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  إهداء

بسم هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم أما بعد 

  الرمحان وبالوالدين إحساناأهدي هذا العمل املتواضع إىل من قال فيهما 

إىل صاحبة املقام اجلليل إىل من عظم هللا شأ�ا وجعل اجلنة حتت قدميها إىل الوالدة 

  الكرمية بارك هللا يف عمرها

من كان سراجا ينري دريب الذي شجعين ودفعين  إىلإىل الذي كان الدعم يل دائما وأبدا 

  .لتخطى الصعاب اىل الذي مل يتعب من تعليمي والدي الكرمي بارك هللا يف عمره 

  .إىل األستاذ املشرف حممد مولودي جزاه هللا خريا

  .رحيمة  معي هذا العمل إىل حد التمام إىل من تقامست 

  .إميان , عبد الرمحان, موسى, سعاد ,صاحل األعزاءإىل من يفيض القلب حببهم إخويت 

  وكل من تربطين به صلة الرحم بامسهإىل عمايت وأعمامي وأخوايل كل 

  .إىل رَب أخ مل تلده لك أمك صديقي ورفيق دريب إمساعيل 

  مصطفى, عبد اهلادي, عبد العزيز,حيي, بشري, عثمان, إىل مجيع زمالئي وأصدقائي حممد

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل كل العائلة الكرمية عائلة  

 .جهديإىل كل من يعرفين من قريب أو بعيد أقدم هلم مثرة 

  

    معمر     



 

 
 

 إهداء
وال تطيب االخرة ...وال تطيب اللحظات اال بذكرك...وال يطيب النهار إال بطاعتك...اهلي ال يطيب الليل اال بشكرك 

  اال بعفوك

  سيدنا حممد عليه الصالة والسالم...احلقإىل املعلم األول صاحب العلم ...اىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة

  اىل من علمين العطاء دون انتظار...اىل من بك اخطو وتتسارع خطوايت

  بارك هللا يف عمره والدي العزيز...اىل من أمحل امسه بكل افتخار

وحنا�ا بلسم ...اىل من كان دعاؤها سر جناحي ... اىل بسمة احلياة وسر الوجود   ...اىل من �ا أكرب وعليها اعتمد

 والديت الغالية...جراحي 

  وعلموين اال اضيعهم...اىل من عرفت كيف اجدهم.. والسعادة يف ضحكتهم...اىل من أرى التفاؤل بأعينهم 

  )نسرية,مباركة,وهيبة,زينب,صليحة(واخوايت  ).....عبدالرمحن(اخي قرة عيين... 

  )نورة بلوايف(غالييت إىل من رافقتين بالدعاء وكانت مرشديت أخيت وصديقيت 

  )كنتاوي,عبدالدامي ,ساودي (إىل كل من حيمل لقب  

  *رباب* إىل من أحببتها يف هللا زوجة أخي

  *الياس ,حممود,امحد,اسيل,روان,رفيف,هيام,ايوب,اسالم,ادم,اماين,حممد,امحد,غزالن,بشرى*إىل براعم العائلة 

  *حممد*خطييب حفظه هللا...من أرى التفاؤل بعينه إىل...ورسم على وجهي بسمة األمل ...إىل من أخذ بيدي

إىل من كانوا معي ...إىل من معهم سعدت ...إىل ينابيع الصدق الصايف...إىل من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء

 على طريق النجاح واخلري

  *إميان, حسناء, مة الزهراءفاط, عزيزة, كرمية, رمحة..*إىل من عرفت معهم معىن احملبة الصادقة صديقايت حبيبايت

  *كروم معمر*إىل من قاسم معي تعب هذا البحث

  )مولودي حممد.د(إىل أستاذي الكرمي الذي شرفين يف حبثي 

  إىل من وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت

  اهدي هذا العمل املتواضع

  حيمة



 

 
 

  شكر وعرفان

 

�ُمكْ  َشكَْرُمتْ  لَِنئْ ( ٕام�ثاال لقول هللا عز و�ل   7سورة ٕا�راهمي ا�ٓیة ) َ��ِزیَد�

احلمد � كثريا والشكر � عظيما وبفضل هللا أوال وأخراً بإجنازنا هلذا العمل وتوفيقا 

  إىل متامه

, "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا "إمتثاال لقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

نتقدم خبالص شكرنا وامتناننا إىل أستاذنا املشرف مولودي حممد الذي مل يبخل 

  هللا زاك فج, البناءةعلينا بكل توجيهاته ونصائحه وأفكاره 

  .خري اجلزاء وجعلك منارة من منارات العلم اخلالدةعنا 

  .كما نتقدم بشكرنا اخلالص إىل كل أساتذة قسم العلوم االجتماعية كل بإمسه  

وعلى , ادرار -ا نتقدم بالشكر إىل كل عمال مؤسسة إنتاج الكهرباء سونلغازكم

  .رأسهم مدير مصلحة املوارد البشرية السيد عبد هللا حممد 

كما ال ننسى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إمتام هذا العمل املتواضع 

  ولو بكلمة طيبة
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  أ
 

الكثیر من  أثارتمن المواضیع التي غالبا ما یعتبر موضوع الرقابة التنظیمیة 

تصاد النقاشات بین العلماء والمفكرین باعتبارها نقطة تقاطع بین العدید من العلوم كاالق

تمارسها  أساسیةفي كون الرقابة وظیفة  أساساویكمل هذا  الخ..وعلوم االجتماع والقانون

  .المؤسسة على جمیع المستویات

ففي ظل التحوالت التي تشهدها المؤسسة الجزائریة الیوم من توسعات وتقدما علمیا 

تحقیق  إلىتسعى دائما  فإنها, أخر إلىالمشاكل التي تواجهها من حین  إلى باإلضافة

العامل والسعي نحو تطویر كفاءته وهذا ال  أداءمن خالل االهتمام بمتابعة  أفضلنتائج 

  .الرقابیة بتفعیل العملیة إالتي تأی

ودورها في رفع مستوى الكفاءة دراسة موضوع الرقابة التنظیمیة  ارتأیناوفي بحثنا هذا 

 إلى باإلضافة, المستخدمة في العملیة الرقابیة  اآللیاتالمهنیة من خالل مجموعة من 

والمتابعة  باإلشرافمنظم یهتم  إداريالناتجة عنها داخل المؤسسة فهي نشاط  األهداف

تلعب دورا مهما في تحدید كفاءة الموارد البشریة  إذ,  األهدافبناءا على  داءاألوقیاس 

صورة  بأفضلالعمل واتخاذ القرارات المناسبة وتنفیذها  أداءورفع مستوى فعالیتها في 

بكفاءة عالیة لتحقیق  وٕادارتهاعلى استخدام الموارد المتاحة  األفرادممكنة لمعرفة مدى قدرة 

  .المرجوة األهداف

ربط ماهو نظري بما هو وعلیه جاءت دراستنا الحالیة لمعرفة هذا الدور من خالل 

وقد قمنا بتقسیم , الكهرباء سونلغاز ادرار إنتاجالدراسة بمؤسسة  أجریتحیث , امبریقي

  :فصول كالتالي أربع إلىالدراسة 

  أسبابوفرضیات وكذلك  إشكالیةوتناولنا , المنهجي باإلطارعنوناه : األولالفصل 

وكذا المنهج المتبع وتحدید المفاهیم , الدراسة وأهداف أهمیة, اختیار الموضوع 

 .والدراسات السابقة وصعوبات الدراسة

 أهمیتها،وتناولنا فیه مفهوم الرقابة  ,التنظیمیةعنوناه بالرقابة : الفصل الثاني 

 .المراحل،األنواع،المعوقات،خصائصها ومبادئها،المجاالت،أهدافها،



  مقدمة البحثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب
 

 مفهوم الكفاءة  تمت عنونته بالكفاءة المهنیة وتناولنا فیه: صل الثالثالف

تطویرها،مراحل  أسالیب،أنواعهاالمهنیة،عناصر الكفاءة ،مستویاتها،ممیزاتها،

 .اكتسابها،ادوات تقییم الكفاءة،تقییم الكفاءة

 مجاالت الدراسة بالمؤسسة،الفصل المیداني وتناولنا فیه التعریف : الفصل الرابع

الجداول البسیطة والمركبة  نات،تحلیلتیار عینة الدراسة،أدوات جمع البیا،واخ

   ،التحالیل اإلحصائیة،استنتاج الفرضیات ،الخاتمة
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تمهید

یعد اإلطار المنهجي للدراسة الوسیلة الموضوعیة والحقیقیة التي تمكن الباحث من    

ینة مما یجعل المح موضوعه وتجسید تلك المالمح في واقع معین بخصائص معوضع م

إذ یتم االعتماد علیها , من خالل تحدید أبعاد و مؤشرات الظاهرة, للبحث خاصیة واقعیة

في إخضاعها للبحث المیداني وهذا من خالل المعالجة المفهومیة التي تعبر عنها الظاهرة 

  .تلف العناصر التي تشملها من أجل التعامل معها میدانیااالجتماعیة بعد تفكیكها إلى مخ
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  :إشكالیة الدراسة)1-1

المحكومة بالقوانین  االنشطةهي الهیكل التنظیمي الذي یتمثل في جملة من  المؤسسة 

واإلسهامات المتبادلة من الفاعلین من اجل تحقیق أهداف محددة وفق قواعد ومعاییر 

  .متفق علیها

أهدافها وتحقیق لمستویات عالیة من الفعالیة  تسعى المؤسسة من اجل الوصول إلى

واألداء وال یتسنى ذلك إال بالوقوف على وظائف أساسیة تتولى اإلدارة رسمها ومن أهم 

  .فالرقابة كعملیة أساسیة من عملیات اإلدارة". التخطیط، التنظیم، والتوجیه"هذه الوظائف 

رز مواطن الضعف في الخطط وتكشف لنا معوقات التنفیذ فمن خالل الرقابة تب 

واالنحراف عن األهداف الموضوعة إذا تمكننا من كشف الخلل في الهیكل التنظیمي مما 

یفسح المجال للتعدیل والتطویر حتى تتحقق الفعالیة، فهي بذلك تلعب دورا كبیرا في تحدید 

  .األهداف المرجوة للوصول إلىكفاءة الموارد البشریة والرفع من مستوى فعالیتها 

اإلدارة بالمؤسسة اهتماما بارزا من طرف الباحثین  نالت الرقابة التنظیمیة من وظائف

ویرجع . هنري فایول وماكس فیبر وتایلور وغیرهم: والمنظرین في العلوم االجتماعیة أمثال

المؤسسة باإلضافة ذلك للدور الذي تلعبه في ضبط العالقة بین الرؤساء والمرؤوسین في 

  .إلى تنظیم العمل وزیادة معدالت األداء والفعالیة

األدائیة عن طریق تقدیم الحلول والمقترحات البدیلة مما  إلى ذلك تصویب األخطاء أضف

یسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنیة للموارد البشریة حیث تعد من بین البرامج 

داء ولخلق التنافسیة والتنمیة في المنظمة السوسیواقتصادیة لإلدارة من اجل تحسین األ

  .على النحو الذي یتیح لها فرصة التكیف مع التغیرات الحاصلة في البیئة الخارجیة

فالهدف من وراء هذه البرامج هو االستثمار في قدرات الموارد البشریة من خالل تحسین   

، فكفاءة الموارد البشریة قدراته ومهارته واالهتمام عن طریق التوجیه والتأهیل والتحفیز

عدم حدوث األخطاء وخفضها مستقبال، كما یتكون لدیه الرقابة  وأمانته سیؤدیان إلى



 المنھجي االطارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االولالفصل 
 

17 
 

هل للرقابة التنظیمیة دور :الذاتیة، لهذا جاءت دراستنا تسعى لإلجابة عن التساؤل التالي

  في رفع مستوى الكفاءة المهنیة في المؤسسة الجزائریة؟

  :وضوعأسباب اختیار الم) 2-1

  :أسباب ذاتیة: أوالً 

 رغبتنا ومیولنا الشخصي واهتمامنا لدراسة هذا الموضوع. 

  الدراسة ذهصید المعرفي من خالل القیام بهإثراء الر. 

  :أسباب موضوعیة: ثانیاً 

 وجود إمكانیة في البحث النظري والمتمثلة في المراجع. 

 اجتماع تنظیم  بحكم أن الموضوع المدروس یدخل ضمن تخصصنا الجامعي في علم

 .وعمل

 وجود إمكانیة الدراسة المیدانیة مما یسمح لنا بهذه الدراسة. 

 المشكالت التنظیمیة التي تشهدها المؤسسة الجزائریة من تسیب وٕاهمال وغیابات.  

  :أهمیة الدراسة) 3-1

 التعرف على األسالیب المطبقة بالمؤسسة الجزائریة. 

  الرقابة التنظیمیة على مسارها الصحیحالسعي لكشف المعوقات التي تعرقل. 

 مدى مساهمة الرقابة التنظیمیة في تحسین الكفاءة المهنیة.  

  :أهداف الدراسة) 4-1

 عن طریق اختبار الفرضیات) في الدراسة(اإلجابة عن التساؤالت المقدمة. 

 معرفة العالقة الكامنة بین الرقابة التنظیمیة والكفاءة المهنیة. 

  الرقابیة المستخدمة في المؤسسة وكشف األخطاء واالنحرافاتتشخیص الوسائل. 

  الوصول إلى النتائج التي تمكننا من لفت انتباه المسؤولین حول أهمیة العملیة الرقابیة

 .في رفع مستوى أداء العمال في المؤسسة
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  معرفة إذا ما كان للرقابة التنظیمیة دور في الموازنة بین األداء الفعلي لألفراد مع

 .لمخطط واألهداف المسطرة للمؤسسةا

  :اإلجرائیة وتعار یفهامفاهیم ومصطلحات الدراسة تحدید ) 5-1

 مشتق من الفعل دار، یدور، دورًا،أي تحرك باتجاهات متعددة وهو في : لغة: الدور

  .1مكانه

انه یمثل نماذج سلوكیة متبادلة یكتسبها الفرد من :كما جاء به تالكوت بارسونز:اصطالحا

  .2احتكاكه بجماعات أخرى خالل حیاته الیومیة خالل

 هو ذلك الفعل المتبادل الذي یكتسبه الفرد من خالل تفاعله مع مجموعة :إجرائیا الدور

 من األفراد خالل مسار حیاته

 جعل الناس یفكرون ویسلكون بطریقة واحدة وهي میزة من ممیزات :لغة: التنظیم

  .3المجتمعات االستبدادیة

عبارة عن قیام اإلدارة العلیا في المنظمة برسم أبعاد الهیكل التنظیمي  هو: حاً "اصطال

واألنشطة الواجب تحقیقها وتوزیع األنشطة وأوجه العمل  للمنظمة ووضع األهداف

  4.لألشخاص ووقف وظائفهم

 یتفاعلون فیما بینهم في مجال معین لهم أهداف  مجموعة من األفراد:التنظیم إجرائیا

ن خالل ممارسة مجموعة من األنشطة ولهم ضوابط وقوانین یسعون لتحقیقها م

 .یسیرون علیها

 المحافظة، : مصدر الفعل رقب وقد وردت للداللة عن معان عدیدة منها : لغة: الرقابة

رقب الرجل وطنه أي حرسه وحفظه وحماه، ومنه الرقیب الذي هو اسم من : یقال

                                                           
  20م، 1999،مكتبة ابن سنا،مصر،تكنولوجیا األداء في التقییم إلى تحسین األداء،عبد الحكم احمد الخزامي  1
  .25ص ,2001.الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة,  سوسیولوجیا التنمیة ,إسماعیل قیرة وعلي غربي 2
  65،ص1989،دار الدعوة ، اسطنبول ، المعجم الوسیطإبراھیم مصطفى وآخرون ،  3
،لبنان، ص 1999،دار وائل للنشر والتوزیع ،1، طالتطور التنظیمي أساسیات ومفاھیم  حدیثة موسى أللوزي ، 4

298. 
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وجاء أیضا الرقیب ,یغیب عنه شيء أسماء هللا سبحانه وتعالى وهو الحافظ الذي ال 

ن�  :"قال هللا تعالى . الحافظ المنتظر وبابه دخل
�
َ  ا سورة النساء، "( َاكَن �َلَْیُمكْ َرِق�ًبا ا��

   1أي حفیظا). 01االیة

 تعرف بأنها من العملیات اإلداریة العامة ألنها ترمي  :اصطالحاً : الرقابة التنظیمیة

إلى التأكد من حسن األداء ومن تحقیق األهداف المرسومة في اإلدارة مع ما یرافق 

  2وٕاصالحهاذلك من توجیه اإلدارة التوجیه الصحیح والعمل على تطویرها 

 إلدارة نعني بها ا یفة من وظائفوظ نعرفها بأنها: التعریف اإلجرائي للرقابة التنظیمیة

عن طریق  مرؤوسیهم في شركة إنتاج الكهرباء رقابة الرؤساء أو المشرفین على أداء

من خالل مطابقة األداء  جملة من الوسائل واآللیات ووفقا لألهداف الرامیة إلیها

، فهي وسیلة هامة لمعالجة االنحرافات وتحسین األداء بالمعاییر الواردة في الخطط

للخطط الموضوعة واألنظمة وااللتزام باللوائح والتعلیمات الصادرة في  وانجاز األهداف

  .المؤسسة

 الكفاءة المهنیة:  

كافأه على الشيء مكافأة وكفاء، "ابن منظور"ورد في لسان العرب للعالمة :لغة:الكفاءة

النظیر وكذلك الكفء والكفؤ، والمصدر الكفاءة، وتقول ال كفاءة بالكسر . والكفء".جازاه

القدرة علیه وحسن تصرفه وهي :النظیر والمساواة، والكفاءة للعمل:  نظیر له والكفءأي ال

 1968ظهر سنة  وقد COMPETENCEكلمة مولدة ولفظة كفاءة ذات أصل التیني 

  .3في اللغات األوروبیة بمعان مختلفة

                                                           
النفائس للنشر والتوزیع، عمان، ، دار 1، طاإلسالميالرقابة على المال العام في االقتصاد ، ألشوكيكریم  أنورشادي  1

 .13م، ص2012
   656،منشورات الحلي الحقیقیة ،لبنان ،ص1،ط االدارة العامة للعملیة االداریةطارق المجدوب ، 2
، مجلة التنظیم دور تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تنمیة الكفاءات المهنیة ألساتذة التعلیم الثانوي، مریم لمالغ3

  .27م، ص2017، 2العدد  ،6والعمل، مجلد 
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الكفاءة عبارة عن مسارات ملموسة او غیر ملموسة ترتكز على المعلومات، : اصطالحاً 

  .1وهي خصوصیة لكل منشاة وتتطور بمرور الزمن عبر تفاعالت معقدة بین مواد المنشأة

 هي العمل الذي یقوم به األفراد في مجال معین والذي یتقاضى من خالله أجرا :المهنة

فیحتاج في ممارسته إلى خبرات ومعارف ومهارات تعیینه على القیام بعمله على أكمل 

  .2وجه

 علیه بالنفع  عمل یقوم به شخص ما في مجال اختصاصه یعودهي :إجرائیا المهنة

 بذلك یتطلب خبرة ومهارة من اجل االنجاز فهو

 تعریف الكفاءة المهنیة:  

تلك الكفاءة التي تحمل مبادرة ومسؤولیة فیما یخص الحاالت المهنیة في :اصطالحاً 

عن طریق معرفة التوجهات كما في األداء وهي مقدرة اجتماعیة والتزام یأتي من الفرد 

  .3عملیة علمیة معمقة

  بأنها كفاءة وقدرة المرؤوسین في شركة إنتاج :  إجرائیاالمهنیة  كفاءةالوتعرف

المطلوبة منهم بجودة عالیة وبالطرق السلیمة والتي تتوافق  أداء األعمالالكهرباء من 

 .صیرورتهاوقوانین المنظمة من اجل ضمان 

  

  

  

  

                                                           
م، 2009، ب ط، الثقافة الجامعیة، تطویر الكفاءات وتنمیة الموارد البشریة الحبیب ثابت الجیاللي بن عبو، 1

  .112ص
، مجلة العلوم االجتماعیة، تكنولوجیا المعلومات واالتصال والكفاءة المهنیة للعاملدبلي عبد العالي وعیاش عزوز،  2

  .85م، ص2016، مارس 17العدد 
ماي 08،مذكرة ماستر ،جامعة  دور تسییر الكفاءة المھنیة في تحسین األداء المؤسسيبركاني بوثینة، 3

  09،ص2016،قالمة،1945
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  :الدراسات السابقة) 6-1

  :الدراسة األولى

من إعداد الباحثة :دراسة تحمل عنوان الرقابة التنظیمیة ودورها في تحسین أداء العمال-

علم اجتماع : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص) أمال بوسفط (

  .م2015/2016سنة  ،جامعة بسكرة،العمل والتنظیم

  :إشكالیة الدراسة

  التنظیمیة في تحسین أداء الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة ؟هل تساهم الرقابة 

  :التساؤالت الفرعیة

هل التطبیق الصارم للقوانین التنظیمیة یؤدي إلى زیادة إنتاجیة الموارد البشریة ) 1

  .بالمؤسسة الجزائریة ؟

بالمؤسسة هل تساهم األسالیب الرقابیة المطبقة في تحقیق جودة أداء الموارد البشریة ) 2

  .الجزائریة ؟

هل مطابقة األداء مع الخطط یؤدي الى الكشف عن االنحرافات واألخطاء بالمؤسسة ) 3

  .الجزائریة ؟

وذلك لعدم تجانس أما فیما یخص عینة الدراسة فقد اعتمد الباحث على العینة الطبقیة 

 372لمقدر بمن المجتمع األصلي وا %21ولقد تم اختیار نسبة العینة ,المجتمع الدراسي

  .56،التنفیذ 15، أعوان التحكم 07اإلطارات:عامل 78عامل، ولهذا جاءت العینة لتشمل 

  :منهج الدراسة

المنهج " لرقابة التنظیمیة ودورها في تحسین أداء العمالا"اعتمد الباحث في دراسة  

  .كونه المالئم لطبیعة الموضوع " الوصفي"
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  :أهم النتائج

للقوانین یزید من سرعة انجاز المهام وفي الوقت المحدد تنظیم العمل التطبیق الصارم ) 1

  .ي زیادة إنتاجیة الموارد البشریةوكذلك االلتزام بالمهام وبالتال

األسالیب الرقابیة المطبقة في المؤسسة والتي تمیزت بنوع من التشدد والصرامة تساهم ) 2

  .فرصة للمشاركة ف اتخاذ القراراتلفي تحقیق جودة أداء الموارد لبشریة فهي تعطیهم ا

األفراد مع الخطط یكشف عن األخطاء واالنحرافات التي یقع فیها العمال  مطابقة أداء) 3

الن المؤسسة تجري مقارنة بین أداء العمال والخطط المستهدفة والعمل بذلك على توجیه 

  .وتصحیح هذه األخطاء

وعلیه توصلت الدراسة إلى نتیجة مفادها إن الرقابة التنظیمیة تساهم في تحسین أداء   

  .الموارد البشریة

  :الثانیةالدراسة 

الرقابة اإلداریة وعالقتها بكفاءة األداء، مقدمة :بعنوان" احمد بن صالح "دراسة من إعداد 

م في 2003ت سنة الستكمال الحصول على درجة الماجستیر وهي دراسة تطبیقیة أجری

جامعة نایف للعلوم األمنیة قسم علوم إداریة بالریاض المملكة العربیة السعودیة غیر 

  .منشورة

في معرفة الرقابة اإلداریة المعمول بها في أجهزة الجمارك نظرا :تبرز إشكالیة البحث

  .أداء هذه األجهزة وانعكاسه على تحقیق األمن واالستقرار في المجتمع ألهمیة

  :تساؤالت الدراسة

ما أسالیب وأدوات الرقابة اإلداریة على أداء المراقبین الجمركیین بجمرك مطار الملك ) 1

  خالد الدولي؟

مدى فاعلیة الرقابة اإلداریة بجمرك المطار؟وما الصعوبات التي تواجه تطبیق  ما) 2

  الرقابة اإلداریة الفعالة؟
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  لة لرفع مستوى أداء المراقبین الجمركیین؟ما أهم متطلبات الرقابة اإلداریة الفعا) 3

ما العالقة بین كل من األسالیب الرقابیة ومستوى كفاءة األداء، والعالقة بین ) 4

المتغیرات الشخصیة للمراقبین الجمركیین ووجهة نظرهم في مدى فعالیة الرقابة اإلداریة 

  بجمرك المطار؟

  :عینة الدراسة

وقد ,المسح االجتماعي أو المسح الشامل لمجتمع البحثلقد اعتمد الباحث على أسلوب 

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي في تحقیق الدراسة كونه مالئم لطبیعة 

  .الموضوع

  :أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

  إن بحث ومناقشة مشكالت العمل مع العاملین عند حدوثها ال یتم بشكل فعال بجمرك

هذا الجانب احد ابرز الصعوبات التي تواجه تطبیق الرقابة الداریة المطار ویمثل 

  .الفعالة على أداء المراقبین الجمركیین

  تدني متابعة األداء بجمرك مطار الملك خالد الدولي للكشف المستمر عن سیر العمل

  .للتأكد من انه یسیر وفق للخطط الموضوعة

 یة بجمرك مطار الملك خالد الدولي في واألدوات الرقاب عدم فاعلیة غالبیة األسالیب

  .رفع مستوى أداء المراقبین الجمركیین

 األسالیب الرقابیة المتبعة بجمرك المطار ال تركز على تطویر األداء.  

 وأسالیبها یمثل احد  أهمیتها و تنمیة وعي المدیرین والعاملین بأهداف الرقابة اإلداریة

  .ةمتطلبات الرقابة اإلداریة الفعال

  :الثالثةاسة الدر 

أسالیب الرقابة ودورها في تقییم أداء المؤسسة : بعنوان"السعید بلوم "الدراسة التي قام بها 

  .م2007سنة  االقتصادیة
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  :تساؤالت اإلشكالیة التالیة

  هل تساهم أسالیب الرقابة بأنواعها في تقییم أداء المؤسسة االقتصادیة؟ )1

  :الفرضیة العامة

  .بأنواعها في تقییم أداء المؤسسة االقتصادیة تساهم أسالیب الرقابة 

  :الفرضیات الجزئیة

 . كلما كانت هناك رقابة فعالة أدى ذلك إلى تقییم جید ألداء المؤسسة االقتصادیة )1

كلما كان النظام الرقابي في المؤسسة االقتصادیة واضح ودقیق ساهم ذلك في نجاح  )2

 .العملیة الرقابیة

ل التي تعتمد علیها العملیة الرقابیة متطورة أدى ذلك إلى كلما كانت األسالیب والوسائ )3

 .تقییم ناجح لألداء بالمؤسسة االقتصادیة

  :عینة الدراسة

وأما فیما یخص . عتمد على العینة العشوائیة الطبقیةإ فیما یخص عینة الدراسة فقد  أما

  .مجتمع الدراسةالمنهج المعتمد في الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الن 

  .%15عینة العشوائیة الطبقیة بنسبة وقد تم تمثیل ال

  :النتائج المتحصل علیها

  أن الرقابة عملیة دینامیكیة تتصف بالحركیة فهي تحاول تقییم األداء في كل وقت

وزمن فهي من العملیات اإلداریة الهامة والتي الیمكن االستغناء علیها في أي مؤسسة 

 .والتنظیم والتوجیه اقتصادیة كالتخطیط

  أن عملیة تقییم األداء في مؤسسة الجرارات والمحركات بالسوناكوم لم یساعد في إعداد

 .سیاسة جیدة للعملیة الرقابیة

  هناك تحیز شخص أثناء تطبیق النظام الرقابي في المؤسسة من قبل األشخاص

 .موظفینالقائمین علیه مما تسبب في تدني المردود واألداء لدى العمال وال
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  ضعف األسالیب والوسائل التي تعتمد علیها العملیة الرقابیة في تقییم األداء اثر على

 .  اإلنتاج وعلى التطور واالستقرار العام في المؤسسة

  :الرابعةالدراسة 

دور تسییر الكفاءة المهنیة في تحسین األداء المؤسسي في المؤسسة "دراسة بعنوان 

مذكرة لنیل شهادة الماستر علم "بركاني بثینة وحفیظي حنان"من إعداد "االقتصادیة 

االجتماع تخصص علم االجتماع تنظیم عمل كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة جامعة 

 .م2016-2015قالمة سنة  1945ماي 08

  :اإلشكالیة تساؤل

 المؤسسي؟ األداءمادور تسییر الكفاءات المهنیة في تحسین 

  :التساؤالت الفرعیة

 ماهي خصائص الكفاءة المهنیة ؟ )1

 ماهي االستراتیجیات واألسالیب الكفیلة بتحسین الكفاءة المهنیة ؟ )2

 ؟ األداءماهي المعوقات التي تحول والكفاءات المهنیة في تحسین  )3

  :الدراسةعینة 

  القصیدةوبما یخص عینة الدراسة المختارة فقد اعتمدت الباحثتان على العینة 

  :المنهج المتبع في الدراسة

أما فیما یخص المنهج المتبع في الدراسة فقد اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي 

  . التحلیلي لتحلیل وتفسیر النتائج المتحصل علیها لكونه یتناسب وطبیعة الموضوع

  :نتائج الدراسة

التساؤالت لكي یعرف الباحث إذا كانت  إلىلقد جاءت نتائج هذه الدراسة بالعودة 

  :صادقة وذلك على ضوء النتائج التي توصل إلیها في بحثه وقد كانت كالتالي 
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 خصائص الكفاءة المهنیة: 

 تتالءم مناصب أغلبیة الكفاءات المهنیة  لقد تبین من خالل بیانات الدراسة المیدانیة أن

عملهم مع مؤهالتهم العلمیة والعملیة وهذا راجع الهتمام المؤسسة بكفاءتها المهنیة 

  .وتفعیل دورهم وٕاعطاء المكانة الالئقة لهم

  الكفاءة المهنیة في مؤسسات سونلغاز تتمتع بالتنوع في االختصاصات ویعود ذلك

ع اختصاصات الكفاءات لطبیعة المؤسسة ورغبتها في النهوض بأداء المؤسسة، فتنو 

  .أهداف ونتائج محددة إلىأداء المهام بشكل فعال مما یساهم في الوصول  إلىیؤدي 

  مؤسسة سونلغاز تغیر استراتیجیات تسییر كوادرها لمسایرة التطورات االقتصادیة وذلك

  .لمواجهة التجدیدات الحدیثة والمنافسة الحادة

 أغلبیة المبحوثین الن التكوین  ما أكده ضعف التكوین یؤثر على أداء الكفاءات وهذا

  .هو عملیة توجه لكل مؤسسة

 االستراتیجیات الكفیلة بتحسین الكفاءة المهنیة: 

  كفاءتها البشریة من خالل  أداءمؤسسة سونلغاز تعتمد على وسائل مختلفة لتحسین

نظام  إلى اعتمادها على القیام بتربصات لموظفیها لتنمیة قدراتهم ومهاراتهم باإلضافة

حیث أكد جل المبحوثین على أن المؤسسة تقوم بتحفیز ,الحوافز المادیة والمعنویة 

  . األداءموظفیها من اجل تحسین 

 تقوم المؤسسة بمكافأة الكفاءات المبدعة.  

