى متابعتو داخل المؤسسة .خاليا التن

 األولفصول ،الفصل  أربعة إلىوتحقيقا ليذا الغرض فقد قمنا بتقسيم الدراسة 
الكفاءة  ،والفصل الثالث تضمنلمرقابةالثاني فخصصناه  أماخاص بالجانب المنيجي 

 الجانب الميداني والتطبيقي . المينية،أما الفصل الرابع واألخير عالجنا فيو
 أىميةبداية من المنيجية المتبعة في الدراسة"، اإلجراءات"تضمن  األولالفصل 

وصياغة  اإلشكاليةطرح  إلى،كما تعرضنا في ىذا الفصل  وأىميتياالدراسة، واليدف منيا،
تقنيات وأدوات جمع  إضافةإلى،وتحديد المفاىيم والمنيج المستخدم في الدراسة ، التساؤالت

 البيانات وكذلك الدراسات السابقة ،والصعوبات التي تمقيناىا في الدراسة.
مفيوم الرقابة  إلىالتطرق فيو  تم ريةااإلدالفصل الثاني اخترنا لو عنوان الرقابة  أما
 مبادئ وخصائصوال، والمستويات األنواع إلى وأساليبيا إضافةوخطوات  وأىدافيا وأىميتيا
 وسائل الرقابة. و وشروط

ومميزاتيا تناولنا فيو مفيوم الكفاءة  لمينيةابالكفاءةوالفصل الثالث تمت عنونتو 
م الكفاءة يوخصائصيا، وأنواعيا ومتطمباتيا وأىم األساليب التكوين باإلضافة إلى تقي

 وأدوات تقييم الكفاءة. 
 

ومن  البياناتتحميل وتفسير  إلى باإلضافة تناولنا فيو التعريف بالمؤسسة الرابعالفصل  أما
خالص االستنتاج الذي يعرض فيو مدى مالئمة النتائج والفرضيات الدراسة من اجل ثم است

 نفييا،وأخيرا خاتمة. أوتحقيقيا 
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 الدراسة: إشكاليةأوال:
تحقيق الجودة في تحقيق  أوالمنظمات بمختمف أنشطتيا عمى رفع اإلنتاج  تيدف
حيث تعتبر نشاط موجو يضم التنسيق الفعال بين الجيود البشرية المختمفة من الخدمات 

 معين وبدرجة عالية من الكفاءة.أجل تحقيق ىدف 
وقد ينمو ويتسع حجم المنظمة أو يرتبط بمشاريع عمميات كبيرة ومعمقة وبالتالي 
البد من استخدام العممية الرقابية لتعزيز عممية التنسيق وىذا ما يؤكد أن الرقابة تساعد 
اإلدارة في تجاوز المحددات والقدرات اإلنسانية كما أنيا تساعد في عممية التنظيم من 
خالل الحصول عمى المصادر المادية والبشرية وتوجيييا نحو تحقيق اليدف. وىي 

من صة بالعمل وفقا لمخطة الموضوعية جيو وتنظيم الجيود الخاالوظيفة التي تعني بتو 
 أجل تحقيق األىداف المرغوبة.

فالرقابة عمى ىذا األساس تيدف إلى تحقيق الصالح العام من خالل التأكد من دقة 
النشاط وفعالية التخطيط وحسن التنظيم والرشد في عممية اتخاذ القرارات األداء وكفاءة 

 لمموارد المادية والبشرية المتاحة. واالستخدام األمثل
فالعممية الرقابية من األمور األساسية التي تساىم بشكل كبير في تطوير كفاءة 

فعاليتيم فال يمكن الحديث عن منظمة متطورة ومستمرة دون وجود نشاط اإلداريين وزيادة 
ألخطاء و أو ىدف ووجود معايير من قياس األداء الفعمي والتعرف عمى االنحرافات و ا

. كفاءتيا وقدراتيا عمى تحقيق األىداف المسطرة ليا  ىسس التي بنيت عمييا وكذا مدألا
وىذا طبعا باالعتماد عمى كافة األطراف المعنية من اإلدارة ومالك وعمال عمى أساس 

 امتالكياقدرتيا عمى التنافس وضمان وجودىا واستمرارىا وىذا ال يتحقق إال من خالل 
بالنسبة لممؤسسة  ارتكازنية والرقابة اإلدارية حيث تتمثل ىذه التوليفة دعامة لمكفاءة المي

 كما تغذي محاكمتيا من طرف المنظمات المنافسة.
بة ودورىا في تحسين ت دراستنا لتسميط الضوء عمى الرقاومن ىذا المنطمق جاء
 الكفاءة المينية في المنظمة.

عمى دور الرقابة في المنظمات ولموصول إلى تسنى لنا إال بالوقوف ميدانيا يوىذا ال 
 ىذا المبتغى سنحاول اإلجابة عمى التساؤل التالي:
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 ىل لمرقابة دور في تحسين الكفاءة المينية؟
 :األسئمة الفرعية

 المنظمة؟أىداف ىل لمرقابة من خالل عمميتي التقييم والتقويم دور في تحقيق  (1
 الفعالة لمعاممين لتحقيق أىداف المنظمة؟ تحقيق المشاركةفي ىل لمرقابة دور  (2
لماميم التزامىل لمرقابة دور في تحقيق  (3 المنظمة والموائح بثقافة العاممين وا 

 التنظيمية؟
 تحديد المفاىيم::الثثا
 الرقابة-1

  تعتبر الرقابة من العمميات اإلدارية العامة ألنيا ترمي إلى التأكد من حسن األداء ومن
من توجيو اإلدارة التوجيو  فق ذلكاإلدارة مع ما يراتحقيق األىداف المرسومة في 

 .1الصحيح والعمل عمى تطويرىا و إصالحيا
 ئج المحققة لمنتائج أو ىي أحد الميام التنظيمية الموجية لمتأكد من مدى مطابقة النتا

 2.لعمل واآلجال والتكاليف والنوعيةامعايير  احترامالمختمفة لألىداف الموضوعة ومدى 
 باستخداميابأنيا أسموب وطريق ىام لمتأثير عمى سموك األفراد وذلك إما تعرف أيضا كما 

قناعيم  تحقيقيا وكذلك  ر المطموب منيم والمعايي باألىدافكأداة إلثارة حوافزىم الذاتية وا 
أو  حو التعاون مع اإلدارة ال كأداة لتجسيد األخطاء وتوقيع الجزاءاتن الستمالتيم

  .لمضاعفة األعباء دون مقابل
 إجرائيا:

في مؤسسة ولةؤ المسالجية  أوتقوم بو اإلدارةموجو بأنيا نشاط  في دراستناف الرقابة ونعر  
بيا متبعة في ذلك جممة من العاممين  أداءتحسين  إلىاتيدف من خالليالجزائرية لممياه 

 من اجل تحقيق الفعالية في تقديم الخدمات المكمفة بيا.  األداءمثل تقييم وتقويم العمميات 
 الكفاءة المينية: -2

 .األداءونسمييا في دراستنا بكفاءة 
                                                                 

منشورات الحمي الحقيقية, ,1ط,اإلداريواإلصالح العممية اإلدارية والوظيفة العامة  -اإلدارة العامة,طارق المجذوب  -1
 .665ص,لبنان

 ,الجزائر,سنةديوان المطبوعات الجامعية,دون ط,دليل مصطمحات عمم االجتماع التنظيم والعملاصر قاسيمي. ن -2
 .71ص,2111
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القدرة عمى تنفيذ ميام محددة وقابمة لمقياس والمالحظة في  إلىويشير مفيوم الكفاءة 
استعداد لتجنيد وتجميع المعارف العممية ىي  أيضاوالكفاءة  أوسعشاط وبشكل الن

 1العمل.  أثناءإالوالكفاءة التظير والمعارف السموكية في العمل 
جيد  وبأقلوقت  وبأقصرتكمفة  بأقلعمى تنفيذ العمل المطموب  األداءويدل مفيوم كفاءة  -

 2.ممكن
الخدمة  أو اإلنتاج:ىو قيام الفرد بالعمل المطموب منو وفق مستويات األداء  -3

 3ومحكات تفرضيا المؤسسة.
من  لمتأكدبيا  باألعمال والواجبات المكمفين األشخاصقيام بأنو  :أيضا األداءويعرف 

 4وظائفيم. وأعباءصالحيتيم لمباشرة ميام 
 : إجرائيا

المطموبة  أداءاألعماللممياه من  ةمؤسسة الجزائريتتمثل في قدرة العاممين في األداءكفاءة و  -
 ضمان استمراريتيا.ل وانين المنظمةمع االمتثال لقجودة عالية وبالطرق المالئمة بمنيم 

 
 
 
 
 

                                                                 
جامعة ,االطار المفاىيمي والمجاالت الكبرى,مجمة ابحاث اقتصادية وادارية–تسيير الكفاءات صوالحة,كمال منصوري,سماح -1

 .52,ص2118جوان ,17بسكرة,العدد
جامعةنايف العربية رسالة ماجيستير,غير منشورة, , الرقابة االدارية وعالقتيا بكفاءة االداءاحمد بن صالح بن ىميل الحربي, -2

 .46,ص2113االمنية,الرياض,سنة لمعموم 
الكفاءة المينية والدافعيةالشخصية والثقافة التنظيمية وعالقتو بتحقيق االدارة بالجودة الشاممةفي المسوس يعقوب,تقويم  -3

 .18,ص2116-2115, 12جامعة وىرانغير منشورة,, رسالة دكتورة,مؤسسات التعميم العالي
,دار 3ط,المنظماتالتنظيمي دراسة السموك االنساني الفردي والجماعي في  السموكمحمد قاسم القريوتي, -4

 .145,ص2111الشروق,عمان,سنة
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ــة:رابعا - ــ ــ ــ  : نمــوذج الدراسـ

 (1الشكل رقم)

 :الدراسة الموضوع اختيار أسباب: خامسا

 تحسين في الرقابة دور في والمتمثل الموضوع ىذا اختيار إلى دفعتنا عدة أسباب ىناك
 :يمي ما األسباب ىذه ومن , المنظمة في المينية الكفاءة

 نظرة تكوين أجل من ىذا و الرقابة أساليب موضوع دراسة في  الممحة  الرغبة .1
 .العممية ىذه عن عامة

 تعمق ما إذا وخاصة المؤسسات  في المعاش السيئ الواقع عن نسمع ما كثيرا .2
 تطبيقيا كيفية عمى لموقوف ىذا و الرقابة موضوع دراسة نحاول جعمنا  باإلنتاج  األمر
 .إيجابا أو سمبا إما األداء عمى تؤثر كيف و ميدانيا
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 أىم عمى لموقوف بالسعي ذلك و لممجتمع, بالنسبة الرقابة مشكمة أىمية .3
 خالل من المجتمع في لألفراد الرؤية توضيح أجل من ىذا و مجاالتيا و خصائصيا

 .الرقابة موضوع حول معرفي إطار تكوين

 :الدراسة أىمية: سادسا

 و العممية و العممية قيمتيا عمى و المدروسة الظاىرة أىمية عمى بحث أي أىمية تتوقف
 تكتسب و أخرى جية من الميدانية و جية من النظرية المعرفة إثراء في إسياميا مدى
 الرقابة ىو و أال المؤسسة داخل حساس موضوع تتناول ألنيا خاصة أىمية الدراسة ىذه

 محاولة و االنحرافات و األخطاء كشف و األداء تقييم في تساىم فعالة عممية باعتبارىا
 .تصحيحيا

  :الدراسة أىداف: سابعا

 اىتمامو خالل من تحقيقيا إلى الباحث يسعى أىداف أو ىدف عممي بحث أو دراسة لكل
 :يمي فيما تتمخص و المدروسة بالظاىرة

 العالقة معرفة بذلك نعني و" ميدانيا" المدروسة الظاىرة عن الكشف .1
 داخل األداء كفاءة و أنواعيا بمختمف الرقابة أساليب بين الموجودة الحقيقية
 .المؤسسة

 و نجاح في تساىم كانت إن وكشف المؤسسة في المطبقة الرقابة تشخيص. 2
 أو تصحيحيا محاولة و بداخميا االنحرافات و األخطاء كشف و المؤسسة تقدم

 .منيا التقميل

 فعالية تحسين في الرقابية العممية أىمية إلى بالمؤسسة المسئولين تنبيو محاولة. 3 

 .ميدانيا إلييا التوصل يتم التي النتائج باستغالل ذلك و بالمؤسسة العاممين أداء و      
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 :السابقة الدراسات تقديم: ثامنا 

 عمى إال نحصل لم أننا بيد الدراسات, من ممكن قدر أكبر لتجميع كبيرة جيود بذلنا لقد
 و ضعيفة, الصمة ىذه كانت إن و حتى بحثا بموضوع صمة ليا التي تمك أي منيا, القميل
 .دراستنا  موضوع إلى أقرب نعتبرىا التي الدراسات أىم إلى سنتعرض يمي فيما

 الدراسة األولى: 
الرقابة اإلدارية وعالقتيا بكفاءة بعنوان"احمد بن صالح بن ىميل الحربي قام بيا 

 أجيزةالرقابة اإلدارية المعمول بيا في وكان اليدف من الدراسة معرفة 2113سنة".األداء
محاولة التعرف عمى  وأيضاالجياز يعمل عمى حماية المجتمع, أداءالجمارك,لكون كفاءة 

 العاممين في الجمارك. أداءالرقابة عمى فعالية  الصعوبات التي تقمل من
 نتائج ىذه الدراسة: أىمومن
 المطار وتشكل احد  وجود العديد من الظواىر السمبية في بيئة العمل الداخمية بجمرك

 .األداءالصعوبات التي تحد من تطبيق الرقابة اإلدارية الفعالة عمى 
  األداءالمحاباة وعدم الحيادية في عممية تقييم. 
  نمن قبل المشرفين والمديري األداءالشخصية لقياس كفاءة االعتماد عمى التقديرات. 
 :التوصيات أىمومن
  والتقنيات لدعم نشاط الرقابة اإلدارية. بأحدثاألجيزةاالستعانة 
  األداءبطريقة موضوعية وفقا لطبيعة  األداءوضع معدالت لقياس. 
  الرقابة  وأنماطالعمل  إجراءاتواضحة تعمل عمى تبسيط وفيم ولوائح  أنظمةتوفير

 1.وأىدافياعميو 
 الدراسة الثانية

 أداءالرقابة ودورىا في تقييم أساليببعنوان " السعيد بموموىي الدراسة التي قام بيا الباحث 
الرقابة المختمفة  أساليبمعرفة  إلىوىدفت الدراسة  2117سنة "المؤسسة االقتصادية

 المؤسسة االقتصادية. أداءعمى تقييم وتحسين  تأثيرىامدى و 

                                                                 
 مرجع سبق دكره.,احمد بن صالح بن ىميل الحربي 1
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 نتائج الدراسة:أىم 
 في كل وقت  األداءالرقابة عممية ديناميكية تتصف بالحركية فيي تحاول تقييم  إن

عمييا في أي مؤسسة وزمن فيي من العمميات اإلدارية اليامة والتي ال يمكن االستغناء 
 1والتوجيو.كالتخطيط والتنظيم اقتصادية 

 إعدادلم يساعد في  ت والمحركات بالسوناكومافي مؤسسة الجرار  األداءعممية تقييم  إن 
 سياسة جيدة لمعممية الرقابية.

  األشخاصتطبيق النظام الرقابي في المؤسسة من قبل  أثناءىناك تحيز شخصي 
 لدى العمال والموظفين.واألداءالقائمين عميو مما يتسبب في تدني المردود 

 التوصياتمن أىم 
  ضرورة اتسام الرقابة بالمرونة بشكل كاف الن المؤسسة تعمل في ظل عوامل

 يتكيف برنامج الرقابة مع ىذه العوامل المتغيرة. أنديناميكية ومتغيرة وبالتالي يتحتم 
  المؤسسة فالرقابة الصارمة جدا  أعضاءتكون العممية الرقابية مقبولة لدى  أنيجب

 وغير فعالة.استياء ينتج عنو روح معنوية متدنية  إلىتؤدي 
  لمموظفين القائمين بالعممية الرقابية بكل  التأىيميرة الرفع من المستوى العممي و ضرو

 2.أنواعيا
 الدراسة الثالثة:

الرقابة التنظيمية والرضي بعنوان" مراد كشيشبالدراسة التي قام بيا الباحث 
بين محاولة التعرف عمى طبيعة العالقة القائمة  إلىوىدفت الدراسة  2117سنة"الوظيفي

داخل  اإلشرافالنسبية لنمط  األىميةوالرضي الوظيفي والتعرف عمى الرقابة التنظيمية 
محاولة التعرف  أيضاإلىوتيدف عمى تماسك الجماعة  تأثيرهالمؤسسة الجزائرية ومدى 

 الوظيفي السائد في المؤسسة. الرضيوبين طبيعة  اإلشرافعمى طبيعة العالقة بين نمط 
 نتائج الدراسة:

القائم عمى  اإلشرافىناك ارتباط قوي بين الرقابة التنظيمية والرضي الوظيفي,وان نمط 
عدم ارتياح العامل  إلىيؤدي وصرامة القواعد البيروقراطية وتعقدىا القرار  اتخاذمركزية 

                                                                 
 .اساليب الرقابة ودورىا في تقييم اداء المؤسسة االقتصادية,السعيد بموم 1
 .مرجع سبق ذكرهالسعيد بموم,  2
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ومرونة القواعد القرارات  اتخاذفي حين الرقابةالمبنية عمى الثقة والتفاىم والمركزية 
 1تحقيق الرضا الوظيفي لمعمال. إلىوتقديم الحوافز المادية والمعنوية تؤدي  واإلجراءات

 تقييم الدراسات السابقة:
وبين  من خالل العرض السابق لمدراسات السابقة يتضح بان ىناك تشابو بين دراستنا

 الدراسات األخرى:
 : من حيث المنيجأوال

بما أن ىذه الدراسة تندرج ضمن الدراسات الوصفية فمقد اتفقت دراستنا مع كل من 
الدراسات السابقة في استخدام  المنيج الوصفي التحميمي في تحديد العالقة بين متغيرات 

 الدراسة.
 :من حيث تحديد مجتمع الدراسةثانيا

فقد اتفقت دراستنا مع الدراسة األولى لمباحث احمد بن صالح بن ىميل الحربي,في 
ىذه الدراسة تناولت  إناستخدام أسموب المسح الشامل لمجتمع الدراسة كما نشير أيضا 

 أجزاء محددة من الدراسة الحالية.
شوائية في حين اختمفت دراستنا مع باقي الدراسات األخرى التي اعتمدت عمى العينة الع

 الطبقية لتحديد مجتمع الدراسة.
وما الحظناه من خالل عرضنا لمدراسات السابقة أن ىناك تنوع في الطرح لموضوع 

وىذا  الرقابة ومدى فعاليتيا في المنظمة وارتباطيا الوثيق بأداء العاممين في المؤسسة
 أبعادبتناول  روناآلخيثري دراستنا الحالية واالنطالق من حيث انتيى  أنبالذات من شانو 

  جديدة لمرقابة في المؤسسة في سبيل تطوير األداء وتحقيق كفاءة عالية.
 صعوبات الدراسة::ثامنا

يواجو معظم الباحثين في ميدان  العموم االجتماعية صعوبة عدم اية كل بحث في بد
بالموضوعات التي يتناولونيا , ألنيا تتصف بالشمولية والتعقيد,فغالبا ما إمكانية الحصر 

)المصادر والمراجع(التي تؤسس عمييا بحوثيم اإلمكانياتترجع ىذه الصعوبات إلى قمة 
 عمييا .مما يؤثر بصورة واضحة عمى النتائج التي يتحصمون 

 تقريبا والمتمثمة في:فقد تمقينا نفس المشاكل نشكل طرفا من زمرة ىؤالء  أنناوبما
                                                                 

 .الرقابة التنظيمية والرضى الوظيفيمراد كشيشب,  1
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 بالكفاءة المينية. عمقمايتقمة المراجع المتعمقة بموضوع الدراسة خصوصا  -1
عمم رقابة وعالقتيا بالكفاءة المينية,في مجال تخصصنا متعمقة بالعدم وجود دراسات  -2

حيث لعموم االقتصادية الدراسات في ا إلىالمجوء  إلىمما دفعنا لحد تطمعنا, االجتماع 
 صعوبة في فيم مفاىيمومجاالت ىذه الدراسات.اعترتنا 

تماطل العمال  في ممئ االستمارات التي تعتبر أداة جمع البيانات من الميدان مما أدى - -3
 إلى تأخرنا في تحميل وتفريغ البيانات في الوقت المناسب.  