  تعتمد المؤسسة للحصول على موظفین أكفاء على مجموعة من المصادر الداخلیة

ت، مكاتب العمل الحكومیة، الجامعات، الوكاال(والخارجیة، فالمصادر الخارجیة 

  .)الخ...المعاهد

  مؤسسة سونلغاز تأخذ بعین االعتبار أراء الكفاءات عند اتخاذ القرارات وهذا راجع لثقة

 .المؤسسة بكفاءتها المهنیة وقدرتهم اإلبداعیة وقوة االتصال التنظیمي بین الموظفین 
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 للكفاءات المهنیة المعوقات التي تحول دون تحسین األداء المؤسسي: 

  عدم استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مؤسسة سونلغاز یعتبر من أهم المعوقات المادیة

عدم  إلىالتي تحول دون تحسین األداء المؤسسي للكفاءات المهنیة، ویرجع ذلك 

  . تماشي المؤسسة مع منظومة التسییر الحدیث واعتمادها على اقتصاد المعرفة

 األداءتنظیمیة من أكثر المعوقات التي تحول دون تحسین تعتبر المعوقات ال 

المؤسسي للكفاءات المهنیة لمؤسسة سونلغاز وهذا راجع لعدم تبني المؤسسة لمنظومة 

التسییر الحدیث واعتمادها على طرق كالسیكیة من شأنها ان تؤثر سلبا على الروح 

  .المعنویة والرضا الوظیفي لدى الكفاءات المهنیة

  :الخامسة الدراسة

من " تنمیة كفاءة األفراد ودورها في دعم المیزة التنافسیة للمؤسسات"دراسة تحمل عنوان 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إدارة األعمال دراسة "أبو القاسم حمدي"إعداد الطالب 

 .حالة

  :إشكالیة الدراسة

  داخل المؤسسة في دعم المیزة التنافسیة؟ األفرادكیف تساهم عملیة تنمیة كفاءات 

  :التساؤالت الفرعیة

  األفراد خصوصا ؟ وكفاءة, ما مفهوم الكفاءة عموما )1

  كیف تنظر مختلف العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة لمفهوم الكفاءة ؟)3

  مامعنى تنمیة كفاءة األفراد؟وكیف تتم ؟ )2

  :عینة الدراسة

  دراسة حالة:الباحثاختار 
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  :المستخدم في الدراسةالمنهج 

المنهج الوصفي الذي یهتم بمحاولة الوصول إلى : اعتمد الباحث على منهجین هما

والمنهج التاریخي الذي یهتم بدراسة الوقائع . معارف دقیقة وتفصیلیة لعناصر الظاهرة

  .حسب التسلسل الزمني

 أهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة: 

 وارد بشریة تعطي اهتماما بالغا للعنصر البشري لدیها بتنمیة إن البنك یمتلك إدارة م

  .هم الركیزة الرئیسیة للتنمیة والتمیز األفرادكفاءته وهي على وعي تام بأن هؤالء 

  ،المیزة التنافسیة التي یحوزها البنك تتمثل في عدة عناصر أهمها مستوى الكفاءات

الشبكة التي تربط جمیع ,ع العمالءمشروع البنك الجالس القائم على إدارة العالقة م

البعض، وبالنسبة لمنافسي البنك في السوق یتمثلون  بعضهابالفروع في الوطن 

خصوصا في البنك الوطني والقرض الشعبي الجزائري، حیث تمت مالحظة كیف 

یتمیز بنك الفالحة والتنمیة الریفیة عن هذین المنافسین وكیفیة مساهمة السیاسة 

 .التنمویة للكفاءات في دعم المیزة التنافسیة

  : لدراسات السابقةمقارنة الدراسة الحالیة با

 من حیث المنهج: أوال: 

  اتفقت دراستنا الحالیة مع الدراسات السابقة في اعتمادها على المنهج الوصفي في

في حین ان الدراسة الخامسة اعتمدت على , تحدید العالقة بین متغیرات الدراسة

 .الوصفي التاریخي جالمنه

 من حیث مجتمع الدراسة :ثانیا: 

 مع الدراسة األولى والثانیة في االعتماد على العینة العشوائیة  فقد اتفقت دراستنا

 .الطبقیة لتحدید مجتمع الدراسة
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  في حین اختلفت دراستنا مع باقي الدراسات السابقة في تحدید مجتمع الدراسة حیث

في حین اعتمدت , اعتمدت الدراسة الثانیة على أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة

 .الرابعة على العینة القصیدة واعتمدت الخامسة على دراسة حالة الدراسة السابقة

 من حیث األدوات: ثالثا: 

 حیث , فقد اتفقت دراستنا مع الدراسات السابقة اعتمادها على أدوات جمع البیانات

 .وكذا الوثائق, والسجالت, المقابلة, االستمارة, اعتمدت كل الدراسات على المالحظة

  الحالیة مع الدراسات السابقة في أبعاد المتغیر المستقل كما تختلفان تختلف الدراسة

 .في أبعاد المتغیر التابع

  تختلف الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في المجال الزمني كما إنهم یختلفون

 .بالمجال المكاني

  :ستفادة من الدراسة السابقةجوانب اال

 تصویب اإلشكالیة. 

  التحلیل والتفسیرتكوین رصید نظري على. 

 ات الالزمة لجمع المعلوماتو كیفیة بناء األد. 

  :المنهج المتبع في الدراسة) 7-1

قال بمعنى الطریق، وقد ورد في القرآن الكریم بصیغة المنهاج، : یأتي المنهج في اللغة

�َةً  ِم�ُْمكْ  َجَعلْنَا ِلُلكٍّ  :"تعالى   ).48اآلیة المائدةسورة " ( َوِمْهنَاً�ا ِرشْ

هو  أوالمنهاج هو الطریق الواضح السهل والسنن والطرائق :حیث یعرفه ابن كثیر بقوله

  .السبیل أوالمقاصد الصحیحة والمسلك الواضح، ومنه نقول نهجت الطریق  إلىالسبیل 

القیام بدراسته حیث یعرف  ألجلالتي یتبناها الباحث  اإلستراتیجیةالمنهج بمثابة  إن

 إلىمجموعة القواعد التي یجب یلتزمها التفكیر في محاولته للوصول  بأنهالمنهج 

  1.المعرفة

                                                           
  .63ص , 1996بوزریعة , دار النعومة,  المرشد المفید في المنھجیة وتقنیات البحث العلمي, خالد الھادي 1
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فالمنهج هو مجموعة من اإلجراءات والطرق التي یتبناها الباحث أو یتبعها من اجل 

علمي إذ یستخدم في جمع  الوصول إلى نتائج أو حقائق، فالمنهج ضروري في أي بحث

  .البحث وتصنیفها ومعالجتهاالحقائق والبیانات تحول الظاهرة محل 

 دور الرقابة التنظیمیة في رفع مستوى"أما المنهج الذي إعتمدناه في دراستنا المعنونة *

 أسالیبمن  أسلوب:هو المنهج الوصفي، ویعرف المنهج الوصفي بأنه "الكفاءة المهنیة

رات التحلیل المركز على معلومات كافیة ودقیقة غیر ظاهرة وموضوع محدد من خالل فت

زمنیة معلومة وذلك من اجل الحصول على نتائج علمیة ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة 

  .1وما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرة

واألصلح لدراستنا  ولقد اعتمدنا على هذا المنهج كونه المالئم لطبیعة الموضوع واألنسب

للرقابة التنظیمیة دور في رفع مستوى  كان ونحن بصدد مالحظة الظاهرة ومعرفة إذا ما

الكفاءة المهنیة، وهل هناك التزام بالقوانین والقواعد التنظیمیة داخل المنظمة وكذلك تحدید 

  .الفعلي على األداء المسطر األداء تقییم أواألدوار وهل یتم قیاس 

 وصف ظواهر وجمع الحقائق والبیانات والمالحظات إلىبحیث یهدف المنهج الوصفي 

عنها ووصف الظروف الخاصة بها وتقریر حالتها كما توجد علیه في الواقع، وال یتوقف 

حد التشخیص الوصفي والتفسیر من اجل  إلىعند حد جمع البیانات بل یتعدى ذلك 

  2.نتائج إلىالوصول 

  

  

  

  

  

                                                           
  .101ص ,2006الجزائر , دار القصبة للنشر , العلوم اإلنسانیةمنھجیة البحث في , موریس أنجرس 1
. 2008,الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, محاضرات في المنھجیة لطالب علم االجتماع جازیھ  كیرا ن،2

 .47ص
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  :سةاتساؤالت الدر ) 8-1 

  الكفاءة المهنیة؟للرقابة التنظیمیة دور في رفع مستوى هل : التساؤل الرئیسي

  :التساؤالت الجزئیة

 هل للوسائل الرقابیة المستخدمة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة؟  

 هل لألهداف الرقابیة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة؟  

  :فرضیات الدراسة

للرقابة التنظیمیة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة للمورد البشري :الفرضیة العامة

  إنتاج الكهرباء بمؤسسة

  :الفرضیات الجزئیة

 للوسائل الرقابیة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة.  

 لألهداف الرقابیة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة. 

 :صعوبات الدراسة )9-1

في بدایة كل بحث یواجه الباحثین في میدان العلوم االجتماعیة مجموعة من الصعوبات 

, حصر الموضوعات التي یتناولها ألنها تتصف بالشمولیة والتعقیدتتمثل في عدم إمكانیة 

وبما أننا نشكل طرفا أو حیزا من زمرة هؤالء الباحثین فقد تلقینا مجموعة من الصعوبات 

  :واجهت سیر انجازنا لهذه الدراسة حیث تمثلت في

 قلة المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة خصوصا ما یتعلق بمتغیر الكفاءة. 

  الدراسات المتعلقة بالرقابة وعالقتها بالكفاءة المهنیة في مجال تخصصنا علم قلة

 .اجتماع

 نتیجة الحراك الشعبي   تزامن وقت إجراء الدراسة المیدانیة مع اخذ العطلة واإلضرابات

   .مما أدى بنا إلي تأخر وقت الدراسة وضیق الوقت

  كون العمل أول تجربة لنا في میدان البحث. 
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 :خالصة 

وما نخلص إلیه في هذا الفصل أن ما تم تناوله سابقا من تحدید إلشكالیة الدراسة 

تم عرضه من اجل معرفة األسباب , وأهدافها وأهمیتها إلى غایة صعوبات الدراسة 

الواقعة للقیام بدراستنا من خالل التعرف على الرقابة التنظیمیة والتعرف على الكفاءة 

لدور الذي تلعبه الرقابة التنظیمیة في رفع مستوى الكفاءة المهنیة وتسلیط الضوء على ا

  .المهنیة
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 األھداف

  

  :نموذج الدراسة

  المالحظة                                                   

  التفتیش  

  الوسائل                            التقاریر                 

  بطاقات الدوام                                                     

  

  الرقابة التنظیمیة

  اكتشاف األخطاء                                                    

         معالجة المشاكل والمعوقا                                                    

  تقییم وتقویم األداء                                                    

  المطابقة بین األداء                                                   

  بانجاز العمل في الوقت المطلو                                              

  استغالل القدرات والمهارات                                              

  الممیزات الشخصیة االستعداد والرغبة                                الكفاءة المهنیة

  االنضباط والعمل                                              

  تنظیم سیر العمل                                               

  إتقان العمل                                              

 



 

 
 

  

  

 

 

 

  الفصل الثاني  

  ةالتنظيمي الرقـابة
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  :تمهید

من طرف الكثیر من فقد درس ,نظرا لألهمیة التي یكتسبها موضوع الرقابة التنظیمیة

الباحثین والدارسین في عدة تخصصات وخاصة في علم اجتماع وذلك لما له من تأثیر 

  .مباشر على المؤسسة وكذلك أعضائها

, تعتبر الرقابة التنظیمیة من أهم العوامل التي تساعد في التغلب على المشكالت التنظیمیة

  .منظمتهبحیث تجعل العامل یشعر بمسؤولیة اكبر اتجاه مصلحة 

وبغیة اإللمام بكافة الجوانب المتعلقة بالرقابة التنظیمیة قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى عدة 

, مجاالتها, مبادئها, خصائصها, أهدافها, أهمیتها, تعریف الرقابة التنظیمیة: عناصر

  .أنواعها وكذلك معوقاتها, مراحلها
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  :تعریف الرقابة التنظیمیة) 1-2

لرقابة التنظیمیة بعدة تعریفات، حیث انطلق كل عالم إلى تقدیم التعریف عرف اإلداریون ا

  .من الزاویة التي تعبر عن البیئة المتنوعة التي ینتسب إلیها

  الرقابة بأنها العملیة التي تعني ممارسة السلطة في الحیاة " ماكس فیبر"عرف حیث

  .1الیومیة

  اإلشراف والمراجعة من سلطة أعلى، یقصد بأنها " ایولهنري ف"وعرفها العالم الفرنسي

معرفة كیفیة سیر العمل والتأكد من أن الموارد المتاحة تستخدم وفقًا للخطط 

  .2المرسومة

  وهو أستاذ اإلدارة العامة یعرفها بأنها الطریقة أو الوسیلة التي " مارشال دیموك"أما

هداف قد تحققت على یمكن للقیادة أو الرئاسة اإلداریة أن تعرف وتحدد بها هل األ

  .3أكمل وجه وبكفایة وفي الوقت المناسب والمحدد لها

  ي الذي یسعى ار دبأنها ذلك النشاط اإل" عید سلطان محمد س"و" علي الشریف"وعرفها

  .4أهدافهاإلى التحقق من كفاءة استغالل موارد المنظمة وتحقیق 

  ة وظیفة إداریة تعمل على أن الرقابة التنظیمی" صالح الشنواني"كما یعرفها الدكتور

قیاس وتصحیح أعمال المساعدین والمرؤوسین بغرض التأكد من األهداف والخطط 

 .5المرسومة قد حققت ونفذت

  

  
                                                           

 .1م، ص1989، جامعة اإلسكندریة للنشر، مصر، 1ط الرقابة اإلداریة بین النظریة والتطبیقالصباح عبد الرحمان، 1
 .302م، ص2009، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 2ط مبادئ اإلدارة الحدیثةحسین حریم،  2
م، 2004، دار مجموعة النیل العربیة للنشر، مصر، 2،، طمبادئ اإلدارة أسس ومفاهیمعلي محمد منصور،  3

 .239ص
وبحث وترجمة، قسنطینة،  أنضال، مخبر علم االجتماع نظیم في المؤسسة االقتصادیةفعالیة التصالح بن نوار،  4

 .86م، ص2006الجزائر، 
 .25صم، 2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 4، طأساسیات علم اإلدارةعلي عباس،  5
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 وهناك تعریفات أخرى للرقابة التنظیمیة:  

  تعرف بأنها احد الوظائف اإلداریة، وهي عبارة عن عملیة تقییم النشاط اإلداري الفعلي

بالنشاط اإلداري المخطط ومن ثم تحدید االنحرافات بطریقة وصفیة للتنظیم ومقارنته 

  .1أو كمیة بغیة ما یلزم لمعالجتها

  وتعرف الرقابة اإلداریة بأنها متابعة عملیات التنفیذ لیتبین مدى تحقیق األهداف المراد

إدراكها في وقتها المحدد وتحدید مسؤولیة كل ذوي سلطة والكشف عن مواطن العیوب 

  .2حتى یمكن تفادیها والوصول باإلدارة إلى اكبر كفاءة ممكنة والخلل

  وتعرف أیضا بأنها عملیة مستمرة ومتجددة، یتم بمقتضاها التحقق من أن األداء یتم

على النحو الذي حددته األهداف والمعاییر الموضوعة، وذلك بقیاس درجة نجاح 

  .3م والتصحیحوالمعاییر بغرض التقوی األهدافاألداء الفعلي في تحقیق 

  وتعرف أیضا بأنها الوظیفة اإلداریة تقوم على المتابعة المستمرة لألعمال في أي

مؤسسة لتحقیق النتائج المرجوة من المؤسسة والتي خطط لها مسبقا وتقوم بمعالجة 

  .4األخطاء إن وجدت في حال تطبیق الخطط

 فیها، یتم االلتزام والتقید،  هي وسیلة للتأكد من أن القواعد واللوائح الناظمة لسیر العمل

  .5والعمل بها من قبل اإلدارات والعاملین فیها وأنها موضع احترام من قبل الجمیع

ومن خالل هذه التعریفات یتبین لنا أن الرقابة التنظیمیة ال تتم ما لم تكن هناك أهداف 

خطط وخطط واضحة تسعى إلى تحقیقها، وانه ال یمكن مراقبة المرؤوسین في غیاب ال

                                                           
- 340م، ص 2013والتوزیع، عمان،، دار المناهج للنشر 1، طمبادئ اإلدارة األصول واألسالیب العلمیةعلي فالج، 1

341. 
 .155م، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 1، طاإلدارة والتنظیممروان عبد المجید إبراهیم،  2
 .119م، ص2008، أسامة للنشر والتوزیع، عمان، 1، طإدارة الموارد البشریة، حسونةفیصل 3
م، 2008، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، 1، طواالتصال اإلداريالقیادة والرقابة ،  عیا صرة محمود معن4

 .71ص
 .435م، ص2013، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، 1، طاإلدارة المعاصرة، عقلیيعمر وصفي 5
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وعلیه فالرقابة التنظیمیة هي وظیفة تعنى بتنظیم وتوجیه الجهود . مهما كانت أهمیتها

  .الخاصة بالعمل وفقًا للخطة الموضوعة من اجل الوصول إلى تحقیق األهداف المرغوبة

  :أهمیة الرقابة التنظیمیة) 2-2

وي بالتخطیط إذ تبین للرقابة التنظیمیة أهمیة كبیرة في العملیة اإلداریة لما لها ارتباط ق

  :نقاط الضعف واألخطاء في العملیة اإلداریة، وتتلخص أهمیتها فیما یلي

  الرقابة تشجع على تحقیق األهداف وذلك من خالل تنفیذ الخطط والقیام على كشف

المشاكل والصعوبات المترتبة علیها أوال بأول، وتقوم الرقابة في الوقت نفسه إلى 

ة اتخاذ قرارات مناسبة من اجل تفادي أخطاء تقع عند تنفیذ توجیه اإلدارة إلى ضرور 

 الخطط

  تساهم الرقابة في تغییر وتعدیل الخطط وذلك عن طریق تحدید اإلجراءات الالزمة

بوضع األمور في طریقها الصحیح قبل أن تكبر دائرة االنحرافات بشكل ال یمكنه بعده 

 .1من تحقیق الخطط المرجوة

 لى المؤسسة تلبیة الرغبات وتطمئن المساهمون بالمؤسسة بان بوجود الرقابة یسهل ع

 .استثماراتهم ستحقق بشكل مطلوب

  تمثل الرقابة مرشد للموظفین وكما تبین لهم ما هو مطلوب منهم، باإلضافة إلى توجیه

سلوكاتهم المستقبلیة في االتجاه المرغوب كما أنها تمثل مرشد للمدیرین في المستویات 

 .2فیذ ما هو مطلوب منهم بناءًا على توجیهات اإلدارة العلیااإلشرافیة لتن

 التأكد من أن العمل یتم بالشكل الصحیح وان القوانین مطبقة بغیر إخالء. 

  تزوید المدراء بمعلومات عن الموارد عن الموارد البشریة والموارد المادیة لذلك نجدهم

 .3یقومون بمراجعة أداء مرؤوسیهم لتحدید األداء الفعلي

                                                           
 .72، ص ابقمرجع س معن محمود،1
 .181، جامعة المنصورة، ص 1، طاإلدارة في القرن الواحد والعشرینمحمود سویلم،  2
 . 11م، ص2009، عمان، 1، طمفاهیم جدیدة في علم اإلدارةخدام عبد الرحیم،  3
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 اكتشاف األخطاء بمجرد وقوعها واإلسراع في معالجتها في الوقت المناسب. 

 التأكد من كفاءة المدیرین. 

  تعطي للمنظمة خبرة االستفادة من أخطاء الماضي والحاضر وبالتالي االحتیاط

 .للمستقبل

  الرقابة تساعد على تقویم األداء الكلي لجوانب النشاط في المنظمة وأجزاءها

 .1المتعددة

  :أهداف الرقابة التنظیمیة) 3-2

لكل وظیفیة من وظائف اإلدارة هدف وضعت من اجله وتأتي أهداف الرقابة التنظیمیة 

إعطاء قدرة كبیرة للمنظمة على التكیف مع المتغیرات البیئیة وتقلیل وتراكم األخطاء والحد 

  :منهما في كل المجاالت، حیث تتجلى أهداف الرقابة في اآلتي

 :المتغیرات البیئیة التكیف مع  ) أ

لقد أصبحت بیئة منظمة األعمال معقدة ومضطربة وكل المنظمات تواجه التغییر فإذا 

استطاع المدیر أن یحدد األهداف ویحققها دائما وبدون مشكلة فال حاجة للرقابة لكن هذا 

األمر مستحیل التحقق، وسبب ذلك هو أن الفاصلة الزمنیة بین وقت تحدید األهداف 

الوصول إلیها یتأثر بكثیر من األحداث سواء على مستوى المنظمة أو بیئتها، وهذه ووقت 

األحداث تعوق الوصول إلى الهدف وهنا یبرز دور النظام الرقابي الجید فهذا النظام 

  .یساعد المدراء على استباق التغیرات والتعامل معها والتكیف مع الحالة الجیدة

 :تقلیل تراكم األخطاء   ) ب

اء الصغیرة واالنحرافات البسیطة قد ال تؤثر في المنظمة مالیا مثال ولكن تراكم إن األخط

هذه األخطاء واالنحرافات الصغیرة یمكن أن یؤدي إلى مشكلة كبیرة، إن المعالجة تكون 

                                                           
م، 2007، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، العملیة اإلداریة مبادئ وأصول وعلم وفنبي وآخرون، عتیار الضر 1

 .244ص
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أوال بأول وأي انحراف یجب أن یأخذ على محمل الجد الن هذا الخطأ الصغیر قد یخفي 

  .وراءه ما هو اكبر واخطر

  :المواكبة واالنسجام مع التعقید التنظیمي )ج

عندما تكون المنظمة بسیطة في هیكلها وعملها كأن تكون موجودة في رقعة جغرافیة 

محلیة وتنتج منتجا واحد فقط فإن نظامها الرقابي سیكون بسیطا، لكن العمل الكبیر الذي 

افیة واسعة وله ینتج منتجات مثیرة ویستخدم مواد أولیة متنوعة ویعطي مساحات جغر 

منافسون كثیرون فإنه یحتاج إلى نظام رقابي یستطیع أن یوضح هذا التعقید ویساعد 

  .اإلدارة للتعامل معهم ومعرفة كل آلیات عملهم

  : تخفیض التكالیف) د

إذا ما استخدم النظام الرقابي بشكل فعال فانه سیؤدي إلى خفض كبیر في التكالیف من 

  .1ووضع معاییر دقیقة لألداء ونسب التالف والوقت الضائعخالل ضبط عملیات اإلنتاج 

  :ومن أهم أهداف الرقابة    

 الوقوف على المشكالت والعقبات التي تعترض انسیاب العمل التنفیذي بقصد تذلیلها. 

 اكتشاف األخطاء فور وقوعها أو في سبیل وقوعها كي تعالج فورا. 

 صول المقررة ثم تقویم المعوج منهاالتأكد من أن العملیات الفنیة تؤدي وفقا لأل. 

 التأكد من أن القوانین هي قرارات السلطة التشریعیة والقضائیة. 

 التأكد من المستویات اإلداریة العلیا على إلمام تام بما یتم من أعمال في المستویات. 

 التأكد من أن الحقوق والمزایا المقررة لألفراد والعاملین محترمة. 

 تأكد من كفاءتهم في كافة المستویات وحسن سلوكهمتقییم المدیرین لل. 

 الوصول إلى معلومات واقعیة عن سیر العمل من اجل ترشید عملیة اتخاذ القرارات.  

                                                           
 .225م، ص2007، دار وائل للنشر، 1، طاإلدارة واألعمالصالح مهدي وآخرون، 1
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 في نجاح  زیادة الفعالیة وتحسین مستوى الكفایة اإلنتاجیة التي تشكل عنصرا أساسیا

 .المؤسسة وربحیتها واستمراریتها

  السیاسات واإلجراءات والمخططات التي تضعها اإلدارة العلیا التحقق من مدى كفایة

 .بالمنشاة لتنفیذ األعمال والمهام التي تنفذها

  تشجیع العاملین على االلتزام بتنفیذ السیاسات اإلداریة المرسومة، وتوفیر سبل تنفیذها

 .بأفضل الطرق الممكنة

 العمل على تقویة إطار السیطرة والشفافیة والمسؤولیة. 