 .عمال المؤسسة إرجاع بعض االستمارات من طرفعدم  -4
 لمدراسةاإلجراءات المنيجية  :تاسعا

 :اآلتية البيانات ومصادر األدوات استخدام تم الدراسة ىذه منيجية ولتحقيق
 الدراسة منيج  .1

 الباحث يتخذه الذي المسار بمثابة ألنو عممي بحث أي في ,ضروري المنيج يعتبر     
 .معين موضوع دراسة في عممية نتائج إلى الوصول قصد

جراء الظاىرة وفق البحث محل ىي التي الظاىرة حول البيانات جمع المنيج ويتطمب  وا 
 وتحميل اختيار مناسبة عينات اختيار عمى كبيرة لدرجة تعتمد والتي, الميدانية وحاتالممس
 .المعطيات ىذه

 واألنسب األصمح ألنو الوصفي المنيج ىو الدراسة ىذه في استخدمناه الذي والمنيج     
 الحقائق بجمع ليا والتدقيق والتشخيص الظاىرة جوانب وصف إلى ترمي التي لمدراسات

 الكفاءة تحسين في ودورىا الرقابة دراسة بصدد إننا وبما ,كافيا تفسيرا تفسيرىا محاولة مع
 وتشخيص بوصف المنيج ىذا وفق األدوار وابرز أىم عمى الكشف سنحاول المينية
 إطار في تدخل التي والمعمومات البيانات بجمع العمال أداء عمى ودوره تأثيره جوانب
 تفسيرا بتفسيرىا سنقوم بل ,البيانات ىذه جمع حد عند نتوقف ولن ,عنو نبحث الذي الدور
 .النتائج استخالص من تمكننا حتى كافيا

 :لممعمومات أساسين مصدرين الى لجأنا وقد .2
 مصادر إلى لمدراسة النظري اإلطار معالجة في اتجينا حيث: الثانوية المصادر 1.

 والدوريات العالقة, ذات العربية والمراجع الكتب في تتمثل والتي الثانوية, البيانات
 .والمطالعة والبحث الدارسة, موضوع تناولت التي السابقة والدراسات واألبحاث والتقارير,
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 البيانات جمع إلى نالجأ الدراسة لموضوع التحميمية الجوانب لمعالجة: األولية المصادر .2
 صممت لمدراسة, رئيسية كأداة االستمارة إلى اضافة والمقابمة المالحظة خالل من األولية

 من عدد الى إضافة, الدراسة نموذج عمى باالعتماد إعدادىا وتم الغرض, ليذا خصيصاً 
 موضوع مع يتوافق بما تعديميا بعد وذلك السابقة الدراسات في المعتمدة استمارات
 العموم مجال في المختصين األساتذة من عدد قبل من تحكيميا ثم ومن الدراسة,

 .الفرضيات الختبار الضرورية والمعمومات البيانات عمى لمحصول وذلك االجتماعية,
 

 



 الرق ابةالفصل الثاني:  

 أوال: تعاريف ومفاهيم الرقابة
 ثانيا: خطوات وأساليب الرقابة

 خطوات الرقابة 
 أساليب الرقابة 

 ثالثا: أنواع ومستويات الرقابة
 رابعا: أهمية وأهداف الرقابة

 أهمية الرقابة 
 أهداف الرقابة 

 خامسا: مبادئ الرقابة
 سادسا: خصائص وشروط الرقابة

  الرقابةخصائص 
 شروط الرقابة 
  :وسائل الرقابةسابعا 
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 مفيوم الرقابة::أوال
من جودة  التأكد إلىترمي  هنهاألذلك , الهامة  اإلداريةالوظائف  إحدى اإلداريةتعد الرقابة 

المرسومة وفقا لما خطط لها. وقد قدم العديد من  األهدافوالتحقق من تهنفيذ  ,األداء
اغمبها يهنطوي عمى مدلول  أنحيث  ,اإلداريةتعريفات مختمفة لمفهوم الرقابة  اإلداريين

من حسن الهنشاط وتحقيق  والتأكدوغاية واحدة تتمثل في الحفاظ عمى موارد المهنظمة  واحد
 والحد من االهنحرافات. الطرق بأفضل األهداف

 إنيتضح الجاهنب المغوي في تحديد مفهوم الرقابة من  األصميةالمصادر  إلىوبالرجوع 
 ورد بتصريفات متعددة. لفظ كممة ) رقابة (

 المتعددةتعدد معاهني كممة ) رقابة(وتصريفاتها  إلىما يشير  فقد ورد في القرءان الكريم
     ﴿﴿ومن ذلك قوله عز وجل :        ﴾1  ع موضوفي

   ...﴿ يقول المولى سبحاهنه وتعالى من كتاب اهلل المحفوظ  آخر  

   ﴾2. 
فقد ورد عن الهنبي صمى اهلل عميه وسمم قوله:"وما من هنبي  في السهنة الهنبوية الشريفة أما
 . سبعة هنجباء رقباء " أعطى إال

الداللة عمى الحفظة المبلزمين  إلى)رقباء(في الحديث الشريف ويشير معهنى لفظ كممة 
 3الصبلة والتسميم. أفضلعميه  لمرسول

الرقيب :"هو اهلل والحافظ إهنالمحيط في معاجم المغة العربية فقد جاء في القاموس أما
 4".حرسهأيبمعهنىوالمهنتظر والحارس,وارتقبه 

 
يقصد بالرقابة في المغة رقيب :الحارس و الحافظ ورقيب هنفسه : أي يتبع طريقة الهنقد  : لرقابة لغةفا

 5الذاتي فيهنقد أعماله بهنفسه فبل يبلم 
                                                                 

 ,رواية ورش عن هنافع.18 اآلية ,سورة ق,القرءان الكريم1
 , رواية ورش عن هنافع.1 اآلية ,سورة الهنساء,القرءان الكريم2

88ه,ص 1368المعارف,القاهرة, ,دار1,ط1احمد,ج اإلمام محمد,مسهند بن حهنبل,احمد ابن    . 3  
 .77,ص1971تسسة العربية لمطباعة والهنشر,بيرو المؤ دون ط , ,1, مجمد القاموس المحيطمد يعقوب,ح,مأباديالفيروز   4
, مكتبة تبلع العمي , 1ط ,المصرفيةالمال واألعمال في الشركات المساىمة  و الشركاتعمى   -الرقابة اإلدارية عباس عمي ,  5

 . 4, ص 1995سهنة 
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مراقبة اهلل  أنحيث  الخوفة معهنى المعاهني السابق أضافتإلىتصريفات معاجم المغة أنكما 
 تدل عمى مخافته سبحاهنه وتعالى.

 إلىمتعددة حيث اهنطمق كل عالم الرقابة بتعريفات  اإلداريونفقد عرف  االصطبلح أما
 .إليهامن الزاوية التي تعبر عن البيئة المتهنوعة التي تهنتسب  تقديم التعريف

العممية التي تعهني ممارسة السمطة في الحياة  بأهنهاالرقابة  فقد عرف )ماكس فيبر (
 .اليومية

والهنفوذ  السمطةفي عممية الرقابة استخدام  أهناألساسوهذا التعريف لمفهوم الرقابة يبين 
 1الهنافذة في المهنظمة . األوامرالتي تمثل قوة 

من أوائل عمماء اإلدارة الذين حددوا henry Fayol) كان العالم الفرهنسي ههنري فايول ) 
عهناصر وظائف العممية اإلدارية وقد وصف وظيفة الرقابة بأهنها التأكد من إتمام كل شيء 

المرسومة و التعميمات الصادرة والمبادئ القائمة وتهدف عممية الرقابة إلى حسب الخطة 
تشخيص هنقاط الضعف واألخطاء وتصحيحها ومهنع حدوثها في المستقبل وتمارس الرقابة 

 2عمى األشياء والهناس واإلجراءات .
 وظيفة إدارية وعممية مستمرة متجددة يتم بمقتضاها التحقق من أن  أهنها: وتعرف الرقابة

 3األداء يتم عمى الهنحو الذي حددته األهداف والمعايير بغرض التقويم والتصحيح 
 أنمن  بقصد التحققلمرقابة هي وظيفة تقوم بها السمطة المختصة  آخروفي تعريف 

المحددلها ,فهي بذلك ضرورة ال  المرسومة بكفاءة في الوقت لؤلهدافالعمل يسير وفقا 
 4. األعمالعهنها الستكمال اهنجاز غهنى 
الدراسة الحالية يتمثل في  أهدافالذي يتفق مع  اإلداريةالتعريف المهناسب لمرقابة  أن كما
لكشف  أعمالهاعمى  اإلدارةالذي تقوم به  اإلداريهي الهنشاط  اإلداريةالرقابة  أن

                                                                 
1 ،ص1191اإلسكندريةللنشر،اإلسكندرية، ،جامعة1والتطبيق،ط النظرية بين اإلدارية الرحمان،الرقابة عبد الصباح  .    1  

الحامد لمهنشر والتوزيع ,  دار ,2ط,لعمميات اإلدارية وظائف المنظمةالنظريات ا –مبادئ اإلدارة الحديثة د حسين حريم ,  2
 .302ص 2009عمان,

 .302ص,2010 األردن ,, لمهنشر عالم الكتب الحديث,1,طومبادئيا أساسيات إدارة األعمالهنعيم إبراهيم , -3
,جامعة الدول  اإلداريةالعربية لمعموم  المهنظمة,األردنوتطبيقاتيا في  أعماالإلدارةمبادئ الرقابة عمى عمر محمد الشوبكي, 4

 .55,ص1981,عمان 250العربية ,العدد
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االهنحرافات و تقويمها وان جهود المهنظمة تتم وفقا لمخطط المحددة لتحقيق الكفاءة في 
 .األداء
 الرقابة: وأساليبخطوات : ثانيا

 1خطوات الرقابة:-1
باختبلف طبيعة الهنشاط الذي  ال تختمفخطوات عممية الرقابة  اإلشارةإلىأنكبداية تجدر 
 اإلداريباختبلف المستوى  أيضاال تختمف  أهنهاتمارسه المهنظمة كما  أويمارسه الفرد 

 وتهنطوي عممية الرقابة عمى ثبلث خطوات يمكن ذكرها باختصار عمى الهنحو التالي: 
كاهنت هذه الخطوة  إذالممهنظمة ككل  لئلدارة ,لمقسم ,  األداءلمفردديد مستويات ومعايير تح .1.1

واالرتباط الوثيق بين تتضمهنها في الواقع عممية التخطيط فان هذا يؤكد حقيقة التكامل 
 مايمي : األداءمعايير ومستويات  أهنواعبخصوص  أماوظيفتي التخطيط والرقابة, 

  رقم الربح المطموب( المستهدفاألرباحمعايير الربحية )معدل هنمو 
  معايير تسويقية)حصة المهنظمة في السوق رقم حجم مبيعات معين, معدل هنمو

 المبيعات...(
  تحقيق مستوى  ألسمعةوتقديم مهنتج معين, تطوير استخدامات معايير تكهنولوجية)ابتكار

 جودة معين(
  هنتاجمعايير زمهنية )اهنجاز مهمة معيهنة  (معين من الوحدات خبلل فترة زمهنيةعدد  أوا 
  هنتاجيةمعايير  هنسبة استغبلل الطاقة...( اإلهنتاج)حجم معين من  ا 
  2المال( ورأسالهنشاط  أومعايير مالية)هنسب معيهنة لمسيولة 

مستوى  أوبرامج التدريب المطموب تهنفيذها  أهنواعمعايير ترتبط بالقوى العاممة مثل ) 1
 والحوافز( األجورمعين من 

القيام بقياس  األداءوجد(:يمي تحديد معايير  إنوتحميل االهنحرافات ) األداءقياس 1.2 
يتم في ضوء المعايير  أنتقييم ومقارهنة ما تم بما يجب  أيالمخططواألداءالفعمي  األداء

 والوسائل المختمفة. األساليبمن  والمستويات الموضوعة, وذلك عن طريق عدد
 أسبابوتحميل  األداءتصحيح االهنحرافات: عهند االهنتهاء من قياس  1.3

                                                                 
 566,ص2000, الدار الجامعية لمهنشر ,مصر ,1,طالمبادئ والميارات اإلدارةاحمد ماهر ,1

.577,صالمرجع نفسو 2 
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 اإلجراءاتوتتركز هذه  المخططةأو المطموبة  اإلجراءاتفورا في اتخاذ  هنبدأاالهنحرافات  
 1ة االهنحرافات الغير مرغوب فيها .والمشاكل خاص األخطاءبصفة عامة عمى عبلج 

 2:هي الرقابية شيوعا في العممية األكثر أساليب:الرقابة  أساليب-2
واسع االهنتشار فيالعممية الرقابية والموازهنة  أسموبوهو الموازنة التخطيطية:  أسموب.2.1

 األداءالتخطيطية هي ببساطة خطة تشمل عمى مقاييس كمية تستخدم لمرقابة عمى 
 التهنظيمي .

جديد هنسبيا لمرقابة ولكهنه  أسموبهذا  الموزوهنةالبرمجة  نظام التخطيط : أسموب 2.2
البرهنامج هو خطة معيهنة   أنشائع وهو يهتم ببرمجة الموازهنة مع تحميل الهنظم وهنجد 

 .هو تعبير مالي لمخطة المستقبمية برهنامج الموازهنة أنبالهنتائج المستقبمية,كما 
لتقييم البرامج  أسموبكممة) بيرت ( هي اختصار لما يعتبر  إنبيرت التكمفة: أسموب 2.3

مرة في مجموعات الدفاع المعقدة وبعد سهنوات قميمة   ألولو المراجعة, وتم استخدامه 
لمرقابة وبذلك يصبح بيرت التكمفة مدخل )بيرت( لمتخطيط و  إلىكمفة, متغير الت أضيف
تكامل بياهنات الوقت وبياهنات التكمفة المقابمة لها كما يسمح بمقارهنة الخطط  إلىيؤدي 

 البديمة لموقت التكمفة.
الرقابي مع ازدياد استخدامات  األسموبشاع استخدام هذا  الفعمي :الوقت  سموبأ 2.4

الهنظم الرقابية باستقبال معمومات فورية سواء عمى شكل)تغذية  بدأتالحاسوب حيث 
هنظم الرقابة مع هذه  أنتغذية عكسية( وتسمى هذه الفورية )الوقت الفعمي ( وهنجد  أماميةأو

عداديل القدرة من الوقت الفعمي تقوم بتحقيق توجيه اتخاذ القرار وذلك من خبلل تسج  وا 
القرارات يتم وضعها في برهنامج )هنواحي رقابية  أنوهنجد فيه كذلك  فعبلتقرير بما يحدث 

 تتطمب تصرفات تقديرية)هنواحي رقابية مفتوحة(. أومعقولة, 
الرقابة الحديثة, استخدام ما يطمق عميه  أساليبمن : اإلداريةالمراجعة  أسموب 2.5

 اإلدارةوهي عبارة عن قوائم تعطي كافة الممارسات المثالية التي ترغب  اإلداريةبالمراجعة 
والتسويقية والتحويمية والموارد  اإلهنتاجيةالعميا بوجودها في المهنظمة, وذلك في المجاالت 

                                                                 
 .149,ص 2004مؤسسة شباب الجامعة ,مصر ,،1ط،اإلداريةالتخطيط والرقابة احمد محمد المصري,  1
دارةاألعمالالتنظيم  أساسياتقحف,  أبوحهنفي ,عبد السبلم عبد الغفار 2  .559,ص2004,الدار الجامعية ,مصر , 1,طوا 
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 أوالمهناسب  اإلجراءالتخاذ  اإلدارةتبمغ  األداءوهي في حالة كشف خطا ما في .البشرية
 1هناسبة.يفية المبالك الخطأتصحيح 

 أداءفعاال لمرقابة عمى  أسموباتعتبر الهنسب المالية النسب المالية:  أسموب 2.6 
الهنشاطات والمشروعات من جميع جواهنبها. وتختمف الهنسب المالية باختبلف القائم 

. لذا يهتم األجلبالتحميل, فقد يكون المجال مصرفا يحمل لكي يمهنع قروضا قصيرة 
الطويمة  لآلجالبالسيولة ولكن الدائهنين والمقرضين  أولممهنظمة  األجلبالمركز القصير 

 إلىأربعيركزون عمى القوة الربحية وعمى كفاءة التشغيل ويمكن تقسيم مجموعات الهنسب 
 2" مجموعات رئيسية وهي كما يمي:4"

 {األجلهنسب السيولة } تقيس قدرة المهنظمة عمى تمبية التزاماتها القصيرة :األولىالمجموعة 
المال ( }تقيس مدى تمويل المهنظمة  رأستكوين  أوهنسب المديوهنية ) المجموعة الثانية:

 بالدين{
 مواردها{ استخدامهنسب الهنشاط } تقيس مدى كفاءة المهنظمة في  المجموعة الثالثة:
بشكل شامل,والتي تظهر من  اإلدارةهنسب الربحية } تقيس فاعمية  المجموعة الرابعة:

 .يعات وعمى االستثمار{خبلل العائد عمى المب
 

  

                                                                 
 .560,صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حهنفي,عبد السبلم ابو قحف,1
 .560,ص نفسو المرجع 2
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 ومستويات الرقابة: أنواعثالثا: 
الرقابة وتمخيصا لذلك فمن  أهنواعيمكن تحديد  أساسهايوجد العديد من المحاور التي عمى 

 1التالية: األهنواعالممكن استعراض 
 رئيسية هي: أهنواعثبلثة  إلىالتصهنيف حسب توقيت القيام بالرقابة: يمكن تقسيمها  (1
  التهنبؤ بالمشكبلت التي قد تحدث في  أي السابقة :ويقصد بها الرقابة التهنبؤيةالرقابة

 حذفها. أوالمستقبل  تمهيدا القتراح التصرف الممكن تبهنيها لمواجهة هذه المشكبلت 
  تهنفيذ  أثهناءاالهنجاز) المتزامهنة(: وهي تمك العمميات الرقابية التي تكون   أثهناءالرقابة

المرؤوسين وتعتمد  أداءويكون التركيز في هذا الهنوع من الرقابة عمى  واألهنشطةالعمميات 
 العاممين . أداءالرقابة ههنا عمى 

  أيأنبعد اهنتهاء تهنفيذها  باألهنشطةالتاريخية: ويهتم هذا الهنوع من الرقابة  أوالرقابة البلحقة 
وهنتائج  أهنشطة بما يتم اهنجازه من إببلغاإلدارةالماضي حيث يتم  األداءالتركيز يكون عمى 

 .خبلل فترة زمهنية معيهنة
الرقابة عمى هذا  أهنواعالتصهنيف عمى المستوى التهنظيمي: يمكن تصهنيف  (2

 :األساسإلىاألهنواعاآلتية
  لمعمل وكذلك السموكيات  أداءاألفرادالرقابة عمى مستوى  الفرد: حيث يكون التركيز عمى

ويمكن في هذا الخصوص استخدام العديد من المؤشرات  األعمالهذه  بإهنجازالمرتبطة 
 األداءتقارير  إلىباإلضافة...الخ  التأخيرمعدل  الغياب,معدل  لمفرد,اإلهنتاجيةمثل الكفاءة 

 2السموكية التي يعدها رؤسائه في العمل.
  دارةو التمويل  واإلهنتاجالوظيفية: كالتسويق  واألهنشطةالرقابة عمى العمميات القوى  وا 

 أومؤشرات عديدة من الممكن استخدامها في كل مجال  أنهنجد  الشأنعاممة, وفي هذا ال
 واإلهنتاجيةوالغياب  التأخرالمذكورة, فمعدل دوران العمالة ومعدل  األهنشطةهنشاط من 

, عمى الهنشاط الماليوهنسب السيولة وهنسب الهنشاط وغيرها تستخدم في مجال الرقابة 
هنسب استغبلل  أنمعدل هنمو المبيعات الشهري. كما  إهنتاجهوبالهنسبة لمتسويق فيمكن قياس 

غير المطابق المواصفات  وتسمى التالف في المواد الخام  إجمالياإلهنتاجالطاقة وهنسب 
                                                                 

 .293,ص 2005االسكهندرية, ,مؤسسة حورس الدولية لمهنشر والتوزيع, 1طادارة التسويق،محمد الصيرفي , 1
 .293, ص  نفسو المرجع2
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من المؤشرات الممكن  أمثمةالمواد المستخدمة وغيرها تعتبر  إلىإجمالاالستخدام  أثهناء
 1لممهنظمة. اإلهنتاجياستخدامها لمرقابة عمى الهنشاط 

 الكمي  األداءتقييم  إلىالكمي لممهنظمة : يهدف هذا الهنوع من الرقابة  األداءى الرقابة عم
المعايير والمؤشرات التي تستخدم في هذا  أمثمةلممهنظمة خبلل فترة زمهنية معيهنة, ومن 

 معدل هنمو العدالة, معدل  االستثمارالخصوص معدل العائد من 
اهنه من واقع  إلىالشأهنفي هذا  اإلشارةة : وتجدر التصهنيف من حيث طبيعة التوجه بالرقاب (3

االستراتيجيات الرقابة في المهنظمة ويمكن تصهنيف الرقابة من حيث  تشايمد تصهنيف
 2التالية: إلىاألهنواعطبيعة توجهها 

  الرقابة الشخصية: حيث يكون االهتمام فيها عمى كيفية اتخاذ  أوالرقابة المركزة عمى الفرد
 .واإلشرافالسموك القيادي  القرارات

  ومدى  واألهنشطةاألعمالتهنفيذ  إجراءاتالرقابة البيروقراطية: يكون االهتمام فيها عمى
 المستخدمة. واألساليبالتمسك بالقواعد والطرق 

  (األرباحاإلهنتاجالرقابة عمى الهنواتج :المخرجات)حجم... 
 : األفرادمطبقة واستقبللية عمل ودرجة الحرية ال األهدافمدى وضوح  أيالرقابة الثقافية 

والترقي والتقدم  األماناالختيار والتدريب , وهنظم الحوافز المطبقة والموجهة هنحو حاجات 
 في العمل. 

التعامل مع المهنظمة: في هذا الصدد يمكن التفرقة بين هنوعين  أساسأطرافالتصهنيف عمى  (4
 من الرقابة هما: أساسيين

  والحفز...الخ.  اإلشرافوالمهام وهنظم  األهنشطةالرقابة الداخمية: حيث يمكن التركيز عمى
مع المهنظمة مثل الرقابة عمى العمال والرقابة  الداخميالتعامل  بأطرافالخاصة 

في  إليهاالمشار  األهنواع... كما يدخل ضمن هذا الهنوع من الرقابة جميع اإلدارية
 .األخرىالتصهنيفات 

                                                                 
 .293,ص ذكرهبقمحمد الصيرفي،مرجع س1
 294,ص نفسو المرجع2
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  التعامل  بأطراف: يكون االهتمام فيها مركزا عمى عبلقة المهنظمة الخارجية الرقابة
 األهنشطةكافة  إلىباإلضافةالحكومية(  األجهزةالعبلقة مع العمبلء,الخارجي )الموردين, 

 1تساهم في المهنظمة. أوالمجتمعية التي تمارسها 
 الرقابة : أىميةرابعا: 

لها ارتباط قوي جدا في التخطيط وهي الوظيفة التي  اإلداريةالرقابة في العممية  أندجهن
 الرقابة فيما يمي: أهميةوتتمخص  اإلداريةتبين هنقاط الضعف في العممية 

وذلك من خبلل الرقابة التي يبرز فيها الوقوف  األهدافالرقابة تشجع عمى تحقيق -1
وتقوم  بأولوالأعمى تهنفيذ الخطط وتقوم عمى كشف المشاكل و الصعوبات المترتبة عميها 

ضرورة اتخاذ القرارات المهناسبةمن اجل تفادي  اإلداراتإلىالرقابة في الوقت هنفسه بتوجيه 
 خطا يقع عهند تهنفيذ الخطط.  أي
البلزمة  اإلجراءاتتساهم الرقابة في تغيير وتعديل الخطط وذلك عن طريق تحديد  -2

كن بعده من فات بشكل ال يمتكبر دائرة االهنحرا أنفي طريقها الصحيح قبل  األمورلوضع 
 2تحقيق الخطط المرجوة.

 األجهزةتصهنع  ألهنهاتضمن حسن سير العمل ,وذلك من خبلل هنتائج العمل السميمة  -3
المسؤولة عمى مدى ما حققته الوحدات االقتصادية والصهناعية, وذلك كمه عن طريق 

 لرقابة الداخمية والخارجية معا .ا
وتطمئن المساهمون  عمبلءهاؤسسة تمبية رغبات بوجود الرقابة يسهل عمى الم-4

 بالمؤسسة بان استثماراتهم ستحقق بشكل مطموب .
 المؤسسة تسير في هنفس االتجاه الذي رسمت عميه سابقا . أنتضمن الرقابة لممديرين -5
توجيه  إلى باإلضافةتبين لهم ما مطموب مهنهم,  أهنهاتمثل الرقابة مرشد لمموظفين وكما -6

تمثل مرشدا لممديرين في المستويات  أهنهاالمستقبمية في االتجاه المرغوب كما  سموكاتهم
 3العميا. اإلدارةى توجيهات لتهنفيذ ما هو مطموب مهنهم بهناءا عم اإلشرافية

                                                                 
 .565ص،دكره بقمرجع سعبد الغفار حهنفي ,1
 .72,ص2008 ,األردنعمان ,لمهنشر والتوزيع,دار الحامد  1,طاإلداريالقيادة والرقابة واالتصال , عيا صرةمعن محمود  2

.181ص,جامعة المهنصورة, 1, طفي القرن الواحد والعشرين اإلدارة، محمد سويمم 3 
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مما يساعد عمى تحقيق هنتائج سميمة وتهنفيذ الخطط  الواحدةالتهنسيق بين المجموعة -7
 ل التهنسيق الذي يتم عن طريق الرقابة.بشكل سميم وسريع وكشف مواطن الخمل من خبل

في معرفة مستوى العمل فهي تزود المديرين بالموارد البشرية والموارد  اإلدارةتساعد -8
 شهريا. أو أسبوعيامال سواءا كان المالية ما يمكن المديرين من متابعة الع

 الرقابة: أىدافخامسا : 
 1يمي :ي ما التي تحققها الرقابة ف إجماالألهدافيمكن  
هنتائج التهنفيذ بدقة ووضوح والوقوف عمى مدى تهناسب ما تم من اهنجازات مع  إبراز/ 1

 البرامج والخطط المرسومة.
 / الوقوف عمى مسارات التهنفيذ واتجاهاته وكشف المشاكل والصعوبات المترتبة عميه.2
مراحل ة مقدما في مختمف المحدد األداءواالهنحرافات عن مقاييس  األخطاء/اكتشاف3

 التهنفيذ.
تعديل الخطط  أو/ المساهمة في تحديد وكشف الهنواحي التي تتطمب ضرورة تغيير 4

العوامل التي تؤثر بشكل فعال في  أووبرامج العمل في ضوء ظروف التشغيل الفعمية, 
 المهناسب. األداءتهنفيذها بقصد بموغ 

تتسع دائرة  أنفي هنصابها قبل  األمورلوضع  اإلجراءاتديد /المساهمة في تح5
 الصحيحة . اإلجراءاتشكل الذي يتعذر معه اتخاذ لاالهنحرافات با

المسؤولة عن  اإلدارةأواألجهزةالترشيد المستمر الواعي لمستويات  أوالطريق  إهنارة/6
 الرقابة.

/حماية الصالح العام وهي محور الرقابة وذلك بمراقبة الهنشاطات وسير العمل وفق 7
 المرجوة .األهدافمل يحدد خططه وبرامجه في شكل تكا

التدخل السريع لحماية الصالح العام  إلىالسمطة المسؤولة  اإلداريةأو/توجيه القيادة 8
 2.األهدافمن اجل تحقيق  األخطاءواتخاذ ما يمزم من قرارات مهناسبة لتصحيح 

 

                                                                 
 .98,صمرجع سبق ذكرهمد محمد المصري,اح1
 .98,صنفسو المرجع 2
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في مهنع  أسهمتيكشف عن عممية الرقابة من عهناصر وظيفية  أن/ما يحتمل 9
 1هذه العهناصر وتحفيزها ماديا ومعهنويا. مكافأةإلى,وهذا يؤدي األخطاءتقميل  أواالهنحرافات 
 مبادئ الرقابة:سادسا: 

الرقابة الفعالة ال تعهني الرقابة  أنذلك و: التركيز عمى النقاط الرئيسية الحرجة مبدأ-
لهذا يكون من الضروري  الصحيحالقصوى بل تعهني الرقابة في المكان والتوقيت وبالقدر 

ثم استخدامها كهنقطة رئيسية  األداءعمى  تأثيراألكثر تحديد الهنقاط بدقة ,حيث تكون هي 
 2لمرقابة .

ويقصد بها ضرورة توفر معمومات مرتدة من الخطط  العكسية لممعمومات: مبدأالتغذية-
ما يتوقع حدوثه  أوما يحدث  أولمتعرف عمى ما حدث  كأساسالمرسومة والتقيد الفعمي 

البياهنات في  أوبدون توافر المعمومات  وأسبابهاومن ثم يمكن الكشف عن االهنحرافات 
 الوقت المهناسب.

ب , المراق   و بوهما المراق   تحقيق االتصال المباشر بين طرفي العممية الرقابية: مبدأ-
ضياع  أوفالعبلقة غير المباشرة بين طرفي عممية الرقابة, قد يترتب عهنها تشويش 

 3وبياهنات ضرورية لعممية الرقابة. المعمومات
بالمؤسسة عمى  األهنظمةاإلداريةيتكامل هنظام الرقابة مع باقي  أنوههنا يجب  التكامل:مبدأ-

 جيدة لمرقابة. أداةيكون  أنفكل ما يستخدم في التخطيط يمكن  التخطيطهنظام  األخص
 أهنهاويعهني ذلك عدم اخذ عممية الرقابة واكتشاف االهنحرافات عمى  الموضوعية: مبدأ-

العممية شخصية  تكوين معمومات شخصية  إلىتتسم بالتحيز, وربما تؤدي  أصبحتوا 
 قة كمبرر لمتصرف العبلجي .وأراء غير دقي

 أوأرقامالقيام ببعض التقديرات)سواء في التخطيط  إلىقد يميل بعض المديرين  الدقة:-
التهنفيذ  أرقامتأتيوبالتالي  يجبمما  بأقلفي الشهر القادم  اإلهنتاجذ( مثل تقدير حجم التهنفي

 دقيقةاالستهبلكات فيزيد الربح بطريقة غير  أرقاميقوم المدير المالي بتخفيض  أوجيدة 
 يتحقق من دقة البياهنات .  أنولذا عمى من يقوم بالرقابة 

                                                                 
 .99ص ،مرجع سبق ذكرهاحمد محمد المصري,  1
 234,ص1999, الدار الجامعية مصر,1, ط:  التنظيم واإلدارةسعيد محمد المصري 2
 .235,ص نفسو المرجع 3
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تغيرت هذه  فإذامعايير الرقابة عادة لكي تهناسب ظروف معيهنة,  إعداديتم  المرونة:-
 الظروف وجب تغيير معايير الرقابة.  

 أنالممارسين عما يجب  إلىيتضمن هنظام الرقابة تعميمات  أنيجب التحكم الذاتي:-
يفعموه لم تم تخطيط معايير الرقابة, وبالتالي يكون الممارسون قادرين عمى التحكم ذاتيا 

 1ج االهنحرافات قبل استفحالها.في عبل
يبلئم هنظام الرقابة ظروف المهنظمة, فمثبل المهنظمة الكبيرة الحجرة قد  أنيجب  المالئمة:-

هاز ج إهنشاءمعمومات متقدمة ومن خبلل  أهنظمةالرقابة من خبلل  مديريها عمىتساعد 
عممية  هنادإسالمهنظمات الصغيرة الحجم قد تجد اهنه من المبلئم لها  أمامستقل لمرقابة.

مثل :هيكل  أهنظمةهنظام الرقابة يتبلئم مع ماهو متاح من  أنكل مدير كما  إلىالرقابة 
 التهنظيم وعدد المستويات التهنظيمية ...الخ

يوفر البياهنات لممديرين في الوقت  بأهنهيتميز الهنظام الرقابي السميم  المناسبالوقت -
ية, الجودة مثبل يحتاج بياهنات يوم مىفمدير الرقابة ع لهاوفي لحظة االحتياج  المهناسب

 2.بياهنات شهرية  إلىومدير المخزن يحتاج 
 خصائص وشروط الرقابة:سابعا:

 خصائص الرقابة:-1
يتكامل هنظام الرقابة مع هنظام التخطيط وخاصة في الجواهنب  أنيجب التكامل:-1

الطرق  أهنأفضلوطرق وتوجهات وافتراضات وقيم,  إجراءاتالضمهنية والصريحة بمعهنى 
من عممية التخطيط في الوقت الذي يتم  أساسيالخمق هذا التكامل هو جعل الرقابة جزءا 

كبيرة  أهميةيعطى هنظام الرقابة  أنعممية التخطيط يجب  إطارفي  األىداففيه وضع 
 3لوضع المعايير التي تعطيهنا صورة حقيقية عن االهنجاز المتوقع ضمن الخطة.

كاهنت  فإذاعمى المعمومات  أساسافالقرارات التي تتخذ باختبلف طبيعتها تتخذ الدقة: -2
هذه المعمومات غير دقيقة فان القرارات غير صائبة ويهنجم عهنها مشاكل كثيرة, لذا يجب 

 من دقة المعمومات وكفايتها. التأكد
                                                                 

 .236,مرجع سبق ذكرهمحمد الصيرفي, سعيد1
 .635,مرجع سبق ذكرهاحمد ماهر, 2
 .212,ص1995, األردن, دار الفكر لمهنشر,1, طاإلدارةفي  أساسياتالمغربي, 3
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 المعمومات في الوقت المهناسب تأتياليعهني التوقيت السرعة بل هو ان التوقيت:-3
ولمجهة المستفيدة مهنها, فبل فائدة من معمومات تصل قبل اواهنها بوقت طويل فتهمل او 

 1تصبح بغير فائدة . أوأهنهاتبعد 
من ذلك  أفضلالهنظام الرقابي الذي يعطي تفاصيل كمية ومحددة هو  إنالموضوعية:-4

المدير العام طمب تقريرا من  أن عمومية وغير محددة كميا. مثال ذلك لو أراءالذي يقدم 
الموارد البشرية فيها, وقدم  أداءمشرفي عمل في احد المصاهنع في قسمين مختمفين حول 

معهنويات العاممين جيدة وشكاوي العاممين ضمن الحدود  إلىأنتقرير يشير فيه  األول
لىأنخر اآلأشار المقبولة ودوران العمل تحت السيطرة في حين  وان ٪ 4 إلىالغياب وصل  ا 

وان  الماضيشكوى في العام  40شكوى مقارهنة ب 60 إلىالشكاوي وصمت هذا العام 
في طرح  موضوعية ودقة أكثرالتقرير الثاهني هو  إن٪ 12هنسبة دوران العمل في 

 .  2أداءالقاطعة حالة  باألرقامحدد  هنهألالمؤشرات 
المهنظمة وحجمها  يتبلءم الهنظام الرقابي مع هنشاطحيث من الضرورة ان المالئمة: -5

وطبيعة السمع  العمبلءوتطمعاتها المستقبمية, وهنوع الصهناعة التي هي فيها, وهنوع  وأهدافها
 والخدمات المقدمة وغيرها.

عمى تحقيق السرعة في كمما كان الهنظام الرقابي قادرا  السرعة في كشف االنحرافات:-6
 اآلثاركبر قدر ممكن من ذلك الهنظام ا أصبحأصبلمهنع حدوثها  أواكتشاف االهنحرافات 

 السمبية الخطيرة لتمك االهنحرافات.
تتوازن التكاليف المبذولة لتوفير الهنظام  أنيجب المردود :توازن التكاليف مع - 7 

 الرقابي مع الفوائد التي تعود عمى المهنظمة من جراء تطبيق هذا الهنظام .
حتفظا بفعالية في يكون الهنظام الرقابي مرهنا كي يظل م أنحيث يجب  المرونة:-8

 في حاالت الفشل التام. أوالظروف غير المتوقعة  أومواجهة الخطط المتغيرة 

                                                                 
غير مهنشورة,جامعة هنايف ,,رسالة ماجستير األجيزةاألمنيةالوظيفي في  باألداءوعالقتيا  اإلداريةالرقابة عبد اهلل عبد الرحمان,1

 .1424, الهنميان ,األمهنيةالعربية لمعموم 
دارة العالقات العامة،بشير العبلق,  2  . 214ص ,األردن, ,دار اليازوري لمهنشر التوزيع1طتنظيم وا 
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ميع العاممين جالرقابية واضحة وصريحة ومفهومة لتكون الرسائل  أنيجب  : الوضوح-9
 1في المهنظمة.

من كاهنت  إاليمارس الرقابة  أنويعهني به اهنه ال يجوز :التنظيميالتوافق مع الييكل -11
الذي تقوم عميه الرقابة  األساسالرئيسية لمتهنسيق فهو  األداةباعتباره  بذلكسمطته تسمح 

ر في التهنظيم الرسمي هو المركز الذي تتركزفيه وظيفة الرقابة عمى من يخضع له والمدي
 بالهنسبة لغير الرسمي فبل يجوز له ممارسة الرقابة. إمامن المرؤوسين 

فالهنظام الرقابي ليس فقط ذلك الهنظام الذي  األخطاءتشخيص وتصحيح  إمكانية-11
براز خطاءاألاالهنحرافات,فهدف الرقابة هو تشخيص  األخطاءأويكشف  وقوعها  أسبابوا 

يقترن الهنظام الرقابي هنواحي  أنلذا يحب  األمرفي هنهاية  األخطاءوتصحيح هذه  أصبل
 2الشخص المسؤول عهنها.و  أدتإليهاالتي  باألسبابالفشل التي يكتشفها 

 شروط الرقابة:ثامنا: 
 3لمعممية الرقابية عدة شروط مهنها: 

هيكل وتصميم هنظام الرقابة بسيطا و واضحا وبعيدا عن الغموض بحيث يتم  أنيجب -1
استبعاد المعمومات عديمة الصمة بالموضوع واالستفادة فقط من البياهنات المفيدة 

تكون المعمومات دقيقة وان تغطي جميع هنواحي  أنيجب  ذلكوالضرورية,عبلوة عمى 
 الرقابة بشكل جيد. أداءأهنظمةالعمل من اجل 

يكون هنظام الرقابة المصمم قادرا عمى معرفة مهناطق المشاكل المحتممة قبل  أنيجب -2
تصبح المشكمة خطر وخارج  أنالتصحيحية قبل  اإلجراءاتهنشوئها لمتمكن من اتخاذ 

 هنظام السيطرة .
معمومات  أواهنحرافات  أييكون الهنظام فعاال بشكل مؤثر ليتم في حال هنقل  أنيجب -3

 .تأخيرمن اجل اتخاذ القرارات بشان هذه المعمومات دون  لئلدارة

                                                                 
 216, مرجع سبق ذكرهبشير العبلق,  1
 .133,ص1987التجارية لمهنشر , الرياض,, مطابع الفرزدق 1, طالعامة اإلدارةالرقابة في ياغي محمد عبد الفتاح,2
,مخبر عمم اجتماع االتصال لمبحث 1طفعالية التنظيم في المؤسسات االقتصادية،صالح بن هنوار, 3

 88,ص2006والترجمة,قسهنطيهنة,
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لعممية الرقابة هو تحقيق  األساسيرقابة عمى الهنتائج الن الهدف تركز ال أنيجب -4
كل وقياس االهنحرافات وجمع المعمومات ووضع مقاييس والتعرف عمى المشا األهداف

 ورفع التقارير .
المهنظمة والتهنظيم الن الرقابة  أعضاءتكون عممية الرقابة مقبولة لدى جميع  أنيجب -5

تدهني واضح  إلىوهذا بدوره يؤدي  األعضاءاستياء عام لدى  إلىالصارمة جدا تؤدي 
 1.غير فعال أداءاتهم مما يهنتج عهنه لمعهنوي
 وسائل الرقابة :تاسعا:

وسائل مبلئمة لطبيعة الهنشاط في المهنظمة لتحقيق  اإلداريةتتطمب وظيفة الرقابة 
 الوسائل الرقابية المستخدمة في المهنظمات مايمي : أهمالرقابة ,ومن أهداف
والمبلحظة في مختمف  اإلشرافعن طريق  اإلداريةتتم الرقابة والمالحظة:  اإلشراف-1

الدهنيا,والذين يتمثمون  أواإلدارةالوسطى  أواإلدارةالعميا,اإلدارةسواء في  اإلداريةالمستويات 
 2.إلىأفعالوالتعميمات  األوامرالذين تهنحصر مهامهم في تحويل  األقسامفي رؤساء 

ولرفع كفاءة استخدام هذه الوسيمة الرقابية فان ذلك يتطمب توفر شرطين مهمين عهند 
 3:استخدامهما وهما

 وجودته. األداءحسن سير  ومباشر عمىتكون لها اثر واضح  أن - أ
 أفضلاالهنحراف واالختبلف وهنقاط الضعف واقتراح  إظهارأوجهتعمل بجبلء عمى  أن - ب

 الحمول بشأهنها.
:تعتبر الموازهنات التقديرية الخاصة بالمهنظمات وسيمة لمتعبير عن الموازنة التقديرية-2

الهنشاط في المهنظمة ,وبالتالي فهي تعد احد  أوجهالهنتائج المتوقع تحقيقها من مختمف 
الهنتائج تتم وفقا لمتغيرات الواردة في  أنالرقابة ووسيمة من وسائمها,لمتأكد من  أدوات

 4مة لمتخطيط.ية تعد احد العهناصر الهاالموازهنات التقدير  أنالموازهنات ,ذلك 

                                                                 
 .88,ص، مرجع سبق ذكره  صالح بن هنوار1
 .237ص. 1990, مكتبةعين شمس لمهنشر ,القاهرة,1ط,العامة اإلدارةالحبيبي عمي, 2
 .219ص.1990,الرياض,, دار الفكر لمهنشر 1ط,  والتنظيمي اإلداريفمسفة الفكر المطيري تامر,  3
 .566,ص 1988دار الهنشر العربي ,القاهرة,,1ط،اإلدارة أصولعساف محمود, 4
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المراجعة لمتأكد من  أسموبعن طريق استخدام اإلداريةتتم ممارسة الرقابة المراجعة :-3
وحدات متخصصة في  أومستقمة, إلىأجهزةهنظامية هنشاط المهنظمة ,ويعهد في الغالب 

مجال الرقابة داخل المهنظمة مراجعة السجبلت والتقارير الستخراج البياهنات الفعمية عن 
,ومن ثم مقارهنة البياهنات بما هو مقرر تهنفيذه من هنشاط المهنظمة  أوجهلمختمف  األداء

 1لخطط الموضوعة في هذا المجال مسبقا.خبلل ا
,حيث يتم استخدامها اإلداريةوسائل الرقابة  اإلداريةإحدىتعتبر السجبلت السجالت :-4

 أداءوسيمة لجميع المعمومات ,والبياهنات عن  أهنها,ذلك  عمالاأللمتأكد من حسن سير 
 العاممين.