 دارة المؤسسة على أسس علمیة من خالل توفر العناصر األساسیة وأهمها دلیل إ

اإلجراءات والدورات المستحدثة، وهیكل تنظیمي مع تحدید واضح للوظائف وشرح 

 .1مضمونها وتقاریر دوریة عن سیر العمل

  :خصائص الرقابة التنظیمیة) 4-2

صمم من اجلها فانه یجب ان یتمیز لكي یكون نظام الرقابة فعاال ومحققا لألهداف التي 

  :بالخصائص التالیة

حیث من الضروري أن یتالءم النظام الرقابي مع طبیعة نشاط المنظمة : المالئمة: أوال

وحجمها وأهدافها وتطلعاتها المستقبلیة ونوع الصناعة التي فیها ونوع العمالء وطبیعة 

لحجم والمعقدة النشاط تحتاج بالتأكید السلع والخدمات المقدمة وغیرها، فالمنظمة الكبیرة ا

إلى نظام رقابي معقد وشامل بینما قد ال تحتاج الشركة الصغیرة إال إلى نظام رقابي 

  .مبسط

فكلما كان النظام الرقابي قادرا على تحقیق السرعة : السرعة في كشف االنحرافات: ثانیا

في اكتشاف االنحرافات أو منع حدوثها أصال أصبح ذلك النظام أكثر كفایة في تالقي 

                                                           
م، 2006، دار الشروق للنشر والتوزیع، 1، طمدخل إلى اإلدارة العامةسامي محمد هشام، ، زید منیر عبوي  1

 .177ص
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اكبر قدر ممكن من اآلثار السلبیة الخطیرة لتلك االنحرافات وال شك أن النظام الرقابي 

  .1ل قبل وقوعها أن أمكن ذلكاألمثل هو الذي یكشف األخطاء لیس فور وقوعها فحسب ب

من المتطلبات الرئیسیة لنجاح أنظمة الرقابة الفعالة الكفوءة هو اتسامها : الوضوح: ثالثا

بالوضوح وسهولة الفهم من قبل كافة األفراد المسؤولین عن األداء لذا یجب أن تتوافر لدى 

إلحاطة به في مختلف األفراد المعنیین في تنفیذ األهداف والقدرة على استیعاب العمل وا

 2المجاالت إضافة لتوفر االختصاصات والمؤهالت الفكریة والفنیة المطلوبة

تعمل غالبیة المؤسسات في ظل ظروف بیئیة دائمة التغییر وكثیرًا ما : المرونة: رابعاً 

یترتب على ذلك تعدیل بعض األهداف واالستراتجیات والخطط ویقصد بالمرونة أن یكون 

ي قابل للتكیف مع هذه التغیرات والتعدیالت في المنظمة وفي البیئة المحیطیة النظام الرقاب

بها ودون ذلك قد تضطر الشركة إلعادة تصمیم النظام الرقابي بأكمله مع كل تغییر في 

  .الظروف الداخلیة والخارجیة المحیطیة بالشركة

حتى ال یكون یجب أن تتكامل وظیفة الرقابة مع وظیفة التخطیط : التكامل: خامساً 

التخطیط في واد والرقابة في واد آخر، وأفضل طریقة لتحقیق هذا التكامل هو أن تؤخذ 

الرقابة في االعتبار أثناء ممارسة وظیفة التخطیط فعندما توضع أهداف الخطة یجب أن 

ینتجه التفكیر في نفس الوقت إلى تحدید المعاییر التي سیتم على أساسها الرقابة والتأكد 

  .ى تحقیق تلك األهدافمن مد

یجب أن تتناسب تكلفة النظام الرقابي مع العائد منه البد أن توائم : االقتصاد: سادسا

الرقابة الموقف المعین ألن االقتصاد في اإلنفاق على الرقابة مسألة نسبیة، ألن الرقابة 

ئد نفسه یجب أن تتغیر باختالف حجم وأهمیة ودرجة تعقد المواقف المهم ان یكون عا

النظام الرقابي المتمثل في ضبط العملیات والنشاطات المختلفة في المؤسسة للحد من 

                                                           
 .217-216م، ص2010، ب ط، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، تنظیم وٕادارة العالقات العامة، قبشیر العال 1

م، 2008للنشر والتوزیع، عمان،  إثراء، دار 1، طمالالع إدارةمبادئ ، أللوزيخضیر كاظم حمود وموسى سالمة  2
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المشاكل اكبر من تكلفته فإذا كانت تكلفة النظام الرقابي المستخدم تفوق الفوائد المتحققة 

منه فهذا قد یعني أن هناك انحرافًا أدى إلى زیادة التكلفة عما هو مقرر وبالتالي ستصبح 

  .1الرقابیة انحرافًا بحد ذاتهاالعملیة 

أي نظام رقابي فعال یجب أال یخضع لمحددات واعتبارات شخصیة : الموضوعیة: سابعاً 

فإن شخصیة المدیر المرؤوس قد تؤثر على حكم األداء وتحطه حكما غیر سلیم ولهذا 

  .یجب أن تتمیز األنظمة الرقابیة بالموضوعیة

میة مثل التكالیف أو ساعات العمل للوحدة أو المعاییر الموضوعیة قد تكون معاییر ك

تاریخ االنتهاء من العمل، كما قد تكون معاییر نوعیة مثل برامج أفضل تدریب أو تحقیق 

 عنوع محدد من التحسین في جودة ونوعیة األفراد والمهم هنا انه بغض النظر عن نو 

  .المعیار الموضوعي یجب أن یكون المعیار قابال لتحدید واالختبار الدقیق

تملي طبیعة العمل نظام الرقابة الواجب إتباعه لذا البد أن یراعي في : سهولة الفهم: ثامناً 

نظام الرقابة مناسبة النشاط من ناحیة وقدرة المدیرین من ناحیة أخرى، كما یجب أن ال 

الرقابة هو القاعدة مما یجعل الرقابة غیر فعالة في تحقیق أهداف یكون التعقید في نظام 

  .التعلیم

یجب أن ال تقتصر النظم الرقابیة المستخدمة على اكتشاف :  التنبؤ بالمستقبل: تاسعاً 

االنحرافات المالیة أو المتزامنة مع العملیة اإلنتاجیة وٕانما على المدیر إن یسعى جاهدًا 

ه من التنبؤ باالنحرافات قبل وقوعها من شأنها تفادي إهدار على أسالیب رقابیة تمكن

  .التكالیف التي قد تكون جسمیة

ینبغي ألي نظام رقابي فعال أن یكون مقبوال لجمیع األعضاء الموظفین : المشاركة: عاشرا

في المؤسسة وحتى یكون هناك قبول فالبد من مشاركة كلما كان هناك قبوال كلما هناك 

  .ا بالتنفیذ والمتابعة كلما أدى ذلك في نجاح العملیة الرقابیة وتحقیق أهدافهاتعهدا والتزام

                                                           
 .1997اإلسكندریة , الدار الجامعیة للنشر والتوزیع, 2ط, اإلدارة المعاصرة, علي الشریف 1
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ال یعني التوقیت السرعة بل هو أن تأتي المعلومات في الوقت : التوقیت: إحدى عشر

المناسب وللجهة المستفید منها فال فائدة من معلومات تصل قبل أوانها بوقت طویل 

  1 .ات فائدةفتهمل أو بعد أو أنها تصبح غیر ذ

لكل عملیة إدارة وظائف محددة، ومن أهم وظائف الرقابة : خاصیة الفاعلیة: اثنا عشر

بالمؤسسة تحقیق الفاعلیة، ورفع مستویات الكفاءة، والكشف عن االنحرافات واألخطاء 

  2.التي توجد بالمؤسسة ومحاولة إصالحها بسرعة

  :مبادئ الرقابة التنظیمیة) 5-2

للرقابة اإلداریة مجموعة من المبادئ یجب أخدها بعین االعتبار بغیة أن یتم األداء وفق 

ما تحدده األهداف والمعاییر المسطرة ومن اجل تحقیق اكبر قدر من الفعالیة، ومن أهم 

  3: هذه المبادئ ما یلي

 هال یجب أن یكون نظام الرقابة مناسبا لطبیعة العمل واحتیاجات اإلدارة وان یكون س

واضحا بحیث یفهمه المدیر الذي یستعمله ومن یطبق علیهم من المرؤوسین، وان 

 .یكون مرنا أي قابل للتعدیل بحیث یتالءم مع أي تعدیل یطرأ على سیر العمل

  یجب أن یعنى نظام الرقابة بوسائل العالج واإلصالح وذلك ألن النظام السلیم للرقابة

ویبین مكان حدوثها ومن المسئول عنها وما هو الذي یكشف األخطاء واالنحرافات 

 .الذي یجب عمله لتصحیح األوضاع

  یجب أن ال تعدد أوجه الرقابة بدون مبرر حتى ال تؤدي إلى تعطیل اتخاذ القرارات

وانتشار روح السلبیة لدى المدیرین، كما أن تعدد أوجه الرقابة دون مبرر یؤدي إلى أن 

 .أي لیس اقتصادیایكون نظام الرقابة كثیر التكالیف 

                                                           
بسكرة , جامعة محمد خیضر, رسالة ماجستیر, الرقابة اإلداریة والتسیب اإلداري في المؤسسة, غلوسي دالل 1

  ..64.ص
 
غیر , رسالة ماجستیر , الرقابة اإلداریة وعالقتھا باألداء الوظیفي في األجھزة األمنیة, عبد هللا عبد الرحمن 2

  .1424,ص, جامعة نایف للعلوم األمنیة, منشورة
 97-96،ص 2011، دار البدایة ناشرون وموزعون، عمان ،1،طالرقابة اإلداریة  مصطفى محمد محمود، 3
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  یجب أن ال یكون الهدف من الرقابة إرضاء رغبات أو دوافع شخصیة وٕانما یجب أن

 .یكون وسیلة لتحقیق أهداف موضوعیة ال شخصیة

  یجب أن تعمل الرقابة على اإلبالغ الفوري عن االنحرافات بل أن نظام الرقابة المثالي

األحوال یجب أن تصل  یعمل على الكشف عن األخطاء قبل وقوعها وفي جمیع

 .المعلومات إلى المدیر المختص حتى یتخذ اإلجراءات المالئمة على وجه السرعة

  أن تنجح الرقابة في توجیه السلوك األفراد، ألن النتائج المستهدفة من الرقابة ال تصبح

ذات فاعلیة إال عند تأثیریها في سلوك األفراد الن الرقابة وسیلة ولیست غایة فجرس 

ریق ال یطفئ النار وٕانما یساعد ذلك في استجابة شخص لهذا اإلنذار بشكل أو بالح

 .باجر والتي تعكس فاعلیة الرقابة 

  ینبغي أن ال تقتصر الرقابة على النتائج سهلة القیاس مثل صرف جمیع المستحقات

وٕانما یجب أن تشمل الرقابة حتى النتائج غیر سهلة القیاس مثل الخدمة في مستشفى 

رف وذلك بالعمل على صیاغة معظم األهداف في شكل قابل للقیاس أو مص

 .1وٕاخضاعها للرقابة

  :مجاالت الرقابة التنظیم) 6-2

  2:للرقابة التنظیمیة في المؤسسة تشمل عدة مجاالت تتجلى في اآلتي

لكي تتم إدارة األفراد بأحسن طریقة یجب التأكد من أن القوة : رقابة الموارد البشریة  -أ 

في المشروع كافیة وراضیة ومتعاونة في تحقیق أهداف المشروع وهذا األمر العاملة 

عدد طلبیات التغییر من وظیفة او منصب : یتطلب دراسة المؤشرات والمعاییر مثل

 .الخ......إلى أخر، عدد العمال الذین تم فصلهم، عدد الغیابات

                                                           
  97ص.مرجع سبق ذكره, مصطفى محمد محمود 1
،رسالة ماجیستیر،غیر منشورة ،جامعة  أسالیب الرقابة ودورھا في تقییم أداء المؤسسة االقتصادیة، بلومالسعید  2

 43،ص2008منتوري، الجزائر،
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ن أن ما تم إنتاجه مطابق تهدف الرقابة على اإلنتاج إلى التأكد م: الرقابة على اإلنتاج  -ب 

على لما هو مطلوب إیجاده، والرقابة على اإلنتاج بمعناها الواسع تشمل الرقابة 

 . المعدات واآلالت والرقابة على جودة المنتجات وعلى الوقت والحركة

  :تأخذ الرقابة على اآلالت عدة وجوه نذكر منها: الرقابة على اآلالت) 1-ب   

 مطلوبة موجودة في المصنع وصالحة للعملالتأكد من أن اآلالت ال. 

 التأكد من االستخدام األمثل لآلالت. 

 معرفة أسباب عطل اآلالت وٕاجراء التصلیحات الالزمة.  

إن الوقت والجهد الجسماني من العناصر األساسیة : الرقابة على الوقت والحركة) 2-ب

  .سة الوقت والحركةفي اإلنتاج وبتالي البد من مراقبتها ومن هنا ظهرت أهمیة درا

إن دراسة الوقت اإلنتاجي هي مالحظة وتسجیل الوقت الالزم ألداء عنصر من عناصر 

العملیة اإلنتاجیة، أما دراسة الحركة فهي عبارة عن دراسة حركات العامل واآللة أثناء 

  .تأدیة العملیة اإلنتاجیة بغیة تفادي الحركات الغیر ضروریة

تعني التأكد من أن جودة المنتجات مطابقة للجودة : تجاتالرقابة على وجود المن) 3-ب

المحددة مسبقا والتي تعبر عنها عدة مؤشرات تتعلق بتركیب المنتوج وبعض المعاییر التي 

 .تخص استعمال

یهتم التسویق بتوفیر السلع والمنتجات في المكان والزمان : الرقابة على التسویق  -ج 

صعب قیاسها نظرا الرتباطها بالعنصر المناسبین ویشمل التسویق عدة وظائف ی

حجم المبیعات التي یقوم بها كل : اإلنساني، ومن ابسط معاییر الرقابة في التسویق

بائع، األرباح المحققة من تلك المبیعات، حجم المبیعات بالنسبة لمنطقة معینة، 

 .1تكالیف المبیعات بالنسبة للمنظمة

 

                                                           
 43، صمرجع سابقالسعید بلوم،  1
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  : مراحل الرقابة التنظیمیة) 7-2

  1:العملیة الرقابیة في اإلدارة وبأي شكل عن األشكال بعدة مراحل فتشمل فیما یليتمر 

  : تحدید المعاییر: المرحلة األولى

في هذه المرحلة یتم تحدید ووضع المعاییر المطلوبة لألداء، حیث أن المعیار هو مستوى 

شكل البعد األداء المستهدف والذي یقاس به األداء الفعلي للنشاط، إن هذه الخطوة ت

التخطیطي للرقابة فغالبا ما یتم تحدید تلك المعاییر بما یرتبط ویخدم تحقیق األهداف وهذا 

  .ما یجعل هذه الخطوة اقرب إلى التوجیه التخطیطي منه إلى األداء العملي للرقابة

حیث هناك الكثیر من المتخصصین في إدارة األعمال ینظرون إلى أن األداء الرقابي  

  .هذه الخطوةیبدأ بعد 

  :قیاس األداء الفعلي: المرحلة الثانیة

من المؤكد أن یأخذ األداء الفعلي مراحل متعاقبة وبشكل محدد فهناك أنشطة في مرحلة 

المدخالت وأخرى في مرحلة التحویل وأنشطة أخرى تتعلق بالمخرجات فمع كل مرحلة 

طبیعة المرحلة واألنشطة یرتبط األمر بمعرفة مدى االنجاز المتحقق إن ذلك یعتمد على 

ذاتها الشيء المهم هو أن تتوفر لدى المدیر المعلومات الكافیة عما هو فعلي من األداء 

ومما ال شك فیه أن التوقیت لتلك المعلومات وشكل تقدمییها یساعد كثیرا في زیادة 

  .االستفادة منها ألجل معرفة الصورة الحقیقیة لألداء

  :داء الفعلي بالمستویات المعیاریةمقارنة األ: المرحلة الثالثة

كانت الغایة الحقیقیة للمعاییر التي وضعها التخطیط هي قیاس األداء من خالل مستویات 

كمیة ونوعیة محددة وتوجیهه لها، فمقارنة األداء الفعلي بما هو مسطر من معاییر البد 

اختالف بین األداء أن یكون مفیدا في الكشف إما عن مطابقته بین األداء والمعاییر أو 

سلبا أو إیجابا عن  المعیار، أن القرار الذي یصدر بشان تلك المقارنة یجب أن یكون في 

                                                           
 377-376،ص ص 2009،دار الیازوري ،العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان ، 1،ط وظائف اإلدارةفرید فھمي، 1
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المستوى القریب مباشرة من مكان األداء كلما أمكن ذلك، فهذا یوفر تسهیال للمقارنة ودقة 

  .أعلى في التشخیص

  :التنفیذاتخاذ اإلجراءات التصحیحیة ومتابعة : المرحلة الرابعة

هذه الخطوة هي األكثر فاعلیة في عملیة أنها تتعامل مع ثمرة كل الجهود المبذولة قبلها 

إن العمل التصحیحي یصبح ضروریا أكثر عندما یبتعد األداء الفعلي بشكل كبیر عن 

المعاییر وفي االتجاه السالب وقد یتطلب تصحیح ذلك إجراء تعدیل في الطرق والوسائل 

األداء أو في الخطة ذاتها أو في المعاییر نفسها كما وان معرفة أسباب المستخدمة في 

االنحرافات ومسؤولیتها یسهل كثیرا في إجراء الفعل التصحیحي المطلوب إضافة إلى 

 .1توفیرها معلومات راجعة لها شأن كبیر لدى اإلدارة لتلك النشاطات المقصودة

  :أنواع الرقابة التنظیمیة) 8-2

  :یدة للرقابة وذلك حسب أساس ومعاییر مختلفةهناك أنواع عد

  :یمكن التفریق بین ثالثة أنواع هي: على أساس المستویات اإلداریة: أوال

تتمثل في تقییم األداء الكلي للمؤسسة خالل فترة زمنیة : الرقابة على مستوى المؤسسة  ) أ

ییر خاصة معینة، لمعرفة مدى تحقیق أهدافها الموضوعة والمحددة وذلك باستخدام معا

الربحیة، معدل العائد على االستثمار، حصة المؤسسة في السوق، نمو : للمؤسسة مثل

 .                           الخ......المبیعات

 :والفشل في التوصل إلى هذه المعاییر یترتب علیه القیام باإلجراءات التصحیحیة التالیة

 إعادة تصمیم األهداف ووضع الخطط. 

 في الهیكل التنظیمي إجراء تغیرات. 

 توفیر وسائل االتصاالت الداخلیة والخارجیة وتوجیه دافعیة األفراد داخل المؤسسة. 

                                                           
  .377، صمرجع سابق، فرید فهمي زیارة 1
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تكون الرقابة هنا على : الرقابة على مستوى العملیات: الرقابة على مستوى العملیات  ) ب

األداء الیومي للعملیات المختلفة في جمیع المفاهیم واألنشطة التي تتم داخل المؤسسة 

  .1الخ......التسویق، اإلنتاج، العمال،: ثلم

  :ویستخدم في هذا النوع مجموعة من المعاییر منها

  إجمالي عدد الوحدات المنتجة إلى عدد ساعات تشغیل اآلالت لمعرفة فعالیة ساعات

 .تشغیل اآللة

 قیاس نسبة اإلنتاج الغیر مطابق للمواصفات مع مجموع الوحدات المنتجة. 

 ة من المصاریف البیعیة من خالل الفرق بین إجمالي المصاریف معرفة نصیب الوحد

 .البیعیة وٕاجمالي المبیعات

 :عند وجود خلل في المعاییر الموضوعیة یستوجب إجراء التصحیحات الالزمة اآلتیة

 تشغیل العمال وقت ایضافیا لالرتفاع بمعدل اإلنتاج. 

 تعدیل معدالت تشغیل اآلالت. 

  اإلنتاجزیادة مراقبة الجودة على. 

 خفض اإلنفاق في المصروفات البیعیة. 

تشمل الرقابة هنا في تقییم أداء الفرد وسلوكه في األداء : الرقابة على مستوى الفرد) ج

ومعرفة وتقییم إنتاج كل فرد بالنسبة لعمله، وتستخدم عدة معاییر للرقابة على الفرد العامل 

  :منها ماهو كیفي وكمي وهي

  یقوم بإعدادها رؤساء العمل على مرؤوسیهمتقاریر األداء التي. 

  المبیعات إلى عدد رجال البیع لقیاس متوسط المبیعات لكل رجل بیعة میزانیة الحوافز

إلى متوسط عدد العاملین لتوضیح نصیب العامل الواحد من الحوافز، إن هذه 

                                                           
 .342-341م، ص 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مبادئ اإلدارةمحمد فرید الصحف وآخرون،  1
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قیام ببعض المعاییر تعمل على محاولة زیادة مهارات األفراد لتدریبیهم وتحفیزهم أو ال

  .1اإلجراءات التصحیحیة لضمان مستوى مستقر من األداء

  :هناك ثالثة أنواع هنا للرقابة وهي: على أساس توقیت القیام بالرقابة: ثانیاً 

یهتم هذا النوع بالتحقق من توفر جمیع المتطلبات والوسائل النجاز : الرقابة السابقة  ) أ

و یقلل من درجة االنحراف بین األداء العمل قبل البدء في التنفیذ أي بدء األداء فه

الفعلي واألداء المتوقع كما أنها تعمل على التنبؤ بالمشاكل المتوقع حدوثها لالستعداد 

لمواجهتها وٕایجاد الحلول المناسبة لها وبالتالي فإن هذه الرقابة تساعد في مواجهة 

 .2المشاكل المستقبلیة التي قد تعترض طریق التنفیذ لألحسن

وتعرف أیضا بالرقابة الدائمة أو المالزمة والتي یقصد بها ): الجاریة(ة المستمرة الرقاب  ) ب

المتابعة المستمرة والمالزمة لعملیة التنفیذ ویمكن تطبیقها باستخدام تقاریر مستمرة 

وباستخدام بطاقات الدوام الیومي وبطاقات الجرد الیومي على ). الیومیة واألسبوعیة(

ستخدام المراقبین المیدانیین كما هو الحال في ورشات العمل موجودات المؤسسة أو با

 3 .لضمان سیر اإلنتاج الیومي حسب البرامج والجداول الیومیة واألسبوعیة

تتمثل في القیام بالمهام الرقابیة بعد تنفیذ األعمال حیث یتم مقارنة : الرقابة الالحقة  ) ت

شاف االنحرافات أو الخطأ األداء الفعلي مع المعاییر الموضوعیة في الخطة الكت

  4 .وعالجها ومنع حدوثها في المستقبل

  :نجد نوعین من الرقابة: الرقابة من حیث الجهة: ثالثاً 

تعرف أیضا بالرقابة الذاتیة وهي تلك الخطة التنظیمیة ومختلف : الرقابة الداخلیة )1

واكتشاف اإلجراءات والتنظیمات، والوسائل المستعملة داخل المؤسسة لتحقیق الكفایة 

 .االنحرافات وتصحیحیها وتقویمیها في الوقت المناسب
                                                           

  .343ص ابق،مرجع سمحمد فرید الصحف،  1
 .176، ص2002، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، اإلدارةالتنظیم في  أساسیاتالقحف،  أبوعبد السالم  2

 75، ص ذكرهمرجع سبق ، عیا صرةمعن محمود   3
 .282م، ص2010، األردن، دار السیرة للنشر والتوزیع، 1، طاإلدارة، مبادئ علم وآخرونماجد عبد الوهاب المهدي  4
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تتمثل في العملیات الخارجیة التي تقوم بها أجهزة متخصصة : الرقابة الخارجیة )2

ومستقلة عن السلطة التنفیذیة وهدفها هو مراجعة العملیات المالیة والحسابات وحتى 

 1 .یة التنفیذتحقق من صحتها وشرعیتها ودقتها وهي رقابة الحقة لعمل

  : الرقابة على أساس طبیعة التوجه بالرقابة: رابعاً 

المركزة على الفرد وكیف یتم اتخاذ القرارات من طرفه وكیف یكون : الرقابة الشخصیة )1

 .سلوكه القیادي واإلشرافي داخل المؤسسة

ل أي االهتمام بجمیع اإلجراءات والمهام التي تنفذ بها األعما: الرقابة البیروقراطیة )2

والتركیز على مدى مطابقة هذه اإلجراءات وطرق األنشطة والقواعد واألسالیب 

 .المستخدمة

أي االهتمام والرقابة على المخرجات، حجم اإلنتاج، نوعیة : الرقابة على النواتج )3

 .الخ.......اإلنتاج، جودة اإلنتاج، األرباح، 

األهداف ودرجة الحریة المطبقة التركیز واالهتمام على مدى وضوح : الرقابة الثقافیة )4

 2واستقاللیة عمل األفراد

تحاول أن تحدد بوضوح العالقة بین اإلدارة والعاملین أو المراقبین : الرقابة بالنتائج )5

والمراقب علیه بحیث یكون هناك أهداف معینة أو نتائج متوقعة من عمل شخص 

الرقابة على كل  معین یحاسب علیها من قبل رئیسه بحیث یتمتع هذا الرئیس عن

جزیئات عمل هذا العامل وان یقتصر في رقابته على مدى تحقیق هذا العامل للنتائج 

 .3المتوقعة من عمله والمحددة له سلفاً 

  

 

                                                           
 .18م، ص2012، دار الكتاب الحدیثة، الجزائر، المالیة على النفقات العامةالرقابة إبراهیم بن داود،  1
 .479، صابقمرجع سعبد السالم أبو القحف، 2
 .302م، ص2003، إیضاح وبیان دار النشر والتوزیع اإلسالمیة، مصر، القاهرة، مصطلحات إداریةمحمد فتحي،  3
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  :هناك ثالث أنواع وهي: على أساس جوهر الرقابة: خامساً 

من والتي تركز على تطبیق خطوات الرقابة التي تضعها المنظمة : الرقابة التنظیمیة )1

 .اجل تحقیق أهدافها

تتمثل هذه الرقابة في األعراف والتقالید والمفاهیم التي تتشكل عند : الرقابة االجتماعیة )2

 .العمال والموظفین والتي تحدد سلوكهم وفقا لمعاییر معینة

تتمثل في الشعور بالرقابة ینبع من داخل الفرد وذلك بوضع طرق : الرقابة الذاتیة )3

فرد للوصول إلیها ومواجهة جمیع االنحرافات التي تحول على وأهداف محددة یسعى ال

 1تحقیق هذه األهداف التي تخدم عمله وبالتالي تخدم المؤسسة

  :على أساس موقع الجهاز الذي یمارس الرقابة: سادساً 

وهذا النوع من الرقابة تقوم بممارسته أجهزة متخصصة بشكل مركزي : الرقابة المالیة )1

وتشمل الرقابة المحاسبیة عن طریق رقابة السجالت  مثل دواویل المحاسبة

 .والمستندات

وظیفة من وظائف اإلدارة تمارس على إدارة المؤسسات وعمالها : الرقابة اإلداریة )2

وتمارسها عادة الهیئة المختصة فیها باإلشراف علیها مما أدى بالبعض إلى تسمیتها 

 .2بالرقابة النفعیة

تتطلب وظیفة الرقابة اإلداریة وسائل مالئمة لطبیعة : الرقابة التنظیمیةئل وسا) 9-2

  : النشاط في المنظمة لتحقیق أهداف الرقابة، ومن أهم الوسائل المستخدمة نجد

 تتم الرقابة اإلداریة عن طریق اإلشراف والمالحظة في مختلف : اإلشراف والمالحظة

أو الوسطى أو الدنیا، والذین یتمثلون في  المستویات اإلداریة سواء في اإلدارة العلیا

                                                           
، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة الجامعة مفاهیم أساسیة'المنظمات الرقابة اإلداریة في أبو بكر مصطفى بعیدة،  1

  .12، ص 273الدول العربیة، العدد 

  .10ص  1982الجزائر )  ( عملیة الرقابة على اعمال اإلدارة العامة: عویدات عمار 2
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ولرفع كفاءة استخدام هذه . رؤساء األقسام الذین تنحصر مهامهم في تحویل األوامر

 :الوسیلة الرقابیة فإن ذلك یتطلب توفر شرطین مهمین عند استخدامها وهما

 أن یكون لها اثر واضح ومباشر على حسن سیر األداء وجودته. 