والرسوم البياهنية من  اإلحصائيةتبر البياهنات تعوالرسوم البيانية:  اإلحصائيةالبيانات -5
جراءاتالرقابية المهمة التي تبين هنشاط المهنظمة وتسهل عممية متابعة الهنشاط  األدوات  وا 

من  أمرالرقابية ,والمقارهنات عهند بحث  األعمالهذه الوسيمة في  أهميةالمقارهنات ,وتبرز 
حتى  إحصاءاتبياهنات و  إلىعرض مشكمة,فالمقارهنات بصفة عامة تحتاج  األمورأو

 اإلحصائيات,ووضعها في الموضع الصحيح,فعمى سبيل المثال تعد  األموريمكن وزن 
من حيث الكمية ومن حيث الهنوع  باإلهنتاجالخاصة بالعاممين والخاصة 

واإلحصائياتالخاصة بالتكاليف... وغيرها عوهنا لمجهة الرقابية عمى استعمال بحوثها 
 2المشكبلت .  والمشاركة في وضع الحمول لكثير من

وهيتعتبر وسيمة رقابية لكوهنها تحمل طابع المراجعات والمتابعة الشكاوي والتظممات :-6
مهما كان هنوعها  أواألخطاءاالهنحراف  أوجه,حيث تضع الرؤساء في الصورة فيما يخص 

,لذا فان الشكاوي عموما عبارة عن وسيمة من وسائل الرقابة يمارسها المواطهنون 
 3في المهنظمات. والمسئولينالعاممين  والمراجعون عمى

 أدائهاالمهنفذة,وبيان كيفية  األعمالفي توضيح كفاءة  اإلداريةالتقارير تسهم التقارير : -7
 لؤلداءالعمل ,فهي تهنقل صورة واضحة  بأساليبالعاممين , ومدى التزامهم  أداءوطبيعة 

                                                                 
 .61ص.,مرجع سبق ذكرهياغي محمد عبد الفتاح, 1
 .641ص, ذكره بقمرجع سالحبيبي عمي , 2
دون طبعة , دار زهران لمهنشر ,عمان ,  المعايير والتقييم والتصحيح اإلداريةمبادئ الرقابة الصباح عبد الرحمان , 3
 .131,ص1996,
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,وبالتالي فهي وسيمة فعالة من وسائل الرقابة المستخدمة في قياس ولونؤ المسليطمع عميها 
 1.األداءمستوى 

 األقسام,ورؤساء اإلداراتتقدم عادة عن طريق مديري  األداءفالتقارير التي توضح طبيعة 
ومدى ماحققته من اهنجازات ,ويعمل الرؤساء بوضع هذه  واألقساماإلداراتعن هنشاط هذه 

جهة  أوأيبهناء عمى طمب القيادة العميا  في المهنظمة, أو, أهنفسهممن تمقاء  أماالتقارير 
شهرية,  أو: أوأسبوعيةقد تكون التقارير دورية بحيث تكون  بصورة يومية , أورقابية ,
 2.إليهاتقارير وقتية تطمب عهند الحاجة  أوسهنوية, أو فصمية,

و هيطريقة عممية لممارسة الرقابة في المهنظمات ,وتهنطوي عمى بحوث العمميات :-8
عن طريق تقييم  إليهالقراراتالذي يتم التوصل  اتخاذالمساعدة في  األساليبمجموعة من 

 بطرق كمية متعددة. أفضمهاواختيار  ,عدة بدائل
 اإلجراءاتوسبلمة  إهنجازهوكفاءة  أداءاألعمالمن  التأكدإلىيهدف التفتيش التفتيش:-9

والخبرات  التفتيش فئة متخصصة من ذوي الكفاءات بأعمالالمتبعة في التهنفيذ,ويقوم 
,ويتم التفتيش عادة بمقابمة العاممين وفحص العمل أمورفة دقائق ,حتى يكوهنوا مممين بكا

,ومدى  األداءومهناقشتهم فيها, والوقوف عمى المشكبلت التي تعترض سير  أعمالهم
 3والوقوف عمى مسبباتها. األخطاءف حمها وكش إمكاهنية

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .430, ص1993 القاهرة,مكتبة عين شمس لمهنشر دون ط,العممية واألسساالدارة االصول سيد , الهوا ري1
 .238,ص ذكره بقمرجع سالحبيبي عمي , 2

3
 .732،صالمرجع نفسه  
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 أوال: ماىية الكفاءة المينية
ــفاءة: .1 ــ ــ  مفيوم الكـ

لتوضيح منيج الكفاءة أكثر فإننا نورد مجموعة من التعاريف المعجمية المتعمقة بيذا 
 المفيوم .ثم نتطرق إلى تعريفيا اصطالحا.

أ ـ الكفاءة لغة: ورد في لسان العرب لمعالمة ابن منظور"كافأه عمى الشيء مكافأة 
وكفاء,جازاه".والكفء:النظير وكذلك الكفء والكفؤ ,والمصدر الكفاءة,وتقول ال كفاءة 
بالكسر أي ال نظير لو والكفء:النظير والمساواة ,والكفاءة لمعمل:القدرة عميو وحسن 

وقد ظير " "competenceتصرفو وىي كممة مولدة ولفظة كفاءة ذات أصل التيني 
 .1عان مختمفة في المغات األوروبية بم 1968سنة 

ب ـ ويعني كذلك"المماثمة في القوة والشرف ومنو الكفاءة في العمل القدرة عميو وحسن 
 تعريف الكفاءة المينية:  . 22تصريفو.

ىناك بعض التعاريف وردت ألجل مفيوم الكفاءة لمحاولة الوصول إلى صورة تقريبية 
 وىي:

الكفاءة ىي استخدام "  "AFNOR.تعريف الجمعية الفرنسية لممعايير الصناعية 
 .3القدرات في وضعية مينية بغية الوصول إلى األداة األمثل لموظيفة أو النشاط

:الكفاءات ىي قدرة المنشأ عمى بدل أو استخدام "Amit et Shoemker" .ويعرفيا 
مواردىا ,في شكل مركب اعتماديا , باستعمال مسارات تنظيمية, لتحقيق ىدف 

 محدد.
ى عم,ترتكز عن مسارات ممموسة أو غير ممموسة اءات عبارةويضيفان إن الكف

المعمومات , وىي خصوصية لكل منشأ وتتطور بمرور  الزمن عبر تفاعالت معقدة 
 بين مواد المنشأ

 ويأتي تحديد مفيوم أوضح وأشمل لمكفاءة, وىو كما يمي:
                                                                 

مجمة التنظيم دور تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تنمية الكفاءات المينية ألساتذة التعميم الثانوي,الغمم مريمة,-1
 . 77, ص 2017, 2,العدد6والعمل,مجمد

 .791, ص1989دار الدعوة,اسطنبول تركيا, , سنة ,  دون ط, 2جالمعجم الوسيط,ابراىيم انيس,-2
مؤسسة الثقافة الجامعية ,سنة ,دون طتطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية,الحبيب ثابت الجياللي بن عبو, -3

 .112,ص 2009
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والمالحظة الكفاءة ىي القدرة عمى تنفيذ مجموعة من ميام محددة وىي قابمة لمقياس 
في النشاط ,وبشكل أوسع الكفاءة ىي استعداد لتجنيد ووضع الموارد )المعارف, 
المعارف العممية, معارف التحمي ( في العمل والكفاءة ال تظير إال أثناء العمل 

" يشير مفيوم الكفاءة إلى مجموع المعرفة والميارات والمتغيرات   Gardوحسب "
 1ح في مجال معين.الشخصية التي تخص السموك الناج

 ثالثة تعاريف لمكفاءة :"  philippe.ZARIFFIAN"وقدم لنا عالم االجتماع 
األول: تعتبر الكفاءة أحد المبادرات والمسؤوليات لمفرد بخصوص الحاالت المينية 

 التي يواجييا.
عمى المعارف المكتسبة وتحويميا  الثاني: الكفاءة ىي ذكاء عممي لمحاالت التي ترتكز

 بنفس قوة تعددية الحاالت المتزايدة )المتنامية(.
الثالث:الكفاءة ىي إمكانية تجييز شبكات المساىمين حول نفس الوضعيات لتقيم 

 2الرىانات ولضمان المجاالت المناسبة.
وتعرف الكفاءة أيضا أنيا االستغالل األمثل والعقالني لإلمكانات بحيث تحقق 
المعادلة بين المدخالت والمخرجات واألداء بالطريقة الصحيحة لتحقيق األىداف ,أو 
ىي األداء بالطريقة الصحيحة وبالوسائل المالئمة لتحقيق األىداف بأقل تكاليف 

 .3وبأقل جيد ووقت ممكن
 4وقد قدم عالم المسانيات "شومسكي" لمكفاءة بأنيا:

الكفاءة ,حيث تمثل "مزيجا تطوريا من دراية المؤلف بمغتو, فالدراية ىي أساس 
دماج تجارب  التجارب ,القيم ,المعمومات ,الخبرات التي تشكل بدورىا إطارا لتقييم وا 

 ومعمومات جديدة .

                                                                 
 .50مرجع سبق ذكره, ص-االطار المفاىيمي والمجاالت الكبرى-تسيير الكفاءاتمنصوري,سماح صوالح,كمال  -1
رسالة ماجيستير ,غير منشورة,جامعة تممسان,سنة وظيفة تقييم كفاءات االفراد في المؤسسة,ىاممي عبد القادر, -2

 .62,ص 2011
 .110,صمرجع سبق ذكرهناصر قاسيمي, -3
 .77صق ذكره,مرجع سبالغمم مريمة ,4
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إن المينة ىي العمل الذي يقوم بو فرد في مجال معين والذي يتقاضى من  المينة:
تعينو عمى القيام بعممو  خاللو أجرا ويحتاج في ممارستو إلى خبرات ومعارف وميارات

 عمى أكمل وجو.
" تمك الكفاءة المتعمقة بالوظائف المرتبطة Stuartأما الكفاءة المينية فيعرفيا ستيوارت"

 1بالمينة التي يقوم بيا شخص ما,وعند إذا يطمق عمى ىذا الشخص أنو كفء.
الوضعيات فيي و يعرفيا"برنو" بأنيا القدرة عمى التصرف بفعالية في نمط معين من 

قدرة تستند إلى معارف لكنيا ال تختزل فييا ,فممواجية وضعية ما يجب استخدام 
 موارد معرفية متكاممة متعددة .
مجموعة من التصرفات االجتماعية الوجدانية والميارات ويمكن تعريفيا أيضا بأنيا 

مة أو المعرفية الحسية الحركية التي تمكن من ممارسة دور, وظيفة , نشاط , مي
 2عمل عمى أكمل وجو.

فالكفاءة المينية عمى ىذا األساس ىي جممة المعارف العممية الخبرات واإلمكانيات 
 المسخرة لتحقيق األىداف المسطرة مسبقا بطريقة صحيحة بأقل جيد وبأقل التكاليف.

 ثانيا: مميزات وخصائص الكفاءة المينية 
 :مميزات الكفاءة المينية: (1

والكفاءات البشريةموردا ىاما بالنسبة لممؤسسات بصفة عامة وذلك  إن اعتبار الموارد
 :3يجعميا تتصف بجممة من الخصائص والسمات والمتمثمة فيما يمي

 :فالطبيعة المتباينة لمموارد والكفاءات مساىمة الموارد في خمق القيمة لممؤسسة
القيمة البشرية من خالل اختالف مستوياتيم وقدراتيم تجعل مساىمتيا في خمق 

متباينة فمثال بقدر ما كان المستخدمين أكفاء بقدر ما كان أدائيم جيد وبالتالي يزداد 
وبقدر ما تمتمك المؤسسة أما من مستخدمين ,ما يضيفونو من قيمة المنتوج أو الخدمة

                                                                 
مجمة العموم تكنولوجيا المعمومات واالتصال والكفاءة المينية لمعامل,دبمة عبد العالي,عياش عزوز,  1

 .85,ص 2016,مارس17االجتماعية,العدد
 .85,صنفسو المرجع دبمة عبد العالي,عياشعزوز,2
مداخمة في البشرية والكفاءات ودوره في تحقيق التنافسية, األىمية االستراتيجيةلمموارد سمماللييحضية,بالل احمد, -3

, 157,ص ص2004مارس9/10الممتقى الدولي حول التنمية البشرية اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية,جامعة ورقمة ,
158. 
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جيدين ذوي قدرات وميارات عالية بقدر ما يكون رصيدىا من رأس المال البشري قيما 
 .ومميزا
 أي أن يكون فريدا أو مميزا ضمن المنافسين الحاليين أو تكون الموارد نادرة: أن

المحتممين لممؤسسة.أخذا بعين االعتبار التباين الطبيعي لمقدرات الذىنية )اإلدراكية ( 
 في الموارد البشرية فان تمتمك قدرات عالية عادة ما تكون نادرة. 

 :أىم ما يصعب إمكانية تقميد  إن  يجب أن يكون المورد غير قابل لمتقميد
 الموارد والكفاءات البشرية ما يمي:

 طبيعة ثقافة المؤسسة ومعايير أدائيا التي ال يمكن تجسيدىا في بيئة مغايرة  -
صعوبة تحديد بدقة مدى مساىمة كل كفاءة أو فرد في القيمة التي خمقيا في  -

 المؤسسة بسبب تداخل النشاطات المختمفة .
العالقات االجتماعية بخصائصيا الجوىرية التي كانت وراء عممية صعوبة تكرار  -

 خمق القيمة بسبب التعقيد االجتماعي لمعالقات .
 :مماثل لو عمى مستوى أي عدم إمكانية استبدالو لمورد عدم قابمية المورد لمتبديل

 .1المنتيجة من طرف المؤسسةاإلستراتيجية
 خصائص الكفاءة المينية (2

 2ائص تتسم بيا الكفاءة المينية منيا:ىناك جممة من الخص
ذات غاية حيث انو يتم تشغيل معارف مختمفة قصد تحقيق ىدف محدد أو تنفيذ -1

 نشاط معين فالشخص يكون كفء إذا استطاع تأدية ىدا النشاط بصفة كاممة.
تتم بطريقة ديناميكية حيث أن كل العناصر المكونة ليا تتفاعل في  صياغتيا-2

 حمقة مفرعة من المعارف.
ىي مفيوم مجرد فالكفاءة غير مرئية ما يمكن مالحظتو ىي األنشطة الممارسة  -3

 والوسائل المستعممة ونتائج ىذه األنشطة .

                                                                 
 .158,ص مرجع سبق ذكره سماللييحضية,1
مدكرة ماجيستير,غير لعمومية االقتصادية,اثر برامج تقميص العمال عمى الكفاءات في المؤسسة ازكية بوسعد,2

 .32,ص2008منشورة,جامعة باتنة,
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نما يكتسب -4 ذلك من خالل ىي مكتسبة فالفرد ال يولد كفء ألداء نشاط معين وا 
 تدريب موجو.

تتقادم الكفاءات عند عدم استعماليا الن مصدرىا األفراد فذا لم يسمح ليم بإظيار -5
 .1كفاءتيم وميارتيم فان ىذه الكفاءات والميارات ستضمحل

 ثالثا:أنواع الكفاءات:
يختمف الباحثون في وضع العديد من التصنيفات لمكفاءة إال أن أبرزىا يتمثل في 
التصنيف وفقا لثالثة مستويات وىي المستوى الفردي ويوافق الكفاءات الجماعية 
والمستوى التنظيمي ويوافق الكفاءات التنظيمية أو ما يسميو البعض بالكفاءات 

 . 2اإلستراتيجية  والتي تمثل الميزة التنافسية وفق نظرية الموارد
 الكفاءات الفردية: (1

حيث تتضمن المعرفة عمى أداء عالي وتزويد  ىي مجموعة أبعاد األداء المالحظة
المؤسسة بميزة تنافسية مدعمة فيي تسمى أيضا بالكفاءة المينية وتدل عمى الميارات 
العممية المقبولة ويتم إضفاء القبول في الوسط الميني من خالل عدة أساليب فنية 

 وتقنية كالتجارب المينية. 
يفة من الموارد الباطنة والظاىرة التي يمتمكيا يمكن القول أن الكفاءة الفردية تمثل تول

 الفرد.
 الكفاءة الجماعية: (2

تعتبر الكفاءات الجماعية احد مجاالت  االىتمام المتزايد لممؤسسات واإلدارات فيي 
تنشا من خالل تعاون وتآزر الكفاءات الفردية ويمكن تحديد وجود ىذه الكفاءات من 

مح بوجود لغة مشتركة بين جماعة العمل خالل مؤشرات االتصال الفعال الذي يس
وتوفير المعمومات المالئمة بينيم وكذا التعاون بين أعضاء الجماعة بيدف 

                                                                 
 .32,ص مرجع سبق ذكره زكية بوسعد, -1
مداخمة في الممتقى السابع الصناعة التأمينية تنمية الكفاءات البشرية مدخل لتعزيز الميزة التنافسية, مصنوعة احمد,2

 .07,ص2012بوعمي,الشمف,ديسمبرالواقع العممي وافاق التطوير,جامعة حسيبة بن 
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انتقااللكفاءات ومعالجة الصراعات ومؤشر التعمم الجماعي  والتجارب من خالل 
 .1توفير وسائل ضرورية مثل تثمين التطبيقات المينية وتوظيف النتائج 

ىنالك تصنيفات أخرى لمكفاءة من حيث النوعية المينية  تحتاج  إضافة إلى ما سبق
كل منظمة ألداء مياميا عمى أحسن وجو إلى ثالث أنواع من الكفاءات من 

 2الكفاءات:
وتشمل القدرة عمى تصور المؤسسة ككل من الكفاءات الفكرية أو التصورية:  .أ 

المؤسسة بالمحيط خالل تداخالت مختمف الوظائف والقدرة عمى إدراك عالقات 
الخارجي بكل عناصره وىذه التصورات تنمح المسير أسموبا خاصا.في فيم وصياغة 

 التوجيات التنموية لممؤسسة وأىدافيا اإلستراتيجية عمى وجو الخصوص.
وتتمثل في قدرة المسؤول عمى العمل بفعالية الكفاءات اإلنسانية أو العقالنية: .ب 

ي تتعمق بالجانب السموكي لمفرد وبعالقتو باعتباره عضو في مجموعة ,وبذلك في
 بمسؤولية ومعاونيو,وتترجم القدرة عمى فيم ما يريده اآلخرون أو ما يقولونو.

تفترض اإللمام والتحكم في معارف خصوصية تندرج ضمن  الكفاءات التقنية: .ج 
نطاق التخصص وبعبارة أكثر وضوحا تتضمن القدرة عمى الفيم واالستعمال األمثل 

جراء أو تقنية معينة,وتترجم واقعيا في المعارف المتخصصة التي تمكن الفرد لمسار,إ
من أداء العمميات الالزمة األداء عمل خصوصي,مثل قيام المدقق بإجراء تدقيق 

 .3لمحسابات المالية
 
 
 
 
 

                                                                 
رسالة ماجيستير في العموم ادارة الكفاءات ودوروىا في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر,بن فرحات موالي لحسن, -1

 .54,ص2012القانونية,غير منشورة,جامعة الحاج لخضر,باتنة,سنة ا
 .07,صمرجع سبق ذكره مصنوعة احمد, 2
مذكرة ماستر,غير المسير في تسيير الكفاءات البشرية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, دورنديرة بوزيد, -3

 .52,ص  2012منشورة,جامعة ورقمة ,سنة
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 رابعا: متطمبات الكفاءة المينية
تعد متطمبات  ىناك ثالث عناصر تتوفر لدى الموارد البشرية في المؤسسة وىي

 1ضرورية إلعداد كفاءات.وتتمثل في ما يمي:
:وتتمثل في مجموع المييكل لممعمومات المندمجة في إطار مرجعي يسمح المعرفة .1

لممؤسسة بقيادة نشاطاتيا وانجاز عممياتيا في سياق خصوصي عمى تفسيرات مختمفة 
والمعرفة ترتبط بحالة جزئية متناقضة في بعضيا.وتعني المعرفة أيضا اإلدراك والتعمم 

أو واقع أو جانب أو مشكمة ما واستنادا إلى البيانات والمعمومات المتوفرة عنيا 
والمتصمة بيا و لذلك فان المعرفة ذات عالقة مباشرة بكل من البيانات والمعمومات 

 التي تتيح الوصول إلى المعرفة.
ية لمفرد أو الجماعة :تتمثل الميارة في مجموعة القدرات الفكرية والجسدالميارة .2

 والتي تمكنيم من أداء عمميم عمى أحسن وجو.
أو ىي مزيج من المعارف والممارسات السموكية والخبرات,تمارس في إطار معين 

 عمى المؤسسة تحديدىا وتقييميا وتطويرىا.
وفي تعريف أخر الميارات ىي مجموعة من القدرات الفطرية و المكتسبة تحتاجيا 

 2داء الفعال,وىي قابمة لمتغيير التطور والتنمية المستمرة.مؤسسات لضمان األ
:ىو ظاىرة معقدة تتدخل فييا العوامل الشعورية والالشعورية والنظرية السموك .3

المكتسبة أو الوراثية أو المتعممة أو العوامل االجتماعية واالقتصادية والحالة الصحية 
 والمزاجية وغيرىا.