  إظهار أوجه االنحراف واالختالف ونقاط الضعف واقتراح أن تعمل بجالء على

 .1أفضل الحلول بشأنها

 تعتبر الموازنات التقدیریة الخاصة بالمنظمات وسیلة للتعبیر عن : الموازنة التقدیریة

النتائج المتوقع تحقیقها من مختلف أوجه النشاط في المنظمة، وبالتالي فهي تعد احد 

ئلها للتأكد من أن النتائج تتم وفقا للتغیرات الواردة في أدوات الرقابة ووسیلة من وسا

 .2الموازنات، ذلك أن الموازنات التقدیریة تعد احد العناصر الهامة للتخطیط

 تعتبر السجالت اإلداریة إحدى وسائل الرقابة اإلداریة حیث یتم استخدامها : السجالت

المعلومات والبیانات عن أداء للتأكد من حسن سیر األعمال، ذلك أنها وسیلة لجمیع 

  .العاملین

 تتم ممارسة الرقابة اإلداریة عن طریق استخدام أسلوب المراجعة للتأكد من : المراجعة

نظامیة نشاط المنظمة وبعهدها في الغالب إلى أجهزة مستقلة أو وحدات متخصصة 

انات في مجال الرقابة داخل المنظمة ومراجعة السجالت والتقاریر الستخراج البی

الفعلیة عن األداء المختلف أوجه نشاط المنظمة ومن ثم مقارنة البیانات بما هو مقرر 

 .تنفیذه خالل خطط الموضوعیة في هذا المجال مسبقاً 

 وهي تعتبر من األدوات الرقابیة المهمة التي تبین : البیانات اإلحصائیة والرسوم البیانیة

ٕاجراءات المقارنة وتبرز أهمیة هذه نشاط المنظمة وتسهل عملیة متابعة النشاط و 

الوسیلة في األعمال الرقابیة والمقارنات عند بحث أمر من األمور أو عرض مشكلة 

فالمقارنات بصفة عامة تحتاج إلى بیانات وٕاحصاءات حتى یمكن وزن األمور 

                                                           
 .219م، ص1990، دار الفكر للنشر، الریاض، 1، طفلسفة الفكر اإلداري والتنظیمي، تأمرالمطیري   1
 .566م، ص1988، دار النشر العربي، القاهرة، 1، طأصول اإلدارةعساف محمود،  2
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ووضعها في الموضع الصحیح، فعلى سبیل المثال تعد اإلحصائیات الخاصة 

ونا للجهة الرقابیة على استعمال بحوثها والمشاركة في وضع بالتكالیف وغیرها ع

 .1الحلول لكثیر من المشكالت

 وهي وسیلة رقابیة لكونها تحمل طابع المراجعات والمتابعة، حیث : الشكاوي والتظلمات

تضع الرؤساء في الصورة فیما یخص أوجه االنحراف أو األخطاء مهما كان نوعها لذا 

رة عن وسیلة من وسائل الرقابة یمارسها المواطنون فإن الشكاوي عموما عبا

 .2والمراجعون على العاملین والمسئولین في المنظمات

 تسهم التقاریر اإلداریة في توضیح كفاءة األعمال المنفذة وبیان كیفیة أداءها : التقاریر

وطبیعة أداء العاملین ومدى التزامها بأسالیب العمل فهي تنقل صورة واضحة لألداء 

یطلع علیها المسئولین وبالتالي فهي وسیلة فعالة من وسائل الرقابة المستخدمة في ل

  3قیاس مستوى األداء

فالتقاریر التي توضح طبیعة األداء تقدم عادة عن طریق مدیري اإلدارات ورؤساء األقسام 

عن نشاط هذه اإلدارات واألقسام ومدى ما حققته من انجازات ویعمل الرؤساء بوضع هذه 

تقاریر إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب القیادة العلیا في المنظمة أو أي جهة ال

رقابیة أو قد تكون التقاریر دوریة بحیث تكون بصورة یومیة أو أسبوعیة أو شهریة فصلیة 

  أو سنویة أو تقاریر وقتیة تطلب عند الحاجة إلیها

 المنظمات وتنطوي على  وهي طریقة علمیة لممارسة الرقابة في: بحوث العملیات

مجموعة من األسالیب المساعدة في اتخاذ القرارات التي یتم التوصل إلیها عن طریق 

 .تقییم عدة بدائل واختیار أفضلها بطرق كمیة متعددة

                                                           
 .641م، ص1990، مكتبة عین شمس للنشر، القاهرة، 1، طاإلدارة العامةالحبیبي علي،  1
م، 1996عمان،  ، د ط، دار زهران للنشر،، مبادئ الرقابة اإلداریة المعاییر والتقییم والتصحیحالصباح عبد الحمان 2

 .131ض
 .43م، ص1993، ب ط، مكتبة عین شمس للنشر، القاهرة، اإلدارة األصول واألسس العلمیةالهواري سید،  3
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 ویهدف إلى التأكد من أداء األعمال وكفاءة انجازه وسالمة اإلجراءات : التفتیش

التفتیش فئة متخصصة من ذوي الكفاءات والخبرات المتبعة في التنفیذ ویقوم بأعمال 

حتى یكونوا ملمین بكافة دقائق أمور العمل ویتم التفتیش عادة بمقابلة العاملین 

وفحص أعمالهم ومناقشتهم فیها والوقوف على المشكالت التي تعترض سیر األداء 

 .1ومدى إمكانیة حلها وكشف األخطاء والوقوف على مسبباتها

 هو عبارة عن كشف یوقع علیه العاملون عند حضورهم للعمل : مبطاقات الدوا

وفي المصانع استبدل , حیث یحدد لكل منهم ساعة حضوره وانصراف, وانصرافهم منه

هذا السجل ببطاقة یدخلها العامل في اآللة تسجل علیها ساعة حضوره وانصرافه من 

  2.العمل

   :معوقات الرقابة التنظیمیة) 2-9

تركز بعض النظم الرقابیة أحیانا كثیرة على نقاط معینة ال : محلهالتركیز في غیر  )1

تتفق مع وجهة نظر العاملین حیث تعكس من وجهة نظرهم رؤیة محدودة جدا مما قد 

 .یثیر العاملین ضد هذه الرقابة

یقبل العاملون درجة معینة من الرقابة إذا زادت عنها تؤدي إلى رفضهم : الرقابة الزائدة )2

  .لها

یشعر العاملون أحیانا بان المسؤولیة : توازن بین المسؤولیات والصالحیاتعدم ال )3

الواقعة علیهم تفوق ماهو ممنوح لهم من صالحیات وفي نفس الوقت قد یتطلب النظام 

الرقابي الرقابة اللصقیة والمراجعة التفصیلیة لكل جزیئات العمل مما یرتبط سلبا بقبول 

 .ابیةالعاملین والتجاوب مع النظم الرق

قد یكون عدم كفایة العائد أو المكلفات التي یحصل : عدم التوازن بین العائد والتكالیف )4

  .علیها العاملون من أسباب مقاومة هؤالء للنظم الرقابیة

                                                           
 .237ص ،ابقمرجع سالحبیبي علي،  1
  .2007, عمان, دار الزاھران للنشر والتوزیع, الرقابة, التنظیم, اإلدارة المعاصرة التخطیطعمر وصفي عقلیي ، 2
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قد یؤدي عدم تصمیم النظم الرقابیة بشكل محاید إلى عدم قبول : عدم الحیادیة )5

 .1العاملین لهذه النظم

  :وهناك أسباب أخرى

  أسباب مصدرها المعیار نفسه قد یكون المعیار المحدد في الخطة غیر مالئم أو غیر

واقعي بالنسبة للعاملین كالعامل الذي یطلب منه انجاز مهمة أعلى من قدراته وخبراته 

 .فال یستطیع انجازها

  أسباب مصدرها العاملون أنفسهم قد یكون سلیما ویكون سبب االنحراف عائدا إلى

 :سببالعاملین ب

 النقص في قدراتهم ومهاراتهم. 

 ألنهم غیر مهتمین للقیام بعملهم على الوجه الصحیح. 

  أسباب مصدرها ظروف استثنائیة ال عالقة لها بالعاملین أو المعیار مثل ظروف

 2 .الخ........الطقس أو االضطرابات السیاسیة أو الركود االقتصادي 

  

 

 

 

 

  

 

  

                                                           
 .122، صمرجع سبق ذكره، حسونةفیصل  1
م، 2010، عالم الكتب للنشر والتوزیع، مصر، 1، طأساسیات إدارة األعمال ومبادئها ،نعیم إبراهیم الطاهر 2

 .313ص
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  خالصة: 

بعد ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل المتعلق بالرقابة التنظیمیة من عدة جوانب شملت 

ألدوات،األنواع،المجاالت،المعوقات،یتضح لنابان للرقابة التعریف،األهمیة،الخصائص،ا

أهمیة بالغة في المؤسسة حیث أنها تشمل جمیع الحاالت في المؤسسة سواء البشریة 

أو المادیة فهي وظیفة ضروریة ال غنى عنها إذ تعنى بتتبع مراحل العمل في 

.المؤسسة منذ بدایة التخطیط حتى المراحل األخیرة من التنفیذ



 

 
 

  

  

  

  

  

  :الثالثالفصل    

  الكفـــــــــاءة المهنيــــــــــــــــــة
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  :تمهید

والتنظیم للرفع  اإلدارةموضوع الكفاءة المهنیة اهتمام الباحثین والمفكرین في حقل  أثار    

رقابیة  آلیاتتطبیق  إلىحیث عمدت بعض المنظمات , من مستوى الكفاءة المهنیة للعامل

خلق حوافز جدیدة للعامل في  إلى باإلضافة, في العمل وانضباطهالعامل  إنتاجیةتزید من 

  .العمل

إذ أصبح المورد البشري بالمؤسسة من أهم الموارد التي تحدد كفاءة أداء المنظمة      

وعلى توجیه إذ أكدت معظم التوجهات االداریة الحدیثة , لتحقیق أهدافها اإلستراتیجیة

األهمیة من قبل المنظمات للموارد البشریة واعتبارها رأس مال نادر الحصول علیه وخاصة 

  .أصحاب المهارات والخبرات وذوي الكفاءات
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  :تعریف الكفاءة المهنیة) 3 .1

 وردت عدة تعریفات للكفاءة المهنیة من طرف العدید من المنظرین والعلماء.  

  هي تلك الكفاءة المتعلقة بالوظائف المرتبطة بالمهنة التي یقوم " ستیوارت"حیت یعرفها

  .بها شخص ما، وعندئذ یطلق على هذا الشخص انه كفء

  أنها القدرة على التصرف بفعالیة في نمط معین من الوضعیات فهي " برنو"ویعرفها

استخدام فلمواجهة وضعیة ما یجب , قدرة تستند إلى معارف لكنها ال تختزل فیها 

ویمكن تعریفها بأنها مجموعة من التصرفات , موارد معرفیة متكاملة ومتعددة 

االجتماعیة الوجدانیة والمهارات المعرفیة  الحسیة الحركیة التي تمكن من ممارسة دور 

  1.مهمة أو عمل على أكمل وجه , نشاط , وظیفة , 

  جملة من المعارف العملیة والخبرات واإلمكانیات المسخرة لحقیق : وتعرف أیضا بأنها

  2. األهداف المسطرة  مسبقا بطریقة صحیحة بأقل جهد وبأقل التكالیف

  القدرة على ممارسة عمل أو مهنة  أو مجموعة من األعمال   : بأنها " حمزاوي"عرفها

العلمیة الناتجة عن ممارسة  فنیة وتطبیقیة   الخبرة, المؤهل : نتیجة بعض العناصر مثل

  3. لمدة تكفي للحصول على هذه الخبرة  والقیام ببحوث علمیة ونشر نتائجها

  هي القدرة على القیام : الكفاءة 1989ویعرف مكتب التربیة العربي لدول الخلیج

تي باألعمال التي تتطلبها مهمة من المهام أو هي القدرة على ممارسة األعمال ال

  4.تتطلبها وظیفة من الوظائف

                                                           
مجلة العلوم االجتماعیة , تكنولوجیا المعلومات واالتصال والكفاءة المھنیة للعامل عیاش عزوز ،, دبلة عبد العلي  1

   85ص 2016 17العدد 
،مذكرة ماستر علم االجتماع تنظیم الرقابة ودورھا في تحسین الكفاءة المھنیة: وھیبة عبدا � , عائشة حموني  2

  والعمل،

  44،ص2018جامعة ادرار ،
مجلة , بالمملكة العربیة السعودیةالكفاءة التعلیمیة لطلبة كلیات التریبیة شعوان عبد الرحمان ،‘ شوان یعقوب ا 3

   104ص  22جامعة الملك سعود العدد
العدد ,مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة جامعة ورقلة  : الكفاءة المھنیة لألستاذ الجامعي حیواني كریمة ، 4

    241ص
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  تركیبة من المعارف والمهارات والخبرة والسلوكیات التي : وتعرف الكفاءة أیضا بأنها

تمارس في إطار محدد وتتم مالحظتها من خالل العمل المیداني والذي یعطي لها 

 1. صفة القبول ومن تم فانه یرجع للمؤسسة 

 ذكرها كاألتي وهناك تعریفات أخرى للكفاءة المهنیة ن:  

  تعرف الكفاءة المهنیة بأنها تحمل مبادرة أو مسؤولیة فیما یخص الحاالت المهنیة في

  2. التوجهات كما في األداء وهي مقدرة اجتماعیة والتزام یأتي من الفرد 

 وهي قابلة للقیاس , وتعتبر الكفاءة المهنیة بأنها القدرة على تنفیذ مجموعة مهام محددة

استعداد وتجنید وتجمیع ووضع : ویشكل أوسع الكفاءة هي, النشاطوالمالحظة في 

في العمل والكفاءة ال تظهر ) المعارف السلوكیة , المعارف العلمیة, المعارف( الموارد 

  3.إال أثناء العمل

  وتعرف الكفاءة المهنیة أیضا بأنها مجموعة من السلوكیات والقدرات والمهارات التي

  4.ظیم والتي یستطیع من خاللها تنمیة المنظمة وتطویرهایحملها الفرد داخل التن

  من خالل التعریفات السابقة یمكن تعریف الكفاءة المهنیة بأنها جملة أو مجموعة من

المهارات والخبرات والمعارف والقدرات التي یكتسبها الفرد في المنظمة وكیفیة استغالله 

 .لهذه الكفاءة للمضي بتلك المنظمة إلى األحسن

  

  

  

                                                           
التسییر جامعة تلمسان  مذكرة ماجستیر في علوم,  وظیفة تقییم كفاءة اإلفراد في المؤسسة عبد القادر ھاملي ، 1

  50ص 2011

،مجلة األبحاث االقتصادیة تسییر الكفاءة اإلطار ألمفاھیمي والمجاالت الكبرىكمال منصور،سماح صولح، 2
  52،ص07،2012واإلداریة،جامعة بسكرة،العدد 

،جامعة  ،مذكرة ماستر علوم سیاسیة تنظیم سیاسي وإداريتسییر الكفاءة البشریة في المؤسسةالزھرة شناكمة،3
  16،ص2013ورقلة ،

دور تسییر الكفاءة المھنیة في تحسین األداء المؤسسي في المؤسسة حنان حفیظي ،بتینة بركاني، 4
  09،ص2016قالمة،1945ماي 08،مذكرة ماستر علم االجتماع تنظیم وعمل،جامعة االقتصادیة
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  :عناصر الكفاءة المهنیة ) 2-3

لتكوین كفاءة لدى الفرد یجب أن تتوفر لدیه مجموعة من العناصر وتتمثل هذه العناصر 

  1: في ما یلي

وهي الطاقة الكامنة للفرد في مجال معین أو أكثر فعن طریق االستعداد : االستعدادـ 1

عملیة التعلم واالستعداد نصل إلى مستوى معین من الكفاءة أي یبلغ الهدف المقصود من 

 .لتكون هذه الطاقات فطریة أو مكتسبة أو هما معا

هي كل مایستطیع الفرد أداءه في اللحظة الحاضرة من أعمال ومهارات عقلیة : القدرات ـ 2

سواء تم ذلك نتیجة تدریب مقصود ومنظم أو دون ذلك وهذه ,وٕادراكیة أو عملیة حركیة 

 2.ریةالقدرات قد تكون مكتسبة أو فط

تتمثل المهارة في مجموعة القدرات الفطریة الجسدیة للفرد لو الجماعیة والتي : المهاراتـ 3

تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه أو هي مزیج من المعرف والممارسات السلوكیة 

 .والخبرات التي تمارس في إطار معین على المؤسسة وتحدیدها وتقییمها وتطویرها

هارة هي مجموعة من القدرات الفطریة والمكتسبة تحتاجها وفي تعریف أخر للم -

 3.المؤسسة لضمان األداء الفعال وهي قابلة للتغییر والتطور والتنمیة المستمرة

كم , وذلك ألن فرص توظیفها كبیرة وواسعة, وهي أكثر إمكانیة على التحویل: المعارف ـ4

على شرط أن تكون من نفس أن نفس المعارف یمكن توظیفها في العدید من الوظائف 

  .العائلة المهنیة

 

                                                           
،مطبعة الشھاب عمار فوقي،باتنة 1،ط التدریس الفعال بواسطة الكفاءات السند التربوي للمعلمینعلي أوحیدة، 1

  14،ص2007الجزائر،
  14، صنفس المرجععلي أوحیدة،  2
،مذكرة ماستر في علوم دور المسیر في تسییر الكفاءة البشریة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةندیرة بوزید، 3

  62،ص2012التسییر ،غیر منشورة ،جامعة ورقلة ،
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ترتبط إلى حد كبیر بالمحیط المهني الذي أنتجت أو : الممارسات المهنیة المكتسبةـ 5

  1.اكتسبت فیه وعلیه یمكن تحویلها إلى مناصب عمل قریبة من المنصب األصلي للعامل

 المؤسسة و  ومنه یمكن استنتاج إن الكفاءة المهنیة هي ناتج عن تفاعل متطلبات

  )الخ...خصائص نفسیة وجسدیة , استعدادات,قدرات (مكتسبات األفراد  وامكنیاتهم 

  :مستویات الكفاءة المهنیة ) 3-3

تتمثل مستویات الكفاءة في مجموعة من العناصر وهي البیانات والمعلومات والمعارف 

  2:والخبرة وسنوضحها كاألتي

الموضوعیة غیر المترابطة یتم إبرازها وتقدیمها هي مجموعة من الحقائق : البیانات -

, تنقیحها ,وتصبح البیانات معلومات عندما یتم تصنیفها, دون أحكام أولیة مسبقة 

ووضعها في إطار واضح ومفهوم للمتلقي كما تعتبر مواد وحقائق  خام أولیة , تحلیلها 

 .هومة ومفیدةلیست ذات قیمة  بشكلها األول هذا ما لم تتحول إلى معلومات مف

هي في حقیقة األمر عبارة عن بیانات تمنح صفة المصداقیة ویتم تقدیمها : المعلومات -

فالمعلومات یتم تطویرها وترتقي لمكانة المعرفة عندما تستخدم لغرض , لغرض محدد 

وتقییم نتائج مسبقة ومحددة أو لغرض االتصال أو المشاركة في حوار أو , المقارنة 

  .نقاش

المعرفة على أنها ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقیق مهمة " دریكتر " یرى  :المعرفة  -

محددة أو إیجاد شيء محدد وهذه القدرة ال تكون إال عند البشر ذوي العقول والمهارات 

 3. الفكریة

                                                           
نیة والدافعیة الشخصیة والثقافة التنظیمیة وعالقتھا بتحقیق االدارة بالجودة تقویم الكفاءة المھالمسوس یعقوب ، 1

  57،ص2016،أطروحة دكتوراه ،جامعة وھران ، الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي
،مذكرة ماجستیر في علوم التسییر،غیر دور إدارة الكفاءات في تحقیق إستراتیجیة التمیزبن جدوا محمد األمین، 2

  07-06،ص ص1،2013منشورة،جامعة سطیف
،مؤسسة الوراقة للنشر 1،طإدارة المعرفة المفاھیم واالستراتیجیات والعملیاتنجم عبود نجم، 3

  26،ص2005والتوزیع،
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تلك الدرجة العالیة المشكلة للكفاءة وتنتج عن تلك الحالة الممیزة بالتحكم : الخبرة -

  1.  زیادة عن المستوى مقبول من المعارف الفنیة, الهائل في المعارف

  : ممیزات وخصائص الكفاءة المهنیة)  3ـ  4 

نظرا ألهمیة الموارد والكفاءات البشریة واعتبارها موردا هاما بالنسبة للمؤسسة بصفة عامة 

  2:ما یجعلها تتصف بجملة من الخصائص والسمات التي تتجلى في اآلتي

فالطبیعة المتباینة للمورد والكفاءات البشریة : القیمة للمؤسسة مساهمة الموارد في خلق )1

من خالل اختالف مستویاتهم وقدراتهم تجعل مساهمتهم في خلق القیمة متبادلة فمثال 

بقدر ما كان المستخدمون أكفاء بقدر ما كان أداؤهم جیدا، وبالتالي یزداد ما یضیفونه 

 .من قیمة المنتوج أو الخدمة

أي أن یكون المورد فریدا أو ممیزا ضمن المنافسین الحالیین : ارد نادرةأن تكون المو  )2

أو المحتملین للمؤسسة، أخذا بعین االعتبار التباین الطبیعي للقدرات الذهنیة 

 .في الموارد البشریة فإن تمتلك قدرة عالیة عادة ما تكون نادرة) اإلدراكیة(

ما یصعب إمكانیة تقلید الموارد إن أهم : یجب أن یكون المورد غیر قابل للتقلید )3

  :  والكفاءات البشریة ما یلي

 .طبیعة ثقافة المؤسسة ومعاییر أدائها التي ال یمكن تجسیدها في بیئة مغایرة -

صعوبة التحدید بدقة مدى مساهمة كل كفاءة أو فرد في القیمة التي خلقها في  -

 .المؤسسة بسبب تداخل النشاطات المختلفة

العالقات االجتماعیة بخصائصها الجوهریة التي كانت وراء عملیة خلق صعوبة تكرار  -

  .القیمة بسبب التعقید االجتماعي للعالقات

                                                           
،مذكرة ماجستیر،كلیة العلوم  دور إدارة الكفاءات في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیةأنیس كشاط، 1

  60،ص2006ییر،جامعة سطیف الجزائر،االقتصادیة والتس
  45، صمرجع سبق ذكرهعائشة حموني، وھیبة عبدا �،  2
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أي عدم إمكانیة استبدال لمورد مماثل له على مستوى : عدم قابلیة الموارد للتبدیل)4

  .اإلستراتیجیة المنتهجة في المؤسسة

 1م بها الكفاءة المهنیةكما أن هناك أیضا جملة من الخصائص التي تتس:  

حیث أنه تشغیل معارف تشغیل معارف مختلفة قصد تحقیق : الكفاءة ذات غایة هادفة -

  .هدف محدد أو تنفیذ نشاط معین

فهي غیر ملموسة وغیر مرئیة، ما یمكن مالحظته هي األنشطة : الكفاءة مفهوم مجرد -

  .الممارسة والوسائل المستعملة ونتائج هذه األنشطة

فالفرد ال یولد كفرد ألداء نشاط معین وٕانما یكتسب ذلك من خالل : مكتسبةالكفاءة  -

  .تدریب موجه

أي أن تحصیلها یتم من خالل تفاعل العناصر : الكفاءة ذات تشكل دینامیكي -

المعارف، المعارف العلمیة، المعارف (والمكونات المختلفة لها ضمن أبعادها 

 عبر الزمن)السلوكیة

  : أنواع الكفاءة المهنیة) 3ـ  5

فمنهم من , اختلف الباحثون والمنظرون في وضع العدید من التصنیفات للكفاءة المهنیة

ومستوى جماعي ویوافقه , مستوى فردي ویوافقه الكفاءة الفردیة: صنفها إلى ثالثة مستویات

وهناك من صنفها إلى . ومستوى تنظیمي ویوافقه الكفاءة اإلستراتیجیة, الكفاءة الجماعیة

وكفاءة النتائج وسوف تعمل في كال الصنفین , وكفاءة األداء, ءة المعرفةثالثة أشكال كفا

  : كالتالي

 الكفاءة الفردیة والجماعیة واإلستراتیجیة: التصنیف األول.  
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 هي مجموعة أبعاد الداء المالحظة حیث تتضمن المعرفة على أداء : الكفاءة الفردیة

عالي وتزوید المؤسسة بمیزة تنافسیة مدعمة فهي تسمى أیضا بالكفاءة المهنیة وتدل 

على المهارات العملیة المقبولة ویتم إضفاء القبول في الوسط المهني من خالل عدة 

من تولیفة لمهنیة، ویمكن القول أن الكفاءة الفردیة تمثل أسالیب فنیة وتقنیة كالتجارب ا

 .الموارد الباطنیة والظاهرة التي یمتلكها الفرد

 تعتبر الكفاءة الجماعیة أحد مجاالت االهتمام المتزاید : الكفاءة الجماعیة

للمؤسسات واإلدارات فهي تنشئ خالل تعاون وتآزر الكفاءات الفردیة ویمكن تحدید وجود 

فاءات من خالل مؤشرات االتصال الفعال الذي یسمح بوجود لغة مشتركة بین هذه الك

جماعة العمل وتوفیر المعلومات المالئمة بینهم وكذا التعاون بین األعضاء والجماعة 

 1 .بهدف انتقال الكفاءات ومعالجة الصراعات

 عاملون إذ یجب تحدید الكفاءات والقدرات التي یتمتع بها ال: الكفاءة اإلستراتیجیة

ومقارنتها مع تلك التي یتطلبها تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للمؤسسة، والكفاءة 

اإلستراتیجیة ال ترتبط فقط بالوارد البشریة، وبعبارة أخرى فإن الكفاءة اإلستراتیجیة تأتي 

من الطریقة التي یتم فیها خلق تكامل ما بین الكفاءة الفردیة وآلیات تنسیق معینة 

  :إلى ثالثة أنواع من الموارد اإلستراتیجیةالكفاءة  ویمكن تنمیة

 ).الخ...المعدات، التكنولوجیا، المباني(الموارد المادیة  -

 ).الخ...القدرات، المهارات، المعرفة(الموارد البشریة  -

  .2)الهیكلة، والرقابة(الموارد التنظیمیة  -

 معرفیة وكفاءة ویتمثل في تصنیف الكفاءات المهنیة إلى كفاءة : التصنیف الثاني

  .األداء وكفاءة اإلنجاز
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 وهي ال تقتصر على المعلومات والحقائق بل تمتد إلى امتالك كفاءة : كفاءة معرفیة

التعلم المستمر واستخدام أدوات المعرفة وطرائق استخدام هذه المعرفة في المیادین 

 .العملیة

 عیات مشاكل على وتشمل قدرة المتعلم على إظهار سلوك لمواجهة وض: كفاءة األداء

أساس أن الكفاءات تتعلق بأداء الفرد ال بمعرفته ومعیار تحقیقها هو القدرة على القیام 

 .بالسلوك المطلوب

 إن امتالك الكفاءات المعرفیة یعني امتالك المعرفة الالزمة : كفاءة اإلنجاز أو النتائج

األداء، أمتا  لممارسة العمل، دون أن یكون هناك مؤشر على أن امتلك القدرة على

امتالك الكفاءة األدائیة فیعني القدرة على إظهار قدراته في الممارسة دون وجود مؤشر 

 1نتیجة مرغوبة في أداء المتعلمین یدل على إحداث

  :  مراحل اكتساب الكفاءة المهنیة)  3ـ  6

فإنه توجد سبع مراحل یكتسب الفرد من خاللها الكفاءات " جین ماري دیجران"حسب 

  2: طلوبة وتكون طیلة حیاته المهنیة كما یليالم

وفیها یقوم الشباب بالمشاركة في أعمال تطوعیة، : مرحلة االنطالق في الحیاة المهنیة -

ویقوم فیها بتوظیف وتجنید كل الكفاءات التي اكتسبها من أجل البحث عن أول وظیفة 

 .أو منصب عمل

یقوم طالبو الوظائف بمتابعة بعض وفي هذه المرحلة : التكوین خالل الحیاة المهنیة -

التكوینات إلعادة التموقع في سوق العمل وذلك من أجل اكتساب حظوظ أكبر من 

 .أجل الحصول على عمل
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حیث یوجد العدید من : االنخراط في الجامعة مرة ثانیة مرحلة إعادة التمدرس أو -

الدراسة والتعلم من  العمال الذین یریدون تقییم مكتسباتهم المهنیة، بالعودة إلى مقاعد

 .جدید

ویجسدها األفراد الذین ینتقلون في المؤسسة من : مرحلة صیانة الكفاءات وتطویرها -

 .مناصب بسیطة إللى مناصب علیا في اإلدارة

, تطویر الكفاءة بالنسبة لألفراد الذین یشغلون مناصب علیا داخلیا أو في إدارة محلیة -

على مناصب أعلى أو في مؤسسات ویكون هدف تطویر كفاءاتهم هو الحصول 

 .أجنبیة ودولیة

تطویر الكفاءات أحیانا یكون سببه إعادة هیكلة المؤسسة وبالتالي یكون الفرد ملزما  -

أو تضعها , بتطویر كفاءاته من خالل بعض المیكانیزمات التي یضعها لنفسه

 .المؤسسة

لألفراد الذین أنهو  أما بالنسبة) : التقاعد(استعمال الكفاءات بعد الحیاة المهنیة  -

هو , نشاطاتهم المهنیة الرسمیة یكون الهدف من تطویر الكفاءات في هذه المرحلة

, مكاتب استشارات(إعادة النشاط في مجاالت تخدم المجتمع 

  1).الخ....جمعیات,مكونین

  موارد الكفاءة المهنیة :  

ر في الفرد مجموعة من الموارد التي یجب أن تتوف لكي یكون العامل ذا كفاءة یتطلب ذلك

   :العامل تتجلى فیما یل

تمكنه من فهم الظواهر , وهي عبارة مفاهیم مفاهیم ومعارف تخصصیة: معارف عامة  -

 2 .والوضعیات والمشاكل
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وهي معارف متعلقة بالنسق الوظیفي وتتمثل في : معارف خاصة بالمحیط المهني -

نظم المؤسسة أي , القوانین االجتماعیة, الثقافة التنظیمیة ,قواعد التسییر, التجهیز

 .الوحدة

وهي متعلقة بصیرورة العمل وتهدف إلى وصف كیف یجب إنجاز : معرفة إجرائیة -

 .المهام واألعمال أي وصف الطرق العملیة

وهي عبارة عن المقاربات والطرق والصیرورة والوسائل التي تمكن : مهارات عملیة   -

  .تحكم في التوظیف العملي والمیداني الفرد من ال

قدرات (مثل , وهي عن قدرات تسمح بالتنسیق بفعالیة مع اآلخرین: مهارات عالئقیة -

  ).العمل ضمن شبكة,العمل في مجموعة,التفاوض,االتصاالت

وتتمثل في عملیات فكریة مهمة للتحلیل ولحل المشاكل وإلنجاز : مهارات معرفیة-

القدرة على االستقراء    , ارات لإلبداع ولالندماج إلنتاج الفرضیاتالتخاذ القر , المشاریع

  .وهذا كله بمعنى خلق معلومات جدیدة من خالل المعلومات المتوفرة, واالستنباط

وهنا ال نتحدث فقط عن معارف أي مهارات ولكن عن : االستعدادات والخصائص-

  ).الصرامة, قوة اإلقناع, المبادرة, كحب االستطالع(خصائص شخصیة 

أن االستعماالت ,وتسمع من خاللها بتسییر الطاقة الشخصیة للفرد: وارد فیزیولوجیةم-

  1 .العقالني بما یتناسب وخصائص الوظیفة

  :أسالیب تطویر الكفاءة المهنیة) 7-3

تعتبر طرق تطویر الكفاءة هي تلك األسالیب أو األنشطة المستخدمة من أجل تطویر أداء 

ت والرفع من مستوى كفاءاتهم المهنیة بغرض تحقیق أهداف المؤسسة ومن األفراد والجماعا

بین هذه الطرق تحقیق أهداف المؤسسة ومن بین هذه الطرف نجد 

  : الخ وسوف نشرحها في األتي....التحفیز,التدریب,التكوین
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 یعرف التكوین على أنه عملیة تستهدف إلى إجراء تغییر دائم نسبي في : التكوین

حیث یعتبر التكوین 1.راد مما یساعدهم على أداء الوظیفة بطریقة أفضلقدرات األف

وظیفة مهمة في المؤسسة من أجل تطویر كفاءة أفرادها ومن أجل مواكبة التغیرات 

 .والتطورات التي تطرأ على مستوى المنظمات

 یعتبر موضوع التدریب من المواضیع التي لقیت اهتماما كبیرا في المؤسسات : التدریب

یث یهدف إلى إكساب المتدربین معارف ومهارات من تطویر أدائهم وتنمیهم مهنیا بح

الوسائل المهمة في  إحدىمما یؤدي بالضرورة إلى تطویر أداء المؤسسة فالتدریب هو 

من خالل إحداث تغیرات مقصودة في سلوك  ذلك  و, إعداد الموارد البشریة وتأهیلها

واتجاهات األفراد یهدف إلى تطویر قدراتهم وتنمیتها وٕاعدادهم لشغل األدوار والوظائف 

المنظم لتزوید القوى البشریة  ویعد التدریب بأنه الجهد.2المتقدمة وزیادة كفاءتهم

 3ل إیجابي بناءبمعارف معینة وتطویر وتحسین قدراتها وتغیر سلوكها واتجاهاتها بشك

فمدربو الكفاءات یالحظون السلوكیات ویحاولون فهم العالقات الداخلیة للكفاءات .