 
  

                                                                 
 .62,ص سبق ذكره مرجعنديرة بوزيد,1
 .63,صنفسو المرجع 2
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 كفاءات في المؤسسة:خامسا:أىم أساليب تطوير ال
إن المقصود بأساليب تطوير الكفاءات ىي جممة األنشطة أو الطرق المستخدمة 
لتطوير أداء األفراد والجماعات بطريقة جيدة بغرض تحقيق أىداف المؤسسة ومن 

,التدريب,التحفيز...وغيرىا من الوسائل لتحسين أداء التكوينبين ىذه الطرق نجد:
 األفراد في المؤسسة.

يعرف التكوين عمى انو عممية تستيدف إلى إجراء تغيير دائم نسبي في كوين:الت - أ
حيث تعتبر وظيفة  1قدرات الفرد مما يساعده عمى أداء الوظيفة بطريقة أفضل.

التكوين من أىم الطرق المؤدية إلى تطوير الكفاءات في المؤسسة وذلك ألنو يحتمل 
في الوقت الحاضر يصبحون غير  أن الموظفين القادرين عمى القيام بميام معينة

قادرين عمى تأديتيا في المستقبل إذ تغيرت الشروط, و إذا لم يتم تطوير الموظف 
حسب خصائصو و إمكانياتو فال يكفي تعداد االحتياجات المستقبمية من الموظفين 
بالتوظيف المباشر أو بالترقية الداخمية و إنما يجب إعداد برامج تكوينية حتى يتمكن 

 الموظف من ممارسة ميامو طوال تواجده في المؤسسة. ىذا
ىو الجيد النظم والمخطط لو لتزويد القوى البشرية في الجياز اإلداري التدريب:- ب

بمعارف معينة وتطوير وتحسين معارفيا,وقدراتيا وتغيير سموكيا واتجاىاتيا بشكل 
فمدربو الكفاءات يالحظون السموكيات ويحاولون فيم العالقات الداخمية  2ايجابي بناء.

 3لمكفاءات وتحفيزىم عمى التعمم.
توجد مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي يجب إلى إدارة تحفيز الكفاءات: - ت

الموارد البشرية إتباعيا حتى تحقق الفعالية لجيودىا في تنمية الرغبة لدى 
تحقيق أفضل النتائج إذ ما تمكنت من استيعاب نوعية العاممين,حيث تستطيع 

االحتياجات غير المشبعة لدى العاممين وقامت باستخدام الوسائل المناسبة لتحقيق 
أفضل إشباع ليا.حيث تشكل التعويضات والمكافآت لدى إدارة الموارد البشرية متغيرا 

انعكاسات  4ا ليا منميما ضمن السياسات واالستراتيجيات التي تتبناىا المؤسسة لم
                                                                 

 .99,ص 2004ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر,سنة ,دون طادارة الموارد البشرية , وسيمة حمداوي, -1
 .39,ص 1,ط2010ادارة اسامة لمنشر والتوزيع,عمان,سنة ادارة شؤون االفراد,سميم عيسى, -2
 .63صمرجع سبق دكره,كمال منصوري,سماح صوالح, 3
 .21,صمرجع سبق دكرهاحمد مصنوعة,4
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واضحة بعضيا يتعمق بالتكاليف العالية والمتحركة التي تدفعيا المؤسسات لألفراد 
وبعضيا اآلخر يتعمق باستقرار وازدىار المؤسسات والتعويضات شكل امتياز الدافع 

 1الرئيسي النضمام األفراد إلى المؤسسات والمحفز األىم لتحسين أدائيم.
 البشرية في المؤسسة: سادسا: تقييم الكفاءات

يرتكز تقييم الكفاءات عمى تقدير ما يمتمكو فرد أو عدة أفراد فيو تحديد التوافق 
والتساوي مابين األداء واألىداف ويقصد بو أيضا إعطاء حكم مسبق انطالقا من 

 2انجاز قياسات وتعاليم حول فعالية األعمال.
مر يندرج في نظام التعمم الذي كما يمكن القول أن التقييم ىو عبارة عن مسار مست

 يخص العامل المكون من اجل المساعدة عمى تخزين وحفظ طريقة العمل.
وبعبارة أخرى يمكن القول أن التقييم يرتكز بشكل رئيسي عمى معرفة مرتبطة بالنشاط 
المنجز,خبرة أو ميارات تثبت الحكم الميني لنشاط منجز ,معرفة تسيير االستعدادات 

ل منصب من حيث السموك والميارات,وبالتالي  فان األىداف المتبعة الضرورية لشغ
ىي تمام العكس مقارنة مع تمك الخاصة بتقييم األداء التي ترتكز عمى تقييم النتائج 
لفرد أو مجموعة عمل,فتقييم الكفاءات تعود وبشكل كبير إلى المسيرين المقربين 

 من طرف األفراد وبشكل يومي. بسبب قدرتيم عمى مالحظة الكفاءات المطبقة فعال
 3أثناء التقييم فان المسير القريب يقوم بتحديد  ما يمي:

 .الكفاءات التي يتحكم فييا بنجاح 
 .الكفاءات المطموبة والتي ال يحوزىا 
  الكفاءات التي يمتمكيا لكن ال يتحكم فييا تماما مقارنة مع متطمبات عممو,ىذا

 لممؤسسة بضمان:يعني أن ىذا النوع من التقييم يسمح 
أحسن مالئمة بين الكفاءات المكتسبة من طرف العامل والمطموبة من طرف رب  -

 العمل.
 أحسن تعريف الحتياجات التكوين. -

                                                                 
 .22صمرجع سبق دكره,احمد مصنوعة, 1
رسالة ماجيستير,غير تصاالت الجزائر بورقمة,دراسة حالة ا-تسيير الكفاءات البشرية في المؤسسةالزىرة شناكمة,2

 .42,ص 17/06/2013جامعة ورقمة,,منشورة
.43المرجع نفسو ,ص        3  
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 1االعتراف بالكفاءات الفردية من خالل التطور الوظيفي او ارتقاء الفرد او العامل. -
 دوات تقييم الكفاءات:أسابعا: 

الكفاءات وترتكز في مجمميا عمى تحضير مرجعية توجد العديد من أدوات تقييم 
 2معتمدة لمكفاءات وسنحاولذكر بعضيا:

يجري تطبيق مقابمة النشاط السنوية اليوم في جل مقابمة النشاط السنوية: (1
المؤسسات الكبيرة والمتوسطة,وىي تسمح لممسير بوضع النقطة وأحيانا السداسية 

المؤسسات الرائدة في مجال تسيير لمعمال,وأصبحت ىذه الطريقة كالسيكية كون 
الكفاءات قد أدخمت اإلعالم  اآللي في استعمال المقابالت السنوية لمنشاط,مما يسمح 

 بتكوين ارتباط ميم بين المشاركة في التكوين وتطوير الكفاءات
تسمح لممسؤولين بالتقييم الدوري لكفاءات أعضاء المرافقة الميدانية: (2

مد فييا عمى نصائح ليم ومساعدتيم عمى التطوير,ويعتالفريق,إضافة إلى تقديم ال
إال أن ىناك  ,ص التطورات المحققة بفضل التكوينوتسمح بفحمرجعية كفاءات محددة

 3 بعض السمبيات لممرافقة الميدانية تتحدد في:
  قد يكون حكم المسير غير سميم,إذا لم يكن مكونا من قبل عمى مثل ىاتو

 التقنيات.
  األفراد أو المرؤوسين يكون غير عادي أثناء وجودىم برفقة كما أن سموك

 مسؤوليم الذي وضع لتقييميم.
ىي أداة تسمح بجرد الكفاءات الضرورية لكل نماذج العمل في مرجعية الكفاءات: (3

فرع ميني ,وتنجز عموما من قبل المسؤولين المكمفين عن حركية العمل بإعداد قائمة 
بشرية,جودة,إنتاج وتطوير...( ثم تحديد نماذج العمل  لمختمف المين )التجارية,موارد

األساسية لكل منيا ,وأخيرا إبراز الكفاءات الضرورية لمزاولة ىذه األعمال بشكل جيد 
وبالتالي فان مرجعية الكفاءات تسمح بتموضع كل فرد بالنسبة لمستويات الكفاءات 

 الضرورية أو المطموبة لكل عمل معين.

                                                                 
 .42,ص مرجع سبق ذكرهالزىرة شناكمة, 1
 .62مرجع سبق ذكره,صتسيير الكفاءات اإلطار المفاىيمي والمجاالت الكبرى,كمال منصوري,سماح صوالح,2
 .63,صنفسو المرجع 3
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تعبر ىذه العبارة عن اسم "مركز تقييم" في السابق,حيث كان التقييم:طريقة مركز  (4
المرشحون يخضعون الختبارات وفروض لمحكم عمى قدراتيم لشغل وظائف 
معينة,وبعدىا اختفى المركز,وبقيت العبارة تعبر عن المنيجية المستعممة في 

رد أو المجموعة من التقييم,بحيث تعرف بأنيا "عممية التقييم التي من خالليا يقيم الف
قبل العديد من المقيمين الذين يستعممون مجموع متكامل من التقنيات:المحاكاة أو 

 .1مالحظة السموكيات كقاعدة لمتقييم,صياغة جزء ميم من التقنيات المستعممة"
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 التعريف بمجتمع الدراسة: أوال
 تعريف المؤسسة(1
وتجاري يتمتع بالشخصية  ىي مؤسسة وطنية ذات طابع صناعيالجزائرية لممياه    

خ المؤر  101-01رقم المؤسسة وفقا لممرسوم التنفيذي  نشأتالمعنوية واالستقالل المالي 
 .2001ابريل سنة21الموافق ل 1422محرم 27في 
  توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكمف بالموارد المائية ويوجد مقرىا االجتماعي

 العاصمة.في 
 تصنيف المؤسسة:

  تحل ىذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والييئات العمومية الوطنية والجيوية
وتوزيعيا المياه الصالحة لمشرب  إلنتاجوالمحمية في ممارسة ميمة الخدمة العمومية 

 السيما:
 .الصناعية والتطييرالوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه  -
 في تسيير مياه الشرب.تصاص الجيوي االخالمؤسسات العمومية الوطنية ذات  -
 ية.مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطيير في الوال -
 الت والمصالح البمدية لتسيير وتوزيع المياه.االوك -
 درار "الجزائرية لممياه"حسب التقسيم الوارد في القرار تعد من بين الوحدات فوحدة أ

 ق التابعة لوكالة ورقمة.ىي من بين المناط األخيرةالتابعة لمنطقة بشار وىذه 
  28/11/2006المؤرخ في  315درار بموجب القرار رقم نشأت وحدة أ

,يتضمن 2001نوفمبر17الموافق ل 1422رمضان عام 02القرار المؤرخ في  إن
 21الداخمي لممؤسسة العمومية الجزائرية لممياه والذي يشتمل عمى المصادقة عمى التنظيم 
اشتممت  إذاالداخمي لممؤسسة.من ىذا القرار عمى التنظيم  02مادة فقد نصت المادة 

الجزائرية لممياه عمى خمس وكاالت جيوية وتنقسم الوكاالت بدورىا عمى مناطق والمناطق 
 1عمى وحدات.

 

                                                                 
 .29/03/2018الجزائرية للمياه، وثائق من مؤسسة، , اطار بالمؤسسةع العزيزالسيد  1
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 ميام المؤسسة:(2
بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه السياسة الوطنية لمتنمية, إطارفي  تكمف المؤسسة

مياه  إنتاجالشرب عمى كامل التراب الوطني من خالل التكفل بنشاطات تسيير عمميات 
بيا وكذا الشرب والمياه الصناعية ونقميا ومعالجتيا وتخزينيا وجرىا وتوزيعيا والتزويد 

 : أيضال القاعدية التابعة ليا وتنميتيا,ومن مياميا تجديد اليياك
 التفتيش ومراقبة نوعية المياه الموزعة .أ 
 اقتصاد المياه,السيما عن طريق: إلىالمبادرة بكل عمل ييدف  .ب 

 .تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع -
 .كل تقنية لممحافظة عمى المياه إدخال -
,والتكوين والتربية والتحسين باتجاه اإلعالمالمياه بتطوير عمميات  تبذيرمكافحة  -

 .المستعممين
 تصوير برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه. -
 1.التخطيط لبرامج االستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذىا . ج

 مجاالت الدراسة:ثانيا: 
 أىميةأثناءفي البحث االجتماعي وذلك لما يكتسبو من  أساسيةيعد مجال الدراسة نقطة 

الدراسة الميدانية حيث يتفق كل المشتغمين بمناىج البحث االجتماعي ان لكل دراسة ثالث 
 .مجاالت رئيسية ىي "المجال الجغرافي,المجال البشري,المجال الزمني"

البحث  إلجراء:يقصد بالمجال الجغرافي النطاق المكاني المجال الجغرافي .1
درار الواقعة في شارع الجزائرية لممياه وحدة أىذه الدراسة بمؤسسة أجريتالميداني,

 .االستقالل قرب سوق دينار الطيب
 يتألفالمجال البشري ليذه الدراسة يتمثل في مجتمع الدراسة الذي  أني:المجال البشر .2

ونظرا لصغر حجم افرد  عامل 100من جميع عمال الوكالة الذي يقدر عددىم ب
 .المؤسسة لجميع العمال فيالمؤسسة عمدنا إلى أسموب المسح الشامل 

                                                                 
1

 .92/30/9302وثائف من المؤسسة ،،، اطار بالمؤسسةالسيد ع العزيز  
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مرحمة في البحث العممي حيث استغرقت  أىمتعتبر الدراسة الميدانية :المجال الزمني .3
 شير فيفري وشير مارس.الفترة مابين 

وحدة الجزائرية لممياه من اجل الحصول في ىذه المرحمة قمنا بزيارة :األولىالمرحمة (1
عمى المعمومات التي  الحصولعممية الدراسة الميدانية من اجل تسييل  إجراءعمى موافقة 

 .11/12/2018وكان ذلك في  تتناسب والدراسة
 االستمارة وعرضيا عمى مجموعة بإعدادأسئمةخالل ىذه المرحمة قمنا المرحمة الثانية: (2

 .2018فيفري  21/22لتحكيميا ثم توزيعيا وىذا خالل شير  األساتذةمن 
  2018/مارس29وكان ذلك في االستماراتسترجاع في ىذه المرحمة باالمرحمة الثالثة: (3
االستمارات واستخالص في ىذه المرحمة قمنا بتحميل النتائج  وتفريغالمرحمة الرابعة: (4

 . النتائج
 تحميل وتفسير البيانات :ثالثا

 :يوضح توزيع استمارات الدراسة.01الجدول رقم 
االستمارات 

 الموزعة
االستمارات 

 ضائعةال
االستمارات 

 لمستردةا
االستمارات 

 الممغية
 االستمارات
 المقبولة

100 25 
25٪ 

75 
          75٪ 

13 
          13٪ 

62 
62٪ 

سبة مقبولة في العموم وىي ن٪62نسبة الردود  أنيتضح لنا  أعالهمن خالل الجدول 
لمبحث,ويرجع الفضل في ىذا لمساعدة  أكثرالذي يعطي مصداقية  راالجتماعية, األم

 وتعاونيم معنا رغم اعتراض البعض منيم. المبحوثين
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 .المبحوثين جنستوزيع :يوضح 02الجدول    
 التكرار النسبي التكرار الجنس

 ٪59.7 37 ذكر
 ٪40.3 25 أنثى

 ٪100 62 المجموع
٪ بينما 59.7تقدر ب إذ اإلناثتفوق نسبة  نسبة الذكور أننالحظ من خالل الجدول 

 منيا: أسباب٪وىذا راجع لعدة 40.3ب  اإلناث تقدر نسبة
والتي تتطمب جيد وقوة ال تستطيع القيام بيا  اإلناثكونب طبيعة العمل الممارس بالمؤسسة

.ىذا من جية ومن جية فئة الذكورى عمتكون في الميدان أي تقتصر عادة ما, كبيرة
الن فان الذكور يرون بان العمل يتوافق مع حياتيم االجتماعية واليومية والتعميمية  أخرى

التي تتطمب مستوى  األخرىالوظائف بنيتيم منخفض مقارنة امكإلمستواىم الدراسي 
 تعميمي عالي.

بعنوان السعيد بمومالباحث:دراستنا تتفق مع دراسة  أنمقارنة بالدراسات السابقة نجد 
بة الذكور المؤسسة االقتصادية,والتي كانت فييا نس أداءالرقابة ودورىا في تقييم  أساليب

ظائف في طبيعة الو  إلىالفارق بين النسب يرجع  أن, ويرى الباحث اإلناثتفوق نسبة 
فان الطبيعة االجتماعية في المؤسسة تفرض ىذا النوع من  أخرىبعبارة  أوالمؤسسة 

 .اإلناثمن  أكثربحيث يكون فييا الذكور العاممين التقسيم
بعنوان "الرقابة التنظيمية  مراد كشيشب في حين تختمف عن دراستنا مع دراسة الباحث

طبيعة  إلىحيث كانت النسب بين الجنسين متقاربة ويرجح ىذا التقارب "الوظيفي  والرضي
كونمجال  اإلداريةم مع الجنسين خاصة وان النشاط يقتصر عمى العممية العمل الذي يتالء

 العامة. اإلدارةالدراسة البشري يركز عمى مصمحة 
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 حسب العمر األفراديوضح توزيع :03الجدول    
 يةئو النسبة الم التكرار السن 
20-30 34 54.8٪ 
31-40 19 30.6٪ 
41-50 8 12.9٪ 
 ٪1.6 1 فما فوق50

 ٪100 62 المجموع
نسبة حيث تقدر   أعمىتمثل  20-30مرية الفئة الع أننالحظ من خالل الجدول 

-40٪وتمييا الفئة العمرية 30.6والتي تقدر ب 40-30٪ثم تمييا الفئة العمرية 54.8ب
 ٪1.6نسبة تقدر ب أدنىفما فوق  50الفئة من مت بينما احت٪12.9بنسبة 50

نسبة  مقارنة  أعمىفئة الشباب  في ىذه المؤسسة  أنمن خالل ىذه النسب يتضح لنا 
 أنعية نحو العمل وىذا يعني والدافالحيوية والنشاط ,لما تمتاز بو من  األخرىبالفئات 

في ىذا جديدة  وأفكارتستقبل الشباب لطبيعة العمل الذي يتطمب قدرات عالية المؤسسة 
عمى  أحيمواكثر قد أف50 أعمارىممعمال الذين تفوق ل صغر نسبة سجمتأو المجال.
المؤسسة تتماشى مع سياسة التشغيل لميد  أنيؤكد وممااإلرىاقبسبب كثرة العمل و التقاعد
ة,وكون المؤسسة التتوفر عمى كبار السن في التقميل من نسبة البطاليساىم  مماالعاممة 

والتغيير مما جعل المؤسسة تعتمد عمى الشباب وىذا لتحسين الكفاءة ومواكبة التطور 
 التقني والتكنولوجي.

 مراد كشيشبمع دراسة الباحث نسبيا ومقارنة مع الدراسات السابقة فان دراستنا تتفق 
النمو والتوسع  إلى(ويعود ىذا 36-31(,)30-25ئتين من)الفحيث كان ىناك تقارب بين 

عن عممية التوظيف.في حين تختمف    المؤسسة وتراجعيا في اآلونة األخيرة شيدتوالذي 
 اإلدارية,بعنوان الرقابة احمد بن صالح بن ىميل الحربيعن دراسة الباحث  دراستنا

نسبة مقارنة بالنسب  أعمى 50-40ة حيث كانت الفئة العمري,األداءوعالقتيا بكفاءة 
نتاجاىي ان ىذه الفئة فوحسب تفسير الباحث األخرى والنشطة في مجال النشاط  األكثرا 

 الجمروكي.
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 حسب المستوى التعميمياألفراديوضح توزيع :04الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي

 ٪4.8 3 متوسط
 ٪53.2 33 ثانوي

 ٪41.9 26 جامعي 
 ٪100 62 المجموع

العمل داخل نسبة في  أخدأعمىنوي المستوى التعميمي الثا أننالحظ من خالل الجدول 
٪بينما احتل 41.9٪ثم تمييا المستوى الجامعي بنسبة 53.2المؤسسة حيث تقدر ب

 .٪ 4.8التعميم المتوسط المستوى 
 ملعالالمستوى التعميمي العالي ليس ضروري جدا بالمؤسسة الن طبيعة  أنإلىوىذا راجع 

 القدرات الجسدية والعقمية. إلىتحتاج 
انوي المبحوثين الث األفرادحيث كان جل مستوى السعيد بموم  مع دراسة تتفق تماماودراستنا

الذي يتطمب مستوى عممي و بالمؤسسة طبيعة التوظيف الخاص أنوفسر الباحث ذلك 
 ومؤىالت مقبولة.