 4.وتحفیزهم على التعلم 

توجد مجموعة من اإلجراءات والسیاسات التي یستوجب على إدارة : تحفیز الكفاءات 

ین حیث تستطیع میة الرغبة لدى العاملنالموارد البشریة إتباعها حتى تتحقق الفاعلیة في ت

تحقیق أفضل النتائج إذا ما تمكنت من استیعاب نوعیة االحتیاجات الغیر المشبعة لدى 

حیث تشكل التعویضات , العاملین وقامت باستخدام الوسائل المناسبة لتحقیق إشباع لها

والمكافأة لدى إدارة الموارد البشریة متغیرا مهما ضمن السیاسات واإلستراتجیات التي 

ا المؤسسة لما لها من انعكاسات واضحة بعضها یتعلق بالتكالیف العالیة والمتحركة تتبناه
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التي تدفعها المؤسسات لألفراد وبعضها یتعلق باستقرار وازدهار المؤسسات والتعویضات 

  1.تشكل امتیاز ودافع النضمام األفراد إلى المؤسسات والمحفز األهم لتحسین أدائهم

  : تأدوات تقییم الكفاءا) 8-3

توجد أدوات عدیدة لتقییم الكفاءة وترتكز في مجملها على تحضیر مرجعیة معتمدة 

  2: للكفاءات وسنحاول ذكر بعضها 

 یجري تطبیق مقابلة النشاط السنوي الیوم في جل المؤسسات : مقابلة النشاط السنوي

ولبحث , الكبیرة والمتوسطة وهي تسمح للمسیر بوضع النقطة وأحیانا السداسیة للعمال

هذه الطریقة الكالسیكیة كون المؤسسات الرائدة في مجال تسییر الكفاءات أدخلت 

اإلعالم اآللي في استعمال المقابالت السنویة للنشاط مما یسمح بتكوین ارتباط مهم 

 .بین المشاركة في التكوین وتطویر التكوین

 عضاء الفریق إضافة إلى تسمح للمسئولین بالتقییم الدوري لكفاءات أ : المرافقة المیدانیة

ویعتمد فیها على مرجعیة كفاءات , تقدیم النصائح لهم ومساعدتهم على التطویر

إال أن هناك بعض السلبیات , محددة وتسمح بفحص التطورات المحققة بفضل التكوین

  :للمرافقة المیدانیة تتحدد في 

 .هذه التقنیاتإذا لم یكن مكون من قبل على مثل , قد یكون حكم المسیر غیر سلیم -

كما أن سلوك األفراد المرؤوسین یكون غیر عادي أثناء وجودهم برفقة مسئولهم الذي  -

 .وضع لتقییمهم

هي أداء تسمح بجرد الكفاءات الضروریة لكل نماذج العمل في فرع :مرجعیة الكفاءات -

وتنجز عموما من قبل المسئولین المكلفین عن حركیة العمل بإعداد قائمة ,مهني

تم تحدید نماذج العمل ) إنتاج وتطویر ,جودة,موارد بشریة,التجاریة(المهن  بمختلف

وأخیرا إبراز الكفاءات الضروریة لمزاولة هذه األعمال بشكل جید , األساسیة لكل منها
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وبالتالي فإن مرجعیة الكفاءات تسمح بتموضع كل فرد بالنسبة لمستویات الكفاءات 

 .الضروریة أو المطلوبة لكل عمل معین

في السابق حیث كان " مركز التقییم"تعبر هذه العبارة عن اسم : طریقة مركز التقییم -

المرشحون یخضعون الختبارات وفروض للحكم على قدراتهم لشغل وظائف 

وبعدها اختفى المركز وبقیت العبارة تعبر عن منهجیة المستعملة في التقییم ,معینة

لها یقیم الفرد أو المجموعة من قبل بحیث تعرف بأنها عملیة التقییم التي من خال

العدید الذین یستعملون مجموع متكامل من التقنیات المحاكاة أو مالحظة السلوكیات 

  1.صیاغة جزء مهم من التقنیات المستعملة, كقاعدة للتقییم

  :تقییم الكفاءات البشریة في المؤسسة )  9-3

الفرد أو الجماعات فهو تحدید التوافق ترتكز تقییم الكفاءات المهنیة على تقدیر ما یمتلكه 

والتساوي ما بین األداء واألهداف ویقصد به أیضا إعطاء حكم مسبق انطالقا من إنجاز 

قیاسات وتعالیم حول فعالیة األعمال، كما یمكن القول أن التقییم هو عبارة عن مسار 

ة على تخزین مستمر یندرج في نظام التعلم الذي یخص العالم المكون من أجل المساعد

وبعبارة أخرى یمكن القول أن التقییم یرتكز بشكل رئیسي على معرفة , وحفظ طریقة العمل

معرفة تسییر , خبرة أو مهارات تثبت الحكم المهني لنشاط منجز, مرتبطة بالنشاط المنجز

وبالتالي فإن األهداف , االستعدادات الضروریة لشغل منصب من حیث السلوك والمهارات

هي تمام العكس مقارنة مع تلك الخاصة بتقییم األداء التي ترتكز على تقییم  المتبعة

فتقییم الكفاءات تعود وبشكل كبیر إلى المسیرین المقربین , النتائج لفرض أو مجموعة عمل

بسبب قدرتهم على مالحظة الكفاءات المطبقة فعال من طرف األفراد وبشكل یومي أثناء 

  : فإن المسیر القریب یقوم بتحدید ما یلي 2التقییم

 الكفاءات التي یتحكم فیها بنجاح . 

                                                           
  63،صمرجع سلبقكمال منصور،سماح صوالح، 1
  42،ص مرجع سبق ذكرهالزھرة شناكمة، 2
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 الكفاءات المطلوبة والتي ال یحوزها. 

 حیث أن , الكفاءات التي یملكها لكن ال یتحكم فیها تماما مقارنة مع متطلبات عمله

ة هذا النوع من التقییم یسمح للمؤسسة بضمان أحسن مالئمة بین الكفاءات المكتسب

 .العملمن طرف العامل والمطلوبة من طرف رب 

  الحتیاجات التكوین أحسنتعریف. 

 1. االعتراف بالكفاءات الفردیة من خالل التطور الوظیفي أو ارتقاء الفرد أوالعامل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  42ص،مرجع سابق، الزھرة شناكمة 1
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 خالصة الفصل:  

بعدما تم التطرق إلیه حول موضوع الكفاءة المهنیة یتبین أن رفع مستوى كفاءة األفراد 

, ء والجودة في العملمن خالل الرفع من مستوى األدا, بالمؤسسة له تأثیر ایجابي علیها

كما انه یجعلها , بحیث یدفع بالمؤسسة إلى أن تكون منافسة لمختلف المؤسسات األخرى

.الحدیثة ومن ثم مواكبة التغییر تتكیف مع التغیرات والتطورات التي تشهدها المؤسسات



 

 

  

  

  

الميدانيالجانب  :الفصل الرابع
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 تمهید                                     : 

یعد الجانب المیداني أساس  البحوث التطبیقیة حیث أن الدراسات واألبحاث االجتماعیة 

بل أصبحت هي األخرى تسعى إلى , بالتفسیرات النظریة بمختلف مجاالتها ال تكتفي 

ول إلى نتائج وأهداف وذلك بإجراء دراسات میدانیة للوص, التقرب من الواقع االجتماعي

كأساس للوصول إلى الحقائق التي , دون االكتفاء بالتأمالت العقلیة والتصورات النظریة

  . تفسر الواقع االجتماعي وهذا ما سوف یتم تناوله في هذا الفصل
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 :التعریف بالمؤسسة)  1.4

  :تقدیم المؤسسة) أ 

إن محطة تولید الكهرباء بأدرار تعتبر جزء من الشركة الوطنیة من الكهرباء والغاز حیث 

كل  )(fygiم بمحركات دیزال ذات تكنولوجیا یابانیة وهي من نوع 1982تأسست سنة 

 1984ثم عززت المحطة بمحركین آخرین من نفس النوع سنة ,میغاواط 1.8محرك ینتج 

جهزت المحطة بمحركین توربینین  1988نظرا الحتیاجات الوالیة من الطاقة وفي سنة 

انطلق مشروع انجاز محطة كهربائیة  1992وفي سنة , میغاواط 15سعة كل منهما 

لتركیب وتتمثل في محركات توربینیة تشغل بالغاز جدیدة بجمیع ملحقاتها وهي ایطالیة ا

میغاواط بحیث مجموع  25وتصل سعة كل محرك إلى , الطبیعي اآلتي من محطة سبع

م 1995ولقد بدأت المحطة في االشتغال سنة , میغاواط  100إنتاج المحطة یصل إلى 

  .تحتوي محطة إدرار على العدید من الهیاكل والملحقات

بحیث , كهرباء بأدرار إلى الشمال من الوالیة داخل المنطقة الصناعیة تقع محطة تولید ال

ذي یصدر من الحركات  اإلضافیة تتمیز ببعدها عن المناطق العمرانیة نظرا للضجیج ال

 .إلى الخطر الذي تشكله الحتوائها على العدید من األماكن الخطیرة

  :هیكل الدراسة  ) ب

عدید من الهیاكل األساسیة التي من شأنها إن محطة تولید الكهرباء بأدرار تحتوي ال

  :ضمان السیر الحسن للمؤسسة ومن أهم هذه الهیاكل

 :قاعة المراقبة -

إن قاعة المراقبة مجهزة ,من خاللها یتم التحكم في جمیع العملیات والوظائف المختلفة

بتجهیزات الكترونیة متعددة منها جهاز الضبط الخاص بضبط المحركات التوربینیة وهو 

سبید (یسمى , عبارة عن مجموعة من  المعالجات االلكترونیة الرقمیة الجد متطورة

والهدف من هذا ) جنرال الیكتریك(وهو تكنولوجیة شركة أمریكیة , اإلصدار الرابع) ترونیك
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الجهاز هو عملیة ضبط سرعة المحركات التوربینیة مهما كانت التغیرات الناتجة عن 

  .المحركات 

كما یوجد ضمن قاعة المراقبة تجهیزات الكترونیة خاصة بالنظام المضاد للحرائق بحیث 

  : یوجد نوعان

 خاص بمراقبة جمیع أماكن المحطة وهو مرتبط بشبكة من الكواشف : النوع األول

 .واألجهزة المضادة للحرائق

 حریق التي فهو خاص بالمحركات التوربینیة حیث یتحكم بعملیة مراقبة ال :النوع الثاني

 .یمكن أن تندلع ضمن هذه العملیات

كما توجد في قاعة المراقبة أجهزة تسجیل جمیع األحداث من تشغیل للمحركات وٕاطفائها 

وكذا تشغیل أجهزة اإلنذار والتنبیه كما تسجل جمیع األعمال التي یقوم بها أعوان المراقبة 

  .داخل القاعة

  :المحطة هيومن أهم الهیاكل األخرى المتواجدة ضمن  

 محطة معالج الغاز الطبیعي: 

حیث تعني بعملیة تخفیض الضغط وتسخین الغاز وكذا ونقله عبر محطات فرعیة نهائیة 

  .لالستغالل أي تغذیة المحركات التوربینیة

بحیث یحتوي على خزان , كما یوجد هیكل ضروري أخر یتمثل في النظام المضاد للحرائق

كما یحتوي على مجموعة من , م مكعب500ه مائي من الحجم الكبیر تصل سعت

وتحتوي شبكة من األنابیب لغرض توزیع ,المضخات الكبیرة تشتغل لثناء وجود الحریق

  .الماء عبر جمیع نقاط المحكمة

وهناك نظام خاص بالمحركات التوربینیة ویمثل في العدید من التجهیزات والعناصر 

, أجهزة إنذار مختلفة, ثاني أكسید الكربونالمكونة له وهي قارورات كبیرة خاصة بتخزین 

لوحة التحكم عن , شبكة من األنابیب بغرض توصیل الغاز الكربوني إلى داخل المحركات

بعد توجد داخل قاعة المراقبة كما یحتوي هذا النظام على مجموعة من الكواشف الحراریة 
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موضع دراستنا في هذه إن هذا النظام هو , مهمتها رصد ارتفاع درجة الحرارة في المحیط

المذكرة ونظرا ألهمیتها قمنا بدراسة هذا النظام بتتبع جمیع خطواته من اجل إخماد الحریق 

  .وقد درسنا آلیة تفعیل وكذا عملیة المراقبة والتدخل اآللي لهذا النظام

 :الهیاكل التنظیمیة للمحطة  ) ج

والشعب واألقسام موزعة إن محطة تولید الكهرباء بأدرار تحتوي العدید من المصالح 

  :كالتالي

 مصلحة اإلنشاء والصیانة: 

  :وهي مصلحة تعني بعملیات الصیانة المختلفة للمحطة وتحتوي على ثالثة شعب أساسیة

 .تعني بجمیع أنواع الصیانة المیكانیكیة للمحطة ككل: شعبة المیكانیك -

والهدف منها القیام بجمیع أعمال الصیانة والمراقبة الخاصة  :شعبة الكهرومیكانیك -

 .بالمجال الكهربائي على مستوى المحطة

مهمتها تتمثل في القیام بجمیع أنواع الصیانة والمراقبة  :شعبة الضبط واآللیات -

 .الخاصة بجمیع أنواع اآللیات والوسائل داخل المحطة

 مصلحة التشخیص: 

مشاكل اإلعطاب والمشاكل الناتجة عن اآلالت داخل هذه المصلحة مهمتها دراسة 

ومراقبة أي تغیرات بجمیع اآلالت الدوارة بغایة الوصول إلى حلول فعالة لمنع ,المحطة

  .توقفها

 مصلحة المراقبة االقتصادیة: 

هذه المصلحة تعتني بالجانب االقتصادي للمحطة بحیث تقوم بمراقبة كمیة الوقود 

بغایة ترشید استهالك المحطة , ات وكمیة الكهرباء المنتجةالمستهلكة من قبل المحرك

  .للغاز وكذا الحصول على مردود جید من اإلنتاج
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 مصلحة االستغالل: 

وهي مصلحة تعني مراقبة استغالل المحطة حیث تحتوي على مهندس اإلنتاجیة وتقني 

ن بنظام وهي مسؤولة عن تسییر المحطة كما یشتغلو ,رئیسي لإلنتاجیة وتقني مراقبة

  .المداومة 

  :كما أن محطة تولید الكهرباء بأدرار تحتوي على األقسام والفروع األساسیة التالیة

 .صالة المحركات -

 .محطة ضح المیاه الموجهة إلطفاء الحریق والماء الصناعي -

 .محطة لمعالجة الغاز وتوزیعه -

 .محوالت الكهرباء الرئیسیة والفرعیة -

 .للكهرباءمحطة القواطع الرئیسیة  -

 .محطة معالجة وتوزیع الوقود السائل -

 .خزانات الوقود السائل الكبیرة الحجم -

  1.خزانات الماء المضاد للحریق والماء الصناعي -

  :مجاالت الدراسة) 4.2

حیث تناولت هذه الدراسة من عدة جهات زماني ,ما من دراسة بحثیة  إال ولها مجاالت

, سوسیولوجیة إال وتقوم على هذه المجاالت السابقة الذكرفما من دراسة , ومكاني وبشري

ومن هنا سوف نوضح المجاالت التي ركزت علیها دراستنا المتعلقة بدور الرقابة التنظیمیة 

  .في رفع مستوى الكفاءة المهنیة

اقتصرت دراستنا على إحدى المؤسسات الصناعیة المتمثلة في : المجال المكاني  - أ

, الكهرباء والتي تقع شمال والیة إدرار داخل المنطقة الصناعیة الشركة الوطنیة إلنتاج

بحیث تتمیز ببعدها عن المناطق العمرانیة نظرا للضجیج الذي یصدر من المحركات 

 .باإلضافة إلى تشكله الحتوائها على العدید من األماكن الخطیرة

                                                           
1
 03-03-2019،من وثائق المؤسسة، یوم طار بالمؤسسة إعبد هللا محمد ، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة المیدانیةالفصل الرابع ـــــــــــــــــ

81 
 

رة االجتماعیة بحكم أن الظاه لحدوث الدراسةیمثل الفترة الزمنیة : المجال الزماني  -  ب

فهي تتمتع بالدینامیكیة وهو ما یفرض علیها المجال الزماني , متغیرة وغیر ثابتة

 : وعرف انجاز دراستنا المیدانیة ثالثة مراحل متتالیة على النحو التالي,لها

 بدأت هذه المرحلة مباشرة بعد قبول اللجنة العلمیة الخاصة بقسم : المرحلة األولى

قمنا بأخذ , 2018خصص علم االجتماع تنظیم وعمل في نوفمبرالعلوم االجتماعیة ت

رخصة النزول إلى المیدان وأخذ اإلذن من مدیر شركة إنتاج الكهرباء ادرار بحیث 

قمنا بمقابلة مع الرئیس مصلحة الموارد البشریة من اجل شرح ما نرید القیام به من 

نسخة من بطاقة حیث أمرنا بعد ذلك بإحضار صورة شخصیة مع ,خالل دراستنا

التعریفة وذلك  لمنحنا بطاقة الدخول إلى المؤسسة مع الموافقة وهذا بحكم أن شركة  

 .إنتاج الكهرباء تتمیز بطابع امني مشدد

 2019مارس  05فیفري إلى غایة  25امتدت هذه المرحلة من  :المرحلة الثانیة 

أفادتنا بكل المعلومات  للزیارات االستطالعیة تركزت في مصلحة الموارد البشریة والتي

الالزمة  عن خصائص العمال وعددهم وكل ما یتعلق بعینة دراستنا من الوثائق في 

السجالت بغرض جمع المعطیات والمعلومات كعدد العمال واالطالع على الهیكل 

كما قمنا في هذه المرحلة بإجراء , التنظیمي للمؤسسة ومعرفة نظام سیر العمل

بعض رؤساء المصالح والمسیرین كما قمنا بجوالت میدانیة  مقابالت غیر مقننة مع

كما شاهدنا ,في المؤسسة لبعض الوحدات كوحدة اإلنتاج والصیانة ووحدة التنفیذ

حیث قمنا ببعض المقابالت مع بعض العمال ,العامل على المباشر وهو یؤدي مهامه 

رقابیة وعن نوع الرقابة الذین أفادونا بمعلومات حول الرسائل المستخدمة في العملیة ال

وعلى العموم ساهمت الدراسة في ضبط , المطبقة وسیاسة اإلشراف المتبعة في الشركة

كما قمنا في هذه المرحلة بمحاولة عرض , عینة الدراسة وتحدید الفئات السوسیومهنیة

استمارة البحث على بعض أفراد مصلحة الموارد البشریة من اجل تكییف األسئلة مع 

 .لشائعة في المؤسسة لمحاولة تبسیطهااللغة ا
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 وفیها تم توزیع , ابریل 07مارس إلى 20استغرقت هذه المرحلة من  :المرحلة الثالثة

استمارات البحث بعد خضوعها لعدة تعدیالت من طرف األستاذ المشرف واألساتذة 

 المحكمین وتم توزیعها بمعیة احد الموظفین المسئولین عن التربصات ثم استرجاعها

استمارة من  51من طرفه بعد اإلجابة عنها وقد بلغ عدد االستمارات المسترجعة 

 .استمارة موزعة 55إجمالي 

یعتبر المجال البشري هو ذلك المجال األكثر أهمیة والركیزة  :المجال البشري للدراسة -جـ

, األساسیة للدراسة السوسیولوجیة حیث یمثل العنصر البشري المادة الخام لهذه الدراسة

ومن ثم حددنا العنصر البشري الذي هو مجال لدراستنا الن األفراد هم أنفسهم الذین 

ركون في رفع مستوى الكفاءة المهنیة في یقومون بعملیة الرقابة التنظیمیة وهم من یشا

لذلك ركزنا , مختلف المؤسسات الجزائریة على غرار الشركة الوطنیة إلنتاج الكهرباء ادرار

على عمال شركة إنتاج الكهرباء ادرار للحصول على المعلومات حول الظاهرة محل 

وسیومهنیة عامال حسب مختلف الفئات الس 137الدراسة والذي یبلغ عددهم اإلجمالي 

 .) إطارات وأعوان تحكم ومنفذین( من

یقصد بالمجال الجغرافي النطاق المكاني إلجراء الدراسة : المجال الجغرافي  - د

ولذا فان ,المیدانیة بحیث أن ما من ظاهرة أال ولها وسط اجتماعي تنشأ فیه وتنبع منه

أخذت شركة , هنیةدراستنا المتعلقة بدور الرقابة التنظیمیة في رفع مستوى الكفاءة الم

وتقع شمال والیة ادرار داخل , إنتاج كهرباء ادرار محل ومكان لتواجد هذه الظاهرة

المنطقة الصناعیة بحیث تتمیز ببعدها عن المناطق العمرانیة نظرا للضجیج الذي 

 .یصدر من الحركات باإلضافة إلى تشكله الحتوائها على العدید من األماكن الخطیرة

 :لیب جمع البیانات والمعلومات مصادر وأسا) 4.3

اعتمدت منهجیة البحث في العلوم االجتماعیة على األسالیب المتعارف عالیها في البحث 

  :العلمي والتحلیل اإلحصائي التي نورد منها ما یلي 
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حیث اتجهنا فغي معالجة اإلطار النظري للدراسة في االعتماد : المصادر الثانویة .1

لتي تمثلت في الكتب والمراجع العربیة ذات العالقة والدوریات على البیانات الثانویة وا

البحث , الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة,والتقاریر والمقاالت والمجالت

 .والمطالعة

لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة لجأنا إلى جمع البیانات  :المصادر األولیة .2

لشخصیة والزیارات المیدانیة والمالحظة بمكان العمل األولیة من خالل المقابالت ا

إضافة إلى االستمارة كأداة رئیسیة للدراسة صممت , بشركة إنتاج الكهرباء ادرار

إضافة إلى عدد من , خصیصا لهذا الغرض تم إعدادها اعتمادا على نموذج الدراسة

یتوافق مع موضوع  االستمارات المعتمدة في الدراسات السابقة  وذلك بعد تعدیلها وما

  . الدراسة وذلك للحصول على البیانات  والمعلومات الضروریة الختبار الفرضیات

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة لتحلیل البیانات: 

لكي تصبح البیانات مجموعة من المیدان أكثر تعبیرا وأهمیة اخترنا األسالیب اإلحصائیة 

التالیة لمعالجة هذه البیانات والتي تجمعت لدینا بواسطة االستمارة حیث قمنا بتفریغها 

وتبویبها وتحلیلها تمت المعالجة بواسطة الحاسب اآللي لنتمكن من استخالص النتائج 

  : سات وذلك  استخدام أدوات التحلیل اآلتیةالعلمیة من الدرا

والذي یتضمن التكرارات والنسب المؤویة لوصف عینة الدراسة : اإلحصاء الوصفي .1

 .بهدف إعطاء تحلیل تفسیري على مدى إجابات المبحوثین والعوامل األكثر تقدیرا لهم

 :  لجمع البیانات األدوات المنهجیة) 4.4

عد الباحث في بحثه وترتبط األدوات بموضوع البحث للبحث العلمي أدواته التي تسا

على ,ویتوقف نجاح الباحث في في بحثه إلى حد كبیر, والمنهج المستخدم في الدراسة

قدرته في استخدام أدوات البحث لدى على الباحث اإلحاطة جیدا باألدوات والطرق التي 

  .یستخدمها لیصل إلى نتائج مرضیة بأقل وقت وجهد وتكالیف
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  أدوات البحث العلمي كما یلي" سموریس أنجر "حدد الباحث حیث:  

  1.التحلیل اإلحصائي, تحلیل المضمون, التجربة, االستبیان, المقابلة, المالحظة

  :كما أن اختیار أداة البحث ال یكون عفویا إنما یأتي بمراعاة النقاط التالیة

 .میدان البحث ومجال تخصص الباحث .1

 .ع البحث و طبیعتهنوعیة مجتمع الدراسة وموضو  .2

  : وقد اعتمدنا في دراستنا على أدوات البحث التالیة

 الباحث أو المقابل الذي , تحدث بین شخصین, هي عملیة اجتماعیة صرفة: المقابلة

والمبحوث الذي یعطي المعلومات إلى الباحث , یستلم المعلومات ویجمعها ویصنفها

 2.الموجهة إلیه من قبل المقابل على األسئلةبعد إجابته 

 :على النحو التالي" المقابلة الحرة" وقد استخدم الباحثان  -

مقابلة مع مدیر الموارد البشریة قصد اخذ الموافقة إلجراء الدراسة المیدانیة على مستوى 

شركة إنتاج الكهرباء ادرار من اجل الحصول على البیانات الضروریة المتعلقة لنشأة 

توزیع العمال على المصالح واألقسام ومهامهم على , هیكل تنظیمي, مؤسسةوتطویر ال

  .القانون الداخلي للمؤسسة, أسالیب التسییر وتوقیت العمل , مستوى كل قسم

كذلك مقابلة مع بعض المسیرین في المؤسسة من خالل توجیه بعض األسئلة هدفها 

أثیرها لرفع مستوى الكفاءة المهنیة معرفة األسالیب الرقابیة المتبعة طرق التقییم ومدى ت

في المؤسسة مقابلة مع بعض العمال من حین ألخر لالستفسار وجمع مختلف المعلومات 

  .التي تخص موضوع دراستنا

                                                           
, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة ،2ط, مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال, احمد بن مرسلي 1

  .202ص .2005
الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون, 2ط.مدخل لمنھجیة البحث االجتماعياحمد عیاد، 2

  128ص.2009
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 وهي من أهم الوسائل التي یستعملها الباحثون االجتماعیون والطبیعیون في : المالحظة

الطبیعي الذي یزود الباحثین جمع المعلومات والحقائق من الحقل االجتماعي أو 

  1.بالمعلومات

أنها توجیه الحواس واالنتباه إلى ظاهرة معینة ومجموعة من الصور  كما تعرف المالحظة

من اجل الكشف عن صفاتها أو خصائصها بهدف الوصول إلى كسب معرفة جدیدة عن 

  2.تلك الظاهرة

ویتجلى , الطاهرة المدروسةوقد اعتمدنا على المالحظة البسیطة للكشف عن تفاصیل 

دور الرقابة التنظیمیة في رفع مستوى الكفاءة "استعمالنا المالحظة في دراستنا هذه 

أثناء إجراء الزیارات االستطالعیة إلى المؤسسة وطیلة تواجدنا بها حیث سمحت " المهنیة

العالقات  كذلك مالحظة, لنا هذه األداة االطالع على الجو السائد وطریقة العمل المطبقة

فكان الهدف منها جمع البیانات , االجتماعیة داخل الشركة ومدى اتصال العمال باإلدارة 

والحقائق والتي تساعد على بیان مشكلة البحث حیث حصلنا على معلومات لم نحصل 

  .علیها من االستبیان والمقابلة

 جه إلى تعرف االستمارة أنها وثیقة تتضمن مجموعة من األسئلة تو : االستمارة

المستجوبین وهم أفراد العینة التي استخرجها الباحث بغرض التحقق من فرضیات 

وینتظر من من هؤالء المستجوبین أن یقدموا إجابات أو مسائل أو نقاط , البحث 

أي أن الباحث یقوم بتوجیه األسئلة إلى المبحوثین , معینة مرتبطة بأهداف الدراسة

حددها هو على أساس مایرید الوصول إلیه لدراسته ینتظر منهم أن یجیبوا من مسائل 

  3.تلك

وقد اعتمدنا على االستمارة كأداة بحث رئیسیة لجمع البیانات والمعلومات من أفراد عینة 

  .الدراسة 

                                                           
 .1986,بیروت,دار الطبیعة للنشر والتوزیع ,2ط,األسس العلمیة ومناھج البحث العلمي, إحسان محمد الحسن 1
 30ص2016رسالة ماجیستیر،جامعة بسكرة،، الرقابة التنظیمیة ودورھا في تحسین أداء العمالآمال بوسفط ، 2
3