 حسب الحالة العائمية األفراد:يوضح توزيع 05جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار الحالة العائمية 

 ٪56 35 أعزب
 ٪40.3 25 متزوج
 ٪3.2 2 مطمق

 ٪100 62 المجموع
ثم تمييا نسبة ٪ 56نسبة والتي تدر ب تأعمىأخذفئة العزاب  أننالحظ من خالل الجدول 

 ٪3.2نسبة ب أدنىبينما احتمت فئة مطمق ٪40.3بالمتزوجون 
المؤسسة تيتم بسياسة  إلىأنوىذا راجع عمال المؤسسة اغمبيم من العزاب أنويتضح لنا 

نشاطا وتقدم كل  كثربأنيااألتتميز عادة ما يكونون من فئة الشباب فتوظيف عمال جدد 
ىذا لقمة المسؤوليات التي لدييا خارج في العمل الكتساب الخبرة و أدائيامالدييا لتحسين 
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فئة المتزوجين وىي النسبة  أماالعمل وىذا يضمن الحضور في الوقت والقيام بالعمل,
االستقرار في العمل  إلىتدفعيم التي تحمل مختمف المسؤوليات الثانية في الجدول 

 .لكسب المعاش لمعمل بجدوتسعى 
 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 

 .استعماال في المؤسسة األكثرالرقابي  األسموب:يوضح 06جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار الرقابي األسموب

 ٪ 71 44 التقارير الشيرية
زيارات مفاجئة لموقع 

 العمل
18 29 ٪ 

 ٪ 100 62 المجموع
 األكثرالرقابي  أناألسموباقروا  ٪71اكبرنسبة من العمال  أننالحظ من خالل الجدول 

الزيارات المفاجئة ىي  أنيرون ٪29استعماال في المؤسسة ىو التقارير الشيرية بينما 
 .استعماال األسموباألكثر

 أكثرفي المؤسسة فالتقارير الشيرية  والتنظيم الداخمي المتبع وىذا راجع لطبيعة العمل
بينما الزيارات المفاجئة تخص تواجدىم  أماكنمالئمة لمعمال خارج المؤسسة وذلك لتعدد 

 .العمال المتواجدين بالمؤسسة
احمد بن صالح بن ىميل دراسة الباحث  .ومقارنة بالدراسات السابقة فان دراستنا تتفق مع

 . األخرىباألساليباستعماال مقارنة  األسموباألكثرالتقارير الشيرية ىي  أن,في الحربي
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 والجسدية لمعاممين.الرقابي لممؤىالت الفكرية  األسموبيوضح مالئمة :07جدول رقم
الرقابي  األسموبمالئمة 
الفكرية ت لممؤىال

 والجسدية

 النسبة المئوية التكرار 

 ٪83.9 52 نعم
 ٪ 16.1 10 ال

 ٪100 62 المجموع
القول  إلىيذىبون من العمال  ٪83.9اكبر نسبة تقدر بأننالحظ من خالل الجدول 

ىالتيم الفكرية والجسدية بينما ؤ مع م يتالءمفي المؤسسة  الرقابي المعتمد أناألسموب
 .م ومؤىالتيم الفكرية والجسديةءيتال األسموبىذا  أنانفو  16.1٪

وانظم وىذا راجع لكون المؤسسة اغمب عماليا من فئة الشباب يمتازون بمؤىالت تتماشى 
اغمب العمال يخضعون لعممية التكوين قبل  إضافةإلىأن,اإلدارةالعمل المتبعة من طرف 

 االلتحاق بالوظيفة التي يشغمونيا.
 .من الدراسات السابقة أيوىنا التتفق دراستنا مع 

 .جوىر الرقابة  :يوضح08رقمجدول 
 النسبة المئوية التكرار جوىر الرقابة 

 ٪43.5 27 األداءةطريق
 ٪56.5 35 األداءجودة

 ٪100 62 المجموع
جوىر الرقابة في  أنمن العمال يرون ٪56.5نسبة  أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 
من العمال يرون انو يتمثل في  ٪43.5ثم تمييا نسبةاألداءالمؤسسة يكمن في جودة 

 .األداءطريقة 
 األداء,وجودة األداءالمؤسسة تسعى وتطمح لتحقيق الجودة في  أننستنتج من خالل ذلك 

يق الدعم المادي من االنحرافات عن طر من مرونة التعامل مع العاممين لمحد  تأتيدائما 
 .لألفرادوالمعنوي 
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جوىر إلىأن,حيث توصل السعيد بموممع دراسة الباحث وىنا تتفق دراستنا نسبيا مع دراسة 
 .اإلنتاجيكمن في التركيز عمى نوعية وكمية وجودة  بةاقالر 
 .الرقابي في المؤسسة:يوضح الغرض من النظام 09رقملجدو ال

 النسبة المئوية التكرار الغرض من نظام الرقابة
 أخطاءالتفتيش عن 

 العاممين 
13 21٪ 

 ٪ 38.7 24 العاممين أداءتقويم
 ٪ 40.3 25 العاممين أداءتقييم

 ٪100 62 المجموع
نظام الرقابة في المؤسسة  أنمن العمال اقروا ٪ 40.3نسبة  أنالجدول نالحظ من خالل 

لتقويم نظام الرقابة يسعى  أنيرون ٪38.7ثم تمييا نسبالعاممين  أداءتقييم  إلىيسعى
الرقابة يسعى لمتفتيش عن نظام  أنيرون ٪ 21نسبة تقدر ب ادني,في حين األداء

 .األخطاء
نظام الرقابة في لمؤسسة بناء ويتم بطريقة موضوعية وواقعية,يسعى  أنوىذا يدل عمى 

الدكتور صالح نجد وفي ىذا السياق,فقط األخطاءوليس اصطياد األداءتقييم وتقويم  إلى
العاممين لعمميم ومالحظة  داءوتحميأل األداءدراسة  بأنو"األداءيعرف تقييم  عبد الباقي

ومستوى كفاءتيم في العمل وذلك لمحكم عمى مدى نجاحيم  أثناءسموكيم وتصرفاتيم 
 1"بأعماليمالقيام 

 من الدراسات السابقة. يأوىنا التتفق دراستنا مع 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .582،ص9111، دون ط،كلية التجارة،جامعة االسكندرية،الدار الجامعية،سنة ادارة الموارد البشريةد،صالح عبد الباقي،1
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 تخضع عممية التكوين لرقابة خاصة.ما إذا كانت :يوضح 10الجدول رقم
تخضع عممية التكوين 

 لمرقابة
 النسبة المئوية التكرار

 ٪58.1 36 نعم
 ٪ 41.9 26 ال

 ٪100 62 المجموع
تكوين تخضع عممية ال اقروا بان ٪58.1الغالبية من العماليتضح من خالل الجدول 

 نفوا ذلك.٪ 41.9لرقابة خاصة,بينما 
الكفاءات في  أداءلمؤسسة وحرصو عمى تطوير بي في اقانجاعة النظام الر  إلىوىذا راجع 
مثل تنظيم دورات تكوين في مختمف  ممن خالل تخصيص نظام متكامل لذلك المؤسسة

حسب رؤية التكوين وعمى اتجاىاتيم,ف ى سموك العاممينتغيير عم إجراءبيدف المجاالت 
تغيير دائم نسبي في قدرات الفرد مما  إلىإجراء"عممية تستيدف بأنووسيمة حمداوي
 .1"أفضلالوظيفة بطريقة  أداءيساعده عمى 

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
 تخضع عممية التدريب لرقابة خاصة ما إذا كانت :يوضح11جدول 

عممية تخضع 
 مرقابةالتدريب

 النسبة المئوية التكرار

 ٪58.1 36 نعم 
 ٪41.9 26 ال

 ٪100 62 المجموع
من العاممين اقروا بخضوع عممية التدريب ٪ 58.1نسبة  أنمن خالل الجدول يتضح لنا  

 .من العاممين يرون عكس ذلك ٪41.9لرقابة خاصة بينما 

                                                                 
1

 11،صمرجع سبق ذكرهسيلة حمدوي ، و
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 أداءتطوير  إلىلسعييا اىتمام المؤسسة بالرقابة عمى التدريب يرجع  أنومما سبق نستنتج 
,فالمؤسسة األخطاءمن ممارسة وظيفتيم دون الوقوع فيتمكنيم معارف العمال واكتسابيم 

 استمرار نشاطيا.ضمان تحرص عمى  أنياكما  كبيرة لمتدريب أىميةتولي 
 وىنا ال تتفق دراستنا مع أي من الدراسات السابقة. 

 وتصور العمال نحو الرقابة في المؤسسة :يوضح انطباع12جدول
انطباع وتصور العمال 

 لمرقابة
 النسبة المئوية التكرار

 ٪ 91.9 57 ايجابي أمر
 ٪8.1 5 سمبي أمر

 1٪100 62 المجموع
ايجابي في  أمرابة الرقأكدوامن العمال ٪ 91.9 أننالحظ من خالل الجدول 

 .عكس ذلك٪ 8.1بنسبة  آخرونالمؤسسة,في حين يرى 
الرقابة نظام جيد وذلك لما تحتويو  رأواأناغمب العمال  أنالنسب نستنتج ومن ىذه 

العمل لمعاممين وتقديم فيم  صيرورةالعمل وتوضيح إلجراءاتالرقابية من تبسيط  األنظمة
 .اإلداريةوأىدافياواضح لمرقابة 

 من الدراسات السابقة أيتتفق دراستنا مع  وىنا ال
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 في المؤسسة األداءيوضح تعمل الرقابة عمى تطوير :13جدول
تعمل الرقابة عمى تطوير 

 األداء
 النسبة المئوية التكرار

 ٪75.2 46 نعم
 ٪25.8 16 ال

 ٪100 62 المجموع
تسعى من  أناإلدارةمن العمال يرون ٪ 74.2نسبة  أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 

٪من 25.8فيما يخص  أماداخل المؤسسة, األداءتطوير  إلىخالل العممية الرقابية 
 يرون عكس ذلك.العمال 

وبالطريقة أحسنوأفضمبطريقة  إلييميقوموا بعمميم الموكل  أنلمعمال نستنتج انو ال يمكن 
 .لم توفرليم المؤسسة شروط التنمية وتطوير كفاءاتيم إذالمفروضة عمييم 

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
من يد  احتياجات المؤسسة يضمن تحقيق كان وجود رقابة  إذاما يوضح :14جدول
 .مؤىمةمة عام

ضمان احتياجات 
 المؤسسة

 النسبة المئوية التكرار

 ٪72.6 45 نعم
 ٪27.4 17 ال

 ٪100 62 المجموع
صرحوا بان  من العمال الذين٪  72.6ب نسبة تقدر  أعمىأننالحظ من خالل الجدول 

من ٪27.4ؤىمة وتمييا نسبة وجود رقابة يضمن تحقيق احتياجاتالمؤسسة من يد عاممة م
 بان الرقابة التضمن احتياجات المؤسسة من يدعاممة مؤىمة. يرواالعمال من 

 رد البشريةااستغالل المو  إلىتيدف في المؤسسة الرقابيةالنظم  أنمن خالل ىذا نستنتج 
 فييا .تنميتيا واستثمار الخصائص النادرة  إلىالمتاحة وتسعى 

 وىنا التتفق دراستنا مع أي من الدراسات السابقة.
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 المؤسسة. أىدافكان وجود رقابة فعالة يكفي لتجسيد  إذاما :يوضح 15جدول
 النسبة المئوية التكرار المؤسسة  أىدافتجسيد 

 ٪71 44 نعم
 ٪29 18 ال

 ٪100 62 المجموع
من العمال اقروا بان وجود رقابة في المؤسسة ٪ 71نسبة أنمن خالل الجدول يتضح لنا 

 عكس ذلك. إلىرأيمن العمال يذىبون ٪ 29المؤسسة,في حين  أىدافيكفي لتجسيد 
نحو الوجية الصحيحة  األداءبتوجيو وجود نظام رقابي في المؤسسة كفيل  أنإلىوىذا يعود 

 المؤسسة. أىدافتحقيق  إلىوالتي تم التخطيط ليا مسبقا,ويسعى 
 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 

 أىدافكان وجود يد عاممة مؤىمة وذات خبرة يكفي لتجسيد  إذا:يوضح ما16جدول 
 المؤسسة.

وجود يد مؤىمة وذات 
 خبرة

 النسبة التكرار

 ٪87.1 54 نعم
 ٪12.9 8 ال

 ٪100 62 المجموع
من العاممين يقرون بوجود يد عاممة مؤىمة ٪87.1نسبة  أنظ من خالل الجدول نالح

وجود أنمن الذين يرون ٪12.9في حين نجد المؤسسة, أىدافكافية لتجسيد وذات خبرة 
 المؤسسة .أىدافيد عاممة ومؤىمة ال يكفي لتحديد 

ي يمكنيا من تحقيق خبيرة في المجال المينامتالك المؤسسة ليد عاممة أنومن ىنا نستنتج 
 بشكل فعال . أىدافيا

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
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 كانت الرقابة تدفع العاممين لاللتزام بالوقت. إذا :يوضح ما17رقم  جدول
الرقابة تدفع لاللتزام 

 بالوقت
 النسبة المئوية التكرار 

 ٪72 45 نعم
 ٪27 17 ال

 ٪100 62 المجموع
الرقابة تدفعيم  من العاممين صرحوا بان٪ 72نسبة أنأعمىمن خالل الجدول يتضح لنا 

بان الرقابة ال تدفعيم  يرونمن العمال من  ٪27ونسبة قميمة, لاللتزام بالوقت
 .لاللتزامبالوقت
التزاميم بالنصوص والموائح العاممين بالمؤسسة ومدى األفرادثقافة  إلىوىذا يرجع 

 والتعميمات الداخمية التي تنص عمى ذلك.
 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 

 كان وجود الرقابةيضمن سالمة عتاد المؤسسة إذايوضح ما : 18رقمجدول
 النسبة المئوية التكرار سالمة العتاد

 ٪74 46 نعم
 ٪25 16 ال

 ٪100 62 المجموع
بان وجود الرقابة في  ا٪من العمال اقرو 74نسبة أنأعمىمن خالل الجدول يتضح لنا 

 ٪منالعمال يرون عكس ذلك. 25في حينالمؤسسة يضمن سالمة عتاد المؤسسة,
 األمثلمن االستخدام  التأكدالرقابة تحاول  المؤسسة من خالل نظام أنوىذا يدل عمى 

 األجيزةعطل  أسبابتساىم في معرفة أخرىلعتاد المؤسسة ىذا من جية ومن جية 
تالفياو   من اجل الصيانة والتصميحات الالزمة. ا 

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
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 في المؤسسة. األفرادكانت الرقابة تعمل عمى تحسين مسار  إذاضح ماو :ي19جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار  األفرادتحسين مسار 

 ٪ 90.3 56 نعم
 ٪9.7 6 ال

 ٪100 62 المجموع
عمى من العاممين يرون ان الرقابة تعمل  ٪90.3نسبة  أنيتضح لنا من خالل الجدول 

الرقابة في المؤسسة والدور الذي  إلىإدراكيمألىميةتحسين مسار عمميم وذلك راجع 
 ٪عكس ذلك. 9.7من العاممين اآلخر تمعبو,في حين يرى الصنف 

الرقابة في المؤسسة تيتم بتحسين مسار العاممين بيا  أنيتضح لنا من خالل الجدول 
قياس قدراتيم ومدى تطور تمك القدرات ومدى تعاونيم  العمال و إنتاجيةتطور من  والتأكد
 باإلضافةإلىوتحسين نوعية عمميم  األداءىم عمى مالئيم في العمل,وذلك من تحفيز مع ز 

 ة.الوظيفي أوضاعيمتحسين 
 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 

 كانت الرقابة تعمل عمى تحقيق االلتزام بقوانين المنظمة. إذايوضح ما :20جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار تحقيق االلتزام بالقوانين

 74.2٪ 46 نعم
 ٪25.8 16 ال

 ٪ 100 62 المجموع
من العاممين اقروا بان الرقابة تعمل عمى  74.2نسبة  أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 

 مخالف ليذا. رأييم 25.8تحقيق االلتزام بقوانين المنظمة,بينما 
ما يسمى بااللتزام أو واحتراميم لياوالقواعد التنظيمية متثال العاممين لموائح وىذا راجع ال

 الميني الذي يمثل صورة من صور أخالقيات المينة.
الرقابة تساىم في مراقبة تطبيق  إلىأنتوصل السعيد بمومنا تتفق نسبيا مع دراسة ودراست

 تنفيذمن  التأكدؤسسة كما تساىم في داخل الم األطرافمنجميعالقوانين والموائح والقرارات 
 .من خالل العممية التخطيطية ضبطياالميام التي 
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لزامعمى فرض ثقافة المنظمة تعمل الرقابة يوضح إذا ما كانت :21جدول رقم اممين الع وا 
 بياد بالتقي

 النسبة المئوية التكرار ثقافة المنظمة 
 ٪61.3 38 نعم
 ٪38.7 24 ال

 ٪100 62 المجموع
الرقابة تعمل  أننسبة نجدىا عند العاممين الذين اقروا  أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 

لزامعمى فرض ثقافة المنظمة  ٪من 38.7٪تمييا 61.3العاممين بالتقيد بياوتقدر ب وا 
 .ة ال تعمل عمى فرض ثقافة المنظمةالعاممين الذين اقروا بان الرقاب

الرقابة تخمق بيئة تنظيمية من خالل مراقبة تطبيق القوانين والموائح  أنحيث نستنتج 
يق النجاح تحق إلىداخل المؤسسة تجعل العاممين يسعون  األطرافوالقرارات من جميع 

 والتطور والتقدم واالستقرار لممؤسسة.
 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 

 واالبتكاربالمؤسسة اإلبداع:يوضح عمل الرقابة عمى زيادة فرص 22جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار و االبتكار اإلبداعفرص
 ٪61.3 46 نعم
 ٪38.7 16 ال

 ٪100 62 المجموع
الرقابة تزيد من  أننجدىا عند العاممين الذين يروننسبة  أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 

نسبة العاممين الذين  أن٪,في حين نجد 74.2واالبتكاربالمؤسسة وتقدر ب اإلبداعفرص 
 .٪25.8واالبتكار يمثمون  اإلبداعالرقابة ال تعمل عمى زيادة فرص أنيرون 

 فإنيمفي العمل  وأفكارىم أرائيمعن  في التعبير ليم الفرصة أتيحت إذا ألنوويرجع ذلك 
واالبتكارعن  اإلبداعسيؤدون مياميم بشكل ايجابي ومرضي,فالرقابةتعمل عل تنميةروح 

 .طريق كشف الجيودالتي تستحق الثناء والتشجيع
 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
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 األداءقياس كفاءة الرقابة يحدد معايير عمميةلإذاكان نظام ما  :يوضح23رقمجدول
 النسبة المئوية التكرار قياس الكفاءة

 ٪67.7 42 نعم
 ٪32.3  20  ال

 ٪100 62 المجموع
بان نظام الرقابة  أكدوا اغمب المبحوثين أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول الموضح 

نسبة  أنين ح٪في67.7بنسبة ا ,وىذ األداءبالمؤسسة يحدد معايير عممية لقياس كفاءة 
والتي قدرت  األداءنظام الرقابة لم يحدد بمعايير عممية لقياس كفاءة  أكدواالذين 

 .٪32.3ب
تكون ىناك موضوعية في  األداءحيث نستنتج انو باستخدام معايير عممية لقياس كفاءة 

الحيادية في تقييم منح الحوافز المادية)العالوات (والمعنوية ) الترقية(وتجنب المحاباةوعدم 
 العاممين. أداء

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
بالكفاءات الالزمة التي تمكن من  تحضيالمؤسسة كانت  إذايوضح ما :24جدول رقم 

 .األداءكفاءة 
 النسبة المئوية التكرار الكفاءات الالزمة

 ٪59.7 37 نعم
 ٪40.3 25 ال

 ٪100 62 المجموع
 تحظىاممين اقروا بان المؤسسة من الع 59نسبة أنأعمىيتضح لنا من خالل الجدول 

 عكس ذلك.برأيصرحوا  40.3بالكفاءات الالزمة في حين
بالكفاءات الالزمة التي  تحظىالمؤسسة  أنجل يروون أنوبعد مقارنة النسب نستنتج 

من عمال ٪ 40.3 ,بينما٪59.7وبمغت نسبتيم  األداءفاءة تمتمكيا المؤسسة من ك
تحقق كفاءة  أنالمؤسسة ليس لدييا الكفاءات الالزمة التي من شانيا  أنالمؤسسة يرون 

 . األداء
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متبعة في المؤسسة بحيث تعمل عمى صقل ميارات العاممين السياسة ال إلىوىذا راجع 
بيذه رين يمعينة,وتزويدىم بالميارات والخبرات التي تجعميم جد بإعدادىممتنفيذأعمالوالقيام 
واكتسابيم معارف ومعمومات التي تنقصيم من اجل رفع مستوى الكفاءات  األعمال
 .اإلنتاجية

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
 :يوضح تقييم العمال بتقدير جيد25جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار تقييم العامل 
عامل ال يمكن االستغناء 

 عنو
19 30.6٪ 

 ٪50 31 فعالة بالمؤسسة  أداةإنتاج
 ٪19.4 12 ال ييم

 ٪100 62 المجموع
عمميم بتقدير  يميقانو عندما  اقروامن العمال  ٪50نسبة أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 

 أنيممن العمال يرون ٪30.6تمييا نسبة ,و فعالة في المؤسسة إنتاجأنيمأداةجيد يشعرون 
من ال ىم العمال ٪19.4نسبة ادنيثم تمييا عمال اليمكن االستغناء عنيم في المؤسسة,

 .األمرييم 
المؤسسة من خالل  إليياالتي تعمد  األداءعممية تقييم  أننالحظ من خالل الجدول  

م ويعمل تعمل عمى رفع الروح المعنوية لمعاممين ويعزز روح االنتماء لدييعممية الرقابة 
البعض خاصة عند  يبعضيموبين العمال  واإلدارةعمى تحسين عالقات العمل بين العمال 

ىو  أدائيم.وان اليدف من الرقابة عمى اإلدارةيودىم محط تقدير واىتمام شعورىم بان ج
 يا.معالجة لنقاط الضعف فقط والعمل عمى تقويم

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
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 :يوضح الرقابةتعمل عمى تعديل وتقويم سموك العاممين 26جدول 
 النسبة المئوية التكرار تعديل وتقويم السموك

 ٪87.1 54 نعم
 ٪12.9 8 ال

 ٪100 62 المجموع
٪من المبحوثين يرون بان الرقابة تعمل 87.1نسبة  أعمى أن تبين لنا من خالل الجدول

من المبحوثين بنسبة  اآلخرفي حين يرى الصنف عمى تعديل وتقويم سموك العاممين ,
 .٪عكس ذلك 12.9

تساىم  أنياالعامل وسموكو في العمل ,كما  أداءالرقابة تساىم في تقييم  وىذا يرجع كون
 .لتحسينيا أدائيمشاف النقائص في في تطوير مياراتيم وقدراتيم عن طريق اكت

 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
 :يوضح تقييم العامل لمرقابة بالمؤسسة27جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار تقييم الرقابة 
 ٪85.5 53 فعالة 

 ٪14.5 9 غير فعالة
 ٪100 62 المجموع

٪من 85.5لمتقييم العمال لمرقابة تبين لنا وبنسبة  أعالهمن خالل الجدول والموضح 
٪بعدم 14.5قدرت ببنسبة  اآلخرفي حين يرى النصف بفعالية الرقابة , أكدوا المبحوثين

 .فعالية الرقابة
حد كبير وتتسم بالمرونة  إلىالرقابة في المؤسسة الجزائرية لممياه فعالة إلىأنوىذا راجع 

ىم عمى تحسين ساعدتبأنياأداةر معيا العمال ممارستيا تتم بطريقة يشع باإلضافةإلىأن
 في العمل. أدائيم

حيث اقر ,السعيدبمومسات السابقة فان دراستنا ال تتفق مع دراسة الباحث ومقارنة مع الدرا
نظام  أنظام الرقابي في المؤسسة ضعيف جدا مؤكدين سبب ذلك الن اإلداريينأناغمب 
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قانوني جامد  إطاراعتماده عمى  إضافةإلىالرقابي يعاني سوء التطبيق عمى ارض الواقع 
 وغير مرن.
 في المؤسسة األداء:يوضح كيفية تقييم كفاءة 28جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار تقييم الكفاءة
 لألداءوضع تقييم سنوي 

 العامل 
34 54.8٪ 

وضع تقييم خاص 
 بالمرافقة الميدانية

28 45.2٪ 

 ٪100 62 المجموع
في  األداءيتم تقييم كفاءة  بأنومن العمال اقروا ٪54نسبة أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 

انو يتم من العاممين ٪45العاممين في حين ألداءالمؤسسة عن طريق وضع تقييم سنوي 
 بواسطة وضع تقييم خاص بالمرافقة الميدانية.