 32ص نفس المرجع،آمال بوسفط،
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لقد تم استخدام االستمارة كأداة بحث رئیسیة لجمع البیانات المتعلقة بإشكالیة الدراسة 

دور الرقابة التنظیمیة في "ث المتعلقة بموضوع دراستنا وتم صیاغة استمارة البح, میدانیا

بشكلها النهائي بعد جمع المؤشرات المتعلقة بمتغیرات " رفع مستوى الكفاءة المهنیة

  .الدراسة

بهذه المؤشرات تم صیاغة أسئلة االستمارة بصورة تعكس االنشغاالت الواردة في اإلشكالیة 

سؤال حیث تم عرضها  38ن هذه االستمارة وتتضم, ومن ثم اختبار فرضیات الدراسة 

من األساتذة  4ومناقشتها مع األستاذ المشرف و االعتماد على مالحظاته مع مالحظات 

وعلى ضوء ذلك تم تعدیل االستمارة وٕاعدادها بالصورة النهائیة التي تم بها , المحكمین

  : محاور  3جمع المعلومات حتى تكونت من 

 مجموعة فقرات أو أسئلة حول البیانات الشخصیة الخاصة ویتكون من  :المحور األول

 .6إلى السؤال  1بالمبحوثین من السؤال 

 الرقابة التنظیمیة"ویتكون من مجموعة أسئلة متعلقة بالمتغیر  :المحور الثاني "

 .22إلى السؤال  7متضمنا أبعادها ومؤشراتها وذلك من السؤال 

ویتضمن " الكفاءة المهنیة " أسئلة بمتغیر  ویتضمن ویتكون من مجموعة: المحور الثالث

  . 38إلى السؤال  23إبعاد المتغیر ومؤشراته وذلك من السؤال 

 صدق وثبات أداة البحث  : 

تفید عملیة التحكم في مدى قابلیة القیاس ألسئلة االستمارة ومدى مطابقتها لموضوع 

البحث،ومن بین عملیة الصدق ،ما یعرف بالصدق الظاهري لالستمارة وبناءا على 

أساتذة  4مالحظات األستاذ المشرف عن المذكرة باإلضافة إلى مالحظات وتوجیهات 

تماعیة تم إجراء التعدیالت الالزمة وٕاعادة محكمین متخصصین في میدان العلوم االج

صیاغة بعض الفقرات وتبسیطها كذلك قمنا بعرض االستمارة على بعض عمال شركة 

إنتاج الكهرباء ادرار حتى یتسنى لنا مدى بساطة فقرات مع ما یتالءم وٕامكانیة الفهم لدى 
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ستمارة والنزول بها العمال بصفة عامة لیتم بعد ذلك االستقرار على النموذج النهائي لال

  .إلى المیدان للدراسة

 تعد السجالت والوثائق من بین الوسائل المهمة التي استعنا بها :السجالت والوثائق

 :لتجمیع المعلومات والبیانات تتمثل هذه األخیرة في التالي

ؤسسة وعن نشاطها األساسي وأهدافها سجالت تتضمن بیانات عن تاریخ نشأة الم -

ت عن عدد العمال الحال وكیفیة توزیعهم على مدیریات ودوائر وكذلك المعلوما

 .المؤسسة

 .والمصالح, الدوائر,الهیكل التنظیمي للمؤسسة الذي یشمل المدیریات -

 .القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة -

 .وثائق خاصة بعملیة رقابة التقاریر المنجزة من طرف العمال  -

  .یاب العمالوثیقة خاصة بالرقابة الشهریة لحضور وغ -

 :ینة الدراسةتحدید ع) 4.5

) أدرر(وحدة , تتجزأ إلى مجموعة من الفروع , إدرارإن الشركة الوطنیة إلنتاج الكهرباء 

) عین صالح (وحدة , ) زاویة كنته(ووحدة , ) كبرتن( ووحدة , وتعتبر اكبر الوحدات 

  ).تیمیمون(وكذلك وحدة 

ونظرا لتعذر الدراسة , واقعه في غایة األهمیةكما إن موضوع الرقابة مع الوقوف على 

على كل هذه الوحدات ونظرا لطبیعة العمل بهذه الشركة قررنا إجراء الدراسة بمحطة 

  .اإلنتاج الموجودة بعاصمة الوالیة أدرر نظرا إلمكانیاتنا المادیة وكذا قربها من مقر السكن
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ثالثة فئات وهم اإلطارات والتحكم إن مجتمع البحث في هذه الدراسة ینقسمون إلى 

ونظرا لكون مجتمع الدراسة یعملون بطریقة العمل , فردا 137والتنفیذیین ویقدر عددهم 

  .بالتداول ویتكونون من طبقات مختلفة فقد اعتمدنا على العینة العشوائیة الطبقیة

ولهذا , عامل 137من المجتمع األصلي والمقدر ب % 40ولقد تم اختیار نسبة العینة 

  : عامل وذلك وفق العملیة التالیة 55جاءت العینة لتشمل 

                           100                   %137     

                        40 %  �  

لتكون ممثلة لمجتمع دراستنا الى جانب مجتمع الدراسة  الذي % 40ولقد اخترنا نسبة 

ائف في مجتمع الدراسة غیر متجانسة وهذا حسب التقییم ظعلینا ذلك وبما أن الو فرض 

  : طبقات 3المطبق في المؤسسة فلقد تم تقسیمهم إلى 

 .36= عدد اإلطارات -

 . 78=التحكم أعوان عدد  -

 .23= التنفیذ أعوانعدد  -

لقد وبالتالي تتكون لدینا ثالث طبقات تظم كل طبقة فئة مهنیة مختلفة عن األخرى و 

  :تم حساب عدد مفردات كل عینة فرعیة كما یلي 

  : عامل حیث 55عامل نختار  137من بین 

N  137تمثل عدد أفراد المجتمع األصلي والذي یساوي.  

n 55یمثل عدد أفراد العینة ویساوي.  

K یمثل عدد أفراد كل فئة مهنیة.  

E یمثل عدد اإلفراد المستجوبین في كل فئة.  

� =
�	×�

�
  .نطبق هذه العالقة بالنسبة لكل فئة مهنیة 
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 :فبالنسبة لفئة اإلطارات وبتطبیق العالقة  )1

 

E1 =
�×��

�
,
��×��

���
= 14.45 ≈ 15   

  

 :أما بالنسبة ألعوان التحكم بتطبیق العالقة  )2

 

E2 =
�×��

�
,
��×��

���
= 31.31 ≈ 31   

  

 : وبالنسبة ألعوان التنفیذ بتطبیق العالقة )3

 

E3 =
�×��

�
, =

��×��

���
= 9.23 ≈ 09   

  

  

  : المهنیة یبین حجم العینة حسب الفئات)01(جدول ال

  عدد األفراد                

الفئات المهنیة                

المفردات المختارة من الفئة   .عدد أفراد الفئة المهنیة

  .المهنیة

  15  36  اإلطارات

  31  78  تحكم

  09  23  تنفیذ

  55  137  المجموع
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  من توزیع االستمارات نسبة الردودیبین ) 02(الجدول رقم 

  نسبة الردود  االستمارات المسترجعة  االستمارات الموزعة 

55  52  94.54%  

  تحلیل وتفسیر البیانات المتعلقة بالجداول البسیطة) 4.6

 :یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس ):03(رقم  جدول

  خیارات التكرارات النسبة المئویة

  ذكر 49 %94.2

  أنثى 03 %5.8

  المجموع 52 %100

% 94.2من مجتمع الدراسة یمثلون نسبة  49أن ):  03(نالحظ من خالل الجدول رقم 

من اإلناث  03في حین أن , من إجمالي العینة ذكور وهم الفئة األكثر من عینة الدراسة

 .              من مجتمع الدراسة % 5.8قدرت نسبتهم 

نستنتج من خالل المعطیات  أن  فئة الذكور هي الفئة الغالبة في المؤسسة ویرجع هذا 

التفاوت إلى   طبیعة النشاط الممارس داخل المؤسسة باعتبارها مؤسسة تتطلب مجهودا 

تحت تأثیر الضجیج و  تبدنیا خاصا نظرا للظروف الفیزیقیة الصعبة داخل الو رشا

القلیلة من اإلناث هذا راجع إلى  أن  هذه الفئة  ةما النسبأ,الحرارة التي تسببها اآلالت

ینسب لها أعمال إداریة بعیدا عن نشاط المولدات الخاصة بفئة الذكور وهذا ما الحظناه 

  من خالل جوالتنا االستطالعیة بالمؤسسة
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  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس ):01(م البیاني رقم الرس

 

  :یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن ):04(رقم  جدول

 الخیارات          التكرارات  النسبة المئویة

%13.5 07 20-30 

%50.5 26 30-40 

%26.9 14 40-50 

  فما فوق 05 %09.6

  المجموع 52 %100

من % 50من العینة یمثلون  26أن   ):04(نالحظ من خالل الجدول رقم 

سنة وهم الفئة األكبر في عین الدراسة وتلیها [ 40- 30[ إجمالي العینة أعمارهم ما بین 

أفراد من   07في حین أن [ 50-40[أعمارهم مابین % 26.9منهم یمثلون ما نسبته  14

أما الفئة األكبر سنا واألقل نسبة , [  30-20[اعمارهم ما بین 13.5%العینة وبنسبة 

وهذا راجع , %9.6بنسبة [ سنة فما فوق 50[وثین من الفئة ما بین مبح 05وهم یمثلون 

ونظرا لسیاسة , هي فئة الشباب وراشدة لدیها إمكانیات[ 40-30[إلى    أن  الفئة 
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كما  أن  فئة الكهول تمثل نسبة معتبرة بالمؤسسة وهذا , التوسع التي شهدتها المؤسسة

باإلضافة إلى المدة المعتبرة إلى  نشأة   راجع إلى استقرار العمال القدامى في مناصبهم

 الشركة

 یوضح توزیع افراد العینة حسب السن):02(الرسم البیاني رقم 

  

  

 :یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الحالة العائلیة):05(رقم جدول 

  الخیارات   التكرارات  النسبة المئویة

 أعزب 12 %23.1

  متزوج 40 %76.9

 المجموع 52 %100

%  76.9فردا من العینة یمثلون ما نسبته  40أن ):  05(نالحظ من خالل الجدول رقم 

منهم  20حین أن  يف, من إجمالي العینة متزوجون وهم الفئة األكثر من عینة الدراسة

 .من  إجمالي  العینة عزاب% 23.1یمثلون ما نسبته 

مبحوثین نلمس أن  ومن خالل الرجوع إلى معطیات الجدول السابق الذي یوضح سن ال

 50و 30سنهم ما بین % 94فرد نسبة  52هذه النسبة طبیعیة بحیث نجد أن مجموع 
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, وهو السن الذي قل ما نجد فیه أفراد غیر متزوجون باإلضافة إلى استقرارهم في العمل

أما فئة العزاب فربما نرجع ذلك إلى   تزامن  فترة شبابهم مع الظروف االجتماعیة 

  .یشها المجتمع الجزائريلمغایرة التي یعواالقتصادیة ا

 

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب الحالة العائلیة):03(الرسم البیاني رقم 

 

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي ):06(رقم  جدول  :

  الخیارات  التكرارات  النسبة المئویة

  متوسط 02 %3.8

 ثانوي 28 %52.8

  جامعي 22 %42.3

  المجموع 52 %100

ذو مستوى %  53.8من المبحوثین بنسبة  28أن ): 06(نالحظ من خالل الجدول 

من  02ذو مستوى جامعي في حین أن %  42.3من المبحوثین بنسبة  22ثانوي وتلیها 

 .ذو مستوى متوسط% 3.8المبحوثین بنسبة 
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ة سونلغاز  إنتاج الكهرباء من خالل هذا یتبین لنا  أن  المستوى التعلیمي مرتفع بشرك

وهذا ما یوضح في المستویین الثانوي والجامعي الذین یخدمون المؤسسة كونها تتوفر على 

التقنیین وتمتلك الید العاملة وال تحبذ توظیف ید عاملة ذات مستوى تعلیمي ضعیف بسبب 

ین الحد طبیعة العمل في المؤسسة وهو مجال مولدات الكهرباء ویتطلب ذلك مستوى التكو 

باإلضافة إلى معظم أصحاب المستوى التعلیمي  , األدنى درجة جامعي آو إعالم آلي

 الثانوي هم خریجي معاهد بدرجة تقني سامي

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي):04(الرسم البیاني رقم 

  

  :یوضح توزیع افراد العینة حسب الرتب المهنیة ):07(جدول رقم 

  الخیارات  التكرارات  المئویةالنسبة 

  إطار 13  %25

  تحكم 30  %57.7

  تنفیذ 09 %17.3

  المجموع 52 %100

من  العینة یمثل ما نسبته  30أن ):  07(یتبین لنا من خالل معطیات الجدول رقم

% 25منهم ما نسبته  13وتلیها , من  إجمالي  العینة فئتهم السوسیومهنیة تحكم% 57.7
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من  % 17.3منهم نسبته  09في حین  أن  , العینة فئتهم المهنیة إطاراتمن  إجمالي  

  .إجمالي  العینة في فئة التنفیذ

حیث نجد اكبر , نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول المتعلقة بالرتب المهنیة

نسبة في أعوان التحكم وهذا راجع إلى  طبیعة عملهم حیث یقع على كاهلها كل األشغال 

كما  أن  هناك نسبة معتبرة من اإلطارات بحیث  أن  , التقنیة من توزیع وتركیب وتعدیل

طبیعة العمل تتطلب إطارات للوقوف على كل مراحل األشغال وكذلك كمدراء للدراسات 

ثم تأتي بنسبة اقل ألعوان  التنفیذ ألنها تقتصر على , باإلضافة إلى األعمال المكتبیة

  .الخ....كالحفر والتنظیفاألعمال األقل خطورة 

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الرتب المهنیة):05(الرسم البیاني رقم
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  :أفراد العینة حسب االقدمیة في العمل یوضح):08(جدول رقم

  الخیارات  التكرارات  النسبة المئویة

  سنوات 5اقل من  12  %23.1

%30.8 16 ]05 - 10]  

%9.6 05 ]10 - 15]  

%7.7 04 ]15 - 20]  

  20أكثر من  15 %28.8

  المجموع 52 %100

من  %  30من المبحوثین یمثلون ما نسبته  16أن  ): 08(نالحظ من خالل الجدول رقم 

من  15تلیها , سنوات [ 10 – 05[إجمالي  العینة لدیهم أقدمیه في العمل ما بین 

سنة فما  20من  إجمالي  العینة لدیهم أقدمیة من % 28.8المبحوثین یمثلون ما نسبته 

من إجمالي العینة لدیهم أقدمیة % 23.1من المبحوثین یمثلون ما نسبته  12تلیها , أكثر

 [20 – 15[ومن [ 15 – 10[في حین أن كل من الفئتین ذو أقدمیة , سنوات 5اقل من 

على % 7.7و % 9.6یشكل أن نسبة ضئیلة من إجمالي عینة البحث بنسب قدرت 

  .التوالي

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  هناك نسبة معتبرة من العمال ذوي 

سنوات وهذا راجع  05والعمال الذین تقل أقدمیتهم عن , [ 10 –سنوات  5[ أقدمیة من 

إلى سیاسة التوسع التي تشهدها المؤسسة من خالل ارتفاع نسبة التوظیف السنویة وتدارك 

كما  أن  هناك ارتفاع في نسبة العمال ذوي , المؤسسة ألهمیة تجدید طاقاتها البشریة

ف أن ما یدل على قدم المؤسسة وتوفرها وهذا  أن  دل , سنة فما أكثر 20األقدمیة من 

  على عمال ذوي خبرة في مجال العمل
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یوضح توزیع أفراد العینة حسب االقدمیة في العمل):06(الرسم البیاني رقم

 

  :الرقابة في المؤسسةوجود یوضح  ):09(جدول رقم

  الخیارات  البدائل  التكرارات  النسبة المئویة

    فعالة 41 %78.8

  فعالة غیر 00 00%  نعم

  أحیانا 11 %21.2

  ال 00  %00

  المجموع 52  100%

  

 100من المبحوثین هم ما یمثلون نسبة  52أن    ):09(نالحظ من خالل الجدول رقم 

إال  أن  جمیع هؤالء , من مجتمع الدراسة  أقروا  بوجود رقابة في مؤسسة سونلغاز

المبحوثین الذین أجابوا بوجود رقابة في المؤسسة ینقسمون إلى ثالث خیارات في حین  

ع الدراسة أجابوا من  إجمالي مجتم%  78.8من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  41أن  

من  11بوجود رقابة في شركة  أن تاج الكهرباء ادرار و أقروا  بأن ها فعالة وتلیها 

من  إجمالي مجتمع الدراسة  أقروا  بأن  الرقابة % 21المبحوثین وهو ما یمثل نسبة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة المیدانیةالفصل الرابع ـــــــــــــــــ

98 
 

 ,فعالة أحیانا بالمؤسسة في حین  أنه ال یوجد احد من المبحوثین اقر بعدم فعالیة الرقابة 

وهذا  أن  دل فإنما یدل على وجود رقابة ومتابعة للعمل بشركة  إنتاج الكهرباء وكذا 

فعالیة هذه العملیة اإلداریة مما یؤدي بالشركة إلى المحافظة على سیر العمل وتنظیمه 

  .وبالتالي تحقیق أهداف الشركة وزیادة اإلنتاجیة

  

  المستخدمة في العملیة الرقابیةل یوضح مدى درایة العامل بالوسائ ):10(جدول رقم 

  الخیارات  التكرارات  النسبة المئویة

  نعم 51 %98.1

  ال 01 %1.9

 المجموع 52 %100

 % 98.1من المبحوثین وهو م أن سبته  51أن ): 10(نالحظ من خالل الجدول رقم 

في , الرقابیةمن إجمالي العینة على درایة بالوسائل التي تستخدمها المؤسسة في العملیة 

من  إجمالي مجتمع الدراسة لیست لهم درایة بالوسائل الرقابیة  %1.9حین أن نسبة 

 .المستخدمة في عملیة الرقابة 

نستطیع من خالل البیانات الواردة  أن  مؤسسة  أن تاج الكهرباء ادرار تعلم عمالها 

وبالتالي یكون العامل , مرةبالوسائل المستخدمة في العملیة الرقابیة أثناء توظیفهم ألول 

 .على علم بهذه الوسائل
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  :التقاریر الیومیة واألسبوعیة تساعد على مراقبة العملأن یوضح  ):11(جدول رقم 

  الخیارات  التكرارات  النسبة المئویة

  نعم 50 %96.2

  ال 02 %3.8

  المجموع 52 %100

من  %96.2یمثل نسبة من المبحوثین ما  50أن : (11)نالحظ من خالل الجدول

إجمالي العینة یرون أن التقاریر الیومیة واألسبوعیة تساعد على مراقبة العمل في حین أن 

  .من  إجمالي عینة الدراسة %3.8من المبحوثین یرون عكس ذلك ویمثلون نسبة  02

نستنتج من خالل البیانات أن  غالبیة العمال یرون  أن  التقاریر الیومیة واألسبوعیة 

اعد على مراقبة العمل وهذا  أن  دل ف أن ما یدل على  أن  هذه اآللیة تسهم في تس

توضیح كفاءة األعمال وبیان  كیفیة أدائها وطبیعة أداء العاملین ومدى التزامهم بأسالیب 

العمل فهي تنقل صورة واضحة لألداء لیطلع علیها المسئولین وبالتالي المحافظة على 

 .ثر تنظیماسري أن  العمل وجعله أك

یوضح الرقابة عن طریق بطاقات الدوام الیومیة تزید من فعالیة ):12(جدول رقم 

  :الرقابة بالمؤسسة

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %94.2  49  نعم

  %5.8  03  ال

  %100  52  المجموع

 94.9من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  49أن ): 12(نالحظ من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة یرون أن الرقابة عن طریق بطاقات الدوام الیومیة تزید من فعالیة %
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یرون أن ها ال تزید من %  5.8من المبحوثین بنسبة  03في المقابل هناك , الرقابة

  . فعالیة الرقابة في المؤسسة

بطاقات نستنتج من خالل البیانات أن  العمال بمؤسسة  إنتاج الكهرباء ادرار یرون  أن  

الدوام الیومیة تزید من فعالیة الرقابة في المؤسسة وهذا رادع إلى  أن  بطاقات الدوام 

تكشف عن حضور العامل للعمل ووقت  انصرافه وبالتالي فهو ملزم بالتوقیع علیها 

  .شخصیا إلثبات ذلك ولیتفادى المشاكل مع الجهة المسئولة

یوضح الرقابة عن طریق المشرفین یزید من نجاح العملیة الرقابیة  ):13(جدول رقم 

  .في المؤسسة

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

 %88.5  46  نعم

 %11.5  06  ال

 %100  52  المجموع

من  إجمالي  %  88.5من المبحوثین بنسبة  46أن  ): 13(نالحظ من خالل الجدول رقم

طریق المشرفین یزید من  نجاح العملیة الرقابیة في حین  العینة یرون  أن  الرقابة عن 

  .من إجمالي العینة یرون خالف ذلك% 11.5من المبحوثین بنسبة  06أن  

قد یرجع هذا إلى أن عمال مؤسسة  إنتاج الكهرباء ادرار یشعرون ب أن  الرقابة عن 

هذا النوع من طریق المالحظین تزید من نجاح العملیة الرقابیة ویرجع ذلك في  أن  

الرقابة یجعلهم أكثر التزاما و انضباطا واهتماما بعمله وذلك مما یقدمه المالحظین أو 

  .المشرفین من توجیهات وٕارشادات أثناء العمل
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  :یوضح تواجد المشرف أثناء الدوام بشكل دائم ):14(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %59.6  31  نعم 

  %5.8  03  ال

  %34.6  18  أحیانا

  %100  52  المجموع

من  % 59.6من المبحوثین بنسبة  31أن    ):14(نالحظ من خالل الجدول رقم 

إجمالي  العینة أجابوا  أن  المشرف یتواجد بمكان  العمل بشكل دائم أثناء الدوام وتلیها 

كان العمل من إجمالي العینة أجابوا بتواجد المشرف بم% 34.6من المبحوثین بنسبة  18

من إجمالي %  5.8من المبحوثین بنسبة  03في حین أن بشكل دائم أثناء الدوام أحیانا 

  :العینة أجابوا بعدم تواجد المشرف بشكل دائم أثناء الدوام ونستنتج من خالل ذلك

وقد یرجع ذلك إلى أن  بعض األعمال في مؤسسة  إنتاج الكهرباء ادرار تتطلب وجود 

الدوام وهذا راجع لحساسیة العمل وطبیعته وخاصة تلك األعمال ذات  دائم للمشرف أثناء

الطابع التقني والمیكانیكي كما  أن  تواجد المشرف معهم أثناء العمل یشعورهم باالرتیاح 

كما  أن  , واالطمئنان  ویرفع معنویاتهم وهو ما أكدته بعض المقابالت مع المبحوثین

د المشرف أحیانا أثناء الدوام وهذا راجع أیضا إلى    مجموعة من المبحوثین  أقروا  بتواج

طبیعة العمل كاألعمال اإلداریة فهي ال تتطلب وقوف المشرف علیهم فهم یعرفون 

كما  أن  , األعمال التي یقومون بها ومتعودون علیها وهذا یدل على استقرارهم في العمل

ه بعض العمال فتواجده ال كذلك وهو ما اقر , عدم تواجد المشرف مع العمال أمر عادي

 .یؤثر علیهم وال على أدائهم
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  :یوضح مدى مراعاة األعمال المنجزة من طرف المشرف ):15(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %90.4  47  نعم

  %9.6  05  ال

  %100  52  المجموع

%  90.4نسبة من المبحوثین وهو ما یمثل  47أن ):  15(نالحظ من خالل الجدول رقم

في حین أن , من إجمالي العینة یرون أنه یتم مراعاة األعمال المنجزة من طرف المشرف

من إجمالي العینة یرون بأنه ال یتم مراعاة األعمال % 9.6من المبحوثین بنسبة  05

  .المنجزة من طرف المشرف

األعمال  نستنتج من خالل البیانات أن المشرف یقوم بواجب الرقابة من خالل مراعاة

المنجزة من طرف العمال وهو ما الحظناه داخل ورشات العمل خالل جوالتنا 

االستطالعیة بالمؤسسة وقد یرجع هذا لحساسیة العمل ولتفادي األخطاء واإلعطاب التي 

  .قد یصعب تداركها

  .یوضح إذا توفر بیئة مناسبة للعمل في المؤسسة ):16(جدول رقم 

  المئویةالنسبة   التكرارات  الخیارات

  %88.5  46  نعم

  %11.5  06  ال

  %100  52  المجموع

% 88.5من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  46أن ):16(نالحظ من خالل الجدول رقم 

في , من إجمالي العینة یرون بأنه تتوفر البیئة المناسبة للعمل بمؤسسة إنتاج الكهرباء

یرون أنه ال تتوفر بیئة مناسبة للعمل بهذه % 11.5من المبحوثین بنسبة  06حین 

سسة على توفیر البئة المناسبة من خالل توفیر وهو مایدل على حرص المؤ .المؤسسة
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وتوفیر الجو المالئم للعامل ألداء مهامه على أكمل  همختلف متطلبات العمل واحتیاجات

  وجه

  :یوضح اعتراف اإلدارة بما یقدمه العامل من جهد ):17(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %69.2  36  نعم

  %30.8  16  ال

  %100  52  المجموع

% 69.2من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  36أن ): 17(نالحظ من خالل الجدول رقم

من  16من إجمالي العینة یرون أن اإلدارة تعترف بما یقدمه العامل من جهد في حین أن 

  .من  إجمالي عینة الدراسة%  30.8المبحوثین یرون عكس ذلك وهو ما یمثل نسبة 

ل هذه البیانات أن اإلدارة تعترف بما یقدمه العامل من جهد ویمكن  أن  نستنتج من خال

وهذا  إن  دل فإنما یدل على  أن  مؤسسة  أن تاج الكهرباء ادرار تثمن المجهودات التي 

یبذلها العامل في العمل وتشجعه وتحفزه على بذل جهد اكبر وبالتالي یكون هناك سعي 

  .ضلمن العمال نحو تحسین مستوى أدائهم إلى األف

  :یوضح إذا ما یتم وضع خطط لمواجهة المشاكل من طرف المسئول ):18(جدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %73.1  38  نعم

  %26.9  14  ال

  %100  52  المجموع

%  73.1من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  38أن ):  18(نالحظ من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة یرون بأنه یتم وضع خطط لمواجهة مشاكل العمل من طرف المسئول 
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من إجمالي العینة یرون بعدم وضع % 26.9من المبحوثین بنسبة  14في حین أن 

  .خطط لمواجهة مشاكل العمل من طرف المسئول

نستنتج  أنه یتم وضع خطط لمواجهة المشاكل من طرف المسئولین لمواجهة المشاكل 

وهذا  أن  دل ف  أنه یدل على , المتعلقة بالعمل من تعدیل في الخطط وتوفیر المعدات

سعي المسئولین نحو المحافظة على سیر العمل واستمراریته وحرصهم على وضع خطط 

  .ما یسمح للمؤسسة بالمضي نحو األحسنلمواجهة المشاكل قبل وقوعها وهذا 

  :یوضح اكتشاف األخطاء ومعالجتها في المؤسسة ):19(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %86.5  45  نعم

  %13.5  07  ال

  %100  %100  المجموع

من % 86.5من المبحوثین ما یمثل نسبة  45أن ):  19(یتبین من خالل الجدول رقم

 07العینة یرون بأنه یتم اكتشاف األخطاء ومعالجتها في المؤسسة في حین أن إجمالي 

من  إجمالي  العینة بعدم اكتشاف األخطاء ومعالجتها في % 13.5من المبحوثین بنسبة 

  .المؤسسة 

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أنه یتم بمؤسسة  إنتاج الكهرباء ادرار 

عالجتها وهذا دلیل على فعالیة العملیة الرقابیة بالمؤسسة في الكشف عن األخطاء وم

 .اكتشافها لالنحرافات واألخطاء التي تقع في المؤسسة
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یوضح المطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط المستهدفة بعد  ):20(جدول رقم 

  :االنتهاء من العمل

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %67.3  35  نعم

  %32.7  17  ال

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  35أن ):  20(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة یرون أنه یتم المطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط % 67.3

من % 32.7من المبحوثین بنسبة  17المستهدفة بعد االنتهاء من العمل في حین أن 

ي العینة یرون أنه ال یتم المطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط المستهدفة بعد إجمال

  .االنتهاء من العمل

أن  المؤسسة   انستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول امن معظم أفراد  العینة أكدو 

نتهاء من تقوم بإجراء المطابقة بین األداء الفعلي للعامل وبین الخطط المستهدفة بعد اال

العمل وهذا یدل على مدى االهتمام الكبیر بما جاء في الخطط حرصا على تقدم وتطور 

المؤسسة إذ تعتبر عملیة المطابقة بین األداء والخطط من أهم الخطوات الرقابیة التي 

تهدف من خاللها إلى التعرف على مختلف المتغیرات والعوامل المتعلقة باألداء ومن ثم 

 .الضعف وتعزیز نقاط القوةمعالجة نقاط 
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  :یوضح ما یقوم به المشرف في حالة حدوث الخطاء ):21(جدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %78.8  41  تنبیهك

  %21.2  11  عقابك

  %00  00  التغاضي

  %100  52  المجموع

نسبة من المبحوثین وهو ما یمثل  41أن ):  21(یتبین لنا من حالل الجدول رقم

من إجمالي العینة أقروا بأن المشرف ینبه العامل في حالة حدوث الخطأ في % 78.8

أقروا  ب أن  المشرف یعاقب العامل في %  21.2من المبحوثین بنسبة  11العمل أما 

  .حالة حدوث الخطأ في العمل

نستنتج بأن  المشرف غالبا ما یعمل على تنبیه العمال في حالة حدوث أخطاء مهنیة 

هذا ما یؤكد مدى سماحة ومرونة المشرف مع عماله وحرصه على األداء وسیر العمل و 

بما یضمن استقرار العمال كما یدل أیضا على ثقة المشرف بعماله وبكفاءاتهم وقدراتهم 

, المهنیة فهو بذلك یزید من رفع روحهم المعنویة مما یضمن تحسین كفاءتهم في األداء

عقاب مباشرة فقد یكونوا ارتكبوا أخطاء كبیرة أو تعمدوها أو أما هؤالء الذین یتعرضون لل

كما  أن  المشرف ال یتغاضى ابدأ عن , تكررت بعد عدة توجیهات قدمها المشرف لهم

  .األخطاء
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  :یوضح برمجة دورات تكوینیة تدریبیة في المؤسسة ):22(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %98.1  51  نعم

  %00  00  ال

  %100  52  المجموع

% 98.1من المبحوثین هو ما یمثل نسبة  52أن ):  22(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

أي جمیع أفراد  العینة یرون ب أنه یتم برمجة دورات تكوینیة تدریبیة للعمال في 

  .المؤسسة

تقوم ببرمجة نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  مؤسسة  أن تاج الكهرباء 

وكذلك , دورات تجریبیة وتكوینیة لعمالها وهذا من اجل تحسین كفاءتهم المهنیة وقدراتهم 

  .من اجل مواكبة التغیرات والتطورات التي تطرأ على مستوى المؤسسات بصفة عامة

  :یوضح إذا هناك تقییم ألداء العمال ):23(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %84.6  44  نعم

  %15.4  08  ال

  %100  52  المجموع

% 84.6من المبحوثین هو ما یمثل نسبة  44أن ): 23(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من  8من إجمالي العینة یرون ب أنه هناك تقییم ألداء العامل في المؤسسة في حین أن 

من إجمالي العینة یرون بأنه لیس هناك تقییم ألداء العامل في % 15.4 ةالمبحوثین بنسب

  .المؤسسة

من المالحظ  أن  مؤسسة  إنتاج الكهرباء ادرار تقوم بتقییم أداء عمالها وهذا ف أن ما 

یدل على حرص المؤسسة على معرفة مكامن الخلل والضعف في شتى المجاالت سواء 
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مج واإلجراءات وكذلك المعدات واألجهزة واآلالت لإلدارة من خالل السیاسات والبرا

 .وبالتالي إجراء التحسین والتغیر الناتج من التقییم ومن ثم تحسین قدرات األفراد وكفاءتهم

  : لى الخطط المستهدفةع تما یتم إجراء تعدیالإذا یوضح  ):24(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  %71.2  37  نعم

  %28.8  15  ال

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  37أن ):  24(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة یرون بأنه یتم إجراء تعدیالت على الخطط في حالة عدم % 71.2

من  إجمالي  % 28.8من المبحوثین وبنسبة  15تحقق األهداف المسطرة في حین أن 

  .ذلكالعینة یرون عكس 

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  مؤسسة  إنتاج الكهرباء یتم بها إجراء 

تعدیالت على الخطط في حال عدم تحقق األهداف المسطرة وهذا راجع إلى الدور الذي 

تلعبه العملیة الرقابیة في هذه المؤسسة من خالل متابعة تنفیذ الخطط من بدایتها إلى 

  .انتهاء العمل
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  :جاز العمل في الوقت انیوضح مدى  ):25(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  69.2  36  نعم

  1.9  01  ال

  28.8  15  أحیانا

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  36أن ): 25(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من  15انجاز أعمالهم في الوقت المحدد وتلیها من إجمالي العینة یعملون على % 69.2

من  إجمالي  العینة ینجزون أعمالهم في الوقت % 28.8المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة 

من إجمالي العینة ال ینجزون أعمالهم في % 1.9في حین  أن  نسبة , المحدد أحیانا

  .الوقت المحدد

یعملون على انجاز العمل في الوقت نستنتج من خالل هذه البیانات أن  معظم العمال 

وهذا  إن  دل فإنما یدل على حرصهم على انجاز أعمالهم من اجل المحافظة على 

ونظرا ألن  هناك بعض األعمال في مؤسسة ال تتطلب التأخیر , سریان  العمل وتنظیمه

ال  أما عن الذین, االنجاز باإلضافة إلى دور الرقابة التي یمارسها المشرف على العمال

ینجزون أعمالهم في الوقت فقد یرجع ذلك إلى أن  طبیعة األعمال التي یقومون بها قد ال 

  .تتطلب اإلنجاز في الوقت أو یمكن  أن  تنجز في وقت أخر أو ال تنتهي في وقتها
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  :ین الصادرة عن المؤسسةانیوضح االلتزام بالقو  ):26(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %96.2  50  نعم

  %3.8  02  ال

  %100  52  المجموع

من %96.20من المبحوثین وهم ما یمثلون 50أن ): 26(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من المبحوثین  02إجمالي العینة یلتزمون بالقوانین الصادرة عن المؤسسة في حین أن 

یلتزمون بالقوانین الصادرة عن من إجمالي العینة ال % 3.8وهم ما یمثلون نسبة 

  .المؤسسة

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  غالبیة العمال یلتزمون بتطبیق 

بالقوانین الصادرة عن المؤسسة وهذا  أن  دل ف أن ما یدل على  أن  العمال یرون في 

تجنب الوقوع في االلتزام بالقوانین أهمیة بالغة لضم أن  سیر العمل داخل المؤسسة ول

 .أخطاء أثناء العمل

  :یوضح ثقافة المحافظة على تنظیم سیر العمل ):27(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %92.3  48  نعم

  %7.7  04  ال

  %100  52  المجموع

من % 92.3من المبحوثین وهو ما یمثل  48أن ): 27(یتبین من خالل الجدول رقم

 04إجمالي العینة یرون أن للعمال ثقافة المحافظة على تنظیم سیر العمل في حین أن 

من إجمالي العینة ال یرون أن للعمال ثقافة % 7.7من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة 
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ذا راجع إلى أن جل العمال ذو أقدمیة في العمل وه.المحافظة على تنظیم سیر العمل

  یشعرون بروح المسؤولیة والوالء للمؤسسة باإلضافة إلى المستوى التعلیمي المرتفع

  :یوضح الجودة في العمل ):28(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %73.1  38  نعم

  %26.9  14  ال 

  %100  52  المجموع

% 73.1من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  38أن ):  28(الجدول رقمیتبین من خالل 

من إجمالي العینة یرون أن العمل الذین یقومون به في مؤسسة إنتاج الكهرباء یتمیز 

من  إجمالي  % 26.9من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  14بالجودة في حین أن 

  .العینة یرون عكس ذلك

واردة  أن  الجدول  أن  اغلب عمال مؤسسة  أن تاج نستنتج من خالل البیانات ال

الكهرباء سونلغاز یرون  أن  العمل الذي یقومون به في المؤسسة یتمیز بالجودة وهذا 

راجع إلى    عمال المؤسسة مقتنعون بالعمل الذي یقومون به من ناحیة اإلنجاز والجودة 

خبرة الذي یلعب دورا هاما في وهذا بنتیجة استقرارهم في العمل باإلضافة إلى عامل ال

عملیة اإلنجاز حیث  أن  المؤسسة تمتلك عمال ذو خبرة و أقدمیة في العمل فهم 

  .یتمتعون بكفاءة عالیة ویتمیزون بروح المسؤولیة والوالء للمؤسسة
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  :السعي لتحسین األداء في العملفي توزیع أفراد العینة  ):29(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  العینة  الخیارات

  %88.5  46  نعم

  %11.5  06  ال

  %100  52  المجموع

% 88.5من المبحوثین وهم ما یمثلون  46أن   ):29(یتبین لنا من خالل الجدول رقم 

, من إجمالي العینة یسعون لتحسین أدائهم في العمل من خالل توظیف مهاراتهم وخبراتهم

من إجمالي العینة ال % 11.5من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  06في حین  أن  

  .یسعون إلى تحسین أدائهم من خالل توظیف مهاراتهم وخبراتهم

من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  العمال یسعون إلى تحسین أدائهم في نستنتج 

العمل من خالل توظیف مهاراتهم وخبراتهم وهذا راجع إلى المستوى التعلیمي المرتفع 

باإلضافة إلى اهتمام العمال , للعمال والذي یندرج بین المستویین الثانوي والجامعي

 .الل المهارات والخبرات التي اكتسبوها مع مرور الوقتبالمؤسسة بتطویر قدراتهم من خ

  :االستعداد لبذل الجهد لتحقیق أهداف المؤسسةمدى یوضح  ):30(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %88.5  46  نعم

  %11.5  06  ال

  %100  52  المجموع

% 88.5یمثلون نسبةمن المبحوثین وهم ما  46أن ): 30(یتبین من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة لدیهم االستعداد لبذل جهدهم من اجل تحقیق أهداف المؤسسة في حین 

من إجمالي العینة لیس لدیهم % 11.5من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  06أن 

  .االستعداد لبذل الجهد من أجل تحقیق أهداف المؤسسة
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أن  غالبیة عمال مؤسسة  إنتاج الكهرباء نستنتج من خالل البیات الواردة في الجدول  

سونلغاز یسعون لبذل جهودهم من اجل تحقیق أهداف المؤسسة وهذا راجع إلى الوالء 

  .الذي یكنه العمال للمؤسسة وشعورهم بالمسؤولیة نتیجة استقرارهم وأقدمیتهم في العمل

  :وكل للعمالالقدرة على حل المشاكل المرتبطة بالعمل الممدى یوضح ):31(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %90.4  47  نعم

  %9.6  05  ال

  %100  52  المجموع

من % 90.4من المبحوثین وهم ما یمثلون  47أن ): 31(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

إجمالي العینة لدیهم القدرة في حل المشاكل المرتبة في العمل الموكل إلیهم في حین أن 

من  إجمالي  العینة لیس لهم القدرة على % 9.6المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة من  05

  .حل المشاكل المرتبطة بالعمل الموكل إلیهم

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  معظم العمال في مؤسسة  إنتاج 

إلیهم وهذا راجع الكهرباء سونلغاز لدیهم القدرة على حل المشاكل المرتبطة بالعمل الموكل 

إلى الممارسة الدءوبة للعمل مما اكسب العمال القدرة على حل المشاكل التي تواجههم 

  .بأنفسهم وهذا ما أجابنا به احد المبحوثین خالل استجوابهم
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  :القدرة الكافیة للتحكم في العملیوضح امتالك  ):32(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %94.2  49  نعم

  %5.8  03  ال

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  49أن ):  32(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من  3في حین أن , من إجمالي العینة یمتلكون القدرة الكافیة للتحكم في عملهم% 94.2

القدرة الكافیة من  إجمالي  العینة لیس لدیهم % 5.8المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة 

  .للتحكم في عملهم

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول أن معظم العمال یمتلكون القدرة الكافیة 

للتحكم في العمل ویرجع هذا أن المؤسسة تستقطب عمال ذوي كفاءة ومؤهالت تمكنهم 

  .من القدرة على أداء أعمالهم

  : یوضح متغیر المواظبة على الحضور في الوقت المحدد ):33(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %80.8  42  نعم

  %3.8  02  ال

  %15.4  08  اناحیأ

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  42أن ):33(یتبین لنا من خالل الجدول رقم 

وتلیها , من إجمالي العینة یواظبون على الحضور في الوقت المحدد إلى العمل% 80.8

من إجمالي العینة یواظبون على الحضور % 15.4من المبحوثین وهو ما یمثل نسبة  8



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة المیدانیةالفصل الرابع ـــــــــــــــــ

115 
 

من إجمالي العینة % 3.8من المبحوثین بنسبة  2في حین أن , في الوقت المحدد أحیانا

  .ال یواظبون على الحضور في الوقت المناسب

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  معظم عمال مؤسسة  إنتاج الكهرباء 

یواظبون على الحضور إلى العمل في الوقت المحدد وهذا یدل على مدى انضباط العمال 

أما عن , العمل ألن  التأخر له تأثیرات سلبیة على نشاط المؤسسة واحترامهم لمواقیت 

باقي العمال الذین یواظبون على الحضور في الوقت المحدد أحیانا والذین ال یحضرون 

في الوقت المحدد فقد یردع ذلك إلى بعض الظروف الخارجة عن نطاق العمال كعدم 

  .الخ.....وجود وسیلة تنقل إلى العمل أو ظرف شخصي 

  :االلتزام بأداء المهام كما ینبغيمدى  یوضح ):34(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الخیارات

  84.6  44  نعم

  00  00  ال

  15.4  08  أحیانا

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  44أن ): 34(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من  8في حین أن , المهام الموكلة إلیهم في وقتهامن إجمالي العینة ینجزون % 84.6

من إجمالي العینة ینجزون المهام الموكلة إلیهم % 15.4المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة 

  .في وقتها أحیانا

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول ب أن العمال یلتزمون بأداء المهام في وقتها 

لعمال بعملهم وٕاخالصهم وكذا تطبیقهم للتعلیمات الصادرة وهذا ما یفسر انضباط والتزام ا

  وهو دلیل على وجود متابعة ومراقبة مستمرة بالمؤسسة, عن المؤسسة
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  :یوضح السعي للتقلیل من األخطاء التي یقع فیها العامل ):35(جدول رقم

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %100  52  نعم

  00  00  ال

  %100  52  المجموع

أي % 100من المبحوثین وهم ما یمثلون  52أن  ): 35(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

جمیع أفراد العینة  أقروا  بأنهم یسعون إلى التقلیل من األخطاء التي یقعون فیها في 

وهذا یرجع إلى أن  العمال على درایة بوجود نظام رقابي یتابع أعمالهم باستمرار , العمل

في أداء أعمالهم ویتوخون الحذر من اجل تفادي ارتكاب األخطاء وبالتالي یجتهدون 

باإلضافة إلى أن  معظم العمال ذو أقدمیة في المؤسسة , والتقلیل من نسبة الوقوع فیها

  .ویتمتعون بكفاءة عالیة باإلضافة إلى التزامهم بتطبیق القوانین الصادرة عن المؤسسة

  : العملان سب متغیر إتقیوضح توزیع أفراد العینة ح):36(رقمجدول 

  النسبة المئویة   التكرارات  الخیارات

  %100  40  نعم

  %00  12  ال

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  40أن ): 36(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من  12في حین أن , من إجمالي العینة یعملون على إتقان عملهم كما ینبغي% 76.9

من إجمالي العینة ال یعملون على اتق أن % 23.1وهم ما یمثلون نسبة المبحوثین 

  .عملهم كما ینبغي

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول أن غالبیة عمال مؤسسة إنتاج الكهرباء 

, یعملون على اتق أن  عملهم كما ینبغي وهذا راجع إلى عامل الخبرة والكفاءة في العمل
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كما أن العامل الذي یتقن عمله یشعر , ء للمؤسسة والشعور بالمسؤولیةمما ینتج عنه الوال

أما عن الذین أجابوا  أن هم ال یعملون على , بأنه ال یمكن االستغناء عنه في المؤسسة

اتق أن  عملهم كما ینبغي  أن ما قد یرجع إلى أنهم یرون عملهم ال یصل إلى درجة 

  .اإلتقان

یة مع الوظیفة التي یشغلها یوضح مدى تناسب المؤهالت العلم ):37(جدول رقم 

  :بالمؤسسة العامل

  النسبة المئویة   التكرارات  االختیارات

  %90.4  47  نعم

  %9.6  05  ال

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  47أن ): 37(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

تتناسب مؤهالتهم العلمیة مع الوظیفة التي یشغلونها من  إجمالي  العینة % 90.4

من إجمالي  العینة % 9.6من المبحوثین بنسبة  05في حین أن , بمؤسسة إنتاج الكهرباء

  .یرون عكس ذلك

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  معظم عمال مؤسسة إنتاج الكهرباء 

وظیفة التي یشغلونها وهذا راجع إلى عملیة سونلغاز تتناسب مؤهالتهم العلمیة مع ال

حیث  أن  توظیف العمال فیها یكون بحسب ما یمتلكونه , التوظیف التي تتبعها المؤسسة

من مؤهالت وكفاءات علمیة وبالتالي وضع الشخص المناسب وضع الشخص المناسب 

  .في المكان المناسب
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  :أهمیة عملیة تقییم األداء بالنسبة للعامل یوضح مدى ):38(جدول رقم 

النسبة    التكرارات  الخیارات

  المئویة

  

  

  

  

  

  نعم

    النسب  التكرار  أین تظهر أهمیتها

  

  

47  

  

  

  

90.4%  

  التعرف على نقاط الضعف
03  %5.77 

  الرفع من الروح المعنویة
05  %9.62 

  تحسین الكفاءة المهنیة
13  %25.00 

  كل ما سبق
26  %50.00 

  %9.6  05  ال

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  47أن ): 38(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

حیث أن , من إجمالي العینة یرون أن عملیة تقییم األداء مهمة بالنسبة لهم% 90.4

مبحوثین وهم  03المبحوثین الذین یرون أن عملیة تقییم األداء مهمة بالنسبة لهم منهم 

مبحوثین الذین أجابوا بنعم یرون هذه األهمیة بالتعرف من إجمالي ال% 5.8یمثلون نسبة 

% 9.6من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  05في حین أن , على نقاط الضعف للعامل

من  إجمالي المبحوثین الذین أجابوا بنعم یرون أهمیة التقییم بالرفع من الروح المعنویة 

من  إجمالي % 25نسبة  من المبحوثین وهم ما یمثلون 13في حین  أن  , للعامل

في حین  أن  , المبحوثین الذین أجابوا بنعم یرون أهمیة التقییم لتحسین الكفاءة المهنیة

من  إجمالي المبحوثین الذین أجابوا بنعم %  50من المبحوثین وهو ما یمثل  نسبة  26

على  التعرف, الرفع من الروح المعنویة( یرون بأن  أهمیة التقییم تظهر في كل ما سبق
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من المبحوثین وهم یمثلون نسبة  05في المقابل أن ):.تحسین الكفاءة, نقاط الضعف

  .من إجمالي العینة ال یرون بأن عملیة تقییم األداء مهمة بالنسبة لهم% 9.6

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول أن عمال مؤسسة إنتاج الكهرباء یرون أن 

نسبة لهم وهذا راجع إلى حرصهم على معرفة مستواهم ودرجة عملیة تقییم األداء مهمة بال

أدائهم في العمل من اجل التعرف على نقاط الضعف وتصحیحها كذلك للرفع من الروح 

المعنویة للعامل ،باإلضافة إلى أن عملیة التقییم تدفع العامل دائما إلى تحسین كفأته 

  إلى تقییم المهنیة ألنه یعلم أن العمل الذي یقوم به سوف یخضع

  :یوضح إذا كان هناك تحفیزات تقدم للعامل ):39(جدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارت  البدائل  الخیارات

    %15.4  08  تحفیزات مادیة  نعم

  %13.5  07  تحفیزات معنویة 78.8%

  %50  26  هما معا

  %21.2     11                            ال

  %100  52                            المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة 41أن ):39(نالحظ من خالل الجدول رقم

من إجمالي  العینة یرون بان المؤسسة تقدم تحفیزات للعامل من اجل تحسین 78.8%

مبحوثین 08مبحوث یرون أنها تقدم تحفیزات مادیة ومعنویة ومنهم 26األداء منهم

من المبحوثین بنسبة 07یرون أنها تقدم تحفزات مادیة فقط ومنهم %15.4بنسبة

من المبحوثین وهم 11یرون أنها تقدم تحفیزات معنویة فقط ،في المقابل نجد أن 13.5%

من إجمالي  العینة یرون أن المؤسسة ال تقدم تحفیزات للعامل %21.2ما یمثلون نسبة 

  .من اجل تحسین األداء
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تقدم تحفیزات للعمال من اجل تحسین أدائهم بحیث تتجلى هذه  فمن المالحظ إن المؤسسة

التحفیزات في مزایا مادیة ومعنویة وهذا إن دل فإنما یدل على حرص مؤسسة إنتاج 

  .الكهرباء لتشجیع عمالها ودفعهم من اجل تحسین األداء

  :التي تحدث في المؤسسة  یوضح سهولة التكیف مع التغیرات ):40(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات  تالخیارا

  %90.4  47  نعم

  %9.6  05  ال

  %100  52  المجموع

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  47أن ): 40(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة یتكیفون بسهولة مع التغیرات التي تحدث على مستوى % 90.4

من إجمالي العینة % 9.6یمثلون نسبة من المبحوثین وهم ما  09في حین أن , المؤسسة

  .ال یتكیفون بسهولة مع التغیرات التي تحدث في المؤسسة

نستنتج من خالل البیانات الواردة في الجدول  أن  غالبیة العمال یجدون سهولة في 

التكیف مع المتغیرات التي تحدث على مستوى المؤسسة وهذا راجع إلى المستوى التعلیمي 

إضافة إلى أن  العمال بمؤسسة  أن تاج الكهرباء سونلغاز یتلقون , ة المرتفع بالمؤسس

  دورات تدریبیة وتكوینیة في العمل وهذا ما یمكنهم من مواكبة المتغیرات
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  :تحلیل وتفسیر الجداول المركبة) 4.7

یوضح العالقة بین الرقابة عن طریق بطاقات الدوام والمواظبة على  ):41(جدول رقم 

  :الحضور في الوقت

مواظب على الحضور في الوقت المحدد  

 ؟

 المجموع

 احیانا ال نعم

الرقابة عن طریق 

 بطاقات الدوام الیومیة 

  نعم

 

41 0 8 49 

78.8 % 0.0 % 15.4 % 94.2 % 

 ال

 

1 2 0 3 

1.9 % 3.8 % 0.0 % 5.8 % 

 المجموع

 

42 2 8 52 

80.8 % 3.8 % 15.4 % 100.0 % 

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  49أن   ):41(رقم یتبین من خالل الجدول

من إجمالي العینة یرون أن العملیة الرقابیة عن طریق بطاقات الدوام تزید من % 94.2

من % 5.8من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  3بینما , فعالیة الرقابة في المؤسسة

یرون أن % 78.8من المبحوثین بنسبة  41في حین أن , إجمالي العینة یرون عكس ذلك

العملیة الرقابیة عن طریق بطاقات الدوام الیومیة تزید من فعالیة العملیة الرقابیة ویواظبون 

% 15.4من من المبحوثین بنسبة  08على الحضور في الوقت المحدد للعمل بینما 

على  یرون أن العملیة عن طریق بطاقات الدوام الیومیة تزید من فعالیة الرقابة ویواظبون

یرون % 3.8من المبحوثین بنسبة  02في المقابل , ر في الوقت المحدد أحیاناالحضو 

بأن العملیة الرقابیة عن طریق بطاقات الدوام ال تزید من فعالیة الرقابة وال یواظبون على 

من المبحوثین ال یرون أن العملیة الرقابیة  1.9الحضور في الوقت المحدد وتلیها نسبة 

  .تزید من فعالیة الرقابة یواظبون على الحضور في الوقت للعملعن طریق بطاقات الدوام 

ومن خالل ذلك یتضح لنا  أن  مؤسسة  أن تاج الكهرباء تعتمد في عملیة الرقابة على 

بطاقات الدوام الیومیة للكشف عن غیابات العامل ومدى  أن ضباطه واحترامه لمواعید 
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وبالتالي فهي , شخصیا إلثبات حضورهحیث  أن  كل عامل ملزم بالتوقیع علیها , العمل

آلیة رقابیة تزید من نجاح العملیة الرقابیة من خالل ضبط العمال وجعلهم یواظبون على 

  .الحضور في الوقت المحدد بالتالي یكون هناك سریان للعمل

  :یوضح العالقة بین الرقابة عن طریق المشرفین وااللتزام بالقوانین ):42(جدول رقم 

 القوانینبھل تلتزم  

 الصادرة عن المؤسسة؟

 المجموع

 ال نعم

الرقابة عن طریق 

        المشرفین

 نعم
45 1 46 

86.5 % 1.9 % 88.5 % 

 ال
5 1 6 

9.6 % 1.9 % 11.5 % 

 المجموع
50 2 52 

96.2 % 3.8 % 100.0 % 

نسبة  من المبحوثین وهم ما یمثلون 46أن ):  42(یتبین لنا من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة یرون أن الرقابة عن طریق المشرفین تزید من نجاح العملیة % 88.5

من إجمالي العینة یرون % 11.5من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  06بینما , الرقابیة

یرون أن الرقابة عن طریق % 86.5من المبحوثین بنسبة  45في حین أن , عكس ذلك

وتلیها , لعملیة الرقابیة ویلتزمون بالقوانین الصادرة عن المؤسسةالمشرفین تزید من نجاح ا

من الذین یرون أن الرقابة عن طریق المشرفین تزید من نجاح العملیة % 1.9نسبة 

من المبحوثین  05في المقابل أن , الرقابیة وال یلتزمون بالقوانین الصادرة عن المؤسسة

مشرفین تزید من نجاح العملیة الرقابیة ال یرون أن الرقابة عن طریق ال% 9.6بنسبة 

من المبحوثین ال یرون أن الرقابة % 1.9بینما , ویلتزمون بالقوانین الصادرة عن المؤسسة

عن طریق المشرفین تزید من نجاح العملیة الرقابیة وال یلتزمون بالقوانین الصادرة عن 

  .المؤسسة
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على الرقابة عن طریق المشرفین تاج الكهرباء تعتمد ومن هنا نصل إلى أن  مؤسسة  إن

ألن  هذا النوع من الرقابة یجعل العمال أكثر التزاما بالقوانین المعمول بها في المؤسسة 

فهو بذلك یحرص على إتباع الحصص والقوانین , لكون  أن  المشرف یقوم بمراقبته

یر العمل فإتباع القوانین ضرورة ملحة لس, المتبعة في المؤسسة تجنبا للوقوع في الخطأ

  .داخل المؤسسة وتجنبا للعقاب من طرف المشرف

  : یوضح العالقة بین تواجد المشرف و أن جاز العمل في الوقت ):43(جدول رقم 

 المجموع ھل تنجز عملك في الوقت المحدد ؟ 

 أحیانا ال نعم

ھل یتواجد المشرف 

 بمكان العمل ؟

 نعم
26 0 5 31 

50.0 % 0.0 % 9.6 % 59.6 % 

 ال
2 1 0 3 

3.8 % 1.9 % 0.0 % 5.8 % 

 أحیانا
8 0 10 18 

15.4 % 0.0 % 19.2 % 34.6 % 

 المجموع
36 1 15 52 

69.2 % 1.9 % 28.8 % 100.0 % 

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  31أن ): 43(یتبین من خالل الجدول رقم

من  18بینما , دائم أثناء الدواممن إجمالي العینة یقرون بتواجد المشرف بشكل % 59.6

من إجمالي العینة یقرون بتواجد المشرف أثناء الدوام  %34.6وهم ما یمثلون , المبحوثین

یقرون بعدم تواجد % 5.8من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  03وتلیها , احي أن ا

ن یقرو % 50بحوثین بنسبة ممن ال 26في حین أن .المشرف بشكل دائم أثناء الدوام

من  05بوجود المشرف أثناء الدوام بشكل دائم وینجزون أعمالهم في وقتها بینما 

المبحوثین یقرون بتواجد المشرف بشكل دائم أثناء الدوام وینجزون عملهم في الوقت 

یقرون بتواجد المشرف أحیانا أثناء الدوام % 19.2من المبحوثین بنسبة  10وتلیها , أحیانا

% 13.4من المبحوثین بنسبة  08وبینما , لهم في الوقت أحیانابشكل دائم وینجزون أعما
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یقرون بتواجد المشرف أثناء الدوام احي أن ا وینجزون أعمالهم في وقتها المحدد وكذلك 

یقرون بعدم تواجد المشرف أثناء الدوام وینجزون عملهم % 3.8من المبحوثین بنسبة  02

ین یقرون بعدم تواجد المشرف بشكل من الذ%1.9في الوقت المحدد في حین نجد نسبة 

  .دائم أثناء الدوام وال ینجزون عملهم في الوقت

ومن خالل ذلك نصل إلى أن  المشرف بمؤسسة  أن تاج الكهرباء متواجد بشكل دائم 

فوجود المشرف مهم , أثناء الدوام مما یعني أن هناك متابعة وتوجیه لما یقوم به العامل

وهنا یتم الدفع بهم إلى انجاز اعمالهم , نة ویرفع من معنویاتهمالرتیاح والطمأنیایشعرهم ب