وضع تقييم  إلىتعمد  أدائياقياس كفاءة المؤسسة ل أننستنتج من خالل مقارنة النسب 
ين دلمعمال المتواجوضع تقييم خاص بالمرافقة الميدانية  إضافةإلىالعاممين, ألداءسنوي 

ومستويات  أنماطوتقييم ىو بمثابة قياس لكفاءتيم وتحميل  أدائيمالن تقييم في الميدان,
مع تحديد نقاط لمتقييم , كأساسوتعامميم وتحديد درجة كفاءتيم الحالية والمتوقعة , أدائيم

 .واألخرىالضعف والقوة بين الفترة 
حظ في الشيء المال إلىأنتوصل  السعيد بمومنة بالدراسات السابقة فان الباحث ومقار 

الشخصية  إلىاألىواءواألغراضن العممية الرقابية تخضع مؤسسة الجرارات والمحركات بأ
بنوع من التحيز بعيدا عن العدالة والموضوعية مما اثر عمى الحالة المعنوية لمعمال 

 .واإلحباطضعيف وحالتيم النفسية متدىورة يغمب عمييا القمق والخوف  فأصبحأداؤىم
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 األداءتحديد كفاءة ف يتم :يوضح كي29جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار تحديد الكفاءة 

 ٪21 13 األداءتحسين
 ٪30.6 19 األىدافتحقيق

 ٪48.4 30 ىما معا
 ٪100 62 المجموع

 األداءكفاءة  أنمن العاممين الذين اقروا  ٪48.4نسبة  أنيتضح لنا من خالل الجدول 
,ثم تمييا  ىما معا أيالمؤسسة  أىدافوتحقيق  ألفراداأداءتتحدد من خالل تحسين 

في المؤسسة يتم عن طريق  األداءتحديد كفاءة  أنمن العاممين الذين يرون ٪30.6نسبة
 األداءتحديد كفاءة أنىم العمال الذين يرون ٪21نسبة  أدنىوتمييا المؤسسة أىدافتحقيق 

 في المؤسسة. أداءاألفرادالمؤسسة يتم عن طريق تحسين 
 اإلدارةسعي لفي المؤسسة يتم تحديدىا من خال األداءكفاءة  أنبعد مقارنة النسب نستنتج 

المؤسسة  أىدافوالمتعاونة في تحقيق وذات الخبرة الكافية  اليد العاممة المؤىمة المتالك 
العمال والتخطيط الجيد  أداءة كفيمة بتحسين طريق أساليبوضع بإالواليتسنى ليا ذلك 

 المؤسسة. ألىداف
 من الدراسات السابقة. أيونتائج دراستنا التتفق مع 

 التكوين والتدريب في المؤسسة نتيجة:يوضح الكفاءة 30جدول رقم
الكفاءة نتيجة التدريب 

 والتكوين
 المئويةالنسبة  التكرار

 ٪80.6 50 نعم
 ٪19.4 12 ال

 ٪100 62 المجموع
٪من العاممين صرحوابان الكفاءة نتيجة 80.6نسبة  أنمن خالل الجدول اتضح لنا 

٪من العاممين صرحوا بان الكفاءة في 19.4التكوين والتدريب ,في حين نجد نسبة 
 .سسة ليست نتيجة لمتكوين والتدريبالمؤ 
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 إنتاجيةفعالية الرقابة عمى التكوين والتدريب في المؤسسة يعود ايجابياعمى  إلىوىذا راجع 
 المؤسسة بصفة خاصة . إنتاجيةالعامل خاصة,وعمى 

 من الدراسات السابقة. أيونتائج دراستنا التتفق مع 
 :يوضح الكفاءة حصيمة الخبرة المينية في المؤسسة31جدول رقم

الكفاءة حصيمة الخبرة 
 المينية

 النسبة المئوية التكرار

 ٪82.3 51 نعم
 ٪17.7 11 ال

 ٪100 62 المجموع
٪من العاممين اقروا بان الكفاءة حصيمة الخبرة 82.3نسبة أنمن خالل الجدول يتضح لنا

 .ىي  ليست حصيمة الخبرة المينيةقروابان الكفاءةأ ٪17.7المينية ,بينما نسبة 
في المؤسسة  ةكفاءال كمما زادت مينيةبرة خ ا كانت ىناكنستنتج انو كمم ومما سبق

استقرارالمؤسسة  يضمنا ما ذ,وىالتكاليف وفي وقت وجيز بأقليامالم أداءن منكوالتم
 واستمرارىا.

 من الدراسات السابقة. أيونتائج دراستنا التتفق مع 
 :يوضح وجود كفاءات بالمؤسسة يضمن بقاءىا وتطورىا32جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار وجود كفاءات 
 ٪80.6 50 نعم
 ٪19.4 12 ال

 ٪100 62 المجموع
اقروا بان وجود كفاءة من العاممين ٪80.6نسبة أنأعمىنالحظ من خالل الجدول 

 .العمال ذلك  ٪ 19.4بالمؤسسة يضمن بقاءىا وتطورىا,في حين نفى 
وجود الكفاءات في المؤسسة يعتبر بمثابة ميزة تنفرد بيا أنونستنتج من خالل ىذا 

خاصة تمك التي تكون في نفس المجال,عالوة عمى المؤسسة عن غيرىا من المؤسسات 
 ونجاعتو.  األداءريتيا وتحقيق الجودة في ستمراضمان اىذا 
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 من الدراسات السابقة. أيونتائج دراستنا التتفق مع 
 التنظيمية في خمق الكفاءة المينية بالمؤسسة :يوضح دور البيئة33جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار دور البيئة التنظيمية 
 ٪83.9 52 نعم
 ٪16.1 10 ال

 ٪100 62 المجموع
البيئة التنظيمية ليا دور  أنعمى  أكدوانسبة العاممين الذين  أننالحظ من خالل الجدول 

عمى  األخرالنصف  أكدوا٪,بينما83.9في خمق الكفاءة المينيةبالمؤسسةوالتي قدرت ب 
 .٪16.1ينية بالمؤسسة والتي قدرت بليس ليا دور في خمق الكفاءة الم أنيا

ققو من الرضى مالئمة الجو التنظيمي لمعاممين في المؤسسة وما تح إلىوىذا راجع 
 ستمراريتيا.إالوظيفي ليم لضمان 

 من الدراسات السابقة. أيونتائج دراستنا التتفق مع 
 :يوضح تقديم العامل الكفء بامتيازات خاصة في المؤسسة 34جدول رقم 

امتيازات خاصة لمعامل 
 الكفء

 النسبة المئوية التكرار

 ٪62.9 39 نعم
 ٪37.1 23 ال

 ٪100 62 المجموع
٪من العاممين اقروا باىتمام المؤسسة بتقديم 62.9نسبة  أنيتبين لنا من خالل الجدول 

٪اقروا بعدم منح المؤسسة امتيازات 37.1امتيازات خاصة لمعامل الكفء ,بينما نجدنسبة 
 لمعامل الكفء,

الجيد وكسب ثقتيم ووالئيم,وبذلك تعمل  األداءوىذا لتشجيع العاممين عمى العطاء و 
 بنجاح. أىدافياالمؤسسة عمى تحقيق  

 من الدراسات السابقة. أيونتائج دراستنا التتفق مع 
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 األداءدور التحفيز في تحقيق كفاءة يوضح :35جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار التحفيز

 ٪96.8 60 نعم
 ٪3.2 2 ال

 ٪100 62 المجموع
لمتحفيز  أنعمى  أكدوا٪من العاممين الذين 96.8نسبة  أنالجدول يتضح لنامن خالل 

التحفيز ليس لو  أكدواأن,بينما نجد نسبة العاممين الذين األداءدور ميم في تحقيق كفاءة 
 .٪3.2والتي قدرت باألداءدور في تحقيق كفاءة 

الوظيفي لكسب والئيم ليا,  الرضىوسعييا لتحقيق ىتمام المؤسسة بعماليا وذا راجع ال
ىو بمثابة مكسب  في المؤسسة األداءن ارتفاع كفاءة فا أخرىىذا من جية ومن جية 

وىذا يكون نتيجة بالرضىفانو من الينجز المطموب منو اليشعر  نجاح لمعمال نفسيمو 
مر البد من التثقيف المست اإلدارية"انو لرفع المستويات لينين أكدالثقافة التنظيمية حيث 

 1والمتواصل"
,الذي توصل من مراد كشيشبفان دراستنا التتفق مع دراسة ومقارنة مع الدراسات السابقة 

 .األداءعمى  إيجاباالحوافز التي تمنحيا المؤسسة التؤثر  أنخالل دراستو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .592،ص 9111، 9دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية ، طعلم االجتماع الصناعة،عبد الرزاق جلبي،1
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 :يوضحنوع التحفيز الغالب في المؤسسة36جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار نوع التحفيز

 ٪21 13 مادي
 ٪27.4 17 معنوي
 ٪51.6 32 ىمامعا
 ٪100 62 المجموع

نوع التحفيز  أن٪من العاممين الذين يرون 51.6نسبة  أننالحظ من خالل الجدول 
نسبة أمااالثنين معا, أيالغالب استعمالو في المؤسسة الحوافز المادية والمعنوية

,وتمييانسبة العاممين الين ييتمون ٪من العاممين يرون غالبية الحوافز المعنوية 27.4
 .٪21الحوافز المادية والتي قدرت بب

وجو ليذا تقدم ليم الحوافز المعنوية  أكملعمى  بأعماليمالعاممين يقومون  إلىأنوىذا يرجع 
والترقية  األجورالحوافز المادية فتتمثل في الزيادة في  أماكالشكر والتقدير والتشجيع 

 ألجلالمؤسسة تيتم بتحفيز عماليا وتولييم عناية خاصة  إلىأنع والعالوات وىذا كمو راج
 .اإلنتاجوزيادة  إلىتأىيميمكسب والئيم ليامما يؤدي 
 من الدراسات السابقة. أيونتائج دراستنا التتفق مع 
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 األداءالرقابي وتطوير  األسموبالعالقة بين :37جدول رقم 
 األداءتطوير 

  األسموب
 رقابيلا

 المجموع ال نعم

 33 التقارير الشيرية
53.2٪ 

11 
  17.7 ٪ 

44٪ 
71٪ 

 13 زيارات مفاجئة 
 21٪ 

5 
             8.1٪ 

18 
    29٪ 

 46 المجموع
            74.2٪ 

16 
25.8٪ 

62 
             100٪ 

الرقابي عمى تطوير  األسموبمن المبحوثين يؤثر  ٪74.2نسبة  أنيتضح لنا من الجدول 
ممن تتم مراقبتيم  ٪21وممن تتم مراقبتيم عن طريق التقارير الشيرية ٪53.2منيا أدائيم

يؤثر  من المبحوثين الذين ال ٪25.8نسبة  أمابواسطة زيارات مفاجئة لمواقع العمل 
تتم مراقبتيم عن طريق التقارير الشيرية ٪17.7منيا  أدائيمعمى تطوير الرقابي  األسموب

 المفاجئة لموقع العمل. تاالزيار عن طريق ٪8.1و
بتخفيض ليا مما يسمح  عماليا أداءتطوير وتنمية  إلىتسعى وذلك الن المؤسسة 

ليكتسبوا ميارات وخبرات  أخرىىذا من جية, ومن جية  جمب كفاءات جديدةبتكاليف ال
 .األفضلبغرض قيادتيا نحو جديدة تساىم في رفع مكانة المؤسسة 

احمد بن صالح بن الباحث  دراستنا تختمف عن دراسةمقارنة مع الدراسات السابقة فان و 
عدم فعالية الرقابة المستخدمة في جمرك مطار  إلىحيث توصل الباحث  ىميل الحربي 

 .األداءالرقابية عمى  األساليبالممك خالد الدولي بالرغم من استخدام العديد من 
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 والبتكار  اإلبداعالرقابة وفرص اليدف من :العالقة بين 38جدول رقم
 اإلبداعفرص
 

 الرقابة من ىدف

 المجموع ال نعم

 19 األداءطريقة
            30.6٪ 

8 
12.9٪ 

27 
            43.5٪ 

 27 األداءجودة
            43.5٪ 

8 
            12.5٪ 

35 
            56.5٪ 

 46 المجموع
            74.2٪ 

16 
            25.8٪ 

62 
           100٪ 

اليدف من الرقابة يعمل عمى  أنيرون منالمبحوثين٪74.2 أنيتبين لنا من خالل الجدول 
تدفعيم لزيادة فرص  األداءمن جودة ٪43.5واالبتكار بالمؤسسة منيا اإلبداعزيادة فرص 

 من٪ 25.8.في مقابل ىذا نجد األداءعيم طريقة من تدف٪30.6واالبتكار واإلبداع
حيث كانت النسب واالبتكار  اإلبداعىدف الرقابة اليزيد من فرص المبحوثين الذين 

 .٪12.9بنسبة  األداءوجودة  األداءمتكافئة في كل من طريقة 
ليذا تعمل عمى منح العاممين  األداءتحقيق الجودة في  إلىن المؤسسة تطمح وذلك ال
رقابة وىذا ما يسمى عند  ومياميم في ظل وجود أعماليمفي واالبتكار لإلبداعفرص 
اذا  ألنو,ماسموتحقيق الذات(وىي في قمة اليرم عند  إلىالحاجات )الحاجة  بيرم ماسمو
سيؤدون مياميم بشكل ايجابي  فإنيمفي العمل  أرائيمليم الفرص في التعبير عن  أتيحت

 ومرضي.
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لاللتزام  الرقابة عمى التدريب ودفع العاممينية :يوضح العالقة بين عمم39جدول رقم
 بالوقت
 االلتزام بالوقت      

 عممية التدريب
 المجموع ال نعم

 26 نعم
49.9٪ 

10 
16.1٪ 

36 
58.1٪ 

 19 ال
30.6٪ 

7 
11.3٪ 

26 
41.9٪ 

 45 المجموع
72.6٪ 

17 
27.4٪ 

62 
100٪ 

من المبحوثين تدفعيم الرقابة عمى التدريب لاللتزام  ٪72.6نسبة  أننستنتج من الجدول 
نسبة  أمايرون انو الوجود لمرقابة عمى التدريب وال يمتزمون بالوقت  ٪30.6بالوقت و

عمى التدريب ومع ذلك يمتزمون بالوقت منيا تدفعيم الرقابة  المبحوثين ال من27.4٪
 تدفعيم عممية التدريب لاللتزام بالوقت. 16.1٪

في العمل وااللتزام  إلىاالنضباطريب ضرورة ممحة في المؤسسة يدفع بالعاممين الن التد
توى المس األفرادإلىمعارف رفع ميارات و  إضافةإلىبيا في المؤسسة,  بقوانين المعمول

عطاءبالمعمومات  واإلمدادالمطموب   الفرصة الكتساب ميارات جديدة. اإلضافيةوا 
 من الدراسات السابقة. أيوىنا التتفق دراستنا مع 
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 المنظمة قوانينعالقتو بااللتزام بصور العاممين لمرقابة و ت :يوضح40جدول رقم
 االلتزام بالقوانين
 تصور العاممين

 لمرقابة

 المجموع ال نعم

 43 ايجابي أمر
 70.5٪ 

13 
 21.3٪ 

56 
        91.8٪ 

 2 سمبي أمر
         3.2٪ 

3 
  4.8٪ 

5 
          8.1٪ 

 46 المجموع
        74.2٪ 

16 
  25.8٪ 

62 
          100٪ 

ة لاللتزام تمثل المبحوثين الذين تدفعيم الرقاب٪74.2نسبة  أننتج من خالل الجدول نست
وتدفعيم لاللتزام بقوانين ايجابي  أمرالرقابة  أنممن يرون ٪70.5بقوانين المنظمة منيا 

تدفعيم الرقابة  منالمبحوثين ال٪25.8المقابل نجد وفي  رون العكس,ي  ٪3.2المنظمة و
 شيءسمبي. أنيا٪ 4.8ايجابي و  أنياأمريرون  ٪21.3لاللتزام بالقوانين منيا 

بالطرق  األعمالانجاز  إلىتسعى  فيي في المؤسسةفعالة وذلك الن عممية الرقابة 
ذلك,فيي تؤثر عمى  ألداءالمناسبين  األشخاصوفي الوقت الصحيح وعمى يد الصحيحة 

تراقب سير العمل,كما انيا تعمل التي  واألنظمةلاللتزام بالقوانين والموائح  األفرادسموك 
 اإلدارةعمى توجيو سموك العاممين نحو تحقيق ماىو مطموب منيم بناءا عمى توجييات 

 العميا.
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لزامالعالقة بين النظام الرقابي وفرض ثقافة المنظمة :41جدول رقم العاممين بالتقيد  وا 
 بيا 

 ثقافة المنظمة 
 

 االنطباع الرقابي

 المجموع ال نعم

 35 أمرايجابي
56.5٪ 

22 
35.5٪ 

57 
91.9٪ 

 3 سمبي أمر
4.8٪ 

2 
3.2٪ 

5 
8.1٪ 

 38 المجموع
61.3٪ 

24 
38.7٪ 

62 
100٪ 

النظام الرقابي يعمل  أنمن المبحوثين اقروا  ٪61.3نسبة  أنيتبين من خالل الجدول 
من العمال الذين  ٪56.5العاممين بالتقيد بيا منيا  إلزامعمى فرض ثقافة المنظمة و 

يرون عكس ذلك ,وفي مقابل  ٪4.8في المؤسسة ,و أمرايجابيالنظام الرقابي  أنيرون  
 فرض رقابي ال يعمل عمىال النظام أنمنالمبحوثين الذين يرون ٪38.7نسبة  أنىذا نجد 

 أنياأمر٪3.2ايجابي و أمرالرقابة  أنمن يرون  ٪35.5مقسمة عمى ثقافة المنظمة 
 سمبي.