  .في وقتها المحدد وبالتالي خلق االستقرار في العمل

  :لتحقیق أهداف المؤسسة العمالد و یوضح اعتراف اإلدارة بمجه ):44(جدول رقم 

استعداد لبذل جھدك لتحیق  

المؤسسة ؟ أھداف  

 المجموع

 ال نعم

تعترف بما  االدارة

 یقدمھ العمل من جھد؟

 نعم
34 2 36 

65.4 % 3.8 % 69.2 % 

 ال
12 4 16 

23.1 % 7.7 % 30.8 % 

 المجموع
46 6 52 

88.5% 11.5% 100.0% 

من المبحوثین وهم ما یمثلون  36نالحظ أن ):44( من خالل الجدول المركب رقم

من إجمالي العینة یقرون أن اإلدارة تعترف بما یقدمه العامل من جهد % 69.2نسبة 

من إجمالي العینة یقرون بأن % 30.8من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  16بینما 

من المبحوثین وهم ما  34في حین أن .جهداإلدارة ال تعترف بما یقدمه العامل من 

یرون أن اإلدارة تعترف بما یقدمه العامل من جهد ومستعدین لبذل % 65.4یمثلون نسبة 

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  02بینما , الجهد من اجل تحقیق أهداف المؤسسة

ذل الجهد من یرون أن اإلدارة تعترف بما یقدمه العامل من جهد وغیر مستعدین لب% 3.8
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من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبته  12بالمقابل نجد أن , اجل تحقیق أهداف المؤسسة

د من یرون أن اإلدارة ال تعترف بما یقدمه العامل من جهد ومستعدون لبذل الجه% 23.1

یرون % 7.7من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  04بینما اجل تحقیق أهداف المؤسسة، 

تعترف بما یقدمه العامل من جهد وغیر مستعدون لبذل جهد لتحقیق أهداف  أن اإلدارة ال

  .المؤسسة

ومن هنا یتضح لنا أن اإلدارة بمؤسسة  إنتاج الكهرباء تعترف بما یقدمه عمالها من جهود 

من خالل تثمین هذه المجهودات المبذولة وتحفیزهم مما یزید من رفع معنویاتهم ودافعیتهم 

حیث نجدهم مستعدون لبذل جهدهم من اجل تحقیق أهداف هذه ورغبتهم في العمل 

المؤسسة فهي بذلك تحقق االنسجام بین أهداف األفراد من جهة من خالل تثمین هذه 

  .الجهود وبین أهداف المؤسسة من خالل بذل الجهد من اجل تحقیق األهداف

  جودة العملیوضح العالقة بین اكتشاف األخطاء و  ):45(جدول رقم 

تقوم بھ یتمیز  الذيل العم 

 بالجودة

 المجموع

 ال نعم

 اكتشاف األخطاء

 ؟ ومعالجتھا

 نعم
36 9 45 

69.2 % 17.3 % 86.5 % 

 ال
2 5 7 

3.8 % 9.6 % 13.5 % 

 المجموع
38 14 52 

73.1 % 26.9 % 100.0 % 

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  45نرى أن ): 45(من خالل الجدول رقم

من إجمالي العینة یرون أنه یتم اكتشاف األخطاء ومعالجتها بالمؤسسة بینما % 86.5

من إجمالي العینة یرون أنه لیس هناك % 13.5من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  07

% 69.2من المبحوثین بنسبة  36في حین أن , اكتشاف األخطاء ومعالجتها بالمؤسسة

م الذین یقومون به معالجتها في المؤسسة ویرون عملهیقرون بأنه یتم اكتشاف األخطاء و 
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یقرون باكتشاف األخطاء % 17.3من المبحوثین وبنسبة  09بینما , یتمیز بالجودة

 05في المقابل أن , ومعالجتها في المؤسسة ویرون عملهم الذي یقومون به یتمیز بالجودة

ومعالجتها بالمؤسسة وال  یقرون بأنه ال یتم اكتشاف األخطاء% 9.6من المبحوثین بنسبة 

% 3.8من المبحوثین بنسبة  02ویلیها , یرون عملهم الذین یقومون به یمتاز بالجودة

یرون بأنه لیس هناك اكتشاف لألخطاء ومعالجتها في المؤسسة ویرون أن العمل الذین 

  .یقومون به یمتاز بالجودة

مل على اكتشاف األخطاء ومن هنا یتضح لنا  أن  مؤسسة  إنتاج الكهرباء سونلغاز وتع

الواقعة في میدان العمل وهذا دلیل على وجود رقابة حیث تعمل على تصحیحها 

فمن خالل معالجة وتصحیح هذه األخطاء یكتسب العامل مهارات في العمل , ومعالجتها

مما یؤدي به إلى  اكتساب الجودة والتمیز , مرة أخرى في هذه األخطاء عویتجنب الوقو 

  .ومنه تحقیق األهداف والمضي بها نحو األحسن, ي یقوم بهفي العمل الذ

  :یوضح العالقة بین المطابقة بین األداء الفعلي وٕاتقان العمل ):46(جدول رقم 

 المجموع عملك  إتقانھل تعمل على  

 ال نعم

طابقة مالقیام بعملیة ال

الفعلي  األداءبین 

 للعامل والخطط 

 نعم

 

28 7 35 

53.8 % 13.5 % 67.3 % 

 ال
12 5 17 

23.1 % 9.6 % 32.7 % 

 المجموع
40 12 52 

76.9 % 23.1 % 100.0 % 
  

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  35أن ): 46(یتبین من خالل الجدول رقم

العینة یرون أن هناك مطابقة بین األداء الفعلي للعامل وبین الخطط  جماليمن إ% 67.3

% 32.7من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  17بینما , المستهدفة بعد االنتهاء من العمل

من إجمالي العینة یرون أنه ال یتم القیام بعملیة المطابقة بین األداء الفعلي للعامل مع 

من المبحوثین بنسبة  28في حین أن , من العمل الخطط المستهدفة بعد االنتهاء
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یرون بأن هناك عملیة مطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط المستهدفة بعد % 53.8

% 13.5من المبحوثین بنسبة  07االنتهاء من العمل ویعملون على اتق أن عملهم بینما 

ط المستهدفة بعد االنتهاء یرون بأن هناك عملیة مطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخط

من المبحوثین بنسبة  12في المقابل أن , من العمل وال یعملون على إتقان عملهم

یرون بأنه ال یتم المطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط المستهدفة بعد % 23.1

% 9.6من المبحوثین بنسبة  05االنتهاء من العمل ویعملون على إتقان عملهم وتلیها 

أنه لیس هناك مطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط المستهدفة بعد االنتهاء من  یرون

  .العمل ال یعملون على إتقان عملهم

وهنا یتضح لنا أن  مؤسسة  إنتاج الكهرباء تقوم بإجراء مقارنة بین األداء الفعلي للعامل 

قة واالهتمام الكبیر  ما والخطط المستهدفة بعد االنتهاء من العمل وهذا یعكس لنا مدى الد

جاء في الخطط وهذا دلیل على وجود رقابة وحرصا على تقدم وتطور المؤسسة من خالل 

فمطابقة األداء مع الخطط من أهم خطوات العملیة الرقابیة , الحرص على إتقان العمل

 ,تهدف إلى    التعرف على مختلف المتغیرات والمؤثرات والعوامل التي تحیط بأداء العمل

ومن ثم تكوین صورة واقعیة من ظروف العمل ومشكالته حتى توجیه العمال إلى طرق 

  .أفضل ألداء العمل بكل إتقان
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  :في المؤسسة  یوضح تقییم العمل والسعي إلى تحسین أداء العمل ):47(جدول رقم 

 ئكداأھل تسعى لتحسین  

 العمل 

 المجموع

 ال نعم

 ألداءھل ھناك تقییم 

 العامل في المؤسسة ؟

 نعم
40 4 44 

76.9 % 7.7 % 84.6 % 

 ال
6 2 8 

11.5 % 3.8 % 15.4 % 

 المجموع
46 6 52 

88.5 % 11.5 % 100.0 % 
  

من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  44أن ): 47(یتبین من خالل الجدول رقم

من  08بینما , المؤسسةمن إجمالي العینة یرون أن هناك تقییم العمل في % 84.5

من إجمالي العینة ال یسعون لتحسین أدائهم من % 11.5المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة 

  .خالل توظیف مهاراتهم وخبراتهم الفنیة

یرون بأنه هناك تقییم  ،%76.9من المبحوثین وهم ما یمثلون نسبة  40في حین أن 

 04ظیف مهاراتهم وخبراتهم بینما لألداء ویسعون لتحسین أدائهم في العمل من خالل تو 

یرون أن هناك تقییم ألداء العامل وال یسعون لتحسین % 7.7من المبحوثین وبنسبة 

من المبحوثین بنسبة  06في حین أن , أدائهم من خالل توظیف مهاراتهم وخبراتهم

یرون ب أنه لیس هناك تقییم ألداء العامل ویسعون لتحسین أدائهم من خالل % 11.5

یرون بعدم  ،%3.8من المبحوثین بنسبة  02ویلیها , مهاراتهم وخبراتهم الفنیة توظیف

وجود تقییم ألداء العمال بالمؤسسة وال یسعون لتحسین أدائهم في العمل من خالل توظیف 

  .مهاراتهم وخبراتهم

ومن هنا یتضح  أن  مؤسسة  أن تاج الكهرباء تهتم بعملیة تقییم األداء وذلك لما له من 

ة كبیرة على مستوى المؤسسة حیث یساعد على تحدید االنحرافات وتوضیح طرق أهمی

عالجها بهدف الدافعیة إلى تحسین وتطویر أداء العاملین في المؤسسة وتعدیل سلوكهم 
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لزیادة الرغبة لدیهم على بذل جهد اكبر والتف أن ي في العمل من خالل توظیف 

  .ءتهمالمهارات والخبرات وبالتالي رفع مستوى كفا

  :ةلیل اإلحصائیاالتح) 4.8

یوضح معامل االرتباط بین عملیة الرقابة عن طریق بطاقات الدوام  ):48( جدول رقم 

  :لمواظبة على الحضور في الوقت المحددل

الرقابة عن طریق  

بطاقات الدوام 

 الیومیة 

ت مواظب ھل  أن

على الحضور في 

 الوقت المحدد ؟

الرقابة عن طریق 

 بطاقات الدوام الیومیة 

Correlation 

de Spearman 
1 0.233 

Sig. 

(bilatérale): 

 
.0970 

N  52 52 

ت مواظب على ھل  أن

الحضور في الوقت 

 المحدد ؟

Correlation 

de Spearman 
.2330 1 

Sig. 

(bilatérale): 
.0970 

 

N 52 52 

یساوي  Spearmanأن معامل االرتباط ): 48( نالحظ من خالل الجدول رقم 

وهذا یعني  أنه ال توجد عالقة بین ,  sig 0.097والقیمة المعیاریة , موجب 0.233

عملیة الرقابة عن طریق بطاقات الدوام في المؤسسة و المواظبة على الحضور في الوقت 

المحدد و وذلك الن مستوى الداللة المسموح به في العلوم االجتماعیة اقل من قیمة 

sigالمتحصل علیها.  
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ة بین الرقابة عن طریق المشرفین تزید یوضح معامل االرتباط للعالق ):49(جدول رقم 

  :ین الصادرة عن المؤسسةانمن نجاح العملیة الرقابیة في المؤسسة وااللتزام بالقو 

ھل الرقابة عن  

 طریق المشرفین ؟

 بالقوانینھل تلتزم 

الصادرة عن 

 المؤسسة؟

ھل الرقابة عن طریق 

 المشرفین ؟

Correlation 

deSpearman 
1 .2410 

Sig. 

(bilatérale): 

 
.0860 

N  52 52 

 بالقوانینھل تلتزم 

 الصادرة عن المؤسسة؟

Correlation de 

Spearman 
.2410 1 

Sig. 

(bilatérale): 
.0860 

 

N 52 52 

یساوي  Spearmanیتضح لنا معامل االرتباط ): 49(من خالل الجدول رقم 

ویعني هذا أنه ال توجد عالقة , sig 0.086موجب ضعیف والقیمة المعماریة  0.241

بین الرقابة عن طریق المشرفین وااللتزام بالقوانین الصادرة عن المؤسسة وذلك الن 

  .المتحصل علیها sigمستوى الداللة المسموح به في العلوم االجتماعیة اقل من قیمة 
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العمل بشكل دائم  انیوضح معامل االرتباط بین تواجد المشرف بمك ):50(الجدول رقم 

  :جاز العمل في الوقت المحددأن أثناء الدوام و

ھل یتواجد  

  بمكانالمشرف 

العمل بشكل 

الدوام  أثناءدائم 

 ؟

ھل تنجز عملك في 

 الوقت المحدد ؟

ھل یتواجد المشرف 

العمل بشكل   بمكان

 الدوام ؟ أثناءدائم 

Correlation de 

Spearman 
1 .398**0 

Sig. 

(bilatérale): 

 
.0030 

N  52 52 

ھل تنجز عملك في 

 الوقت المحدد ؟

Correlation de 

Spearman 
.398**0 1 

Sig. 

(bilatérale): 
.0030 

 

N 52 52 

 0.398یساوي  Spearman أن  معامل االرتباط ): 50(یتبین من خالل الجدول رقم 

یعني أنه توجد عالقة بین تواجد المشرف بمكان  sig 0.003موجب والقیمة المعیاریة 

المتحصل علیها تقع sigالعمل وااللتزام بالقوانین الصادرة عن المؤسسة وذلك الن القیمة 

  .0.05ة في العلوم االجتماعیةضمن المجال المسموح لمستوى الدالل
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یوضح معامل االرتباط للعالقة بین اعتراف اإلدارة بما یقدمه العامل  ):51(الجدول رقم 

  :من جهد واالستعداد لبذل أقصى جهد لتحقیق أهداف المؤسسة

 

 

 

 

أن   ھل ترى

 ةاراإلد

تعترف بما 

یقدمھ العمل 

 من جھد؟

ھل  أن ت على استعداد 

جھدك لتحیق  أقصىلبذل 

 المؤسسة ؟ أھداف

 ةاراإلدھل ترى  أن  

تعترف بما یقدمھ العمل 

 من جھد؟

Correlation de 

Spearman 
1 .281*0 

Sig. (bilatérale):  .0440 

N  52 52 

ھل  أن ت على 

 أقصىاستعداد لبذل 

 أھدافجھدك لتحیق 

 المؤسسة ؟

Correlation de 

Spearman 
.281* 0 1 

Sig. (bilatérale): .0440  

N 52 52 

موجب ضعیف  0.281یساوي أن معامل االرتباط ):  51(یتضح من خالل الجدول رقم 

وهذا یعني  أنه توجد عالقة بین اعتراف اإلدارة بما ,  sig  0.044جدا والقیمة المعیاریة 

یقدمه العامل من جهد واالستعداد لبذل أقصى جهد لتحقیق أهداف المؤسسة الن القیمة 

sig0.05تقع ضمن المجال المسموح به في العلوم االجتماعیة   المتحصل .  
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یوضح معامل االرتباط للعالقة بین اكتشاف األخطاء ومعالجتها  ):52(الجدول رقم 

  :والتمیز بالجودة في العمل

یتم اكتشاف   

 األخطاء

في  اومعالجتھ

 المؤسسة ؟

 ترى  أن 

یتمیز العمل 

 بالجودة

 األخطاءیتم اكتشاف  

في المؤسسة  امعالجتھ

 ؟

Correlation de 

Spearman 
1 .396**0 

Sig. (bilatérale):  .0040 

N  52 52 

ترى  أن  العمل یتمیز 

 بالجودة

Correlation de 

Spearman 
.396**0 1 

Sig. (bilatérale): .0040  

N 52 52 

یساوي  spearmanأن  معامل االرتباط ): 52(یظهر من خالل الجدول رقم 

وهذا یعني  أنه توجد ,  0.004تساوي  sigموجب ضعیف والقیمة المعیاریة  0.396

عالقة بین اكتشاف األخطاء ومعالجتها والتمیز بالجودة في العمل الذي یقوم به في 

المتحصل علیها تقع ضمن المجال المسموح به في العلوم sigوذلك الن القیمة .المؤسسة

  . 0.05االجتماعیة  
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یوضح معامل االرتباط للعالقة بین المطابقة بین األداء الفعلي  ):53(الجدول رقم 

  :العمل كما ینبغي انتهاء من العمل وٕاتقنللعامل والخطط المستهدفة بعد اال 

القیام بعملیة  

بین  ةالمطابق

الفعلي  األداء

 للعامل والخطط 

ھل تعمل على 

 ملك ع ناإتق

 ةالمطابقالقیام بعملیة 

الفعلي  األداءبین 

 للعامل والخطط ؟

Correlation de 

Spearman 
1 .1050 

Sig. 

(bilatérale): 

 
.4600 

N  52 52 

  ناإتقھل تعمل على 

 عملك 

Correlation de 

Spearman 
.1050 1 

Sig. 

(bilatérale): 
.4600 

 

N 52 52 

یساوي  Spearmanأن  معامل االرتباط ): 53(یتبین من خالل الجدول رقم 

یعني أنه ال توجد عالقة بین وهذا  sig 0.460موجب والقیمة المعیاریة  0.396

المطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط المستهدفة بعد االنتهاء من العمل وٕاتقان 

العمل كما ینبغي وذلك الن مستوى الداللة المسموح به في العلوم االجتماعیة اقل من 

  المتحصل علیهاsigقیمة
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یوضح معامل االرتباط بین تقییم األداء للعمال في المؤسسة  ):54(الجدول رقم 

  :یف المهارات والخبرات الفنیةفي العمل من خالل توظ والسعي لتحسین األداء

ھل ھناك  

 ألداءتقییم 

العامل في 

 المؤسسة ؟

ھل تسعى 

 ئكاأدلتحسین 

 في العمل ؟

 ألداءھل ھناك تقییم 

 العامل في المؤسسة ؟

Correlation de 

Spearman 
1 .1800 

Sig. 

(bilatérale): 

 
.2020 

N  52 52 

ھل تسعى لتحسین 

 في العمل ؟ ئكاأد

Correlation de 

Spearman 
.1800 1 

Sig. 

(bilatérale): 
.2020 

 

N 52 52 

یساوي  Spearmanأن  معامل االرتباط ): 54(یظهر من خالل الجدول رقم 

وهذا یوضح أنه ال توجد عالقة  0.202تساوي  sig موجب والقیمة المعیاریة  0.180

بین تقییم أداء العامل في المؤسسة والسعي لتحسین األداء في العمل من خالل توظیف 

وذلك الن مستوى الداللة المسموح به في العلوم االجتماعیة اقل  ،المهارات والخبرات الفنیة

  .المتحصل علیهاsigمن قیمة
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 :نتائج الدراسة )4.9

من خالل جمع المعطیات من المجتمع اإلحصائي وتحلیلها وتفسیرها واختبار فرضیات 

الدراسة تمكننا من الخروج بنتائج هذه الدراسة والتي كانت متمثلة في أهداف وفرضیات 

الدراسة ولعل الهدف األساسي من خالل , الدراسة كما تم طرحه في الفصل المنهجي

  .معرفة الدور الذي تلعبه الرقابة في الرفع من مستوى الكفاءة المهنیة

 للوسائل الرقابیة المستخدمة في: أن والمتمثلة في  الفرضیة الجزئیة األولى مناقشة 

فقد أوضحت النتائج  أن  مؤسسة إنتاج  دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة

تضبط  مجموعة من الوسائل التي من شأنها أن علىالكهرباء تعتمد في عملیة الرقابیة 

العامل وتجعله أكثر انتظاما والتزاما بقوانین العمل وحرصا على أداء المهام الموكلة 

فالرقابة عن طریق بطاقات الدوام تزید من مواظبة العامل على , إلیه كما ینبغي

بحیث كانت أعلى نسبة ):  41(الحضور في الوقت وهذا ما یوضحه الجدول رقم 

الرقابة عن طریق بطاقات الدوام تزید من فعالیة  أن   امن المبحوثین أكدو % 78.8

كما  أن  الرقابة عن طریق التقاریر , الرقابة ویواظبون على الحضور في الوقت

تساعد على مراقبة العمل وتجعله أكثر تنظیما وحفاظا على سري أن  العمل وهذا ما 

أن   اقرو امن المبحوثین % 96.2أعلى نسبة حیث كانت ):  11(یؤكده الجدول رقم 

كما أكدت الدراسة أن للرقابة عن طریق , التقاریر الیومیة تساعد على مراقبة العمل

( رقم  الرقابیة وهذا ما أثبته الجدول المالحظة دور كبیر في نجاح العملیة

من خالل المتابعة والتوجیهات التي یقدمها هؤالء المالحظین للعمال ): 50(و)42

 .وتطور قدراتهم األدائیة إلى األحسن میاتهوالتي من شأنها أن تضبط سلوك

 تي توصلالت الثالثةدراسة الومقارنة مع الدراسات السابقة فإن دراستنا تختلف مع 

هناك ضعف في الوسائل الرقابیة المستخدمة في العملیة الرقابیة  أنإلى  نتائجها

نتیجة  إلىالتي توصلت و  مع دراستنا الدراسة الثانیة اختلفتكما , مكو سونابمؤسسة 

  .تدني فاعلیة الوسائل الرقابیة بجمركة مطار الملك خالد الدولي  امن نتائج دراسته
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 لألهداف الرقابیة دور في رفع: والمتمثلة في أن  الفرضیة الجزئیة الثانیة مناقشة 

تبین  أن  الهدف من الرقابة في هذه المؤسسة یتجلى في  مستوى الكفاءة المهنیة

مطابقة األداء للخطط وكذا تقییم أداء العامل واكتشاف األخطاء وتصویبها مدى 

وهو ما من شأنه  أن یحسن ویرفع مستوى الكفاءة , باإلضافة إلى تثمین القدرات

فالقیام بعملیة المطابقة بین األداء الفعلي للعامل والخطط المستهدفة , المهنیة للعامل

لدقة واالهتمام الكبیر بمدى تطبیق ما جاء في بعد االنتهاء من العمل هو ما یعكس ا

الخطط حرص على تطور وتقدم المؤسسة والدفع نحو إتقان  العمل والرفع من مستوى 

كما أن الكشف عن األخطاء و االنحرافات , ):  46(األداء وهو ما یثبته الجدول رقم 

ي األداء وهذا ما التي یقع فیها العامل ومعالجتها من شأنه أن یحقق التمیز والجودة ف

من المبحوثین یرون أن % 69.2بحیث كانت أعلى نسبة ): 45( یثبته الجدول رقم 

اكتشاف األخطاء ومعالجتها یؤدي إلى التمیز والجودة في العمل حیث أن هناك 

عالقة ارتباطیه بین اكتشاف األخطاء والتمیز في العمل وهو ما یوضحه 

األداء دافعا كبیرا یدفع العمال للسعي نحو  كما تعتبر عملیة تقییم, ):52(الجدول

تحسین قدراتهم وتوظیف مهاراتهم وخبراتهم الفنیة لما لهذه العملیة من أهمیة كبیرة 

بالنسبة للعامل للتعرف على نقاط ضعفه في العمل ولتحسین كفاءته المهنیة وهو ما 

و االعتراف بما كما أن تثمین قدرات العمال  ): 47(و) 38( ده الجدول أن  رقم یؤك

): 51(و)44( یقدمونه من جهد دلیل على فعالیة الرقابة وهو ما یثبته الجدول رقم 

فهو بذلك یدفعهم إلى االستعداد لبذل أقصى جهودهم من اجل األداء الحسن ومن ثم 

 .تحقیق أهداف المنظمة

التي ة فإن دراستنا تتفق مع الدراسة السابقة األولى ومقارنة مع الدراسات السابق

 إلىالفعلي والخطط المستهدفة یؤدي  األداءعملیة المطابقة بین  أن إلىتوصلت 

الدراسة  إلیهومعالجتها من خالل عملیة التوجیه وهو ما توصلت  األخطاءالكشف عن 

 إلیهالدراسة الثالثة مع دراستنا من خالل ما توصلت  نتائج في حین اختلفت, الحالیة
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سیاسة جیدة  إعدادفي مؤسسة الجرارات لم تساعد في  األداءعملیة تقییم  أن إلى

  .اإلفراد في األداء في العملللعملیة الرقابیة وهذا ما یؤثر سلبا على سلوك 

 :االستنتاج العام) 4.10

نستنتج  أن طالقا من تحلیلنا للبیانات والنتائج المتحصل ومن خالل ما الحظناه في 

االستنتاجات التي توصلنا إلیها من فرضیات المؤسسة والدراسة المیدانیة ومن خالل 

تم إثبات الفرضیة األولى التي تؤكد بأن للوسائل الرقابیة المستخدمة في , الدراسة

عملیة الرقابة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة وتعدیلها و العمل على تطویرها 

وجعلهم أكثر   وتوجیهها على العمل الجید ویتجلى هذا الدور في ضبط سلوكات األفراد

انتظاما والتزاما بقوانین العمل باإلضافة إلى انجاز األعمال في وقتها وكما هو 

كما وقد تم إثبات الفرضیة الثانیة  , باإلضافة إلى الحفاظ على سریان  العمل, مطلوب

أن  لألهداف الرقابیة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة وینعكس ذلك في الدور 

یة المطابقة بین األداء والخطط المستهدفة زد على ذلك دور عملیة الذي تلعبه عمل

تقییم األداء واكتشاف األخطاء ومعالجتها وینعكس ذلك على األفراد من خالل تنمیة 

مهاراتهم وقدراتهم والدفع بهم نحو اإلبداع واالبتكار مما یساعد على الكشف عن 

لعاملین مثل الزیادة في مستوى األداء المواهب الكامنة لدیهم ومن ثم االرتقاء بأداء ا

واإلنتاجیة وتحسین جودة العمل مما یدل على الرفع من مستوى الكفاءة المهنیة لدى 

وعلیه توصلت الدراسة إلى نتیجة عامة مفادها أن للرقابة التنظیمیة , الموارد البشریة

  .دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة



 

 
 

  

    

 ـاتمةــــــــــــخـ  
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في بحثنا موضوع الرقابة التنظیمیة ودورها في رفع  وما نخلص الیه من خالل ما تناولناه

, مستوى الكفاءة المهنیة من خالل العرض النظري لمتغیرات البحث وكذا الدراسة المیدانیة

هل للرقابة : وتوصلنا الى نتیجة نهائیة انطالقا من التساؤل الرئیسي الذي كان مفاده

  لمؤسسة الجزائریة؟التنظیمیة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة في ا

  :وقد انبثق عن هذا التساؤل فرضیات مفادها

 المستخدمة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة للوسائل الرقابیة. 

 الرقابیة دور في رفع مستوى الكفاءة المهنیة لألهداف.  

وبالدراسة التحلیلیة تبین ان للوسائل الرقابیة دور في تنظیم العمل والمحافظة على سریانه 

في العمل وكذا السرعة في انجاز المهام في  واالنضباطااللتزام بالقوانین  إلى اإلضافةب

 لألهداف نأكما , وبالتالي رفع مستوى الكفاءة المهنیة للمورد البشري بالمؤسسة, الوقت

الفعلي للعامل  األداءفي عملیتي التقییم والمطابقة بین  دور اذ یتجلىالرقابیة للمؤسسة 

واالنحرافات التي یقع فیها  األخطاءوالخطط المستهدفة التي تعمل على الكشف عن 

العامل ومن ثم معالجتها من خالل عملیة التوجیه والمتابعة من طرف المشرفین ومن ثم 

ومن هنا یمكننا القول ان الرقابة وظیفة , األحسن إلى أدائهمالدفع بالمرؤوسین تحسین 

فهي عملیة مستمرة منذ ,  األهمیةلمؤسسة حیث تحتل موقعا استراتیجیا بالغ مهمة في ا

من التنفیذ فهي تعني بتتبع مراحل االنجاز في  األخیرةبدایة التخطیط من المراحل 

لهذا فان المؤسسة ال یمكن لها ان تعطي نتائج حسنة في الرفع من , بأول أولالمؤسسة 

یتكیف ویتماشى , عتمدت على نظام رقابي جدي ودقیق ا  إذا إال األداءمستوى الكفاءة في 

ووسائل متطورة وذلك بغیة  أسالیبالمتواجدة في المؤسسة وفق  والوظائف األعمالمع كل 

  .تكوین عامل ذو كفاءة

وهو ما یجعلنا نصل الى نتیجة تقول ان للرقابة التنظیمیة دور في رفع مستوى الكفاءة 

 .ة الجزائریةرد البشري بالمؤسساالمهنیة للمو 



 

 
 

  

المصادر  قـائمة  

 والمراجع
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  ستمارة بحثا

  :تحیة طیبة وبعد
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الكفاءة  میة في رفع مستوىدور الرقابة التنظی –االجتماع تنظیم وعمل تحت عنوان 

وعلى ھذا األساس نرجو من  – دراسة میدانیة بمؤسسة سونلغاز إنتاج الكھرباء- المھنیة
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  :المعلومات التي ستقدمونھا لن تستخدم إال في أغراض علمیة وبحثیة فقط 

  .منا جزیل الشكر واالحترام والتقدیر ولكم
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