والتمسك بمبادئيا وقيميا مما يؤدي المنظمة بثقافة بااللتزامالعاممينوىذا راجع لالىتمام 
ىي رقابة  فالرقابة التي تكون نابعة من ثقافة المنظمةقيق الوالء,ليا وتح إخالصيمزيادة إلى

والتعميمات  األنظمةبوضع  اإلدارةعمى العقل والروح والجسد,ونتيجة لذلك يقل اىتمام 
 العاممين. أداء الرسمية لتوجيو سموك و
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: يوضح العالقة تعديل وتقويم سموك العاممين واليدف من الرقابة في 42جدول رقم
 المؤسسة 

 الرقابةنظام
 
 السموك يلتعد

التفتيش عن 
 األخطاء

 أداءتقويم
 العاممين

 أداءتقييم
 العاممين

 المجموع

 11 نعم
17.7٪ 

19 
30.6٪ 

24 
38.7٪ 

54 
87.1٪ 

 2 ال
3.2٪ 

5 
8.1٪ 

1 
1.6٪ 

8 
12.9٪ 

 13 المجموع
21٪ 

24 
38.7٪ 

25 
40.3٪ 

62 
100٪ 

الرقابة تعمل عمى تعديل وتقويم  أكدواأنمنالمبحوثين٪40.3 أنيتبين من خالل الجدول 
العاممين  أداءاليدف من الرقابة في المؤسسة ىو تقييم  أنسموكيم خاصة الذين يرون 

منالمبحوثين ال تعمل الرقابة عمى تعديل وتقويم سموكيم, ٪1.6منيا  ٪38.7كانت نسبة 
ىو تقويم  اليدف من الرقابة في المؤسسة أنمنالمبحوثين الذين يرون ٪38.7وتمييا نسبة 

منالمبحوثين يرون ٪8.1تعمل الرقابة عمى تعديل وتقويم سموكيم و ٪30.6, منيا أدائيم
اليدف من الرقابة ىو التفتيش عن  أنالذين يرون  ٪21نسبة  أدنىعكس ذلك, و تمييا 

 .األخطاء
و ممية ىوىدفيا منياتو الع األداءالمؤسسة تيتم بعممية تقييم وتقويم  أنوتفسير ذلك 

عمى بذل جيد اكبر يم لدي رغبةالزيادة تعديل سموكيمم والعاممين بالمؤسسة  أداءن تحسي
المؤسسة لخمق تعون  أىدافالعاممين مع  أىدافوالتفاني في العمل من خالل دمج 

 مشترك.
الذي  بمومالسعيد ومقارنة مع الدراسات السابقة فان دراستنا تختمف مع دراسة الباحث 

سمبا عمى  أثرتة المستوى والمردود وبالتالي العممية الرقابية ضعيفاستو أن توصل في در 
 .اإلنتاجيةفي العممية  األفرادفي المؤسسة وىذا بدوره اثر عمى سموك  األداءتقييم 
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المالئم  األسموب:يوضح العالقة بين تعديل وتقويم سموك العاممين و 43جدول رقم 
 لممؤىالت الفكرية والجسدية

 المالئم األسموب
 
 

 لسموك تعديال 

 المجموع ال نعم

 46 نعم
74.2٪ 

8 
12.9٪ 

54 
87.1٪ 

 6 ال
9.7٪ 

2 
3.2٪ 

8 
12.9٪ 

 52 المجموع
83.9٪ 

10 
16.1٪ 

62 
100٪ 

الرقابة تعمل عمى  أن أكدوا من المبحوثين ٪83.9نسبة  أننستنتج من خالل الجدول 
مع مؤىالتيم  يتالءمالرقابي  أناألسموبتعديل وتقويم سموكيم خاصة الذين يشعرون 

الرقابة ال تعمل عمى تعديل وتقويم  أنيرون٪9.7بينما ٪74.2الفكرية والجسدية بنسبة 
الرقابي ال   األسموب أنمن المبحوثين يرون  ٪16.1سموكيم. وفي المقابل نجد نسبة 

الرقابة تعمل عمى تعديل وتقويم  ٪12.9مع مؤىالتيم الفكرية والجسدية, منيم  يتالءم
 ترى عكس ذلك.  ٪3.2نسبة  أنم, في حين سموكي

مع مؤىالت متالئم الرقابي  األسموبيكون أنالمؤسسة تحرص عمى  أنن ىذا ونستنتج م
ات لذا تعمل عمى تعديل سموك العاممين من خالل عممي الفكرية والجسدية لمعاممين بيا 
التطور الوظيفي والتشجيع عمى  إلىتدفع  أنتي من شانياالتدريب والتكوين والتحفيز وال

 العمل الجيد.
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 نتائج الدراسة.: عرض رابعا
 األولىاستنتاج الفرضية 

 أىداففي تحقيق العاممين  ألداءلمرقابة دور يتجسد من خالل عمميتي التقويم والتقييم 
 المنظمة.

تفسيرنا لممعطيات نجد وانطالقا من تحميمنا و  إلييا بناءا عمى االستنتاجات المتوصل
التقويم المنظمة يتجسدمن خالل عمميتي  أىدافكبير في تحقيق  إسيامعممية الرقابة مأن

 العاممين. ألداءوالتقييم 
 األعمالالعاممين ومدى مساىمتيم في انجاز ىو بمثابة قياس لكفاءة  األداءفتقييم وتقويم 
نسبة فيو  أعمى(حيث كانت 42)رقم  الجدول أثبتو,وىذا ما بطريقة سميمة إلييمالتي توكل 

وتقويم سموكوكما سبق وان  الرقابة تعمل عمى تعديل أن أكدوا من المبحوثين40.3٪
العاممين,وكذلك الحكم عمى سموكيم وتصرفاتيم  أداءاليدف من الرقابة ىو تقييم أدرجناأن

 القيام بو والكشف أثناءاألساليبالمتخذةمراعاة أخرىومن جية  ,ىذا من جية العمل أثناء
 األىدافبالصورة التي تسيم في تحقيق  األداءعن مواطن الضعف والقوة بقصد تطوير 

من المبحوثين  ٪74.2نسبة  أعمي (حيث كانت37) رقم الجدولالمنشودة وىذا ما يؤكده 
المبرمجة و  فعممية التطوير.أدائيمالرقابي المتبع يؤثر عمى تطوير  األسموب أناقروا 

ميارات وخبرات ليكتسبوا بذلك  تنمي من قدرات العمال  لألداء من شانيا أنالمستمرة 
 جديدة تساىم في رفع مكانة المؤسسة.

 استنتاج الفرضية الثانية
 أىدافدور في تحقيق المشاركة الفعالة لمعاممين لتحقيق لرقابة تتعمق الفرضية الثانية "

 المنظمة"
والتحسين  الرغبة في االبتكار والتجديدلمعاممين تتحدد من خالل  والمشاركة الفعالة

من  ٪74.2نسبة  أعمى(حيث كانت 38)رقمالمركب  الجدول أثبتووىذا ما لألداءالمستمر 
 إضافةإلىأنواالبتكار, اإلبداععمى زيادة فرص العاممين يرون بان جوىر الرقابة يعمل 

حافظة عمى الوقت من خالل عممية مالرقابة تنمي في العاممين بيا العمل بروح الفريق وال
وىذا المالئم لمؤىالتيم الفكرية والجسدية  األسموبعديل وتقويم سموك العاممين وفق ت
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 الرضام و وىذا يضفي الشعور باالىتما (43في الجدول المركب رقم) ٪83.9ماتبرزه نسبة 
ثقافة التغيير والتحسين المستمر التي  إشاعةفي م بشكل كبير اىالتي تس بالبيئة التنظيمية

 واإلبداععمى االبتكار م يوتحسين دافعية العاممين وتشجيع األخطاءتساعد في تقميل 
 داخل المؤسسة .

 استنتاج الفرضية الثالثة:
لماميمتتعمق الفرضية الثالثة "لمرقابة دور في تحقيق التزام العاممين والموائح  المنظمةبثقافة وا 

 التنظيمية".
تحقيق  لمؤسسة كونيا تعمل عمىفالثقافة التنظيمية تمثل مصدرا ميما لمرقابة داخل ا

في تحقيق جيدىم  أقصىمما يجعميم يبدلون   التنظيم أفرادم والتماسك بين ااالنسج
تزام االلفالرقابة تعمل عمى تنمية ىذا الصدد ,وفي المنظمة وبشكل تمقائي  أىداف

 ترفع من قدرة وكفاءة العاممينتوفير بيئة تنظيمية التنظيمي لدى القوى العاممة من خالل 
ول النا من خالل الجد يتضحوىذا ما,األداءالتميز في تحقيق سمح بمما ي بالمؤسسة

العممية الرقابية تسيم في دفع  أنومن ىذا كمو نخمص ( 39,41,40)رقم ةالمركب
المؤسسة والتي  أىدافىدفيم تحقيق المؤسسة نحو امتالك عاممين ذوي كفاءة عالية 

 الفردية. أىدافيمعمى تحقيق  إيجاباتنعكس 
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 االستنتاج العام
من تحميمنا لمبيانات والنتائج المتحصل عمييا ومن خالل ماالحظناه في انطالقا 

من فرضيات الدراسة إليياومن خالل االستنتاجات التي توصمنا المؤسسةوالدراسة الميدانية
عماليا  أداءكد كمما عممت المؤسسة  عمى  تقويم وتقييم األولى التي تؤ الفرضية  إثباتتم 

بالخطط و  المؤسسة ألىداففي ظل وجود عممية رقابية فعالة كمما كان ىناك تحقيق 
من خالل تنمية مياراتيم وقدراتيم  األفرادعمى مسبقا وينعكس ذلك الموضوعة 

وقد توصمنا من خالل الفرضية الثانية في الكشف عن المواىب الكامنة لدييم.أيضاويساعد
وىذا ماتم المنظمة  أىدافدور في تحقيق المشاركة الفعالة لمعاممين لتحقيق لمرقابة  أن

واالبتكار في المؤسسة,وقد توصمنا  اإلبداع نحو األفراداستنتاجو من خالل دافعية 
 نبقوانيالرقابة ليا دور في تحقيق التزام العاممين أنالفرضية الثالثة في  إلىإثباتأيضا

لماميمالمنظمة  والعمل عمى تطويرهسموك ال,وذلك من خالل تعديل بثقافة المنظمة وا 
العاممين مثل  بأداءترتقي  أنو عمى العمل الجيد وتحقيق نتائج ايجابية من شانيا وتوجيي

معدل الغياب  وانخفاضوتحسين مستوى وجودة العمل  واإلنتاجية األداءالزيادة في مستوى 
 وترك العمل.

 



 

  
 ـاتمةــــــــــــخـ 
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ت المهمة هي إحدى العممياالرقابة  أن إلىنختم به دراستنا المتواضعة هاته  ما وآخر
من التنفيذ فهي  األخيرةفي المؤسسة فهي عممية مستمرة منذ بدء التخطيط وحتى المرحمة 

 .بأول أوالفي المؤسسة تعنى بتتبع مراحل االنجاز 

 إال األداءتحقق نتائج حسنة في تحسين كفاءة  أن لهذا فان المؤسسة ال يمكن لها
 األعمالمرن وواضح ودقيق يتكيف ويتماشى مع كل نظام رقابي  اعتمدت عمى إذا

وذلك بغية تكوين عمال  ,ووسائل متطورة أساليبوالوظائف المتواجدة في المؤسسة ووفق 
 .كفاءة عالية ذوي

 أساسهامنصب وليس في المناصب الحساسة فقط فعمى  أيالكفاءة مهمة في  إن
مال فكري لممؤسسة  رأسوذلك كون العامل الكفء يمثل  .يتوقف بقاء المؤسسة وتطورها

وتحقيق  أدائهاوكمما توفرت له التحفيزات زاد والئه وتمسكه بالمؤسسة مما يساهم في رفع 
 .أهدافها

 أننتيجة عامة يمكن القول بان الرقابة في التنظيم ضرورية ولكن البد وهكذا وك
حتى تتم استمرارية المؤسسة في العمل  أفضلتمارس بطرق معقولة ومدروسة وبشكل 

 إليهااالستنتاجات التي توصمت  أهموفعاليتها ومن  إنتاجهازيادة  إلىوتؤذي بالتالي 
في هناك ارتباط وثيق بين العممية الرقابية وبين تحسين الكفاءة المهنية  أنالدراسة 

 العممية الرقابية في المؤسسة تعتمد عمى نظام رقابي أنالنتائج  أظهرتالمؤسسة وقد 
 العاممين بالمؤسسة. أداءكفاءة  إلى أدىفعال وواضح مما 

طوة قد سبقتها خطوات البحث كان خالمعرفة العممية تتصف بالتراكمية فهذا  أنوبما 
  داية لخطوات الحقة.يكون ب أنيمكن 
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 اىجَٖ٘سٝخ اىجضائشٝخ اىذَٝقشاطٞخ اىشؼجٞخ                                     1ٍيحق 

 ٗصاسح اىزؼيٌٞ اىؼبىٜ ٗاىجحش اىؼيَٜ

 -ادساس–اىجبٍؼخ اإلفشٝقٞخ احَذ دساٝخ 

 ٗاالجزَبػٞخ ٗاإلّغبّٞخ اإلعالٍٞخاىؼيً٘  ميٞخ:

:ٌ  اىؼيً٘ االجزَبػٞخ قغ

ٌ ٗػَو اىغْخ:  اىضبّٞخ ٍبعزش رْظٞ

 

 اعزَبسح ٍزمشح ىْٞو شٖبدح اىَبعزش ثؼْ٘اُ:

 دور الرقابت في تحسين الكفاءة المهنيت

 

 ٓ ٜ اىؼبٍيخ ,ٕز ٜ اىؼبٍو أخز ٜ رذخو ضَِ ٍجبه دساعزْب ,االعزَبسح أخ ِ األعئيخ ٗاىز ٚ ٍجَ٘ػخ ٍ ٛ ػي فبىشجبء رحز٘

ٜ ٕزا اىَغؼٚ ُ ٍؼْب ف ُ  (فٜ اىخبّخ اىَْبعجخ,xٗرىل ث٘ضغ ػالٍخ ) اىزؼبٗ ٚ ثبىغشٝخ  اإلجبثبدٕزٓ ٗىيؼيٌ ا رحظ

 ً  اىجحش اىؼيَٜ. ألغشاض إالاىزبٍخ ٗال رغزخذ

ٜ اّجبص ٕزا اىؼَو                                                  ٚ ٍغبػذرْب ف  ٗىنٌ جضٝو اىشنش ػي

 

 

 

 

 

 

 :األعزبر إششاف                           :                                                            إػذادٍِ 

ٜ احَذ                                                                                  حَّٜ٘ ػبئشخ  ىؼشٝج

 ػجذ هللا ٕٗٞجخ 

 

 

 2017/2018اىغْخ اىجبٍؼٞخ:                                                 
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 الشخصيت :البياناثأوال

 أّضٚاىجْظ:                   رمش                           .1

2. :ِ  اىغ

3. :ٜ ٙ اىزؼيَٞ ٜ                   ٍز٘عظ                 أٍٜاىَغز٘ ٛ                          اثزذائ  جبٍؼٜ صبّ٘

  )ح(أسٍو                    )ح(ٍطيق                  )ح(ٍزضٗط            )ح(أػضةاىحبىخ اىؼبئيٞخ: .4

 تـــيــهنــاءة المــــــــــــت والكفـــــــــــــالرقاب ثانيا:

٘  ٍب .5 ٜ اىَؤعغخ؟ األمضشاىشقبثٜ  األعي٘ةٕ  اعزؼَبال ف

                               صٝبساد ٍفبجئخ ىَ٘قغ اىؼَو                -اىزقبسٝش اىشٖشٝخ              ة - أ

ً ٍغ  .6  يؼبٍيِٞ؟   ّؼٌ                  ال  اىَؤٕالد اىفنشٝخ ٗاىجغذٝخ ىٕو ٕزا األعي٘ة ٝزالء

7. :ٚ    ج٘دح األداء قخ األداء                طشٝ   ٕو جٕ٘ش اىشقبثخ ٝنَِ فٜ اىزشمٞض ػي

ً اىشقبثخ ٝ .8  :إىٚ ٖذفٕو ّظب

 اىؼبٍيِٞ أخطبء اىزفزٞش ػِ - أ

ٌ  - ة  اىؼبٍيِٞ  أداءرق٘ٝ

ٌ  - د  اىؼبٍيِٞ أداءرقٞٞ

ِ ىشقبثخ خبصخ؟  .9  ّؼٌ              ال   ٕو رخضغ ػَيٞخ اىزن٘ٝ

 ّؼٌ                 ال ٕو رخضغ ػَيٞخ اىزذسٝت ىشقبثخ خبصخ؟  .10

٘ اّطجبػل ٗرص٘سك ىيشقبثخ فٜ اىَؤعغخ؟ ٍب .11 ٜ              أٍش   ٕ  عيجٜ أٍش اٝجبث

12.  ٚ ٚ رط٘ٝش  اإلداسحٕو رغؼ  داخو اىَؤعغخ؟ األداءٍِ خاله اىؼَيٞخ اىشقبثٞخ ػي

 ّؼٌ                      ال

ِ ٝذ ػبٍيخ ٍؤٕيخ؟ .13 ِ رحقٞق احزٞبجبد اىَؤعغخ ٍ ٜ اىَؤعغخ ٝضَ  ٗج٘د سقبثخ ف

            ال          ّؼٌ  

    اىَؤعغخ؟ إٔذافٗج٘د سقبثخ فؼبىخ ثبىَؤعغخ  ٝنفٜ ىزجغٞذ  ثشأٝل .14

 ال           ّؼٌ       

ٜ ىزجغٞذ إٔذاف اىَؤعغخ؟  ثشأٝل .15  ٗج٘د ٝذ ػبٍيخ ٍؤٕيخ ٗراد خجشح ٝنف

 ال     ّؼٌ        

 ال        ّؼٌ    ؟ٕو اىشقبثخ اىذائَخ رذفغ اىؼَبه ىالىزضاً ثبى٘قذ .16

ٌ   ٕو ٗج٘د سقبثخ فٜ اىَؤعغخ ٝضَِ عالٍخ ػزبد اىَؤعغخ؟ .17  ال           ّؼ

ِ ٍغبسرؼَو  .18 ٚ رحغٞ  داخو اىَؤعغخ؟    ّؼٌ          ال األفشاد ػَو اىشقبثخ ػي

ِ اىَْظَخ ؟         ّؼٌ       رحقٞق رؼَو اىشقبثخ ػيٚ .19 ً ثق٘اّٞ  ال    االىزضا
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ِ ثبىزقٞذ ثٖب  ٗإىضإًو اىشقبثخ رؼَو ػيٚ فشض صقبفخ اىَْظَخ  .20 ٌ           ؟اىؼبٍيٞ  ال      ّؼ

ٚ صٝبدح فشص  .21 ٌ    ٗاالثزنبس ثبىَؤعغخ؟    اإلثذاعاىشقبثخ رؼَو ػي  ال       ّؼ

 ال       ؟       ّؼٌ     األداءٕو ٝحذد ّظبً اىشقبثخ ثبىَؤعغخ ٍؼبٝٞش ػيَٞخ ىقٞبط مفبءح  .22

ٜ رَنْٖب ٍِ مفبءح  .23 ٚ اىَؤعغخ ثبىنفبءاد اىالصٍخ اىز  ال          ّؼٌ    ؟  األداءٕو رحض

ٌ ػَيل ثزقذٝش جٞذ رشؼش اّل:ػْذٍب  .24  ٝقٞ

 َٝنِ االعزغْبء ػْٔ ػبٍو ال - أ

 ثبىَؤعغخ فؼبىخ   إّزبط  أداح - ة

 ٌٖٝ ال  - س

ٌ عي٘ك اىؼبٍيِٞ؟     ّؼٌ   .25 ٚ رؼذٝو ٗرق٘ٝ  ال             رؼَو اىشقبثخ ػي

ٜ اىَؤعغخ؟      فؼبىخ        ٍب .26 ٘ رقَٞٞل ىيشقبثخ ف  غٞش فؼبىخ  ٕ

ٌ مفبءح  .27 ٌ رقٞٞ ٜ اىَؤعغخ؟ األداءمٞف ٝز  ف

 ٛ ٌ عْ٘  اىؼبٍيِٞ ألداءٗضغ رقٞٞ

ٌ خبص ثبىَشافقخ اىَٞذاّٞخ  ٗضغ رقٞٞ

 :رزحذد ٍِ خاله األداءفٜ ّظشك ٕو مفبءح  .28

 ِ   األفشاد أداءرحغٞ

 اىَؤعغخ إٔذافرحقٞق 

 َٕب ٍؼب

29.  ٜ ِ ٗاىزذسٝتّزٞجخ ىٕو اىنفبءح فٜ اىَؤعغخ ٕ ٌ          يزن٘ٝ  ال ؟  ّؼ

ٜ حصٞيخ اىخجشح اىَْٖٞخ؟   ّؼٌ         الٕو اىنفبءح  .30  فٜ اىَؤعغخ ٕ

 ٕب؟   ّؼٌ         السٕو ٗج٘د مفبءاد ثبىَؤعغخ ٝضَِ ثقبءٕب ٗرط٘ .31

 ال    ّؼٌ        ىٖب دٗس فٜ خيق اىنفبءح اىَْٖٞخ ثبىَؤعغخ؟  خاىزْظَٞٞاىجٞئخ  ثشأٝل .32

ٜ اىَؤعغخ؟  .33 ٚ اىؼبٍو اىنفء ثبٍزٞبصاد خبصخ ف  ال    ّؼٌ          ٕو ٝحض

ٌ     األداءفٜ ّظشك ىيزحفٞض دٗس ٌٍٖ فٜ رحقٞق مفبءح  .34  ال       ثبىَؤعغخ؟ ّؼ

 اىزٛ ٝغيت اعزؼَبىٔ فٜ اىَؤعغخ؟اىزحفٞض  أّ٘اع أٛثْؼٌ  اإلجبثخمبّذ  إرا .35

                           اىَبدٛ - أ

 اىَؼْ٘ٛ                          - ة

  َٕب ٍؼب - د
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 ذكرةالم عنوان
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 مناقشا بوقرة عبد المجيد  ستاذ:األ
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